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'igen uur voor ouderen en zwemmers met doktersadvies

open
zwemmen
JSfDVOORT - De oudere Zandvoorters en degenen die om
sondheidsredenen meerdere keren per week moeten zwem;n, kunnen hoogstwaarschijnlijk toch nog op aparte uren en
edkoop terecht in het vernieuwde zwembad van het Vendorapark. Directeur Vermeulen deed afgelopen vrijdag een aantal
weggingen hieromtrent tijdens een gesprek met de heer D.W.
aans, die pp komt voor de belangen van de recreatiezwemjrs. Daarbij was ook de vice-voorzitter van het spqrtfondensd in liquidatie, M.J. Methorst, aanwezig, die beide andere
ren had uitgenodigd.
Zandvoortse zwemmers hoeven
chts de helft te betalen van de
gangsprijs voor het Vendoradod, inclusief het subtropisch
emparadijs, zo stelde directeur
rmeulen vorige maand. Ruw ge-

'DEZE
WEEK
Hoe zien de Zandvoort;e fractievoorzitters het
aar 1989 tegemoet?Pag. 3

schat zou de entree zo rond de ƒ7,50
komen te liggen. Van vaste uren
voor bepaalde groepen stapte men
af, uitgezonderd voor De Zeeschuimers. Een en ander verontrustte de
heer D.Wi Spaans, die 'namens de
Zandvoortse Recreatiezwemmers',
degenen die om gezondheidsredenen regelmatig moeten zwemmen,
steun zocht bij het College van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast vond hij sympathie bij de vice-voorzitter van de Raad van Beheer,
(WD-fractieleider) Jaap Methorst,
die beide partijen uitnodigde voor
een gesprek.

Vermeulen deed hier enkele toezeggingen, in het belang van de
Zandvoortse ouderen en degenen
die om gezondheidsredenen meerDoelman
De
Winter
dere keren per week - op rustige
leeft het helemaal geuren - moeten zwemmen. Zo zal er
bijna zeker op vijf dagen per week
naakt bij ZVM/Auto Verrecreatiezwemmen gehouden woriteege.
Pag. 5
den, 's morgens van 07.30 tot 09.00
uur. Hiermee komt Vermeulen
l» De overkapping vara het j ruim tegemoet aan de uitgesproken
van minimaal drie keer per
!lS-station wordt geha!- j wens
week. Op genoemd tijdstip, na de
reerd.
Pag. 5 [ trainingen van De Zeeschuimers,
l
f zou het bad aanvankelijk niet geHet uitgebreide pro- g bruikt worden. Daarnaast komt er
hoogstwaarschijnlijk een abonnerarnma van het Zand-| ment voor deze groep recreatiefoorts Nieuwjaarsconcert % zwemmers en ouderen, met een veel
jteippft veel goeds. Pag. 71 lager tarief. De prijs hiervan zou
door Vermeulen en Spaans nog wor-

den besproken. Ook zouden wethouder Termes en de bungalowpark-directeur vandaag een afrondend gesprek-hebben over de zwemfaciliteiten.

Melden

t..

Degenen die tot de betreffende
groep 'verplichte' recreatiezwemmers behoren, kunnen zich telefonisch of schriftelijk melden bij de
heer Spaans, zodat men een lijst kan
maken. Zijn adres is Fahrenheitstraat 25, telefoon 12498. Voor zover
het de Zandvoortse ouderen betreft,
zou Vermeulen contact opnemen
met mevrouw Bosman van de plaat selijke afdeling van de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen.
Spaans toont zich ingenomen met
het bereikte resultaat. "Wij waren
erop voorbereid te moeten vechten
voor drie keer zwemmen in de week.
We hebben er wel voor gevochten,
maar dat wij er vijf keer per week
terecht zouden kunnen, hadden we
Zo'n zestig vroege badgasten doken zondag onverschrokken de koude
niet verwacht". De ontwikkelingen
rond het zwembad, inclusief de te- ZANDVOORT - 'Too cold or
geltjes, heeft hij altijd nauwlettend not too cold. That's the quesin de gaten gehouden. Zo hield hij tion'. Het spandoek van Rapibijvoorbeeld in augustus vorig jaar do '82 was eigenlijk niet nodig
een pleidooi bij het College van Bur- geweest, want zo'n zestig
gemeester en Wethouders voor
handhaving van een aantal ope- zwemmers van deze Haarlem- een zorg zijn. Gedoken moet er worningsuren. Naar aanleiding van een se vereniging doken zondag den, daarvan zijn zowel de jongste
artikel in het Zandvoorts Nieuws- onverschrokken het koude (9) als de oudste (til) deelnemer
blad v .in 22 december 1988 klom hij zeewater in.
overtuigd. 'Kom d'r maar in Kriele!'
opnieuw in de pen. Ditmaal wees hij
Het is voor do neaunentwinti^sto luidt een andere sparu'ix ktekst uithet gemeentebestuur erop, dat een
nociigend. Maar ;>r is geen 'Keek op
en ander in strijd is met de gemaak- traditionele wijze wordt ingeluid. tic Week' TV-verslaggever die zich
te afspraken. 'Voor de groep die al- En of het water koud is of niet, de laat overhalen.
leen drie kwartier per dag noodzake- zwemmers van Rapido '82 zal het
Aangespoord door in warme jaslijk gebruik wil maken van het 25
meter bad is ƒ7,50 per keer onbetaalbaar geworden. Dit bedrag is niet op
(Advertentie)
te brengen voor deze zwemmers. Zoals uitkeringsgerechtigden en ander
minder-draagkrachtigen'.

Bedankt, directie,
medewerkers maar
vooral de bewoners van
Nieuw-Unicum voor de
ontzettende gastvrijheid
Jaap en Han

Oud en Nieuw vrij rustig
ZANDVOORT - Oudj aarsavond is in Zandvoort vrij rustig verlopen. De plaatselijke politie had twee keer zoveel mensen ingezet
en kon de situatie tamelijk makkelijk aan. Wel ging een personenauto in vlammen op.

aap Kiewiet Mavo valt
nder de slopershamer
- Bijna vijfenntig jaar lang werd er les
even, waarvan de laatste les
ig jaar op 10 april. Nu valt
ir absoluut niet meer aan te
iken, want afgelopen week
rd een begin gemaakt met
sloop van de voormalige
ip Kiewiet Mavo.
i 1962 kwam het schoolgebouw
de Sophiaweg gereed en moest
onderdak gaan dienen voor de
istelijke ULO. Deze was met het
et leven roepen van de Stichting
ïstelijk Onderwijs in 1958 gestart
wee lokalen van de Wilhelminaool, op initiatief van predikant
Ru. Jaap Kiewiet werd hoofd van
e ULO en gaf er Frans en Engels,
er kwam er een gelijk aantal lo3n bij in de Mariaschool.
i verband met de Mammoetwet
d de ULO in 1968 een ChristelijMavo'. Een aantal jaren kreeg de
ooi de naam Jaap Kiewiet Mavo,
hommage aan de oud-directeur,
in 1974 werd opgevolgd door de
r Berkenbosch. Als gevolg van
ral een dalend aantal geboortes
iet wegtrekken van jonge gezinnam het aantal leerlingen de
ste jaren flink af, waardoor slui-

Brigadier Jaap Schilder, wachtcommandant tijdens oud en nieuw,
was na afloop zeer tevreden over de
houding van de Zandvoortse bevolking. Er waren geen wanklanken te
horen, behalve enkele meldingen
dat er vuilnisemmers in brand werden gestoken. De brandjes werden
door de agenten geblust. Het bleef
vrij rustig in het dorp, mede doordat
taxi's van het bedrijf op de Grote
Krocht af en aan reden om de feestgangers die een café opzochten of
verlieten, te vervoeren. De politie
toonde zich zeer ingenomen, met
deze inzet. De grootste drukte deed
zich voor tussen 00.00 en 02.00 uur
en tussen 05.00 en 07.00 uur.

ting van de school uiteindelijk onvermijdelijk werd. Na de sluiting
werd de school nog eenmaal het toneel van een. druk bezochte reünie
van oud-leerkrachten en oud-leërlingen.
De sloop zal naar verwachting binnen enkele weken afgerond zijn,
waarna men kan beginnen met de
Wel werd rond 00.40 uur op het
aanleg van riolering voor de nieuw- hoofdbureau gemeld, dat in de Prof.
bouw die op deze plek is gepland. Er Zeemanstraat een personenauto in
komen vierenveertig premiewoningen en er zijn vijf vrije kavels. De
bouw zal waarschijnlijk over een
week of vier beginnen en wordt verricht door Hillen en Roosen uit Amsterdam. Dit zal ongeveer driekwart
jaar in beslag nemen.

de brand zou staan. Inderdaad stond
er een Opel in 'lichter laaie'. Men
waarschuwde de brandweer, maar
deze kon niet voorkomen dat de
auto geheel uitbrandde. Het wrak is
door een sleepbedrijf naar het
hoofdbureau aan de Hogeweg overgebracht. Het vermoeden bestaat
dat de brand is aangestoken, maar
zekerheid hierover is er nog absoluut niet. Het onderzoek is nog gaande.
De dienst Publieke Werken had er
de afgelopen dagen een flinke klus
aan om alle van het vuurwerk achtergebleven rommel op te ruimen.
De medewerkers constateren tot
hun teleurstelling dat de hoeveelheid elk jaar toeneemt omdat steeds
minder inwoners van deze gemeente
de rommel zelf opruimen.

Sieraden diefstal
ZANDVOORT - Bij de aanhouding, maandagmiddag, van
twee buitenlanders trof de politie een grote hoeveelheid sieraden aan.

Men kwam in actie na de melding
dat de achterdeur van een woning v Kort na half één stond in de Prof. Zeemanstraat een Opel in lichter laaie.
open stond, terwijl de bewoners op Van het voertuig bleef slechts een wrak over.
Foto Berioit
vakantie waren. De tipgever zag later twee buitenlanders naar buiten
komen, die via een tuin richting
Kostverlorenstraat verdwenen. Hij SCHOOUNFORMA77EBUUGEN 1989
wist een goed signalement te geven.
Een van de agenten zette te voet de HET PAROOL/WEEKMEDIA/TOP 8+1
achtervolging in. Achter de Gereformeerde Kerk langs kwam hij op de
Kostverlorenstraat, waar een voorHW
LW HW LW bijganger één van de verdachten tackelde. De andere politieman wist
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Bij fouillering kwam een groot
aantal sieraden tevoorschijn en een
van de verdachten werd betrapt toen
hij een paspoort wegmoffelde in de
achterbank van de politie-auto. Beide heren, 20 en 22 jaar, waren per
trein naar Zandvoort gekomen. Mogelijk hebben zij hier meerdere inbraken gepleegd.

sen weggedoken familieleden en toeschouwers, lopen de vroege badgasten zich eerst warm, om vervolgens,
onder leiding van de in zwembroek
en streepjes shirt geklede coach en
organisator Ok van Batenburg, een
eerste duik te wagen. Opnieuw
warm lopen en al weer duiken, net
zo lang tot de lichamen rood aanlo-

"Je moet er wel een beetje gek
voor zijn", oppert een nuchtere toeschouwer vanaf de Rotonde. Vanuit
zijn hoog opgezette kraag slaat hij
met enig leedvermaak gade hoe de
zwemmers met handdoeken worden
warm gewreven. Of hij volgend jaar
weer komt kijken?
"Beslist, een nieuwjaarsdag is
toch niet compleet zonrler een
nieuwjaarsduik?"

Stichting maakt slechts enkele kanttekeningen bij ontwerp

ZANDVOORT - Vorige week donderdag hoeft een 13-jarige jongen
ernstige brandwonden opgelopen.
Hij was, terwijl hij op een bank in
een sportschool zat, met zijn arm
tegen een buis van een Turks
stoombad gekomen. Omdat in de
sportschool geen koude douche aanwezig was, werd hij overgebracht
naar het bureau.

Foto: Berlot!

pen van de kou. Een bescheiden applaus is de beloning.

Nieuwjaarsdag pas compleet
niet een duik in de Noordzee

Brandwonden

:en puinhoop waar eens lessen werden gegeven.

Noordzee in.

Frank van Rooy.- 02975-4004 !

VERSCHIJNINGSDATA:
25 jonvori en 22/23 februari

ZANDVOORT - De StichtingBehoud
Kostverlorenpark
heeft instemmend gereageerd
op het Ontwerp-bestemmingsplan Kostverlorenpark, zoals
dat vorige maand op het raadhuis ter visie heeft gelegen.
"Dit plan biedt het park een
prima bescherming", aldus secretaris Jaap Kolpa. "Er is
door de ambtenaren hard aan
gewerkt en daarvoor hebben
we waardering. In ons bezwaarschrift hebben we dit
duidelijk laten merken". Bij
twee punten heeft de stichting
kanttekeningen geplaatst.
De stichting constateert echter
dat de verlenging van de Herman
Heijermansweg met dit plan niet
volledig van de baan is. Als het bestemmingsplan deze maand in de

ZANDVOORT - De vorig jaar
ingevoerde openstelling van
het vuillaadstatipn op zaterdag
is per l januari van dit jaar
vervallen. De publieke belangstelling voor deze extra service
was zo gering, dat .verdere
voortzetting weinig zinvol
lijkt.

De reeds lang bestaande openstelling op woensdag blijft gehandhaafd. Op deze dag staat een speciale wagon gereed waarin men behalve
grof huishoudelijk afval kan deponeren, zoals meubilair, koelkasten,
vloerbedekking en dergelijke, maar
ook bijvoorbeeld afval dat afkomstig is van bouw- en sloopwerken,
zand, grond, grind en boomstronken. Daarnaast kan men op alle
doordeweekse dagen huishoudelijk
afval afgeven.
Het aangeboden vuil wordt gewogen. De stortkosten bedragen met
ingang van dit jaar ./'17,- per kilo.
Maar deze kosten worden niet in rekening gebracht indien per kwartaal
niet meer dan 100 kilo wordt afgegeven. Het apart inleveren van glas,
metaal en klein chemisch afval, zoals olie, verfblikken en dergelijke,
vermindert het aantal af te voeren
(dure) kilo's.
De openingstijden van het vuillaadstation zijn als volgt. Voor huisvuil: maandag t/m donderdag 08.00 12.00 uur .en 13.00 - 16.15 uurfvrijdag
08.00 - 12.15 uur. Op vrijdagmiddag
is het vuillaadstation gesloten. Voor
grofvuil: uitsluitend op woensdag
08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 10.15 uur.
Er zijn nog mensen die menen
hun afval op elk willekeurig moment buiten de openingstijden bij
het vuillaadstation te kunnen neergooien, alsof het daar een permanent geopende vuilnisbelt is. Het
spreekt voor zich dat zij daarmee

gemeenteraad ter sprake komt, kan
deze beslissen dat het tracé hierin
alsnog opgenomen moet worden.
"De dreiging van de wegaanleg is in
het geheel niet verdwenen. Onze
stichting blijft daarom waakzaam",
verzekert Kolpa.
'Slechts op enkele ondergeschikte
punten' heeft de Stichting Behoud
Kostverlorenpark bezwaar tegen
het bestemmingsplan. Zo zijn beide
ingangen aan de zuidzijde van het
park er niet in opgenomen en heeft
de gemeente 'verzuimd' om twee bewoonde voormalige bunkers de bestemming 'recreatie-woning' te geven. De andere voormalige bunkers
kregen deze wel.
Verder noemt de Stichting in een
persbericht de resultaten van het
wettelijk vooroverleg opvallend.
'Het blijkt dat geen enkele instantie
waarmee de gemeente vooroverleg
heeft gevoerd, aandringt op aanleg

fors bijdragen aan het ontstaan van
zogenaamd waai- en zwerfvuil, waartegen de gemeente juist permanent
strijd voert. Voor nadere informatie
kan men de gemeente bellen, afdeling Reiniging, tel. 61510.

van de Herman Heijermanswes.
Zelfs de Kamer van Koophandel,
toch bij uitstek de spreekbuis van
het plaatselijke bedrijfsleven, rept
met geen woord over de weg. Ook de
Rijksconsulent voor Economische
Zaken laat haar ongenoemd'.

Apehok
'Dit toont wederom aan dat het
bedrijfsleven geen enkel belang aan
deze weg toekent en dat óók uit economische overwegingen niet tot,
aanleg behoeft te worden ovorgegaan. Bovendien is het opvallend ciat
niet alleen de Consulent Nattiurbehoud en de Hoofdinsenieur-Direo
teur voor Landinrichting, maar ook
de Inspecteur voor de volksgezoiidheid de Heijermansweg explieie? nfwijzen. Uit dit laatste blijkt dat er
niet het niet-aanleggen van de weg
niet. alleen een natuur- en milieu belang is gediend, maar ook een volksge/ondheidsbelang'.
Ten slotte wijst de stichting or nog
op dat ook het voormalige upehok
als recreatiewoning is bestemd.
'Hier is waarschijnlijk sprake van
een vergissing. Dit apohok. dal
stamt uit de tijd dat er in het Kostverlorenpark diverse attractie;-, te
bezichtigen waren (volièrtis. faiiur:
terie, eendenvijvi'r, kinderspeeituin.
etc.), leent zich, althans voor ;.".en.sfIi'jke wezens, niet voor recreatief :-.>:•
bruik'.

Naam:.
Adres:.
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon: _

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
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FAMILIEBERICHTEN

Helen en Kees
gefeliciteerd met de geboorte van
jullie zoon

Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedanken
betuigen wij U langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het overlijden van
Passchier Stouthamer
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat U zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uit aller naam:
P. M. Stouthamer-Bliek
Zandvoort, januari 1989

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507-1 53 51

CHRIS
Pa en ma, Ben en Alma, Marg en Ton,
Dennis, Robin, Torn en Richard

Getrouwd 30 december te Zandvoort
Will van der Meer

DOKTERSBERICHTEN

ADVERTENTIES

Voorbereidingsbesluit
De gemeenteraad heeft bij besluit van 20 december 1988 op grond van artikel 21
van deze wet verklaard, dat voor het perceel Jacob van Heemskerckstraat 6 een
bestemmingsplan wordt voorbereid.

Geboren
t

Jacobus Joseph Geusebroek
echtgenoot van C. M. E. Vleeshouwers
op de leeftijd van 65 jaar.
Zandvoort:
C. M. E. Geusebroek-Vleeshouwers
Marie-Louise
en verdere familie
2042 GG Zandvoort, 22 december 1988.
Hogeweg 63 zw.
2012 GG Zandvoort.
De Eucharistieviering en begrafenis hebben op
dinsdag 27 december plaatsgevonden.

Genoemd besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning voormeld
perceel staat aangegeven, voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling ruimtelijke
ordening, Raadhuisplein 4, ter inzage (geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00 12 00 uur)

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

Bouwplannen
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 18a
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te verlenen voor een
uitbreiding van het pand Zandvoortselaan 37.
Tevens z.]n burgemeester en wethouders voornemens om met toepassing van
artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet,
een bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning aan de
Sophiaweg (terrein voormalige chr. mavo, kavel E).

BOUTIQUE BLEU BAYOU
knalt het nieuwe jaar in

De betreffende bouwplannen liggen met ingang van 9 januari 1989 gedurende veertien
dagen op de afdeling ruimtelijke ordening, Raadhuisplem 4, voor een ieder ter inzage
(geopend alle werkdagen van 09 00 -12.00 uur).
Gedurende de termijn van ter inzageliggmg, kan een ieder bij burgemeester en
wethouders schriftelijk bezwaar tegen het bouwplan indienen

Leren jacks v. 798,— v. 420,—

Aangevraagde bouwvergunningen

Sweaters
Na een moedig gestreden strijd is, op haar 58ste
verjaardag, toch nog onverwacht van ons heengegaan mijn innig geliefde vrouw en onze altijd
zorgzame moeder
Martha van den Bos-Corten
Siem van den Bos
Marion en Hendrik
Jaap en Monique
Ruud en Marijke
2041 VG Zandvoort, l januari 1989
Treubstraat 10
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in
een der rouwkamers van het Uitvaartcentrum
van „Onderling Hulpbetoon", Poststraat 7 te
Zandvoort, woensdag 4 januari en donderdag 5
januari van 19.00 uur tot 19.30 uur.
De begrafenis zal plaatshebben vrijdag 6 januari
om 14.00 uur op de Algemene begraafplaats aan
de Tollensstraat te Zandvoort.

Truien

v. 129,90 v.

65,—

v. 189,90 v.

99,90

Pantalons v. 119,90 v.

59,90

KERKSTRAAT 22 GALERIJ

167B88

vergroten broeikas

168B88
169B88
170B88
171B88
172B88
173B88

vergroten keuken
oprichten schuur
wijzigen bewakingshuisje
wijzigen kindertehuis
plaatsen dakkapel
oprichten schuurtje

- volkstuincomplex
Keesomstraat, tuin 62.
- Marisstraat4
van Lennepweg 5
Ir. Fnedhoffplem
Kostverlorenstraat 95
Burg. Engelbertsstraat 52
Dr. J. P. Thijsseweg 18

143B88
144B88
151B88
162B88
55B88
146B88
155B88
156B88

overkappen binnenplaats
vergroten woning
verbouwen woning
wijzigen winkel
oprichten serre
plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapel
maken dakopbouw

Zandvoortselaan 149
van Lennepweg 25
Zandvoortselaan 206
Kerkstraat 36
Parnassialaan 12
A.J. v.d. Moolenstraat 21
Dr. J. G. Mezgerstraat 66
Hobbemastraat 26

Verleende bouwvergunningen

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

5 januari 1989

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278
Je vertrek was als de rust na een storm.
Je leven, waarvan je zo hield,
was als het getij.
Wij beleefden het in vóór- en tegenspoed,
zij aan zij.
Je hebt je strijd gestreden.
Rust nu uit in vrede.
Na een moedige maar ongelijke strijd hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze
vader en allerliefste opa
Johan Wardenier
echtgenoot van Dina Paap
op de leeftijd van 71 jaar.
Zandvoort:
D. Wardenier-Paap
Heerhugowaard:
C. Westenberg-Wardenier
R. Westenberg
Rudy en Antoinette
Mare en Marlise
Indonesia:
J. Wardenier
Ira
Zandvoort:
E. van Koningsbruggen-Wardenier
H. van Koningsbruggen
André
Dennis
R. H. Wardenier
W. C. Wardenier-Paap
Ferry
2042 EC Zandvoort, 2 januari 1989
Willem Draijerstraat 24
De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar bezoek is op donderdag 5
januari a.s. van 19.30 tot 20.00 uur.
De crematie zal plaats vinden op vrijdag 6 januari
a.s. om 10.00 uur in het Crematorium Westerveld te Velsen.
Vertrek van huis om 9.15 uur.

Begrafenissen
en cremÉties!

HAARLEMS
HARDHOUT

Velserbroek
Rijksweg 343
023-375381
b.g.g. 250402

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
> een Naturauitvaartovereenkomst

P. J. d'HONT

Kroon Mode
Haltestraat 55

SCHIESSER
AKTIE
DAMESSLIPS
TANGA'S
1 f oc
2 stuks
l l f*

UITVAARTVERZORGER

HEUPSLIPS iQgc
2 stuks
IL f*

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 0250T-17244

TAILLES LI PS io<Hï
2 stuks
lof10
100% katoen

•"

48%

a

Lieve mevr. Keur
(van bakkerij Keur natuurlijk)
Hartelijk dank voor uw
aardige nieuwjaarsattentie

Café Karin
Door het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd van de heer

E. N. van Petegem
direkteur van

DRUKKERIJ
VAN PETEGEM b.v.

Kerkpad 6,
is per 1 januari 1989 de direktie overgedragen aan de heren

C. G. T. de Roode en
G. J. W. de Roode
De heer E. N. van Petegem zal dan als adviseur
aan de drukkerij verbonden blijven.
Dat het vertrouwen dat u in een reeks van jaren
in onze firma gesteld heeft ook in de toekomst
bestendigd mag blijven.
E. N. van Petegem
C. G. T. de Roode
G. J. W. de Roode

daarom geven
**ftf

Wij hebben

O Heer, geef mij de moed om te veranderen
wat anders moet.
De kracht om te aanvaarden,
wat niet anders kan
en de wijsheid om het verschil
daartussen te kennen.
Vandaag, hebben wij afscheid moeten nemen van
onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder
Cornelia de Muynck-Kamsma
weduwe van P. J. de Muynck
op de leeftijd van 76 jaar.
Leiderdorp:
Rien en Nel
Belinda en Rob
Jacqueline en Frans
Alkmaar:
Corry en Hugo
Theo en Astrid
Roberto en Anneke
Sylvia
Spanje:
Peter en Paulien
Laneen
Ilse
Oegstgeest:
Lyda
Ronald
Rudy
Klein- en achterkleinkinderen
Zandvoort, 28 december 1988
Correspondentieadres: C. Behrendt
Rijnstraat l, 1823 EA Alkmaar
De crematie heeft op dinsdag 3 januari in het
Crematorium Westerveld te Velsen plaatsgevonden.

Qpentiaartihout

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

1. De 2-kamerwoning
DE SCHELP 146
Huur ƒ 586,80 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v., berging
en lift.

Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, berging en
c.v.

Zeestraat 187
1943 AB Beverwijk

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor
wat hij voor ons betekend heeft, is voorzien van
de H. Sacramenten der Zieken plotseling van ons
heengegaan mijn lieve man en mijn vader

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR JANUAR11989

2. De 2-kamerwoning
SOPHIAWEG 15
Huur ƒ 474,30 per maand

(tandarts)
afwezig van maandag 9 jan. t/m 13 jan.
voor dringende spoedgevallen
tel. 15832

en

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

DAG EN NACHT VERZORGING

P. A. H. Wijnands

Adri Keur

EJTUT1

k Midas,

stsuss-

-

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor bovenstaande woningen slechts
woonvergunning aan:

- alleenstaanden
- 2-persoonshuishoudens
3. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 495
Huur ƒ 680,20 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., berging en lift.
-

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonvergunning
aan:

- 2-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen
4. De garage
SOPHIAWEG C
Huur ƒ 62,05 per maand
Alle leden van de vereniging kunnen inschrijven op bovenstaande garage. De toewijzing zal geschieden in volgorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst
dient de nieuwe huurder/huurster de op zijn/haar naam gestelde
kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

5. De parkeerplaats
ZEESTRAAT D
Huur ƒ 25,00 per maand
De huurders van de woningen Zeestraat 22-1 t/m 22-16 hebben
voorrang bij de toewijzing van bovenstaande parkeerplaats. De
toewijzing zal geschieden in volgorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de
nieuwe huurder/huurster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 10 januari 1989 schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere
woningen en/of garages kan men dit kenbaar maken in één brief; het
is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven. U dient de
woningen/garages in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties
kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres
Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust
bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst
op vrijdag 13 januari a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het
kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor
het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het
onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

RUILRUBRIEK JANUARI 1989
1. Aangeboden:
1-kamerwoning
STATIONSPLEIN
Huur ƒ 404,35 per maand
Bestaande uit: woon/slaapkamer, douche, c.v. en berging gelijkvloers en goed onderhouden (steenstrips en plavuizen)
Gevraagd: Eengezinswoning of 3 a 4-kamerwoning op de begane grond.

2. Aangeboden:
4-kamerwoning
KEESOMSTRAAT
Huur ƒ665,17 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., berging en lift.
Gevraagd: flatwoning in Flemingstraat of Celsiusstraat of 2kamerwoning in Lorentzstraat.

3. Aangeboden:
3-kamerwoning
VAN LENNEPWEG 24
Huur ƒ 363,55 (niet geharmoniseerd) per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, c.v. en berging.
Gevraagd: 4-kamerwoning

4. Aangeboden:
2-kamerwoning
VAN LENNEPWEG (BEGANE GROND)
Huur ƒ 201,38 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, berging en
grote tuin, woning heeft eigen voordeur.
Gevraagd: Eengezinswoning (niet in Nieuw Noord)
Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het
einde van deze maand.

J
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Fractievoorzitters over

Julianaschool

ZANDVOORT - Het Zandvoorts Nieuwsblad verwachting voor het nieuwe jaar op papier te
vond de fractievoorzitters van de plaatselijke zetten, voor de lezers van deze krant.
politieke partijen bereid, een wens en/of een
Foto's: Bram Slijnen

D'66, Ruud Sandbergen:
Langs deze weg wens ik alle
inwoners van Zandvoort een
gezond, gelukkig en voorspoedig 1989 toe.

de jaar eens paal en perk wordt gesteld aan de vervuiling op straat. De
gemeente Zandvoort geeft veel geld
uit om de straten schoon te houden.
De medewerkers van publieke werIk hoop dat het jaar 1989 in het ken verzetten bergen werk. Toch
teken zal staan van de leefbaarheid. vraag ik mij af of het hier niet dweiIk vind dat de belangen van de Zand- len met een open kraan is. Ik denk
voortse inwoners de laatste jaren dat wij dit probleem anders moeten
wat ondergesneeuwd zijn. Met name gaan aanpakken. Maatregelen die
de toeristen-industrie heeft veel aan- meer gericht zijn op het voorkomen
dacht gekregen van het gemeentebc- van de vervuiling op straat hebben
stuur. Daardoor is noodgedwongen wellicht meer resultaat dan het met
een aantal zaken, die betrekking een bezem achter de vervuilers aan
hebben op het leefklimaat van Zand- lopen.
voort, blijven liggen. Ik doel dan onTen slotte hoop ik dat de taereikder andere op het 'Centrumplan'. baarheid van Zandvoort voor met
Het is jammer dat een goede inrich- name haar bewoners zal worden verting van ons dorp, ondanks alle idee- taeterd. Niet door middel van een
en die door bewoners en andere be- onzinnig, miljoenen verslindend
langstellenden geopperd zijn, tot nu plan (Herman Heijermansweg)
toe geen vorm heeft gekregen.
maar door een verkeersplan waar
Verder hoop ik dat er het komen- werkelijk over nagedacht is.

« D'66 fractievoorzitter Ruud Sandbergen

WD, Jaap Methorst:
De wens van de VVD voor verwacht de VVD voorts nog te lezen: dat de daling van het inwoner1988 is uitgekomen!

De foto van deze week is wat minder oud dan gebruikelijk. Zij stamt vermoedelijk uit 1972, werd gemaakt op de Julianaschool en is ingezonden door
Liliane Laaper. De gefotografeerde klas zat in het vierde of in het vijfde jaar.
Links achter meester Wiersma. De leerlingen op de achterste rij zijn (v.l.n.r.):
Kees v.d. Wlije, Mare Sauveplanne, Kendrick Deinum, Jan Boender, Michiel
Koel, Robin van Doorn, Theo Keur, René Padt en René Kamperman.
Derde rij: Mireille Gestel (later Miss Zandvoort), Nancy Dorst, Marjan Hoekema, Petri Peeman, Ingrid Hobée en Mariëlle Haverkate.
Tweede rij: Lucienne Gaus, Anja v.d. Werff, Ellie Boers, Liliane Laaper, Uva

VERENIGINGSNIEUWS

Weekenddiensten
beekend: 7/8 januari 1989
OLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
4444.
IRANDWEER: tel. 61584, alarmummer 12000.
MBULANCE: tel. 023-319191 (Onavalllen), Centrale Post Ambulansvervoer (CPA) Kennemerland.
HEKENAMBULANCE (Regionale):
23-334323/363476.
luisartsenpraktijk Nieuw Noord:
1. 19507, Adé Scipio Blüme. Huisrtsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F,
aardekoper: Voor dienstdoende
rts bellen: tel. 15600/15091. Verdere
dichtingen omtrent de weekendiensten worden verstrekt via de tejfoonnummers van de huisartsen:
nderson, 12058; Drenth, 13355; Füeinga, 12181; Zwerver, 12499.
'andarts: Hiervoor de eigen tandrts bellen.
ipotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
leutel, tel. 13073
Wijkverpleging: Voor informatie
ver de dienstdoende wijkverpleegundige: 023-313233.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m- vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.

Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
erloskundige: Mevrouw Tine Davidsstraat. Eerste en derde
ludshoorn, Kochstraat 6A, Zand- woensdag van de maand van
oort,
tel. 02507-14437, bgg; 17.30-18.30 uur.
23-313233.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Fleierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- mingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
eckestraat 17 te Zandvoort, tel. Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
5847.
Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten
Beekend 7/8 januari 1989
lervormde Kerk, Kerkplein:
iondag-.10.00 uur: Ds. N. Paap uit
Jmelo
iindernevendienst/Crèche
iereformeerde Kerk:
ondag 10.00 uur:
ündernevendienst

Waaning, Paulien v. Veen, Nicole Kramer en Astrid Wiersma.
Eerste rij: Freddie Paap, Hans Loos, Martin Goossens, Robért Brossois,
Richard Waaning en Sjoerd v.d. Brom.
Op de foto van vorige week, de muziekkapel (Fanfare/Harmony?) ontvingen
wij een aanvulling. Compleet zou het dus moeten zijn: eerste rij: Karel
Kaufman, Klaas Kemp en Willem Gertenbach; tweede rij Maarten Weber, Piet
Saaf, dir. Schouten en Kees Loos. Daar achter Gerrit van der Werff (Luxe post)
en Piet Paap (van Son-). Op de achterste rij: Johan Koning E.z., Jacob Koper,
Piet Paap (Kors de tuinman), Gerrit Weber, Willem Weber (loodgieter), Jan van
der Mije (Jan van Ka), Engel Koning (v. Leen Boot) en Arie Slagtveld (Kattekop).

AGENDA PvdA: Folkert Bloeme

Donderdagavond 20.30 uur.
'Er
is vanmiddag gebeld door
Vrouwen Van Nu
Maandag 9 januari:
het Zandvoorts Nieuwsblad.
Openta. vergadering
Sportraad Of je een stukje wilt schrijven,
Vrouwen Van Nu maa'kt woens- Zandvoort, in kantine Zandv. Hocdag 11 januari onder leiding van Els key Club, complex Duintjesveld, het moet voor dinsdag op de
redaktie zijn'.
de Jong een 'aangeklede wandeling' aanvang 20.00 uur.
in Amsterdam.

Verzamelen om 10.45 uur bij Hotel
Holiday Inn, waar men een rondleiding krijgt.Daarna bespreekt men
hoe de dag er verder uit gaat zien.
Donderdag 12 januari is er weer
een lunch bij de ATS te Haarlem.

Kerst-In loterij
ZANDVOORT - Wel aangekondigd vorige week, niet geplaatst. Deze week dan alsnog
de uitslag van de Kerst-In lote-

Dinsdag 10 januari:
Openb. vergadering Commissie
Maatschappelijk Welzijn, Raadhuis
ingang Haltestraat, aanv. 20.00 uur.
(Wijzigingen voorbeh.)
Woensdag 11 januari:
Openta. vergadering Commissie Algemene Zaken, Raadhuis ingang
Haltestraat, aanv. 20.00 uur. (Wijz.
voorbeh.)
Donderdag 12 januari:
Openb. vergadering Commissie Publieke Werken, Raadhuis ingang.
Haltestraat, aanv. 20.00 uur. (Wijz.
voorbeh.)
Maandag l(i januari:
Openb. vergadering Commissie Financiën, Raadhuis ingang Haltestraat, aanvang 20.00 uur. (Wijz.
voortaeh.)

De prijzen zijn gevallen op de volgende nummers: 2851, 3384, 2657,
3484, 2906, 3724. Alle prijzen zijn
ZANDVOORT - Tot en met eind
reeds afgehaald.
januari exposeert schilderes, dichteVan de tombola is een aantal prij- res en schrijfster Ans Wortel in het
zen overgebleven. Van 24 december Palace Hotel in Zandvoort.
1988: oranje 70, 123, 276; wit 98. Van
Ans Wortel exposeert regelmatig
25 december: rose 162, 260, 372, 402, sinds de zestiger jaren. Zij is ook
488, 504, 628, 641, 647, 718, 725, 794, bekend om haar literaire werk. Van877, 915. Blauw: 119, 156, 223, 229, af 1969 verschenen vier versenbun610, 941. Zetfouten voorbehouden. dels van haar hand. De voorstellinDe prijzen kunnen worden afge- gen van haar werk bestaan uit menhaald op het adres Wilhelminaweg 7 seljke figuren die elkaar zoeken, omte Zandvoort, tel. 17436.
armen of juist afstoten.

Expositie Ans Wortel

I
I
Vrijdag 10.00 uur: Eerste vrijdagviering, ontmoetingspunt voor oudere
parochianen, na afloop koffie
Zaterdag 19.00 uur: Ê.V. met samenzang, D. Duijves

Arend van Duijn helpt
de Zandvoortse politie

Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. Caeciliakoor & kinderwoorddienst, D.
Duijves
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Sombere geluiden over wat ons
eventueel te wachten staat maar tevens een uitdaging om het onheil te
doen keren. Ook in Zandvoort zullen nog de nodige maatregelen genomen moeten worden om ons steentje bij te dragen aan de verbetering
van ons milieu.
Gelukkig zijn er ook talloze positieve ontwikkelingen. Aan de wateroverlast in het dorpscentrum zal dit
jaar een einde komen, EMM zit op
het goede spoor, de toeristenindustrie krijgt met het gereedkomen van
het Vendoradopark een positieve injektie en de PvdA-fraktie is in 1989
weer compleet.
In 1989 proberen we ook weer om
er het beste van te maken.
F. Bloeme

• PvdA
Bloeme

De roep van het vorige jaar om
verbeterde verhoudingen in en
om de Raad, door vrijwel alle
politieke groeperingen gedaan,
werd gelukkig positief ingevuld. Vanaf medio april 1988
gaat het goed en zijn de verhoudingen in de Raad grotendeels hersteld.

Gemeente Belangen Zandvoort
heeft dan ook veel waardering voor
onze nieuwe burgemeester die daar
veel aan heeft bijgedragen. Wij spreken de wens uit dat met een goede
onderlinge verstandhouding als basis, er een goed en optimaal evenwicht verkregen zal worden tussen
enerzijds het welzijn van onze Zandvoortse ingezetenen en anderzijds
de toeristische plaats in onze samenleving van onder andere de nu
bijna afgebouwde projecten, die .in

de periode 1982-1986 op de rails zijn
gezet. Gemeente Belangen Zandvoort zal zeker de inzet zodanig verdelen dat het welzijnsaspect een belangrijke plaats krijgt, daarbij denken wij in de eerste plaats aan het
Ouderen-, Jeugd-, Jongeren- en Milieubeleid.
Tevens wensen wij de Partij v.d.
Arbeid, het CDA en D'66 sterkte toe
om - zoals zij beloofd hebben - er
alles aan te doen om het Nieuwe
Circuit Accommodatieplan te doen
slagen. Zij behoeven nu nog slechts
hun eigen landelijke en provinciale
bestuurders te overtuigen met dezelfde argumenten die zij gebruikten in de verkiezingscampagne van
1986 en de desbetreffende raadsmotie! Verder wensen wij een ieder veel
geluk en een goede gezondheid toe.
Namens G.B.Z., fractievoorz. E.H.C.
Jonssma
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fractievoorzitter Folkert

GBZ fractievoorzitter Jan Jongsma

Kortom: 1989 begint onder positieve omstandigheden, locaal, nationaal en internationaal. Wij mogen
leven in vrede en vrijheid!
Het CDA wenst U allemaal veel
zegen in het nieuwe jaar!
Peter Ingwersen

Ook bestuurlijk is Zandvoort, met
'een nieuwe en voortvarende burgemeester, in rustiger vaarwater gekomen. Het CDA vertrouwt dat een
grotere eensgezindheid de politiek
in de toekomst zal kenmerken. Dit
zal voor de gemeente en de inwoners
van Zandvoort vruchtbaar blijken.
Daarbij zullen we de lusten en lasten
voor inwoners en toeristen rechtvaardig moeten verdelen.

| Burgerlijke stand |
Periode:
28/12/'88 • 2/l/'89
Ondertrouwd:
Nieveld, Dick en Visser, Wubbina
Cornelia

Overleden:
Bakker geb. Van der Heide, Martina
Maria, oud 87 jaar
Van Rest, Francisciis Cornelis Wilhelminus Marie, oud 65 jaar
Steen, Jacobus Anthony, oud 72 jaar
Geusebroek, Jacobus Joseph, oud 65
jaar
Bos, Hugo, oud 81 jaar
Parser geb. Hildering, Johanna Wilhelmina Geertruida, oud 84 jaar
De Muijnck geb. Kamsma, Cornelia,
oud 76 jaar

' i&W'ï'MP •*,

**^ K :%**+&( r

zich distantieerde van de troonrede
en in haar kersttoespraak sprak van
een langzame vernietiging van de
aarde.

GBZ: Jan Jongsma

Laat ons hopen dat Zandvoort
in 1989 de opgaande lijn van
1988 doorzet. Zandvoort staat
'in de steigers' en wil weer meedoen als vooraanstaande badplaats in Nederland en Europa. Dit is belangrijk, zeker met
het oog op 1992.

Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Gehuwd:
Van der Meer, Willibrordus Theodorus Maria en Keur, Adriana Johanna

Wat voor stukje, waar moet het
over gaan? 'Als ik het goed begrepen
heb over wat de PvdA in 1989 gaat
doen. Dat doen de fraktievoorzitters
elk j aar,'het is een traditie. Je moet
het zien als een nieuwjaarswens'.
Deze vraag overviel me enigszins.
Natuurlijk zijn er verschillende belangrijke zaken waar de PvdA in
1989 mee zal komen, maar of dat nu
al bekend moet worden, lijkt mij te
vroeg. Geen slapende honden wakker maken.
1989 wordt een belangrijk jaar, volgens de meeste milieuorganisaties
het jaar van de waarheid. De gevolgen van de milieuvervuiling zijn zo
ernstig dat zelfs koningin Beatrix

• VVD fractievoorzitter Jaap Methorst

CDA, Peter Ingwersen:

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
rijzinnige Geloofsgemeenschap Haarlem:
.PB:
tondag 10.30 uur: Dienst verzorgd Zondag 10.30 uur: Morgendienst
flor eigen leden
19.00 uur: Avonddienst
toomskatholieke Kerk:
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.

Zandvoorts
Nieuwsblad

aantal stopt en weer zal stijgen; het
Sprake mag er in het afgelopen drugsgebruik afneemt; de baldadigjaar zijn geweest van een vrij grote heid minder wordt; de politie op
eensgezindheid in de Gemeenteraad sterkte blijft; een verdere landelijke
van Zandvoort. De besluitvorming aanzet komt voor één Nederlandse
immers tendeert in die richting.
Vrijwillige politie; de reorganisatie
Zandvoort is bezig aan een enor- van het ambtelijk apparaat niet te
me 'verjongingskuur' - een tweede overhaast doch gestadig voortgang
wederopbouw-periode - waarbij niet vindt; de werkeloosheid verder afvergeten mag worden de toeristi- neemt door aanstelling van werksche funktie en het woonklimaat zoekenden bij het Vendoradopark;
blijvend op elkaar af te stemmen. de realisering van het nieuwe circuit
Ten aanzien van de Provincie hoopt doorgaat en dat eindelijk eens een
de VVD in 1989 op een zakelijke goe- seizoen lang
de zon schijnt in iede verstandhouding in het belang ders hart en voor alle bedrijven.
van beide 'overheden'. Met de komst
van een voorlichter(ster) in het
De grootste wens van de VVD is
nieuwe jaar zal de communicatie echter voor iedereen gezondheid, en
Gemeente-Zandvoortse burgerij nog daarbij is de vraag zeker gewettigd
verder verbeterd worden, hetgeen in of dat niet - hoe belangrijk verder
deze tijd onmisbaar is.
alle dingen ook mogen zijn - het alIn het pas opengeslagen boek 1989 lergrootste goed is.

• CDA fractievoorzitter Peter Ingwersen

Dommel
Arend van Duijn: de politiepet past iedereen.

ZANDVOORT - Arend van
Duijn is altijd wel in voor een
geintje. Desnoods wil hij de
politie wel helpen bij eventuele bezuinigingen.
Arend, 63 jaar en als zoon van
vader Arie-Jan en moeder Hakke
Schraal een echte Zandvoorter,
ziet het leven immer van de zonnige kant. Al jaren is hij een goede
bekende van menig Zandvoorter
en zo ook van de Zandvoortse politie. Bijna dagelijks is deze sympa-

thieke, immer vrolijke fliereflüiter te vinden op het bureau'cian de
Hogeweg. Gewoon voor een praatje of een lekker 'bakkie koffie'.
Altijd in voor een geintje, wilde
Arend best wel eens proberen of
'die pet nou wel werkelijk iedereen past'. En... hij paste. In vol
ornaat poseerde de Zandvoorter
voor de politie-fotograaf. Zo is volgens hem maar weer eens bewezen dat er altijd wel een oplossing
is voor eventuele bezuinigingsmaatreaelen.

V«T EEM PTZ^HTtóe MUZIEK'
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ZANDVOORT IS... ZONVAART
EN...
DIT JUBILEUMJAAR KUNT U BETER BIJ
TOERKOOPREISRURO ZQNVAART BOEKEN
Toerkoopreisburo Zonvaart bestaat 25 jaar en heeft in die jaren in
Noord-Holland een uitstekende reputatie verworven. Een reputatie
gebaseerd op puik vakmanschap en optimale service.

GROTE JUBILEUMREBUS
De goede inzenders maken kans op
schitterende prijzen, waaronder veel gratis
reizen.

WIJ:

Marga

Jacobine

Haal de GRATIS
gidsen en boek
snel een reis en
maak kans op
zo'n fantastische
prijs!

GRATIS JUBILEUMTAS

Het jubileumjaar staat bol van de
activiteiten, zo zal elke boeking worden
beloond met een prachtige jubileumtas met
voordeelcheques en een
deelnameformulier voor onze:

Edgar

Marjan

* zolang de
voorraad strekt

veranderen niet en zien u graag
BEKENDMAKING

tegemoet bij ^TOERKOOP Reisburo Zonvaart

Toerkoopreisburo Zandvoort is overgenomen door en
wordt voortgezet door
Toerkoopreisburo Zonvaart.

GROTE KROCHT 20, ZANDVOORT
TEL. 02507-12560*
OOK GEVESTIGD IN

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur, zaterdag van
10.00-16.00 uur.

Castricum. Burg. Mooystraat 21a. telefoon 02518-55671*
Heerhugowaar'd. Raadhuisstraat 10. telefoon 02207-16744*
Uitgeest. Middelweg 6. telefoon 02513-15050'
Alkmaar. Europabpulevard 181. telefoon 072-622424*

GARANTIEFONDS
REtSCFLDEN

Te koop

ZOMERHUISJE
gelegen aan bosrand op
camping ook wmterverblijf in België, Lommei
50 m2, nieuw gestoffeerd,
gemeubileerd
ƒ10000,- Wil ook ruilen voor antiek

Tel.

04199-4053.

De Zandvoortse
schaakclub

wenst iedereen
een sportief i 989

In de bekendste badplaats aan de Noordzee kan op de afdeling
Algemene Zaken ter secretarie worden geplaatst een enthousiaste

MEDEWERK(ST)ER

OPRUIMING
BEHANG
KEUR en ZOON
Paradijsweg 2, Zandvoort

w

f.-i* m* urn ic'tief ans„f iet« f >» s>hrf A<- e»',r<-tefig
t'h < t' t JP 1 pip.' BU AANKOOP VAN EEN BIG MftC GRATIS

•McDonald's
l

•

• ,-

(

MiDonik -. reso 'sn' l>r-s on at selps i< n 51 ^ur' Z M

Lekker gezellig
McDonald's Restaurant Zandvoort

IEDERE VRIJDAG, ZATERDAG
EN ZONDAG OPEN
van 11.00 uur tot 21.30 uur.
Er is voor iedereen een tot ziens surprise.
Je hebt altijd prijs1
Voor alle kinderen ook nog eens een extra surprise
bij elk weekendbezoek
Verjaardagsfeestjes kunt u minimaal
1 weekend van tevoren reserveren voor de
vrijdag en zaterdag.

Algemene informatie
De afdeling Algemene Zaken bestaat naast de chef uit zeven medewerkert.
Het toeristisch karakter van de gemeente heeft een belangrijke invloed
op de aard en omvang van de werkzaamheden op de afdeling
Een reorganisatie van het ambtelijk apparaat is m voorbereiding
Functie-informatie:
De functie houdt globaal de navolgende werkzaamheden m
- vergunningverlening op grond van de Algemene Politie Verordening,
- vergunningverlening voor evenementen,
- behandelen van aansprakelijkstellingen wegens schade,
- behandelen van aanvragen voor invalidenparkeerkaarten,
- bijhouden afdehngsadministratie,
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van de afdeling
Functie-eisen:
- bezit van een HAVO en/of MEAO-diploma,
- kennis van en/of ervaring met computers strekt tot aanbeveling,
- goede mondelinge- en redactionele vaardigheid,
- goede contactuele eigenschappen en een collegiale instelling
Zowel schoolverlaters als kandidaten met enige werkervaring worden
uitgenodigd te solliciteren
Selectie en salariëring:
BIJ de sollicitatiegesprekken wordt een vertegenwoordiging van de
afdeling betrokken
Af hankelijk van opleiding en ervaring zal aanstelling plaatsvinden op een
salarisbedrag van minimaal ƒ 1 996,-tot maximaal ƒ 2 972,-bruto per
maand
Onder de 22 jaar zijn de salarissen jeugdig personeel van toepassing
Inlichtingen en sollicitaties:
Nadere inlichtingen omtrent de functie kunnen worden ingewonnen bij
de chef van de afdeling, de heer N Dost, telefoon 02507-61480
Inlichtingen omtrent de sollicitatieprocedure kunnen worden ingewonnen bij het bureau Personeelszaken, telefoon 02507-61401
Sollicitaties, gericht aan Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, kunnen binnen twee weken na publicatie worden ingezonden
aan de Gemeentesecretarie Zandvoort, bureau Personeelszaken,
Postbus 2,2040 AA Zandvoort, onder vermelding van vacaturenummer S 89-04 op de enveloppe.

Grandioze
Opruiming
Alle lederen laarzen en
schoenen van alle bekende
merken - o.a. Helioform,
Ortho, Anita, Weltschuh, met

25% KORTING
Deze aanbieding geldt ook
voor alle herenschoenen.

De Stichting Nederlandse Vrijgezellen
heeft

„De Manege" Zandvoort
uitgeroepen tot de beste alleenstaanden sociëteit van Nederland.
Motivering o.a.
sfeer, entourage,
ruime parkeergelegenheid en
het matinee diner dansant
Dit jaar elke maand iets bijzonders
Let op de advertenties.
Geopend elke za v.a 20.00 uur.
Elke zo. va. 16.00 uur

Info 02507-16023.

HERMAN HARMS

1

Shne-bizs

Grote Krocht 22 Zandvoort

LA CABANA
ARGENTIJNS RESTAURANT
HALTESTRAAT 75

WEGENS VAKANT/E
GESLOTEN
van 10 f/m 79 januari

UITNODIGING
door de Kruisvereniging
„Zandvoort" en
Gezondheidscentrum „Zandvoort"
tot het bijwonen van een lezing
over het onderwerp

„NATUURGENEESKUNDE"
door Ursula Giger.
Op maandag 16 januari om 20.00
uur m het Gezondheidscentrum
(Beatnxplantsoen)

ONZE KWALITEITS KOFFIE
STAAT KLAAR. TOEGANG VRIJ.
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Bad Zuid/ZVN aan kop
zaalvoetbalcompetitie

Sportraad praat
over Vereniging
Promotie ZVoort
ZANDVOORT - Aanstaande
maandagavond
houdt de
Sportraad Zandvoort haar vergadering in de kantine van de
Zandvoortse Hockey Club,
complex Dmntjesveld, aanvang 20.00 uur. Op de agenda
staat het discussiestuk: ondersteuning initiatief oprichting
Vereniging Promotie Zandvoort.

ZANDVOOBT - Bad Zuid
Zandvoort Noord trad m de
Hillegomse Treslonghal aan
tegen Palet Entage en behaal
de daar een gave 0-3 overwmmng Door die zege gaan de
badgasten aan de leiding in de
tweede klasse van de zaalvoetbalcompetitie Naaste concurrent Kalmthout komt aanstaande vrijdagavond naar de
Pellikaanhal Dit belangrijke
duel begint om 19 45 uur

De Ondernemers Vereniging
Zandvoort heeft de Sportraad Zandvoort benaderd met een schrijven
waarin deze vereniging stelt, dat in
Zandvoort de behoefte bestaat aan
een orgaan waarin overleg kan
plaatsvinden en besluiten genomen
kunnen worden ten aanzien van pro
motionele activiteiten De instelling
zou als verlengstuk kunnen functioneren van diverse organisaties die
actief zijn in het organiseren van activiteiten
Doel van de instelling zou zijn het
promoten van Zandvoort door middel van activiteiten m Zandvoort in
de breedste betekenis van het
woord Het verschaffen van hulp
aan reeds op dit gebied in Zandvoort
bezig zijnde verenigingen of instellingen Het coördineren van activiteiten en festiviteiten, het eventueel
coördineren van geldinzamelingen
en eventuele vaste sponsor activiteiten Het beheren van en m eigendom
verkrijgen van materialen ten behoeve van activiteiten en festiviteiten Het oprichten van de Stichting
Garantiefonds Activiteiten Zandvoort en het oprichten van andere
organisaties die de hoofddoelstelUng kunnen ondersteunen
Een soortgelijke organisatie is
thans enige jaren met succes actief
in Schevemngen en de ondernemingsverenigmg is van mening dat
behoefte bestaat aan een dergelijke
instelling

PASKETBAL
Zaterdag19 00 uur T YB VB 2-Lions dames
Van Turnhouthal Haarlem
20 15 uur Lions heren-Hoofddorp
2 Pellikaanhal Zandvoort
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal
18 00 uur Z'75-Onze Gezellen C jun ,
18 30 uur Z'75-ZVM 2 B jun , 19 00
uur Z'73 3-HBC 3 dames, 19 45 uur
Bad Zuid/ZVN-Kamthout, 20 40 uur
Zandvoort Noord 7-Parade Boys 2,
21 25 uur TZB 7-Concordia 5, 22 10
uur Zandvoort Noord 6-TZB 8
Maandagavond in de Pelhkaanhal 20 45 uur Trefpunt-Car Snoeks,
21 40 uur ZVM-Scandals vet, 22 30
uur TZB 5-Out 2

Geheel compleet en volledig fit,
volgepompt met kennis en tactiek
en aangemoedigd door de Zand
voortse dames begon Bad Zuid/ZVN
vol goede moed aan deze wedstrijd
Vol verwachting ook omdat de
Zandvoorters bovenaan staan en Pa
let Entage m de onderste legionen
verblijft De Hillegommers kregen
geen enkele kans omdat Bad
Zuid/ZVN het zaalvoetbalspel volle
dig controleerde dooi de bal goed in
de ploeg te houden De badgasten
waren technisch zoveel beter dat er
voor Palet Entage niets anders mo
gelijk was dan door lichamelijke
pressie het spel af te bleken Bad
Zuid/ZVN kende echter geen proble
men en na een fraaie combinatie tus
WMms Floet probeerde het nog wel maar moest in Jaap Bloem Sport zijn meerdere erkennen.

De wedstrijd werd bijzonder strak
en kort gehouden door de veel fluitende scheidsrechter die vele twee
minuten straffen uitdeelde Na drie
minuten ontstond zo'n situatie m
het nadeel van Nihot/Jaap Bloem
Sport, maar zij kwamen deze periode zonder kleerscheuren door
Wilms Floet speelde te matig om het
de Zandvoorters erg lastig te maken
De score werd even later geopend
door Nihot/Jaap Bloem Sport, toen
Edwin Ariessen de bal fraai mschoot, 1-0 Beide teams speelde echter zeer voorzichtig waardoor er weimg spectaculairs voor de doelen ontstond Na twintig minuten eindelijk
weei wat leven m de brouwerij toen
Ivar Steen de bal na een hoekschop
knap intikte, 2-0.
De tweede helft zou veel beter worden en de doelpunten vielen toen

Recreanten-volleybal bij
Sporting OSS in opmars
ZANDVOORT - De recreanten van volleybalyereniging
Sporting OSS zijn in opmars
en bereiden zich, m de Oranje
Nassauschool, voor op het komende recreanten-seizoen.
De recreanten zijn al enkele maanden m training voor het aanstaande
seizoen dat bestaat uit zeven toernooien Ooit begonnen als een klein
select groepje, is de groep uitgegroeid tot 18 personen, die onder
leiding van tramster Anita Vossen
elke vrijdagavond er behoorlijk stevig tegen aan gaat „We trainen volgens een vast concept Er wordt begonnen met een stevige warming-up,
vervolgens twee technische oefenmgen en we eindigen met een wedstrijdje onderling Gewerkt wordt er
met name aan het serveren en het in
'drieën' spelen Vergeleken met enkele maanden geleden is het niveau
behoorlijk gegroeid," aldus Anita
Vossen, die tevens op de middenaanval speelt in het eerste damesteam

De kern van de recreanten, jaren
geleden al samen spelend m de
sportschool Van Buchel, bestaat uit
Frans en Diny Redeker, Wim en Annemieke de Buizerd en Martin Faber, terwijl Patricia en Karin van
Dam zich al snel bij de groep aansloten Samen met Mia Koper en de van
heren 3 gekomen Hamid Kaboen begonnen zij aan dit seizoen Hoewel
het volleybal een belangrijke plaats
inneemt, staat de gezelligheid voorop Frans Redeker „Buiten het volleybal bij Sportmg OSS trainen we
ook nog op de dinsdagavond bij Buchel, de heren althans En na het
volleybal drinken we met z'n allen
gezellig een borrel"
Met de komst van Jolanda van
Lieshout en Harold Nabuurs is het
technisch niveau behoorlijk omhoog gestuwd Voor de eerste keer
werd er aan wedstrijdsport gedaan
tijdens het Ada Schilpzandtoernooi
en dat is zo goed bevallen dat er
besloten werd in te schrijven voor
het recreanten-seizoen

vlot achter elkaar Wilms Floet nam
meer risico, drong wat meer aan en
de Zandvoorters kwamen toen
steeds beter op dreef Een fraai uitgespeelde aanval tussen Bas Heino
en Edwin Ariessen werd door Aries
sen afgerond en even later scoorde
de goed vrijgelopen Raymond Keunmg de vierde treffer, 4 O Wilms
Floet wisselde de doelman voor een
veldspeler en probeerde wat aan de
achterstand te doen
Ook nu vaak man meer of minder
situaties door de twee minuten
straffen en m de 19e minuut wist
Wilms Floet van zo'n situatie gebruik te maken Moest doelman
Jaap Bloem in de eerste helft vrijwel
niet in actie komen nu kreeg hij
meer werk te verrichten wat hem
goed af ging Zelfs werd hij m staat
gesteld om ook deel te nemen in de
score doch van de strafschopstip
faalde hij Wilms Floet nam in de
laatste vijf minuten bijzonder veel
risico's door zelfs met een verlaten
doel te spelen en dat werd door Nihot/Jaap Bloem Sport afgestraft
Remco van Lent bekeek het erg goed
door van ver de bal in het verlaten
doel te plaatsen, 5 l Met nog vier
minuten te gaan kwam de spanning
nog even terug toen Wilms .Floet
binnen een minuut tweemaal scoorde, 5 3 Nihot kreeg voldoende kansen maar probeerde het soms te
mooi te doen, hetgeen Remco van
Lent niet deed Een overtreding en

Nihot/Jaap Bloem Sport mocht een
vrije trap nemen, die door Remco
van Lent opnieuw m het verlaten
doel werd geplaatst, 6-3 Nadat
Wilms Floet nog eenmaal iets terug
deed bepaalde Edwin Ariessen de
eindstand op 7-4, door zijn derde
doelpunt te scoren
„Het zijn twee belangrijke pun-

Met name van de lage overkapPmg van het perron zou bij de werkzaamheden de helft moeten verdwijnen De andere helft wordt, evenals
het hoge gedeelte aan het hoofdgebouw, grondig schoongemaakt en
eventueel gerestaureerd Dat is nodig omdat de bijtende zoute zeewind
zijn sporen heeft achtergelaten op

het stationsgebouw Met name de
metalen delen zijn daarvoor gevoehg Aan het karakter van het historische gebouw, dat al sinds 1881 deel
uitmaakt van het Zandvoortse
straatbeeld, zal mets veranderd worden Men moet echter hiervoor nog
een vergunning aanvragen
De opknapbeurt van het station
zou wel eens kunnen samenvallen
met de oplevering van de appartementengebouwen Residence Monopole, aan de overkant van het Stationsplem Ook voor dit plein worden bovendien plannen ontwikkeld
om het geheel een aantrekkelijk aanzien te geven.

ZANDVOORT - Ter afsluitmg van het seizoen
1988 hield de Rijwiel Toer
Club Olympia haar jaarlijkse feestavond, waarbij een
aantal Zandvoortse leden
m het zonnetje werden gezet

ten", stelde coach Guus Marcelle
„We staan er goed voor We misten
een paar mensen en daardoor moet
je even aan elkaar wennen In de
eerste helft liep het niet zo Wilms
Floet is een moeilijke ploeg en toen
zij nog terugkwamen tot 5 3 kneep ik
hem nog even, maar de jongens
straften het aandringen keurig af "

Knappe overwinning op Prinsenhal

Doelman De Winter speelt
glansrol bij ZVM/Versteege

ZANDVOORT - Een door
griep geplaagd ZVM/Auto Versteege heeft in de hoofdklasse
van het zaalyoetbal een kriappe 2-0 overwinning behaald op
Prinsenhal. In deze wedstrijd
was het vooral doelman Michel de Winter, die met geweldig doelverdedigen, de zege
veilig wist te stellen.

wist zich m de verdediging goed gesteund door de onverzettelijke Rocco Termaat en Pieter Brune Na zes
minuten nam ZVM/Auto Versteege
reeds een voorsprong doordat Rob
van der Berg een tegenstander omspeelde en de doelman kansloos te
lateo, O l Het betere zaalvoetbal
werd gespeeld door de Zandvoorters, dat dan ook terecht de voorsprong vergrootten De mee ten aanval getrokken Rocco Termaat knalIn aanvallend opzicht was bij de de bal laag en hard m de touwen,
ZVM/Auto Versteege Rob van der 0 2 In de tweede helft bleef ZVM/Au
Berg weer uitstekend op dreef en hij to Versteege een gedegen spel afleve-

Tweede selectie zondag op Circuit Park Zandvoort

Zandvoorter Carlo van Rantwijk
kandidaat voor Camel Trophy '89

ren en doordat invaller Roei Dees
ker de bal, in samenwerking met
Bob Brune, goed m de ploeg hield,
ontstond er weinig gevaar Kwam
dat weieens dan stond, zoals ver
meld, doelman De Winter zijn man
netje Met snelle counters speelden
de Zandvoorters Prinsenhal vele
malen knap uit maar paal en lat
voorkwamen dat de voorsprong rui
mer werd In de slotfase zette Prm
senhal nog aan voor een slotoffen
sief, maar de Zandvoortse defensie
had er uitstekend het oog in en hield
de nul prachtig vast
„Ondanks de invallers draaiden
we erg lekker," meende coach Eli
Paap na afloop „Ik ben dan ook zeer
tevreden met deze punten, de over
winning was zeer verdiend De jon
gens hebben zich voor wel tweehon
derd procent gegeven Door deze
overwinning spelen we goed mee in
de kop Er is nog van alles mogelijk
Ja, ik zie het best nog wel zitten "

Zo kreeg Janos Barendsen,
i v m zijn vele werk voor de
Randonneetocht en de Amster
dam Zienkzee v v rit de zoge
naamde Wige beker en ging de
Waardenngsprijs naar Piet van
der Sloot Van der Sloot kreeg
deze prijs voor zijn jarenlange
sfpnn achter rie microfoon tij
dens de Polysportiefs m het Am
sterdamse bos en voor de m
Zandvoort gehouden strand
loop en midzomernachtloop
Ook was er een Prestatieprijs,
die terecht kwam bij Klaas Ko
per voor zijn dertigste keer fiet
sen en voorrijden van de Toer
door Noord Holland, die 200 ki
lometer lang is
Onder de leden van de Toer
fiets-club waren twee Zandvoor
ters die de Wereldbol m ont
vangst mochten nemen Voor
het rijden van 40 000 kilometer
in vier jaar kregen Hielke Gor
ter en Janos Barendsen deze wereldbol Dit jaar komt voor deze
bol in aanmerking Klaas Koper
die tot nu toe, m vier jaar, 33 645
kilometer aflegde De 40 000
moet dus mogelijk zijn aan het
eind van dit jaar

Haarlem-Vitesse
op ZVM terrein

ZANDVOORT - Aanstaande zondag komen de profvoetballers van
Haarlem en Vitesse Arnhem tegen
elkaar uit op het terrein van Zandvoortmeeuwen.
Tijdens de winterstop houdt Vites
se een trainingskamp m Zandvoort
waarbij is opgenomen de voetbal
tegen Haarlem
ZANDVOORT/HAARLEM - wedstrijd
eredivisie club Haarlem doet
De Mariastichting te Haarlem hetDeonder
leiding van trainer Dick
en het Diaconessenhuis te Advocaat prima
en aangezien Vites
Heemstede zijn per l januari se de ranglijst aanvoert
in de eerste
van dit j aar gefuseerd De meu- divisie belooft het een aantrekkelijk
we naam voor de twee geza- duel te worden Vitesse wordt op dit
menlijke ziekenhuizen
is moment getramd door de Zandvoor
ter Bert Jacobs
Spaarne Ziekenhuis
De besturen van beide ziekenhui
De aanvang van deze wedstrijd is
zen hebben op 30 december de beno
digde handtekeningen gezet, waai om 14 30 uur en vindt dus plaats op
door de fusie per l januari 1989 een het veld van Zandvoortmeeuwen
feit werd Het voormalige Diacones aan de Vondellaan
Vooraf, om 12 00 uur, speelt Zand
senhuis wordt voortaan aangeduid
als Spaarne Ziekenhuis Heemstede, voortmeeuwen een oefenpartij tegen
de Manastichtmg als Spaarne Zie ZVV uit Zaandam
kenhuis Haarlem
Wat betreft een bezoek aan de zie
kenhuizen vooi onderzoekof behan
deling, zijn ei voorlopig geen wijzi
Vrijwillige Hulpverlening
gingen en de leeds bij vorige bezoe
ken gemaakte ponskaaitjes hoeven
niet vernieuwd te worden Ook de
polikliniek en bezoektijden blijven
voorlopig het zelfde, evenals de tele
17373
foonnummeis en het postadies

Mariastichting en
Diaconeesenhuis nu
'Spaarne Ziekenhuis'

NS station verliest helft
van perron-overkapping
ZANDVOORT - Het Zandvoortse station krijgt als het
aan de NS ligt een flinke opknapbeurt. Daarbij zou ongeveer de helft van de perronoverkapping moeten verdwijnen.

Huldiging
Olympia-Ieden

Foto Brdm Stijncn

Nihot/Jaap Bloem Sport oppermachtig
ZANDVOORT - In de
hoofdklasse van het zaalvoetbalgebeuren was Nihot/Jaap
Bloem Sport vooral in de tweede helft tegen Wilms Floet op
dreef en won overtuigend met
7-4. Na een weinig spectaculaire eerste helft kwamen de
Zandvoorters in het tweede gedeelte goed los en werd er een
regelmatige en verdiende zege
behaald, hetgeen goed was
voor een tweede plaats op de
ranglijst.

sen Marcel Schoorl en Jacq Goede
gebuure kon laatstgenoemde sco
ren, O l
Palet Entage probeerde van alles
maar zonder resultaat, mede door
een geweldige reactie van doelman
Willem van der Kuyl, die zoals van
ouds zeer geconcentreerd stond te
keepen Na vele schitterende aanval
len, waaibij helaas een afmaker ont
biak, weid het tweede doelpunt ge
scoord Na een goede combinatie
was het Riek Keur die Bad
Zuid/ZVN naar 2 O schoot De man
nen van coach Ab Lammers hadden
het spel volledig onder controle, wat
lesulteerde m een beauty van een
doelpunt Marcel Schoorl knalde de
bal, vlak voor de doelwissehng, kei
hard m de kruising, O 3
In de tweede helft speelde Bad
Zuid/ZVN net zo goed als in de eer
ste helft, alleen de doelpunten ble
ven uit Zowel een afmaker als het
geluk ontbrak Palet Entage kon
geen indruk meei maken, zodat de
uiteindelijke 3 O overwinning met
meer in gevaar kwam Al met al een
goed resultaat van een tearn dat
groeit naar een ploeg, die steeds
meer geduld bewaart om tot scoren
te komen

Expositie Openbare Bibliotheek
Alleen met keihard werken maken de kandidaten kans op deelname aan de Camel Trophy '89.

ZANDVOORT - Wie de twee
Nederlandse vertegenwoordigers zijn tijdens de Camel
Trophy '89, hangt af van de selecties die in de maanden januari en februari worden gehouden Komend weekend wordt
er op Zandvoort gereden, een
thuiswedstrijd voor de plaatselij ke Camel Trophy-kandidaat
Carlo van Rantwijk.
Een eerste selectie is inmiddels
gemaakt Van de duizenden Neder
landers die zich sinds de start van de
inschiijving, begin september, heb
ben aangemeld voor dit grootse off
-the-road avontuur, zijn ei driehon
derd uitgekozen voor een vervolg
van de selecties De deelnemers uit
de twaalf pi ovincies zijn in vijf blok
ken van zestig onderverdeeld Zij
ontmoeten elkaar tijdens de eerste
twee weekenden van januari op het
circuit van Zandvoort, dat voor de
eerste keer wordt gebruikt als locatie voor de vijf provinciale selecties

In voorgaande jaren vormde het Eu Een jury bestaande uit oud Camel
rocircuit van Valkenswaard het de Trophy deelnemers zal uit deze
cor waartegen deze m een dag te groep van zestig rijders opnieuw zes
voeren strijd zich afspeelde
kandidaten uitkiezen, die oveigaan
naar de nationale selectie Daaiaan
Van de groep van diiehondeid ge woi dt ook deelgenomen dooi de bes
selecteerden komen er zestig uit de te zes kandidaten van elk van de vier
provincies
Noord Holland
en overige provinciale selecties
Utrecht Daai onder bevindt zich de
Een dag lang knjgen deze avon
tweeentwintigjarige Carlo van Rant tuurlijk bestuuideis zowel m het
wijk, student aan de handelshoge theorielokaal als buiten m het tei
school Nijemode in Breukelen Hij lem de gelegenheid te laten zien dat
heeft een halfjaar met zijn vuendm zij als seileuze gegadigden vooi het
dooi Zuid Amerika getrokken, on Nedeilandse team moeten worden
der andere in het gebied waai de beschouwd Samen met die uit der
Camel Trophy van dit jaar verleden tien andeie landen zal dit team het
wordt Dit was voor hem aanleiding gezicht bepalen van de Camel Tl op
om zich op te geven, want een echte hy '89
coureur is hij niet Toch bezat hij
Deze i ace komt met lasse schie
voldoende capaciteiten om door de den dichteibij Eind maart valt het
startschot vooi al weei de tiende edi
eerste selectie te komen
Voor deze gioep rijders is zondag tie van deze vermaarde piestatie
8 januari het uur van de waarheid tocht die opnieuw plaats vindt in het
aangebroken Dan zal blijken of zij Braziliaanse Amazonegebied Op
hun woorden in daden weten om te nieuw, want de deelnemers keren
zetten en hun kwaliteiten zich niet terug naai de plaats waar de Camel
beperken tot wat werd beloofd bij de Tiophy m 1980 ten doop weid ge
invulling van het inschrijfformulier houden

ZANDVOORT - In de tentoonstellingsruimte van de
Openbare Bibliotheek is van
13 januari tot en met 18 tebruari werk te zien van de Amsterdamse kunstenaar Jaap ten
Kate.

tast doot de tand des tijds Zijnweik
is oorspronkelijk en soms ietwat bi
zaï Wellicht de moeite waara om
even te gaan kijken op de e\positie
tijdens de openingsuren van de
Openbaie Bibliotheek aan de Prm
sesseweg

Jaap ten Katc weid geboren in
1957 en heeft bmnenhuisaichitec
tuur gestudeerd aan de Rietveldaka
demie Zijn werk omvat aquai ellen
en gemengde technieken Wat zijn
tekeningen beti eft is hij autodidact
Ten Kate laat zich inspireren door
ZANDVOORT - Komende
aichitectuui m het algemeen en twee weekenden is er van de
dooi alleilei dingen die zijn aange Zandvoortse kunstenares Nel

Werk te zien van
Nel Klaassen

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

1 71 66

Klaassen werk te zien in Zand
voort

Tot en met 15 januai i kan men een
kijkje gaan nemen in haai ateliei op
het adies Boulevard Paulus Loot 21,
maai uitsluitend op zaterdag en zon
dag van 14 00 tot 17 00 uui De open
stelling van haai ateliei houdt ver
band met haai deelname aan de ex
positie 'Een viouvv m beeld' in de
Rijksakademie vooi Beeldende
Kunsten, Stadhoudeiskade 8(3 te
Amsteidam
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/aakt door de opperste verwennerij
waaraan we worden blootgesteld in de
vorm van veel het-gemak-dient-demens-zaken, die er allemaal standaard
aanwezig zijn. Even een kleine greep
uit dit assortiment: getint glas rondom,
centrale deurvergrendeling, opbcrglade onderde passagiersstoel, elektrisch
bcdienbare en verwarmde buitenspiegels. lichtmetalen velgen, elektrische
raambediening enz. enz.
U kunt zich misschien best voorstellen
dat ik node afscheid nam van deze
Mitsubishi Galant 2.0 GLSi toen de
testperiode, veel te vlug, was afgelopen.
De aanschafprijs van deze aantrekkelijke schoonheid is ƒ 39.145,-. alleszins redelijk wanneer we ons realiseren
wat er voordat bedraggeboden wordt.

itsubishi Galant 2.0 GLSi
en nieuweling met kwaliteiten
Het is alweer de nodige jaren geleden dat de Amerikaanse automobielindustrie de gewoonte had om om de paar jaar de modellen te
vernieuwen. En zulks had natuurlijk zo zijn redenen. Een van de
belangrijkste redenen zal wel zijn geweest dat de klanten vlugger
overgingen tot de aanschaf van een nieuw model wanneer dit een
totaal ander jasje had. Eenzelfde tactiek hanteren momenteel veel
Japanse automobielfabrikanten, waaronder Mitsubishi. Want tot
mijn verwondering realiseerde ik mij toen ik de Galant 2.0 GLSi bij
de importeur ging halen, dat zijn voorganger nog maar vier jaar
geleden was geïntroduceerd.
Voluptueuzer
Dal die Japanse ontweipers een ongelolehike hoeveelheid werk hebben
\ ei /cl. bh i kl wel uu het gegeven dat de
nieuwe Galant totaal niet meer lijkt op
/i|n illustere vooiganger. Was die
\oorgangei een strakke, sieilijke aulomohiel mei wat hoekige lijnen, de
nieuwe Galant is \oluplueu/er. U kent
dal wel. sommige vrouwen hebben dal
ook mei als resullaal dat iedere man

Autonieuws
door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

vijfveisnellingsbak volbrengt hij het
sprintje van O tot 100 km/h in 10,9 sec.
Houden wij het gaspedaal in de onderste stand, dan stopt de snelheidsmeter bij 188 km/h maar dan slaat dan
ding een partij te overdrijven want de
echt gereden snelheid is dan 180 km/h.
U had zich waarschijnlijk door de katalysatoral gerealiseerd dat deze nicuwe Galant zijn dorst lest met loodvrije
benzine en in dit geval moet dat Eurosuper zijn.
licht zuinig springt hij niet om met dit
goedje, maar dat kan ook niet gezien

het formaat van onze vriend. Het gemiddelde verbruik volgens ECE-norm
is 8 liter per 100 km. Met mij op de bok
verdween er ruim 10 liter per 100 km
door de verstuivers van het injectiesysteem, maar dat zal dan ook wel aan
mijn enigszins forse rijstijl hebben gelegen.
Het mag als bekend verondersteld
worden dat de Japanse ontwerpers
echt wel weten hoc je een voorwielaangedreven automobiel goede rij-eigenschappen mee moet geven en deze
Galant is daar al geen uitzondering op.

Hij stuurt bijzonder nauwkeurig en
licht en dat lichte wordt veroorzaakt
door de snelheidsafhankelijke bekrachtiging, die er dan ook voor zorgt
dat het fileparkeren een fluitje van een
cent is. In snel genomen bochten wil hij
best iets op zijn voorwielen naar de
buitenkant van die bocht schuiven,
maar dit gaat dermate goedmoedig dat
gas loslaten hem onmiddellijk tot andere en betere gedachten brengt.
Ach. ik heb het al eerder gesteld, je
voelt je gewoon onmiddellijk thuis in
deze Galant. Dit wordt mede veroor-

Lichtmetalen velgen ;ijn standaard

Prestaties

Topsnelheid 180 km/h. Acceleratie
vanOtot 100km/h in I0.9sec. Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de test
l op 9.9.

Geld

ƒ 39.145,-inel. BTW.
Motorrijtuigenbelasting
tot ƒ 739.- per jaar.

van ƒ 728.

Techniek

Dwars voorin geplaatste viercilinder lijnmotor. Cilinderinhoud 1997
cm3. Boring .\ slag 85x88 mm.
Compressieverhouding 9.0:1. Max.
vermogen 80 kW bij 5500 tpm.
max. koppel 159 Nm bij 4500 tpm.
Elektronische inspuiting.
Voorwielaandrijving. 5-Versnellingsbak met achteruit. Voorwielophanging onafhankelijk McPherson met schroefveren. Achterwielophanging semi-onafhankelijk met
torsievcren. Telescopische gasgevuldc schokdempers rondom, torsiestabilisator voor en achter. Geventileerdc schijfremmen voor.
schijfremmen achter, diagonaal
gescheiden, bekrachtigd en bei grensd.
Velgmaat 5,5.1 \ 14. Bandenmaat
195/65 R 14. Tandheugelbesturing.
Lengte 454 cm. breedte 169.5 cm.
hoogte 142 cm. Wielbasis 260 cm.
Spoorbreedte voor 146 cm. achter
145cm. Draaicirkel 10.60 m. Massa
1164 kg. Max. aanhangergewicht
-ongeremd 570 kg. geremd 1200 kg.

(Advertentie)

KRIJG WEER EENS 'N
GEVOEL VAN SENSATIE.
/.eer verzorgd :ilineuhilair
/i|n nekwer\el forceert wanneer /o'n
dame \ooibij komt. Men automobiel
mei sevtppeal dus. Maar ook een auto
waar een ieder /ich direkt in thuis
\oelt. want alle meters, klokken, hendels en pedalen /ijn /o geplaatst dat
handen, \oelen en ogen /e als vanzelf
\mden Ook hel /itmeuhilair is zeer
wel \er/orgd. Niet Ie hard en n iel Ie
/acht. De voorzetels /ijn op alle mogelilke manieren verstelbaar. Ook in de
hoogle. welk kunstje /ij gemeen hebben mei hel st uu miei.
Dal de ontwerpers ook goed rekening
hebben gehouden mei de veiligheid
van bestuurder en passagiers blijkt wel
uit hel gegeven dat er vijf gordels /ijn
gemonteerd, waarvan bij de voorste
twee de bovenste bevestigingspunten
verstelbaar /i|n. Neem daarbij dat iedeieen kan beschikken over/eeen van
iLiimle. dan houdt dat dus m dal er

moeiteloos grote afstanden met de/e
Galant zijn Ie overbruggen. Ook de
bagageruimte draagt daartoe bij. Niet
alleen weet deze enorme hoeveelheden te verslouwen maar ook is de tilhoogte erg laag. door de tol de bumper
doorlopen'de klep. Lange voorwerpen
/oals
ski's
kunnen
eveneens
probleemloos vervoerd worden middels een doorlaatmogelijkheid in de
uigleiining van de achterbank.

Fiat Uno Lido

Motor

De motor is een kloeke viercihnder
met een /uigcrvcrpLiatsing van 1997
cm3. een vermogen van 80 kW bij
5500 tpm en een max. koppel van 159
Nm bij 4500 tpm. Hij is voorzien van
brandslotmjectie en van een katalysator. Uitermate rustig en stil doel de/e
vierpiller /ijn werk. In innige samenwei kmg met een perfect schakelende

AUTO HUREN?
Lada 4 drs
35,- p. dag
Toyota bestelbus 45,- p. dag
Toyota 9 pers. bus55,- p. dag
exkl. verz. km. brandstof en B.T.W.

MITSUBISHI GALANT/DE GESTAALDE PERFEKTIE A
Kiik voor de dealeradressen in de Gouden Gids.
Kijk
Gids.

MOTORS

IMPORTEUR HARTNIBBRIG&GREEVEBV.SASSENHEIM TEL 02522 66111

V. LENT OPEL
ZANDVOORT
wenst alle cliënten en relaties
een voorspoedig
en gezond 1989!

Er komt een speciale, gelimiteerde uil voering van de 1-iat Uno op de markt
onderde naam Uno Lido. De/e Lidoversie is verkrijgbaar in donkergrijs
metallic, waarbij de bumpers, grill en
buitenspiegels in dezelfde kleuren zijn
gespolen. Hij heeft laagprofielbanden.
i sportieve wieldoppen, luxe stoelen met

en speciale bekleding, armsleunen
oor en achter, iwee van binnenuit
crslelbare buitenspiegels. een nudenconsole. een kaartenvak in hel
echterporlier en een afsluilbaai
handschoenenkastje. De prijs \an de
Uno Lido bedraagt / 17.950.-.

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van isolerende
beglazing

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

offerte.

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

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.D. MIJE
Marisstraat 13a, Tel. 15186

TAXI CENTRALE
ZANDVOORT BV
Grote Krocht 18, tl. 12600
tevens auto-ambulance te huur.

2e 500 gram
HONDENKAPSALON

Typiste
gevraagd

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

voor 1 a 2 ochtenden

c.q. middagen per
week.

Brieven onder no.
957294 aan het
bureau van dit blad.

HAMLAPPEN
1e 500 gr. 5595

HOH GEHAKT 1,
1e 500 gr. 3,98

2e 500 gr.

&^^;£3?j£^S!^^

l

Boerenham 2000r. 3,98 Cornedbeef 200gr. 2,49
Runder

^fet

2e 500 gr,

"

^^Ti1'!^^^

Runder Bief- of Sukadelapjes i®. 13,95

^^ 4^ 19

BORSTLAPPEN 2,991SHOARMAVLEES
ea n
AMPERESTRAAT 10 - ZANDVOORT NOORD
TELEFOON 02507-19347

WINTER AANBIEDING
LAAT NU UW AUTO WINTERKLAAR MAKEN
Wij bieden u het volgende
* MOTOR REINIGEN + TECTYLEREN
* MACHINAAL POETSEN
* HET IN DE WAX ZETTEN
* BEKLEDING REINIGEN
-k VELGEN REINIGEN
* WEGWERKEN KLEINE ROESTPLEKJES
*

Bel nu voor een afspraak.
VOORAF PRIJSOPGAVE.

Geopend van 9.00 uur tot 18.00 uur.

1e500gr. 5,95

2e500gr.

Gekookte- of Paardeworst
Mager

RUNDERGEHAKT
1e 500 gr. 5,95

^irStf^-^^f^

2e 500 gr.

/

l|

4,98

1e 500gr. 4,98 2e500gr.
2e 500 gr.
1e500gr.4.98

Biefstuk of Varkenshaas 500gr. 12,50
Runder

BRAADLAPPEN
1e500gr. 6,98 2e 500gr.
iï»a* g e l d l g1, t/m *-n n T J a nu a r l: a. s &^

een 'goed begin Is het
HALVE werk !
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Veelomvattende start van het culturele jaar

Nieuwjaarsconcert uitgebreid met
ntal hoogtepunten uit My fair lady
ZANDVOORT Het ziet er naar uit dat alle medewerkenden
\ran het inmiddels traditioneel geworden Nieuwjaarsconcert
weer voor een zeer vermakelijke avond zullen zorgen Zaterdag
14 januari is het zover, dan kunnen de diverse verenigingen en
prominenten uit de muziekwereld aantreden in de Hervormde
Kerk De presentatie is wederom in handen van Ankie en Pieter
Joustra
Het Nieuwjaarsconcert is een
unieke gebeurtenis in het Zand
voortse, vanwege de samenwerking
van zoveel verenigingen Dat zijn het
Zandvoorts Vrouwenkoor, het
Zandvoorts Mannenkoor, toneelver
emgmg Wim Hildenng en Folklore
vereniging De Wurf De repetities
voor deze culturele happening zijn
al maanden in volle gang, artistiek
leider en dirigent Dico van Putten
laat niets aan het toeval over De
bezoekers wacht ook dit jaar weer
een zorgvuldig uitgeselecteerd pro
gramma 'Le vent', de wind, die zo'n
belangrijke rol speelt m het leven
van de bewoners van Zandvoort, is
een van de hoogtepunten uit het re
pertoire van het Zandvoorts Man
nenkoor, evenals 'Annchen von Tha
i au' en het inmiddels overbekende
Izje Cheroe Wiemje' van de Russi
sche componist I Bortnjanski

® Claudia Heierman

Foto Bram stijnen

Zandvoort krijgt la^l met het
landelijk bestuur

Ook 'Zigeunerleven' van R Schu
mann en 'Wenn ich fruh m den Gar
ten gen' van dezelfde componist, ge
zongen door het Zandvoorts Vrou
wenkoor, moeten de harten van muziekminnend Zandvoort sneller
doen kloppen Evenals Myra Kroese
m 'Standenen' met het Zandvoorts
Mannenkoor Zij zingt ook het suc
cesnummer van Mieke Telkamp
'Waarheen' samen met beide koren,
waaruit maar weer eens overduide
lijk moet blijken dat de samenwer
kmg daartussen nog immer opti
maal is

Nu was men in Zandvoort in de
zestiende eeuw vnj openhartig
Men kende de fouten die door kerk
en geestelijkheid wei den gemaakt
en men schroomde met dat alles
binnen de rederijkerskamer aan
'de kaak te stellen Het Hof van
Holland dat heel goed wist dat
men binnen de redenjkenkamei
de spot dreef met de kerk had m
het midden van de zestiende eeuw
een verordening uitgevaardigd
waann streng werd verboden
"eemghe camerspelen balladen
hedekens comedien batamen ten
ende refereinen waenn sacken,
den godsdienst ofte den geestehj
keheid betreffende, vervat waeren
te zingen ofte spelen Ondanks
deze verordening ging men rustig
verder, tot vermaak van vele an
dere rederijkerskamers, met het
opvoeren van satirische schetsen
De Haarlemse Club de Pellikams
ten nam deze stijl van acteren
over en toen de club overmoedig
met ondeugende stukjes kwam, m
eigen kring waar de verraders met
sliepen kostte het een van de be
stuurders in 1568 het hoofd

My fair lady
Na de pauze kan het publiek nog
eenmaal genieten van zangnum
mers uit 'My fair lady', de succesvol
Ie openluchtvoorstelling van Wim
Hildenng het afgelopen jaar Gezon
gen worden onder andere 'Kom te
rug en dans met mij', door de jeugdi
ge Claudia Heierman, en 'As 't effe
kan' door Henk Jansen, evenals 'In
de straat waar jij woont' en 'Het
Spaanse graan' Nostalgie met staal
tjes van zangkunst en acteertalent
door Claudia, Henk, Ernst van de
Klauw en Rob Duisterhof Zijn te
bewonderen als respectievelijk Eliza, Doohttle, Higgins en Freddy
Verder wordt instrumentale me
dewerking verleend door het duo
Ine van der Klei, piano, en Theo de
Haas, viool, en door de pianisten
Henk Trommel en Pieter Penrhyn
Lowe, beide onder andere goed voor
Henk Jansen zingt onder andere 'As 't effe kan' en 'Het Spaanse graan'.
een quatre mams
Foto Bram Stijnen
Het publiek, feestelijk ontvangen
door De Wurf, wacht dus een naar de 'i' gezet door Ankie en Pieter Jou 19 30 uur, een plaatsbewijs kost
verwachting grandioze avond, met stra, die vast wel weer een aantal J10, Kaarten zijn te verkrijgen bij
een compleet en veelbelovend pro humorvolle teksten zullen brengen de AKO Kerkplein 11, en in het Ge
De Hervormde Kerk is open vanaf meenschapshuis
gramma De puntjes worden weer op

OVZ-voorzitter Van der Laan:

Ondernemer moet meer investeren
ZANDVOORT - Volgens de
heer Van der Laan, voorzitter
van Ondernemers Vereniging
Zandvoort, moeten de plaatselijke ondernemers dit jaar
meer investeren Dat maakte
hy de leden ook duidelijk tijdens de vergadering m decemoer Investeren in eigen zaken
is volgens hem noodzaak om
de concurrerentie van de andere badplaatsen het hoofd te
kunnen bieden

deels aan de 'weergoden' „Zij heb
ben ons parten gespeeld, waardoor
de toeristen zijn weggebleven"
Maar ook zag hij positieve ontwik
kelmgen, zoals de nieuwbouw van
het casino, de renovatie van de Bou
levard Barnaart en de bouw van
Vendoradopark en Beach Hotel Het
principebesluit om het Zandvoortse

„Zandvoort loopt achter", zo con
stateert Van der Laan „Wij hebben
een prachtig product maar we ver
kopen het slecht" Hij was met zo
best te spreken over de resultaten
van het afgelopen jaar, al lag het

Ruilbeurs in Elzenhof

SCHIPHOL - Zondag 8 januari
vordt in de Elzenhof op Schiphol
een grote verzamelbeurs gehouden
door de afdeling Amstelland van de
vereniging De Verzamelaar Er
Kunnen allerhande objecten worden
geruild. De beurs duurt van 11 tot
16 uur
en is bereikbaar met de
bussen 68, 173 en 174

• OVZ-voorzitter Van der Laan

circuit de A status te verlenen,
noemde hij 'een stap voorwaarts in
de goede richting' Wat dat punt be
treft, dienen Gedeputeeide Staten
van Noord Holland, 'een storende
factor' volgens hem onder druk ge
zet te worden
Ook de gemeente kreeg van hem
een veeg uit de pan Het uitblijven
van een definitieve beslissing aan
gaande het centrumplan werkt vol
gens hem uiterst negatief Boven
dien is het volgens hem niet verstan
dig eerst van hogerhand een com
pleet plan op te stellen om dat dan
pas daarna voor te leggen voor de
besluitvorming Van der Laan
maakt zich ook zorgen over de par
keersituatie en de bereikbaarheid
van Zandvoort Hij verwacht echter
geen verbetering op korte termijn
Om de toeristen die op een zondag
wel komen, langer in Zandvoort te
houden heeft OVZ op aandringen
van de ledenvergadering, de ge
meente inmiddels om toestemming
verzocht, de winkels s zomers op
die dag tot 22 00 uur open te mogen
houden
Dit moet nog ter sprake komen in
de eerstvolgend vergadering van de
commissie voor Midden en Klein
bedrijf

Close harmony
in Groenendaal
ZANDVOORT/HEEMSTE
DE In 'Landgoed Groenendaal'
te Heemstede wordt zondag 8
januari een koffieconcert gege
ven, aanvang 11 30 uur Het con
eert wordt verzorgd door de clo
se harmony vocalgroup The
Merry Mmstrels, onder leiding
van Bert Kransberg
De groep werd 21 jaar geleden
opgericht door Bert Kransberg
tijdens een muziekfestival m
Beverwijk en treedt regelmatig
op voor radio en TV Hoewel het
repertoir ook een aantal klassie
ke werken bevat ligt het accent
sterk op de lichte muze
The Merry Mmstrels wordt
instrumentaal begeleid door
een combo, bestaande uit Frans
Gigengack,
alt /bantonsaxo
foon en klarinet, Bert Krans
berg, piano, Jan Jansen, gitaai
Bram Vredenbregt bas en Be
rend Houter, slagwerk Dit com
bo verzorgt ook een aantal in
strumentale nummers in de
stijl van Benme Goodman en
Charlie Parker
De entreeprijs bedraagt /5,50
p p , voor leden/donateurs en
houders CJP pas /450, kinde
ren betalen / 3 75

Transavia: "Bouwstop hoeft niet zolang te duren"

Vorige week kwam in het nieuws
c<at bouwwerkzaamheden op Schip
hol werden stilgelegd in verband
met de mogelijke aanwezigheid van
onontplofte bommen m de bodem
ian de luchthaven Geplande hei
werkzaamheden ten behoeve van
nieuwe gebouwen zouden gevaar
\ooi ontploffing kunnen opleveren,
zodat onmiddellijk werd besloten de
bouw m afwachting van nader on
dei zoek op te schorten
Op zeer korte termijn verwacht
kapitein Hofstra van de EOD een
zogenaamde 'verkenning' te kunnen
uitvoeren aan de hand waarvan be
Paald zal worden of nader onder
zoek noodzakelijk is "Zo'n verken
ning houdt in dat wij aan de hand
\an gesprekken met gemeente, even
tuele ooggetuigen en luchtfoto's de
situatie m ogenschouw nemen Als
uit de verkenning blijkt dat mogelijk
blindgangers aangetioffen kunnen
^orden kan onderzoek volgen
Gezien de beperkt ter beschikking
staande mankracht en de vele aan
Hagen bestaat mompnteel een
Wachtlijst van ongeveer due jaai
Wij bepalen uiteindelijk welke
Pnortiteit gegeven moet worden aan
een dergelijk onderzoek, waarbij ui
teraard de economische belangen m
het oog worden gehouden", aldus
Dat bebouwing op het te

onderzoeken terrein m die periode
wordt stilgelegd vindt hij voor de
hand liggend "Als ergens mogelijk
explosieven liggen en er wordt een
gebouw op gezet, kunnen wij vervol
gens geen onderzoek meer doen Het
is dus veistandiger geduiende een
bepaalde tijd de bouw stil te leggen",
aldus Hofstra
Schipholwoordvoerder Flons ver
wacht voor de KLM bij een dergelij
ke bouwstagnatie geen ernstige pi o
blemen Anders ligt dat bij Trans
avia waar 13 januari de eerste paal
vooi een nieuwe hangar de giond m
zou gaan Flons vei wacht begin fe
bruari de start van een nader onder
zoek en pas dan zal blijken of met de
bouw van een Transaviahangar be
gonnen kan %vorden

Veilige hangar
Toon Moeskops, woordvoeder na
mens Transavia, verwacht geen al te
grote problemen "Wij hebben niet
de indruk dat een ondeizoek ei g
lang hoeft te duren Als dat ondei
zuek beperkt wordt tot de bouw
plaats van de hangar, moet dat vol
gens ingewijden m een paar weken
te klaren zijn", verklaait hij Fman
cien spelen volgens hem in deze een
belangiijke rol en memand zal m dit
stadium keiharde toezeggingen dur
ven doen "In ieder geval heeft de

gemeente vorige week de bouwver
gunning voorlopig ingetrokken en
zijn wij gedwongen af te wachten
Met de bouw kan niet begonnen woi
den voordat we weer het 'groene
licht' hebben gekregen', aldus
Moeskops
Verder weet hij te melden dat uit
overleg met de EOD is gebleken dat
bouwen op een plek waai een blind
ganger ligt geen problemen hoeft te
geven "Als zo'n bom op negen metei
diepte ligt en hij zou door wat voor
reden dan ook afgaan zal de schade
waarschijnlijk tot een minimum be
perkt blijven We willen in ieder ge
val een veilige hangar en als we de
zekerheid hebben dat er \erder geen
gevaar is gaan we zekei door niet de
bouwen"

Routinekwestie
De gemeente tot slot is betiekke
lijk onbezorgd Dat er mogelijk
blindgangers op Schiphol Oost lig
gen was al lang bekend, aldus een
gemeentewooi dvoerder "Het is
heel gebmikehjk dat bij een bouw
aanvraag door de Bouw Technische
Dienst een aantal loutmekwesties
worden onderzocht
In dit geval bleek uit luchtfoto s
en getuigenvei klai ingen dat ei mo
gelijk nog bommen op de bouw
plaats liggen Vervolgens woidt dan
bij de EOD een aanviaag ingediend
vooi nadei ondeizoek Dat is nu ook
gebeurd, het is wat spektaculau m
de pers gekomen maai zoals al ge
zegd de gemeente was al lang op de
hoogte van de mogelijke aanwezig
heid van blindgangers uit de Tweede
Wereldooilog Vrijdag vinden de
eeiste gesprekken plaats met de
EOD en afhankelijk van de uit

De Prijsvraag

Zandvoort was na deze straf
voorzichtiger geworden Men kon
vooral geen kwinkslagen beden
ken tegenover de aanhangers van
de nieuwe religie "Van de refor
motie zijn we onvoldoende op de
hoogte", zo bekenden de Zand
voorter rederijkers eerlijk en toen

J.A. Steen
overleden
ZANDVOORT - Onverwacht
is vorige week woensdag J A
Steen overleden Hij werd 72
jaar Afgelopen maandag is hij
begraven in Dnehuis-Westerveld
Wat betreft het vastleggen van de
plaatselijke histone wordt Steen
door sommigen als van onschatbare
waarde beschouw o Zijn kennis van
het oude Zandvoort was zeei uitge
breid Daarmee schieef hij tal van
toneelstukken in het plaatselijke
dialect zoals 'De Moriaan m de
Noordbuurt', die werden opgevoerd
door Folkloreverenigmg De Wurf,
waai van hij een aantal jaren voorzit
ter was Daarnaast was hij mede op
richtei van het Genootschap Oud
Zandvoort, hij hield dialezingen
binnen en buiten Zandvooit en gaf
explicaties bij de kledingschouw van
De Wurf Met vei halen van zijn hand
verscheen na verloop van jaren het
boekwerk 'Zandvooit van toen'
Steen verdween meei op de ach
tei grond toen hij in 1978 nogmaals
in opspraak kwam vanwege zijn ooi
logsverleden Aanleiding was het feit
dat hij zitting zou nemen in het co
mite 'Zandvoort 150 jaar badplaats
Daarna schreef hij nog vooi enkele
regionale huis aan huis bladen

Bombardementen

mogelijkheid van blindgangers
Schiphol wordt nooit onderschat'
SCHIPHOL - Rien Flons, persvoorlichter van Schiphol acht
het zeer onwaarschijnlijk dat op de luchthaven nog onontplofte
bommen uit de Tweede Wereldoorlog zouden liggen Ook de
Kapitein J R Hofstra van de Explosieven Opruimmgs Dienst
(EOD) m Culemborg kan met de nu ter beschikking staande
gegevens geen definitief oordeel formuleren "We hebben daartver nog deze week op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer nader overleg en aan de hand daarvan zal besloten worden
of een diepgaand onderzoek noodzakelijk is"

De Rederijkerskamer

Zoals verschillende belangrijke
plaatsen m Noord Holland luas er
m de zestiende eeuw m Zandvoort
een rederijkerskamer, een gezel
hgheidsorgamsatie waarin gegoe
de burgers bi] elkaar kwamen om
gedichten en proza stukjes, die
men in de karige vrije tijd had
gemaakt voor te lezen Maar
meer nog om dialogen die men in
toneelstukjes had ingebracht, aan
de eigen mensen voor te spelen

komst kan gestart wolden met een
onderzoek De kosten daarvan ko
men sinds een wetswijziging vorig
jaar, vooi 10 piocent op rekening
van de gemeente, met een maximum
van vijf gulden pei inwonei
In praktijk houdt het echter in dat
het totale bedrag betaald wordt uit
reservefondsen van de gemeente en
dat de individuele buiger er mets
van zal merken De kosten die mo
menteel wolden gemaakt m het
vooronderzoek zijn geheel vooi re
kening van de EOD", aldus de ge
meentevooi hchtei
Uit ondei zoek en getuigenveikla
ringen is inmiddels gebleken dat
wanneei blindgangers wolden aan
getroffen het zal gaan om vliegtuig
bommen met een gewicht van 125 en
250 kilogiani een dooi de Roval Au
force veel gebiuikt type

Ooggetuigen
Een van de ooggetuigen van het
bewuste bombai dement is Theo
Vooges uit Aalsmeei, die destijds
met een bakkeisfiets dagelijks dooi
het gebied leed 'Ik stond op de
Nieuwemeeidijk toen het bombai
dement begon en ik heb het hele
maal kunnen zien Het duui de onge
veer een half uur Volgens mij is het
goed mogelijk dat ei nog tientallen
blmdgangeis m de klei zitten
De bommenweipeis vlogen m fo>
matieovei waai dooi ei eenbepaald
patioon van ingeslagen bommen
ontstaat Op de foto staan de ingesla
gen bommen aangegeven Waa1 dus
geen stippen zijn die ei volgens het
patioon wel zouden moeten zijn
kunnen dus blmdgangeis liggen
Te\ens is het mogelijk aldus de

Schiphol heeft m de Tweede
Wereldoorlog tal van bonitaai
dementen te veiduien gehad
Dat was meteen al het geval m
de vroege ochtend van 10 mei
1940 toen Duitsland Nederland
binnenviel De luchthaven was
een belangrijk doel\\it vooi de
Duitsers omdat er Nederlandse
bommenweipeis en jageis ge
stationeerd waren
Bij het Duitse bombardement
laakte gioot aantal vliegtuigen
en gebouwen beschadigd Na de
capitulatie nam de Duitse Luft
waffe Schiphol in gebiink als
basis vooi haai bommenwei
peis Hun toestellen weiden
ovei een grote oppen lakte vei
spieid om de kans op gcallieei
de voltieffeis te vei kleinen
Op23jum 1940 voeide de Roy
al Air Foice het eeiste bombai
dement op Schiphol uit en na
dien zijn nog tal van aam allen
uitgevoerd Het hoogtepunt
kwam m het najaai van 1943 In
oktobei en rio\ eiribei \\eidenei
hevige bombai dementen uitge
voeid en de genadeklap kwam
op 13 deccmbei 1943 De Duit
sers ?agcii ei toen geen heil
meei m Schiphol opnieuw te
hei stellen
In het vooijaai \an 1945 vei
schenen ei koit vooi de bevnj
ding nog taommenweipeib tao
ven Schiphol vooi het dl oppen
van voedsel
gemeente dat ei ook nog zogenaam
de nepbommen
onontploftaau
e\emplaien zijn afgewoipen In dit
kadei woidt gememoiecid aan hot
feit dat enige jaien temt? m Vijfhm
zen op giote schaal de be\olkmg
weid gee\acueeid .lei \vijl het
slechts ging om een neppei Ook
dat behooit dus op Schiphol tot de
mogelijkheden en wellicht is alle op
geklopte publiciteit niet mcei dan
een stoim m een tjl.is \\atin

door Bertus Vocts
m 1573 de nieuwe religie het al
leenrecht kreeg m het dorp, wist
men zich met zo vnj en onge
dwongen daar tegenover op te
stellen 'Jullie hebben te weinig
direkte contacten gehad met pi e
dikers van de nieuwe r<'liqie ook
al heeft uw gemeenschap ervoor
gezorgd dat voorgangers onge
hinderd de nieuwe godsdienst
konden preken m de duinen zo
vertelden de Haarlemse vnenden
'verschillende plaatsen zijn zeei
nauw betrokken geweest bij de
verspreiding van de reformatie
zodat zi] zeker de zwakke kanten
kennen Willen jullie iets leuks
daarover opvoeien dan moeten
jullie een prijsvraag uitschrijven'
Lang heeft men er over nage
dacht om een dergelijke oproep te
doen uitgaan Niet dat men het
geld met had, dat wat, er wel
maai ze wisten met goed hoe ze
dat in het vat moesten gieten
Maar uiteindelijk, toen in 1593 de
dominees zich net zo hooghartig
opstelden ah vroeger de pastoors
werden ze het onderling eens over
de vraag die het gezelschap Zand
voort rond zou sturen Men ver
meed de naam van de plaats te
melden en onder een naam die de
kamer zelden heeft gebruikt Van
de Wilde Appelboom stuurde zij
onder de zinspreuk Aen siet de
kintsheijt (men zou dit een soort
van postcodenummer kunnen
noemen hoewel er toen nog geen
postverkeer was) de volgende kry
tische vraag 'In wat neenng ter
werelt minst sonden geleegen is
Een goed verstaander heeft maar
een half woord nodig en men voel
de hier duidelijk een bespotting
van de grondgedachte van de
nieuwe religie die beweerde dat de
mens tot in den grond bedorven
was
De Pelhkamsen van Haarlem
hadden heel goed door wat de be
doelmg was Het was een recht

streekse uithaal naar de nieuwe
religie door middel van een grap
pig stukje wat in een andere rede
njkerskamer die buiten schot kon
blijven voor de Zandvooitse club
was uitgedacht Maar toen men m
Haarlem goed had aangevoeld
hoe Zandvoort dat wilde aanpak
ken, schrokken zij voor de gevol
gen terug De grondregel van het
standpunt van Calvijn laten on
dergraven ging toch te ver
Het is met zeker of men monde
hng of schriftelijk op de vraag van
Zandvoort gereageerd heeft Hel
archief van de Haarlemse Pelh
kanten is vnj onvolledig Plet be
vat alleen een verzoek van het
vnje Zandvoort om voor hun club
een satire te maken over de meu
we religie, en de oproep vanuit de
Wilde Appelboom om voor de
prijs van een mooie tinnen beker
mee te doen aan de wedstrijd voor
een schetsje over de lot m de
grond bedorven mens

Zandvoort heeft geen herinncringen

Het is vnj toevallig dat men
zoekend in het Haarlemse ge
meentearchief, tegenkomt dat De
Wurf een illustere voorgangstei
heeft gehad m de Wilde Appel
boom Het einde van de zestiende
eeuw was met name voor het wat
vrijgevochten Zandvoort een
moeilijke penode en uit veiligheid
zal men stukken waar een vreemd
geurtje aan zat, hebben verme
tigd Gelukkig konden we de Wil
de Appelboom ergens anders naar
boven halen Het toont duidelijk
aan dat Zandvoort in die dagen
een sterke culturele belangstelling
had, ook al vulde men het op een
heel eigen manier in
Deze culturele belangstelling
verdween toen onder invloed
van de nieuwe religie de gemeen
schap werd doordrongen van de
ernst van het leven Daarbij paste
geen vermaak zoals de rederijkers
wilden en zo verdwenen deze cul
tuurdragers uit het gezicht

Bezuinigingen kosten 9 formatieplaatsen

Politiekorps moet meer
regionaal samenwerken
ZANDVOORT
De Zand
voortse gemeentepolitie moet
meer samen gaan werken met
korpsen uit de regiogemeenten „Hoe moeilijk dat ook is
Juist met minder mensen en
middelen zulje moeten samen
werken", zo stelde korpschef
Menkhorst afgelopen maan
dag op de nieuwjaarsreceptie
, Het wordt een 'best jaai , aldus
Menkhorst De 's van best staat
voor samenwerken ,Wat ei ook
gaat gebeuren het wordt allemaal
moeilijker, het wordt minder en er
wordt meer geviaagd van ons Dat
betekent dat wij op alle tenemen,
zowel in de i echerchehoek de on
dersteunende hoek als m de algeme
ne dienst moeten samenwerken We
moeten over de grens heen kijken en
echt bereid zijn om met onze buui
gemeenten de legiogemeenten,
daadwerkelijk samen te werken'
De b van best staat voor beter
verdelen' aldus Menkhorst hei in
nererid aan het rapport van de Pi o
jectgroep Kwantificering Politie
werk, waaiovci afgelopen jaai het
nodige is gepubhceeid Het doel van
het lapport is de politiesterkte lan
delijk beter te verdelen Menkhorst
ziet het als anders verdelen mis
schien beter' Wij zullen er nog het
nodige over horen maar \\ e moeten
ons daai niet al te veel zorgen o\ei
maken want ei zijn best nog gaten
te schieten m dat lappoit En wij
hebben de plekken gevonden waai
dat mogelijk is We zullen ons als
korps daai steik ovei maken
De e staat voor efficienc\ Het
bui eau Reseaich \ooi Beleid heeft
binnen het koips onderzocht hoe ei
nog efficientei gewelkt kan \\orden
De resultaten van het ondeizoek
wolden binnenkort \erwacht
Ten slotte staat de t \ooi taak
stellen beleidsmatig w ei ken Wij
zijn daai al een aantal jaien mee
doende en dat legt ons als koips
geen v\mdeieien De doelstellingen

die we gefoimuleerd hebben vorig
jaar hebben we voor het belangrijk
ste deel weer gehaald' Dit ondanks
wat verstoringen m openbare orde
Een bijzonder punt is volgens
Menkhorst de diefstal vanuit au
to s , Een voor onze gemeente
gioot piobleem dat wij tot geen
piobleem hebben gemaakt, dat wil
zeggen geen specifiek probleem
meer" Zandvoort zit wat dit betreft
luim onder het landelijk gemiddel
de Afgelopen jaar waren er 450 aan
giften tegen 900 het jaar daarvoor
een 'structurele' teruggang van on
geveer 45°o Het landelijk beeld ver
toont daarentegen een gestage toe
name

Compliment
,De teruggang van dit aantal is te
danken aan de mensen uit dit
korps , zo complimenteerde Menk
horst zijn manschappen Een com
pliment vooral omdat het korps af
gelopen j aar met gemiddeld
elf man
minder heeft moeten we r ken Daai
van vier door langdurige ziekte, ze
ven minder als gevolg van de bezui
mgmgen waardoor overigens dit
jaar nog twee plaatsen ingeleverd
moeten worden Toch zijn m de ie
pressieve sfeer afgelopen jaar 2000
processen verbaal meei opgemaakt
dan m 1987 op een totaal aantal van
1 1000 a 12000 , Als je daarnaast ziet
dat we de doelstellingen goeddeels
hebben kunnen behalen dan zegt
dat heel veel over degenen die dat
hebben gedaan
Het ziekteverzuim in Zandvooit
gemiddeld 6°o ligt trouwens lager
dan het landelijk gemiddelde met 7
tot 8°i Dat is een compliment naar
diegenen die het hele jaai die klus
hebben geklaard
Dat betekent dat n heel weinis,
kortduiig zieken zijn dat ledeieen
zijn \eiantwooidehjkheid oppakt
en ei daadweikehjk is En dat is
natuuihjk belangnjk m een tijd dat
je met een \ ermmderde koi psstei k
te te maken hebt

Grootscheepse actie om 'storm in glas water'

ZANDVOORT
De redding
boot van de Koninklijke
Noord en Zuid Hollandsche
Redding Maatschappij
is
maandagochtend vi oeg vooi
niets uitgevaien Een hchtko
gel biacht de reddeis, maai
ook politie, douane en Rijkspo
litie te watei op een dwaal
spooi, waai dooi zij een gioot
scheepse actie staiten
De actie k\\am op gang nadat om
Mjf uiu s moigens een man op het
Zand\ooitbc pohtiebuieau kwam
melden dat hij op zee een lode licht
kogel had gezien De kustwacht
\\cid gew aai schuw d on het ladai
station IJmuiden peilde op twee mijl
uit de kust eun contact Dit kwam
o\cieen niet de plaats waai de heli t
kogel was gesignaleeid Veixolai'ns
weid de bemanning \an de
KNZHRM i eddingboot gew aai
si huw d die om Ob 00 uut zee kuos
Duekwaitiei latei meldde do schip
pui dat men op de aangcge\ en plaats
een boot had gosigiialueicl die ondei
de C\pnotische Uas \oci De Rijks
politu ti watei w e i d hienan op de

hoogte gesteld en ck teddmgboot
\ an de KNZHRM ke c i de tel us> n i n
Zand\t oit
Omd<it men stt ifbaic feiten zoils
het lan land smokkelen \ a n goede
ie>n met uitsloot ging de douane ie
eheiche op ondel zoek langs de kust
tussen ZancK ooi t en Nooi dw ijk Do
plaatselijke politie sur\eilleeide
langs het stiand en de Rijkspohtu
ging aan booid \an genoemd schip1
Alle ondei zoeke'n le\eiden geen ie
sultaat op
Latei bleek dat het C\piiotibchi
schip \ ooi ankei w as gegaan om te
\\achtuii op de beslissing waai de
lading moest wolden gelost in Am
steidam ol in Rotteidam Rond een
iiui ot een s middags was het schip
\eitiokken naai zijn uiteindelijke
bestemming Vermoedelijk is de
lichtkoijel een wat late \ieimg \an
hut nieuwe jaai geweest \olledigt.
duidelijkheid hieio\ei bestaat ei
niet
Wel weid duidelijk dat het om
een stol m in een ylas watei gum
Vooi do KNZHRM weid het een
eeiste onvei \\aehte oefentoeht m
het nieuwe ia u
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DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland Bel
voor gratis mfoboek 020
665 7658 Inruil en fin mog

Foto Boomgaard

Je koopt een eigen huis . . .
maar kun je de kosten ook blijven dragen?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.
fl

ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
DE VRIENDEN EN
groepsfoto s aan huis
VRIENDINNENLIJN
Grote Krocht 26
Tel 020951600 en 900604
Tel 13529
Gevr Puch Maxi klein defect * Fnts was gisteren jarig
gn bezwaar Tel 023 251138 Hartelijk gefeliciteerd
MARINA MONNICKENDAM Welteruste Fnts
De gezellige jachthaven met
Garage te huur
alle faciliteiten Inl 02995
Trompstraat
2595 Enkele ligplaatsen be
Tel 0250714534
schikbaar Winterberging
Wij zoeken enkele

medewerksters voor het schoonhouden
van ons schoolgebouw
r kzaamheden worden in de middaguren uitgevoerd
U reactie s v p sturen naar Instituut Schoevers
Var Baerlestraat 9 13 1971 AM Amsterdam
el 020 6627156 tav mevr C Kuilboer

GRATIS
Wonmggids van Zandvoort
makelaars o.g.
Tel 02507-12614
t-1.b j ji_ VIAVO diploma op zak maar weet je nog niet wat je
3
rcei v\ It gaan doen7 Dan hebben wij een goed idee Je kan
i Te'i k bij ons komen werken als

Inkoop auto s ± ANWB pr
snelle afw a contant m vnjw
bew de' geen bezv. geen
sloop 020149352 ook sav

raH. W. COSTER B.V.
NVM Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

EET U

Garage te huur

leerling
ziekenverzorgende

AUTOVERZEKERING
TE DUUR?
Bel geheel vrijblijvend
voor een prijsopgave
OLOF GORANSSON
02507 18505 (ook s avonds)
Een voordelige maand
l 'et Fiovohuis is een verpleeghuis in Amsterdam Er worden
of kwartaalpremie is
oudere mensen verzorgd die niet meer op eigen benen
ook mogelijk
hunnen staan Voor de verpleging van deze mensen zoeken
wij jongeren die de opleiding ziekenverzorgende willen vol
gon De theoretische vooropleiding duurt 7 maanden waarin
je r 395 00 zakgeld krijgt Daarna kan je meteen bij ons m de
praktijk komen werken Je verdient dan vaak meer dan het
gediplomeerd
minimum loon
hondentnmster
Ais je je MAVO diploma hebt gehaald (LBO op C niveau mag
Friedhoffplein
10
ook)enje benttussende 16en20 jaar oud ben je welkom Je
2042 BN Zandvoort
leeftijdgenoten staan te trappelen om samen met jou in maart
met de opleiding te beginnen
Tel. 02507-12773
Je hoeft alleen maar even te bellen voor informatie naar
mevrouw M Borgart 020 560 7868 of een brief te sturen
naar de Afdeling Personeelszaken van het Flevohuis Kramat
Autoverzekering
x eg 20a 1095 JP Amsterdam
VA ƒ75 DORSMAN
Wij sturen je dan een informatiepakket en een uitnodiging
blijft toch goedkoop1
voor een gesprek Hopelijk ben jij erbij m maart
Bel nu 02507 14534

Ellen Cats

* Te koop sneeuwkettingen
nieuw geschikt voor div ban
den maten o a Golf CL Tel
02507 17313
* T k 3+2zits bankstel ei
ken groen velours leren
opastoel ± 70 jaar oud in
zeer goede staat Tel 02507
12815
* T k bontjasje nerts voor
poten met leder afgezet
kleur naturel (l bruin) mt 36
/100 div dameskleding mt
38 Tel 02507 19968
T k EIKEN SECRÉTAIRE
EIKEN HOEKKASTJE
Tel 17791
* T k Friese staartklok ei
ken W m slagwerk gezichts
bruiner portable scanner 8
banden 20 kanalen etalage
pop Tel 17469

* T k weegschaal tot 11 kg
ƒ25 dekbed 2x2 m ƒ40
elektr mass app 2 standen
ƒ 130 elektr schoorsteenklok
ƒ25 portiersschermen Opel
BIJLES ENGELS CONVER Kadett ƒ 25 Tel 0250713868
SATIE
ENGELS
DUITS
T k zware lange massief ei
GRIEKS Tel 15942
ken EETTAFEL + 6 stoelen
Nu al voor een baan als
BONTMANTELINRUIL
ƒ800 antieke KARNTAFEL
bijbetaling tegen excl met koperen bak ƒ 650 Tel
leerling-ziekenverzorgende solliciteren (kleine)
lichtgewicht lammy s/nappa
als je m 1989 je diploma MAVO/LBO behaalt of al hebt en je mantels Ook heren lammy s 02507 19847/18463
bent tussen de 17 en 21 jaar
bontgevoerde regenmantels * T k a 4 thonet stoelen a
De opleiding tot ziekenverzorgende start m maart en septem moderne bontmantels
ƒ 25 p st antieke hangolie
ber 1989
lamp schippertje ƒ 175 hou
Tel 020 233488
Het is een opleiding voor een wettelijke erkend diploma die
ten slaapkamerdeur ƒ 45 Tel
bestaat uit werken en leren en tijdens de opleiding verdien je * De groeten aan Hans + 02507 15402
al een goed salaris Wij willen je graag meer informatie geven Anke en Lisa v d Mije + fam
v d Sluis •+• alle leerlingen v d * U begint 1989 goed als u
of uitnodigen voor een afspraak
Gerrit Barger MAVO van Kim bij het Cult Ct of Gen Oud
BEL OF SCHRIJF DAN NAAR
Zvt voor ƒ 15 t aardige boekje
DR SARPHATIHUIS afd Personeelszaken Roetersstraat 2 v d Mije
over uw park Oh wat een
1018 WC Amsterdam TELEFOON 020 263115 TST 328
* De Mini s (± 6 jr) van Casi heerlijkheid koopt
no ZVM Handballen 7 januari
-OPLEIDING TOT AUTORIJ INSTRUCTEUR (B)in Zvt in de Pelikaan Wil je * Vanaf donderdag 5 januari
Geheel mondelinge opleiding met persoonlijke begeleiding
ook meedoen7 Tot zaterdag 1989 bent u weer welkon bij
Onze prijs ƒ 1250 - Kies bewust Kies Kwaliteit Kies Michel 15 15 uur of bel even 17425 de Zandvoortse Schaakclub
BEL MICHEL TELEFOON 020 85 30 57
m het Gemeenschapshuis
* De Wurf Hildenng Man Voor info 15721/17272
nen en Vrouwenkoor in Har
monie bijeen op 14 januari m * Verloren gouden horloge
bruine band Citizen inscr
Erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen de Hervormde Kerk
Heerema Tegen beloning te
op grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen
rugbezorgen D Castien tel
\oor zover het onderwijs binnen de reikwijdte van de Wet valt
02507 17547
Inschrijving geopend voor de cursussen
* Vermist sinds 24 12 88
slank zwart katertje kl witte
schoonheidsspecialist(e)
plek op buik omg Zd Boul
Ook voor het onlw kkeJen vart uw dtafilms
Als u hem ziet wilt u dan bel
pedicure - manicure
len svp Tel 02507 17643
visagist(e) - sportmassage
Vandaag
Sig mag
* Vermist sinds oudejaars
gebracht
Lissenberg
Aanvang nieuwe cursussen in jan /febr en aug /sept
avond omgeving Station grijs/
OverHalteOpen dag zaterdag 21 jan van 11 00 1500 uur
zwart gestreepte poes Tel
morgen
straat 9
Vraag gratis studiegids bij onderstaand adres
02507 16140
klaar
tel 02507NIC A/itsenstraat 5 1017 ZE Amsterdam Tel 020 233 994
12151
*• Verz zoekt uniformen en
& [T-i WH 1 1 Hl jnagatL-M^g medailles insignes helmen
foto s documentatie en alles
5&Ï
omtrent periode 1939 1945
Kom t Proffftw toon!
Studiecentrum ASR is erkend door de Minister van O&W voor
Discr verz Te. 02507 17469
die opleidingen die onder de reikwijdte van de Wet Erkende
BAD ZUID
Onderwijsinstellingen (WEO) vallen
* De Zandvoortse Schaak Visrestaurant
club wenst iedereen een vraagt voor het seizoen 89
REST SERVEERSTER
en
sportief 1989 toe ledere do
Binnenkort starten de volgende avondopleidingen
SECRETARIEEL Typen steno tekstverwerking notuleren avond m het Gemeenschaps aank REST SERVEERSTER
Soll tel 02507 13079
huis Info 15721/17272
secretaresse en kantoorassistent(e)
T^LEN Nederlands Engels Frans Duits Spaans Italiaans * Fam Beijne en Fam Draij
Voor trouwfoto's
oo beginners conversatie bedrijfscorrespondentie Cam er bedankt voor de gezellige
l ritie op'eidingen
bediening op de Nieuwjaars
Foto Boomgaard
KCN TOLK VERTALER Engels Frans en Spaans
receptie van Casino ZVM
ADMINISTRATIEF
Middenstandsdiploma
boekhouden Handballen
Grote Krocht 26
f cmputer boekhouden MBA sociale wetgeving
AUTOMATISERING WordPerfect Dbase III + Lotus 1 2 3 * Gisteren was Wieke jarig
Tel 13529
n re PC AMBI 11 HEI HE2 T6 Praktijk Diploma Inform l en zaterdag viert ze het Tot
Wie
wil
met ons woningruil
dan
TOERISME SEPR vak en hanaelskennis
plegen i v m koopwoning
* Helen en Kees Gefelici goed onderh flat (ingeb keu
Ook \clledige dagopleidingen (aanvang september)
teerd met jullie zoon Chris ken (eiken) alles pas gestuc
Secretaresse management assistent receptioniste telefonis Tom en Richard
en betegeld Tel 19522
te receptieniste informatnce toeristisch medewerker Euro
* Helen en Kees Gefelici WONINGRUIL
Hostess tolk vertaler Engels
Zandvoort
teerd met jullie zoon Chris ger luxe 4 kam won Centr
L^S-ADRESSEN AMSTERDAM Stadhouderskade 113 tel Dennis en Robm
Zd huur / 625 p mnd Gevr
]2C 76001^ Wi le-nsparkweg 191 020 764220 Midden * Help de Polen Stuur eens won m tuin in Z voort Haar
ea 57 A 020 b655355 ALMERE STAD Stationsplein 38 een voedselpakket1 Geen lem Heemstede of omg Tel
t e l 0^240 37755 Antwoordnr 17330 1000 TM Amsterdam adres7 Dat hebben wij voor u' 19559 of 0252021378
Inl tel 029075235
* Hendrik gefeliciteerd met
je ""'ste verjaardag a s zon
dag gezelligheid en hartelijk
qeuaagd ^oor de kantoor en bedrijfsruimte
heid wens ik je toe deze dag
op het Circuit Park Zandvoort
en nog vele Sara
Ca 5 a 10 uur per week
* Hoera hoera de kleine van
Tclpfoon 02a07 18284 (afd personeelszaken)
Helen en Kees is daar gefeli
HEDEN INBRENG voor dp VOOR AL UW stuc en sierpl citeerd met jullie Chris Clau
en verbouw en tegelwerk dia en Ryan
ankomende veiling
VEILINGGEBOUW AMSTEL Bel 020 998889 Vertr adres In Haarlem te huur aangebo
/CLN
Fr
Halslaan 33
SPECIALE MUNTENBEURS den gestoff 3 KAM FLAT
A vn =n
Tel
020 473004 op zondag 8 januari 1989 van uitz op park v l tijd ƒ 1250
(<•. r laandags gesloten )
10 17 uur in twee zalen van mcl Tel 02507 12510
ARTIS Amsterdam ingang
Lijsten op maat
Plantage Middenlaan 41 A
bij
Ook penningen medailles en
papiergeld
Foto Boomgaard
Ned Ver De Verzamelaar
Grote Krocht 26
Tel 020 4235 19
Tel 13529
Piano s te huur speciaal
huursysteem voor beginners * Neem een goed besluit
van 1 tot 36 maanden / 600 word voor maar ƒ 30 een heel
Gratis voorrijden en kijken
jaar lid van de Verg Vrouwen
Inlichtingen 0449045033
van Nu Voor alle informaties
Foto Boomgaard tel 02507 14462

Flevohuis

Instituut de Korte

Kleurenfoto's
vanaf 45 cent

Studiecentrum ASR

s*.

Schoonma(a)k(st)er

Kroon Mode

RUIME FLAT
2 SLAAPKAMERS

Schiesser
aktie

Haltestraat 55

Mak. o.g. Coster B.V.
02507-15531

Bij behandeling vanaf
ƒ 40,- een schuimspray of
gel naar keuze kado!

Prins Kokkei 1

(C. Koper)
02507-18225

lid Ned. Orde van Accountants
-Administratieconsulenten
Belastingconsulent
lid Ned. Fed. van
Belastingconsulenten

ste

Burg. van Fenemaplein 16/011
2042 TE Zandvoort
Telefoon 02507-12978
Postadres:
Postbus 160
2040 AD Zandvoort

van de ZANDVOORTSE
CARNAVALSVERENIGING

Bezoek alleen volgens afspraak

„DE SCHARRE
KOPPEN"

Oranjestr 7 - Zandvoort
Tel 02507 12327
uw adres voor

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN

NU OOK HOOR EEË
GOEDE HAP MM
CAFÉ DE UP

wensen alle bewoners
een gelukkig en carnavalesk 1989

OOK NAAR MAAT

* Te koop Betamax video
ree
Sanyo 100% goed
ƒ300 Tel 0250717992
* Zandvoorts Vrouwenkoor
op 14 januari in de Hervormde
Kerk

023-255021

Mr J. G. A.

en zijn voltallige Raad van 11

DROGISTERIJ
BOUWMAN

* Spoorloos verdwenen mijn
jong cypers poesje Wie geeft
mij inlichtingen dood of Ie
vend Tegen beloning Omge
ving Koningstraat Tel 17405
* Te koop aquarium met
Eheim waterfilter en div
luchtpompen metdiv ace en
verwarming Prijs ƒ 150 Tel
02507 15903

ZANDVOORT:

GEVESTIGD

Tolweg 20, Zandvoort.

Tel.
0250712159

MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
Tel 18599 Corn Slegersstr2
Geopend dinsdag t/m zater
dag van 1000 1400

prijsopgave:

HAARLEM:

(zolang de voorraad strekt)

Haltestraat 23
Zandvoort

Silhouettes

met k d t
Huur 700,- p.m.
Incl. g.l.w.
Tel 14212

Voor een vrijblijvende

Nieuwj aarsaanbieding

Brood en
banketbakkerij

voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 0250718546

zolderetage

LANDELIJK ERKEND

"HAPPY
NEW HAIR"

MALSOVIT

De Witte Tornado

Perm te huur v
1 pers

Te huur
v.a. 1-2-89

VAN

Miriam, Edith en Hennie
wensen u allen een

WORD OOK EEN
MEISJE-MOEDER

Perm woonruimte gevr v
echtpaar in Z voort Hr n o t k
Br o nr 798 76292 bur blad
* Reserveer
14 januari
Zandvoorts Nieuwjaarscon
eert m de Hervormde Kerk
Aanvang 20 00 uur Toe
gangspnjs ƒ 10
Schoonmaakbedrijf

voor 2 a 3 dagen
p week
vanaf half februari
inl. tel. 18948.

Bruynzeelstellingen
ƒ 60 p strekkende meter

slaapk met
gebr. v. k.d.t.
v. werkende
man.
Tel. 15982

herensinglets
en slips 1Q
2 stuks (u,
wit, blue en
huid

Prijsmdicatie tot ƒ150.000,-

Nu bij uw eigen
warme bakker:
• Malsovit brood
• Malsovit Knackc
• Malsovit Maaltijdkockcn
• Malsovit Koffiekoekjes
• Malsovit Slankspread

lage prijzen
* **
Tevens

Tel 17619-16840

Te koop gevraagd
voor een van onze klienten

1 TOT 3 KILO
PER WEEK

Wij zoeken een

Kroon B.V.

MAKELAAR

Burg v Fenemaplein
Tel 02507 14534
Gediplomeerde
kinderver
zorgster biedt opvang aan
ZAAN ESCORT
/ 175 p u 075 172123 Meis huis Tel 02507 19315
jes gevr in A dam/Zaanstad •*• Getrouwd Adn Keuren Will
* Aangeboden
gasfornuis v d Meer Geliciteerd Mam
rnet grill en elektrisch spit ma Nel Rob Marte en Ma
rijn
/ 200 Tel 02507 13873
* Adn Keur en Will van der * Te koop goedwerkend
Meer gefeliciteerd met je hu gasfornuis met oven ƒ 75 Tel
welijk op 30 12 88 en be 02507 19719
dankt voor het heerlijke diner' * Te koop keukenblok met
Oom Ger en tante Ah
kraan 1 20 cm lang ƒ 75 Tel
* As t effe kan zien we u 02507 19847/18463
op 14 januari a s op t Zand * Te koop parkietenkool en
voorts Nieuwjaarsconcert
kananekooi
Tel
02507
16672
Autoverzekering
VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507 14534

telef. 02507-15531
telefax 02507-20025

TE KOOP

keukenblokken,
kasten en bladen

Kok Barl v. Nes

* Te koop aquarium 70x
30x40 ƒ 40
gereedschap
pentas met vakken nieuw
ƒ25 Tel 0250715861
* Te koop combi kinderwa
gen geheel compleet met
dekbed matrasje etc Zeer
eenvoudig m te klappen Bel
02507 16467

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO

5 REGELS

* Zien en gezien worden tij
dens de traditionele uitvoe
ring van de koren en vereni
gingen v h Nieuwjaarscon
eert op zaterdag 14 januari

• Rubrieksadvertentie op
geven9 Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant

DANSSCHOOL
ALBERT VAN LINGEN

Keuken elke dag geopend:
16.00-02.00 uur.
Stationsstraat 20
Tel. 12493

adverteer in de krant

* Te koop gevraagd Zun
dapp GTS/KS 50 cc motor
blok in goede staat Tel
02507 12640

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer geheven
ervoor te zorgen dat het num
mer in de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia Postbus
122 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de be
handeling

Kom nu genieten van onze
gnll-specialiteiten voor u
bereid door

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander huisraad te koop9 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft

Voorbeeld
•*• T e

k o

0

p

b r u id

S

la po n ,

3 8 , mo d
sa 1 on t a f e 1 ;
r i e t e n s t oe 1
T e 1
0 2 0

mt
uk e
- 111

1e

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

l'

Zandvoorts Nieuwsblad

Studio' Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zaterdag 21 januari

aanvang
NIEUWE CURSUS BEGINNERS
STIJLDANSEN voor paren
(elke leeftijd)

Ook nog plaats op clubs
voor gevorderden enz.

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
Uw film op video / 1 75
oer minuut met gratis
achtergrondmuziek

Part VRAAGT goed onder
houden HUIS TE KOOP Prijs
idee ƒ 225 000 Oplev zomer
ƒ 1989 Tel 12753 (avond ol
weekeind) of 023 243200

Informaties tel. 02507-17082/16623
of persoonlijk in de studio
op vrijdag- of zaterdagavond.

30j §
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 1330 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week op donderdag

Coupon uitknippen en opsturen (flankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

Naam
Of afgeven bij

Adres
Telefoon
Postcode

Plaats

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
2041 JM Zandvoort

Die veelbelovende voorstelling ben je misgelopen?
Dus vraag je je af of je die avond werkelijk iets gemist
hebt. Was er veel publiek? Waren er hoogtepunten? Werd
er gelachen? Of was het om te huilen?
Zandvoorts Nieuwsblad laat 't je elke keer
\
uitvoerig weten. Of het nu om culturele

activiteiten, om sport of plaatselijke politiek gaat. De
krant informeert je op een heldere volwassen manier,
Elke week weer. Voor nog geen gulden per week.
En wie nu nevenstaande bon invult hoeft de krant geen
week meer te missen.
Bellen kan ook: 020-5623066.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD. WIE'M LEEST WEET MEER.

Bezorg mij hel Zandvoorts Nieuwsblad
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro-Banknr.:
l Ik betaal per kwartaal D ƒ 13,50, per halfjaar D ƒ 24,75, D
| per jaar D f 44,75 (voor postabonnees gelden andere,
i tarieven).

l
|
i

l

l

Deze bon in open envelop, zonder postAJgel. sturen naar Weekmedia.
Antwoordnummer 2470. 1000 PA Amsterdam.

r

DONDERDAG 5 JANUARI 1989

WEEKMEDIA30

Nassauplein 10: Bovenwoning, 2 slaapkam.,
2 balkons, C.V. gas.
Vraagprijs:! 142.500,- k.k.
Genestetstraat 19: Rustig gelegen woonhuis met
achterom, 2 slaapkam.
Vraagprijs:! 159.000,-k.k.
Flemingstraat 370: Tussenwoning, 4 slaapkam.,
voor- en achtertuin.
Vraagprijs: f 179.000,-k k.
Stationsstraat 13: Woonhuis nabij centrum en
station. 4 slaapkam. balkon.
Vraagprijs: f 225.000,- k.k.
Paradijsweg 2a: In uitstekende staat van onderhoud
verkerende karakteristieke woning, besloten tuin,
1 slaapkam
Vraagprijs: f 225.000,- k.k.
Koninginneweg 35: Twee onder een kapwoning,
opp. 240 m2,4 slaapkam., gevraagd kleinere
huurwoning nabij centrum.
Vraagprijs: f 229.000,- k.k.
Gasthuisplein 2: Tussenwoning, grote tuin op
zuiden, 3 slaapkam., zomerwoning.
Vraagprijs- f 245.000,- k.k.
Koninginneweg 21: Halfvrijstaand woonhuis,
(beneden- en bovenwoning)
Vraagprijs: f 260.000,- k.k.
Kostverlorenstraat 47: Vrijstaand woonhuis, grote
tuin, 3 slaapkam., balkon, groot zomerhuis,
opp. 483 m2.
Vraagprijs: f 260.000,- k.k.
Haarlemmerstraat 34: Twee onder een kapwoning,
voor en achtertuin, opp. 200 m2, 3 slaapkam.,
balkon (zuid).
Vraagprijs: f 269.000,- k.k.
Nassauplein 16: Hoekwoning met voor- en achtertuin, opp. 234 m2,3 slaapkamers, grote zolder.
Gevraagd kleinere huurwoning in centrum.
Vraagprijs: f 269.000,- k.k.
Haarlemmerstraat 17: Halfvrijst. herenhuis, thans
in gebruik als pension, voor en achtertuin.
Vraagprijs: f 275.000,- k.k.
Koninginneweg 25: Halfvrijst. woonhuis met schuur
en achterom, opp. 270 m2,2 slaapkam.
(mog. tot 3e slaapkam.).
Vraagprijs: f 279.000,- k.k.
Marisstraat 5: Woonhuis nabij strand en duinen,
voor- en achtertuin, inpandige garage, opp. 214 m2,
4 slaapkamers, balkon.
Vraagprijs: f 295.000,- k.k.
Fazantenstraat 7: Halfvrijstaand woonhuis, 4 slaapkam. zolderkam., voor- en achtertuin, garage.
Vraagprijs: f 295.000,- k.k.
Paradijsweg 18: Woonhuis nabij centrum, geschikt
voor pension. 10 slaapkamers.
Vraagprijs: f 325.000,- k.k.
Brederodestraat 92a: Tussenwon. met voor- en
achtertuin, 4 slaapkam. opp. 244 m2.
Vraagprijs: f 335.000,- k.k.
Brederodestraat 25: Vrijstaande villa, 5 slaapkam.,
voor- en achtertuin, tevens zomerhuis met 2 kamers.
Vraagprijs: f 345.000,- k.k.
Hogeweg 9: Tussenwoning, 6 slaapkam., voor- en
achtertuin, geschikt voor zomerverhuur.
Vraagprijs: f 345.000,- k.k.
Brederodestraat 98: Vrijstaand woonhuis met vooren achtertuin'4 slaapkam., zomerwoning
met 2 slaapkam.
Vraagprijs: f 355.000,- k.k-.
Dr.C.A. GerkeStraat 72: Vrijst. villa, 4 slaapkam.,
zolderkam., grote tuin rondom, garage.
Vraagprijs: f 429.000,- k.k.
Thorbeckestraat 37: Vrijstaande villa met 2
garages, opp. 484 m2,3 slaapkam., balkon.
Vraagprijs: f 535.000,- k.k.
Brederodestraat 156: Zeer luxe vrijstaande villa
met garage, grondopp. 681 m2,3 slaapkam. zolder,
groot zonneterras.
Vraagprijs: f 695.000,- k.k.
Hogeweg 39: Vrijstaand woonhuis, 12 slaapkam.
opp. 808 m2, garage, eigen parkeerterrein.
Vraagprijs: f 760.000,- k.k.
Van Galenstraat 6: Tweekam. appartement op
begane grond, groot zonneterras, uitzicht op zee.
Vraagprijs: f 89.000,- k.k.
Burg. van Alphenstraat 55/5: Tweekam. appartement op 1 e verdieping. Servicekosten f 150,- p.m.
Vraagprijs: f 95.000,- k.k.
Hogeweg 56/14: Tweekam. appartement op de 4e
verdieping, uitzicht op het centrum, balkon.
Vraagprijs:! 116.500,-k.k.
Van Galenstraat 218: Tweekam. appartement op de
4e verdieping, uitzicht op zee, balkon (zuid).
Vraagprijs:! 119.000,-k.k.
Burg. van Alphenstraat 59/9: Gemoderniseerd
vierkamerapp. op 3e verdieping, balkon, garage.
Vraagprijs:! 175.000,-k.k.
Gort. v.d. Lindenstraat 2/13: zeer juxe 3 kam.
masonette, uitzicht op duinen.
Vraagprijs: f 225.000,- k.k.
De Favaugeplein 43: Uniek gelegen 4 kam. appartement aan boulevard met uitzicht op zee.
Vraagprijs: 1225.000,- k.k.

Wilt u uw woning verkopen?
Wilt u een woning kopen?
Laat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig
adviseren door:

VAN

SCHAIK
MAKELAAR QG;
Aankoop Verkoop ' Taxaties ' Huur ' Verhuur Beheer
Proiekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a ' 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 12944' / Fax 02507 18644
Openingstijden dagelijks 09 00 - 1 8 00 uur
vrijdagavond 1900 - 21 00 uur ' zaterdag 1000 - 1400 uur
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2.74 M, 3.66 M, 4.10 M, 4.50 M, 4.88 M of 5.50 M!

Kroon Mode
HALTESTRAAT 55

Speciale
aanbieding

VOSSEN
BADJASSEN
m dames- en
herenmaten
lusvasl

En nog veel meer...

99,-

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec. m alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zmkwerk, ook timmer-en
stucadoorwerk.

GRAfoLON$>
RONDKANTPANELEN-MDF

GRAfoLUX®
RONDKANTPANELEN

PVCKUNSTSTOFPANELEN

ALUMINIUM
PLAFONDS

Nieuw in het exclusieve programma van De
Graaf: hetGRAfoLON® plafondpaneel op
MDF-basis, met afgeronde kanten. In een
prachtige zachtwitte Essen-repro strukluur.
Een bijzondere verfraaiing voor uw interieur!
GRAfoLON® (met groef en messing) heefteen
royale maatvoering: 16 mm dik en 235 mm
werkend breed. Bovendien in verschillende
kamerbrede lengtematen:
zieh,erboven.
GRAfoLQIM®

U heeft liever geen houtstruktuur? Bewonder dan het
GRAfoLUX® paneel. In witte of
grijze satijnglans met een fraaie
softlme.
125 en 200 mm breed, waarbij
het witte paneel van 200 mm
breed leverbaar is in de lengten:
2.60 M, 3 M, 3.50 M

Een vrijwel hagelwit paneel met
een sprekende Essen-repro
houtstruktuur.

Ook kamerbreed, met weer een geheel
ander karakter: aluminium lamellen
Zij worden in elke door u (vooraf)
bestelde lengtemaat geleverd.
Tot maar liefst 6 M'
BIJ De Graaf in twee werkende breedten
(100 of 200 mm) en uitgevoerd in een
aantal smaakvolle tinten en
kleuren

Tel. 02507-19930

I

-1 RgNDKANTPANELEN MOF

en410M

^

Dit moderne paneel heeft rechte
kanten en is 125 mm werkend
breed.
Uit voorraad leverbaar in de
lengten: 2.60 M, 3.05 M, 3 50 M,
4.10 M, of 5.10 M.

' GRAfoLUX6
jp RONDKANTPANELEN ej

L

Fa. Gansner & Co,
Balletstudio 118
Conny Lodewijk
start op dinsdag
17 januari

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
ToonzaalSchelpenplein - Tel. 15068 / 13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

een cursus
jazzballet voor beginners

_J

BIJ De Graaf gaat er een wereld voor u open.
Nergens in Nederland treft u zoveel verschillende
panelen voor wanden en plafonds. Alleen al meer
dan 25 soorten gefineerde panelen. Naturel of dekkend gelakt, m moderne kleuren en tinten.
Plus een handig montagesysteem, onder meer voor
het eenvoudig verlagen
van een plafond.
Kom bewonderen, dan
weet u wat er (nog meer)
te koop is'

de Graaf plafonds
SHOWROOM AMSTERDAM: Danzigerkade 15 (Houthaven)
1013 AP Amsterdam -Tel. 020-848483
Geopend.Di t/mvri| 1000-1700U Zaterdag 10.00-16.00u

Met minder BTW
valt u nog beter in de
prijzen Bij de Hema.

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

1

Zak drop, 500 gram. Zacht/zoet,
zacht/zout of Engelse melange.

2.90

Voor info bel 17789 b.g.g. 12598

Gezouten of ongezouten pinda's,
250 gram._i5ünieuwe prijs 1.35

Studio-adres

Zakborrelkroepoek.
_
ié5 nieuwe prijs 1.45

Corn. Slegersstraat 2A

Vruchtensiropen. Sinaasappel of
citroen __ 4r?5 nieuwe prijs 4.25

Of kom eens langs

Kersenbonbons. Zakje a 200 gram.
3.25

Het Bejaardencentrum
Huis in het Kostverloren

iïtóiïÜLIMU

HEMA

vi;i: i

met 99 bewoners en 57 bej'aardenwoningen te
Zandvoort.

H89 26i.3/i Echt Waar Voor Je Geld.

camplaan 16a
tel: 023-281164
Heemstede

In de keuken ontstaat per 15 februari 1989 een
vacature voor een

Kookster / Kok

halteslraat 54
tel: 02507-12451
Zandvoort

Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO
Bejaardentehuizen.
Inlichtingen te verkrijgen bij de heer H. Meijer, hoofd
keuken.
Sollicitaties te richten aan Mevr. B.C.C.M. van Dril,
directrice van Huis in het Kostverloren,
Burg. Nawijnlaan 1,
2042 PM Zandvoort.
Telefoon: 02507-16945.
•

Heerlijk Hema
Voordeel
Boerenwit-of
boerenbrumbrood.
Gratis gesneden.

190

25-JLi
Pepermunt. Zak a 500 gram.
0,95-1.50

Rieslmg Hochgewachs.
A95- 2 voor 8.25
Jonge Goudse kaas. l kg.
Vers van't mes
41r2Q-9.50
Boerensnijworst
100 gram
Abnkozenvlaai..

BROOD
Wegens uitbreiding gevraagd:

WINKELMEISJE
ev. part-time

Slagerij Vreeburg

STEENGRILL
RESTAURANT

ïGZ&%8gZ&

„De Vuurboet"

Grote Krocht 25
2042 LT ZANDVOORT

Tel. 1 44 04

J

en een

aardappelgerecht

29,50
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g'. 17616

vrijdag en zaterdag
prachtig mooi

HAMLOF

voisap PERSSINAASAPPELS

heel pond

1.45

10 voor 2.50

Vers gesneden SOEPGROENTEN
speciaal half pond

1„

l ./U

Maandag en dinsdag
KOOLRAAP vers gesneden heel pond u U cent

7,95

9 f\ P

Bij

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28

Ruime parkeergelegenheid.

Celsiusstraat 192 - Zandvoort

van 't vat

SPEKLAPPEN

500 gr

per 150 gr

0,19

0,89

SPAR
spliterwten
500 gr

Or79

2e pak HALVE PRIJS!

Hellen Kimman (23),
schoonheidsspecialiste

Gaarne reserveren.
Gedurende de
wintermaanden zijn
wij dinsdag en
woensdag
GESLOTEN.

„M'n vriend en ik hebben nu allebei
contactlenzen."

Op zaterdag 14 januari 1989
zullen de heren

en

W. Zwemmer
lid van de Rode Kruis Colonne
afd. Zandvoort,
wegens het bereiken van de funktionele
leeftijd de colonne gaan verlaten.

WEEKEND REKLAME

EEN SLAGBOOM SCHNITTE

Zuurkool

Onbeperkt vlees
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood

J. Jansen
GROENTE EN FRUIT

m

SUPER

6.95

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

DEZE WEEK

Haltestraat 54
tel. 12451, Zandvoort

waarnemend commandant,

'SSÊ&iA-

BALK
BAKT

T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ

Ervaring in een instellingskeuken of horecabedrijf
vereist.
Opleiding B.G.P. strekt tot aanbeveling.
1 x per 2 weken weekenddienst.
In staat zij'n het waarnemend hoofd keuken te
vervangen.

Aanbiedingen 2i|n geldig l m 7 januari 1989 H8S 260 3/1

35
.

Chocolade tabletten,
200 gram. In wit,
meikof puur.
2«$5 nieuwe prijs

Ter gelegenheid hiervan wordt er een
receptie gegeven in het
Verenigingsgebouw, Nic. Beetslaan 14,
Zandvoort, van 15.00 tot 17.00 uur.
Wij nodigen u graag uit hierbij aanwezig
te zijn.
Tevens bestaat de gelegenheid kennis te
maken met de nieuwe waarnemend
commandant,
de heer A. J. N. van Bennekom.
Bestuur Rode Kruis,
afdeling Zandvoort,
R. van Essen,
secretaris.

M'n vriend is er destijds mee
begonnen. Hij dacht over
contactlenzen. En volgens hem zou
het voor mij ook een uitkomst zijn. Ik
kon hem geen ongelijk geven. Elke
keer als ik bijvoorbeeld tv wilde
kijken, moest m'n bril voor de dag
komen.
Dus . . . ik naar de
contactlensspeciahst. TITMUS
lenzen gepast en ... meteen
enthousiast. Ik kan niet zeggen hoe
fijn 't is, ieder uur van de dag alles
goed te kunnen zien. En eerlijk is
eerlijk, als schoonheidsspecialiste zie
ik mezelf óók graag zo mooi mogelijk.
Logisch. Mét lenzen, dus.
Hellen Kimman

AANPASSING ALLEEN VOLGENS AFSPRAAK

ZANDVOORTS KONTAKTLENS CENTRUM
(afd. van SLINGER OPTIEK)
A. G. J. SLINGER
gedipl. optometrist O.V. - kontaktlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20a, 2042 LW Zandvoort.
Tel. 02507-14395

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

Donderdag 12 januari 1989

Los nummer ƒ 1.25

49e jaargang nummer 2

Oplage: 4.650

Ontwerp voorziet in 'alle levende behoeften op sportgebied'

Stichting Pro Sport Zandvoort
presenteert alternatief
ZANDVOORT - Volgens de Stichting Pro Sport Zandvoort is
het mogelijk voor het thans nog resterende circuitterrein een
plan te ontwikkelen, dat alle levende behoeften op sportgetaied
in Zandvoort dekt. Bovendien kan dit ook een auto- en motorsportcircuit, ontworpen volgens de internationale eisen, herbergen. Met het ontwerp is geen cijfermateriaal getoond.
heden en van milieu-activisten. Een
en ander zou moeten voorzien in 'de
toenemende behoefte op sportgcbied, zoals golf, tennis, squash en
andere individuele sporten'.
De stichting stelt in haar plan dat
er een oplossing moet komen voor
alle huidige problemen die zi] constateert: gebrek aan parkeercapaciDe doelstelling is het promoten en teit, gebrek aan voldoende sportac
exploiteren van zoveel mogelijk commodatie, bereikbaarheid, renclesporten en het onderbouwen van het ment en geluidsoverlast. Wat dat
'Produkt Zandvoort'. Volgens deze laatste betreft ziet zij als voornaamgroep mensen dreigt de uitvoering ste oplossing het creëren van afvan de huidige plannen te inisluk- stand, zodat zij er in haar ontwerp
ken 'doordat van allerlei zijden niet rekening mee heeft gehouden dat
haalhare eisen worden gesteld'. Men het circuit verder wordt opgeschois dan ook van mening dat er met ven in noordoostelijke richting.
een nieuw élan gewerkt moet worden aan een nieuw multifunctioneel
plan, waarin de stichting reeds het Bereikbaarheid
voortouw heeft genomen. Daarbij
Verder voorziet het ambitieuze
zou rekening gehouden zijn met de plan in een parkeercapaciteit van
eisen van Rijks- en provinciale over- 6000 plaatsen, op rustige circuitdaDe Stichting Pro Sport Zandvoort,
onder voorzitterschap van R.L. Decossaux uit deze gemeente, is volgens eigen zeggen 'een initiatief van
Zandvoortse sport-enthousiasten,
die verontrust zijn geraakt over de
huidige ontwikkelingen op ondermeer het zogeheten circuitterrein'.

• Veehandelaar Ruigrok met 'AV 2446' en haar in de duinen geboren stiertje.

Foto Borlolt

Consternatie om een 'vlugge'
ZANDVOORT - Veehandelaar
Ruigrok uit Vogelenzang, die een
dertigtal rood-bont koeien in de
zuid-duinen heeft rondlopen, werd
donderdagochtend
aangenaam
verrast door een die ochtend geboren jonge stier. Waarschijnlijk het
eerste kalf dat ooit in'de duinen
rond Zandvoort is geworpen.
Maar, het was een 'vlugge', want
men moest er al meteen achteraan
j
"Toen ik donderdagochtend
-j ging kijken, miste ik één koe",
j vertelt Ruigrok. "Ik wachtte bij
j de waterbak en toen zij uiteinde-

Nieuwe chef
sociale zaken
ZANDVOORT - De afdeling
Sociale Zaken van de gemeente
krijgt per l maart 1989 een
nieuwe chef. Tegen de uitspraak van het ambtenarengerecht over het ontslag van zijn
voorganger, gaat de gemeente
in hoger beroep.
De nieuwe chef van de afdeling
wordt de tweeëndertigjarige A. van
de Velden. Hij is al geruime tijd
werkzaam geweest op sociale zaken,
waar hij vorig jaar mei als interimmanager werd aangesteld. Bij de
raadsleden van de commissie voor
Maatschappelijk Werk, die dinsdagavond in vergadering bijeen waren,
valt zijn aanstelling in goede aarde.
Dat Groenhout op deze plek terugkomt lijkt dus uitgesloten, ook al
verklaarde het ambtenarengerecht
in november zijn ontslag onterecht.
Aanleiding tot dat ontslag was de
'onverenigbaarheid' van zijn karakter met dat van de toenmalige gemeentesecretaris Merts. De gemeente gaat tegen de uitspraak in beroep,
hoewel de meeste medewerkers van
Sociale Zaken zich achter Groenhout hadden geschaard.

lijk toch verscheen, zag ik onmiddellijk aan de iets dikkere uiers dat
zij gekalfd had". Ruigrok had de
koe, de 'AV 2446', in het voorjaar
gekocht'en achteraf gezien moet
deze toen reeds drachtig geweest
zijn. Tussen de dieren in de duinen
is wel een stier gezet, maar dat was
pas halverwege de maand september.
De veehandelaar ging vrijdagochtend met twee metgezellen
'moeder en zoon' ophalen, maar
toen zij bij het stiertje kwamen,
nam het jonge dier de kuierlatten.
"Normaal loopt een kalf niet bij
zijn moeder weg", verklaart Rui-

(Advertentie)
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Hans Visser: 02990-29/19
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ZANDVOORT/HAARLEM - De provincie gebruikt sluipwegen
om de verdere ontwikkeling van het circuit af te remmen.
Voorzitter Testa van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Haarlem en omstreken haalde hiermee afgelopen dinsdag
in zijn nieuwjaarsrede flink uit naar Gedeputeerde Staten van
Noprd-Holland. Daarnaast pleitte hij voor een 'werkelijk nieuwe
visie op wat een J3adplaat;s van allure moet zijn'
'De toenstenplaats Zandvoort kon
niet bogen op een beleid dat de noodzakelij ke vernieuwingen begeleidt
en stimuleert', aldus Testa. 'Integendeel. Ondanks alle diskussies rond
het circuit en alle onderzoekingen
naar de economische betekenis ervan, slaagt de provincie er nog
steeds in de ontwikkelingen van de

VAN DEN HEUVEL'S
ASSURANTIËN
TEL. 02507-12468

LW H\V

GEKOCHT?

•
Raadsleden en amb- :'
tenaren weten de hockeystick goed te hanteren.
Pag. 5

'Daardoor wordt ook de exploitatic van het nieuwe Vendoradopark
in de wielen gereden, maar dat is
voor de provincie kennelijk niet m•
De Sportraad Zand- ':
teressant', concludeert Testa. 'Het is
voort ziet wel brood in een een bezwaar van de democratie als
Vereniging
Promotie •:
de beslissingsstructuur zo versnipPag. 7
IH-rd wordt, daf dne rwerhojiiMii il Zandvoort.
veruit, ovci dezelfde vraag _>r steeds
een van elkaar afwijkend standpunt
op na kunnen houden. Dan is er
(Advertentie)
geen beweging maar stilstand'.
Volgens de voorzitter is een werkehjk nieuwe visie nodig om de concurrentic met andere badplaatsen in
binnen- en buitenland te kunnen
doorstaan. De bereikbaarheid speelt
daarbij een belangrijke rol. De bouw
van het Vendoradopark, het Beach
Hotel en het nieuwe casino evenals
de plannen voor het circuit werden
in het verleden door diverse lieden
m Zandvoort aangegrepen om te bewijzen dat Zandvoort in de lift zit.

ker in ontvangst mocht nemen. Om financiële redenen
kon de horeca afgelopen jaar
nog niet meegenomen worden
in de beoordeling.

allen tijde is er een grote voorraad
artikelen aanwezig voor de wat
smallere beurs alsmede voor klanten met een wat ruimere tot zeer
ruime beurs'. Versteege ontving de
bekers ook vanwege 'de organisatie
van verscheidene wielerevenementen in binnen- en buitenland in de
sportieve recreatie'. 'De Zandvoortse middenstand mag zich gelukkig
prijzen met een dergelijk 'degelijk'
bedrijf m haar midden', zo was de
jury van oordeel

Drie Ondernemersbokalen en een
grote wisselbokaal waren er te vergeven. OVZ-voorzitter Van der Laan
kon een Ondernemersbokaal plus
de wisselbokaal uitreiken aan nievrouw Versteege. van Versteege
Wielersport in de Haltestraat. Haar
man is nog in het buitenland. 'De
winkel en het gehele bedrijf ziet er
Een andere Ondernemersbokalen
altijd keurig verzorgd uit', zo ver- was voor Jupiter van de familie
meldde het juryrapport. 'Men is im- Bruynzeel. gevestigd aan het Raadmer tot hulp en advies bereid. Ten huisplein. Redenen waren: klant -

LW
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Maanstanden:
Zaterdag 14 jan EK 14.58 uur
• OVZ bekroont ondernemers. V.l.n.r.: OVZ-voorzitter R.S. van der Laan, Corrie van der Maas, Bruynzeel, mevr.
Doodt ij 16 jan '22 44 u. NAP+85cm
Versteege. Gerard Versteege vervangt even zijn broer Peter en torst de wisselbeker.

vriendelijk optreden en servicebereidheid. verscheidenheid aan artikelen, goed inspelen op de seizoenen
en het meerdere malen per jaar uitgeven van een huis aan huis folder.
Corrie van der Maas. eigenaresse
van De Kaashoek in de Haltestraat,
kreeg eveneens een bokaal uitgereikt. 'Het is er altijd gezellig en je
wordt er leuk geholpen', zo luidde
het juryrapport. 'Corrie. maar ook
haar medewerkers(sters) zijn altijd
evenwichtig en de klanten worden er
vriendelijk bediend'. Daarnaast wo
gen mee het 'enorme assortiment'
en dat 'de winkel ook van buitenaf
een plezier om te zien is De prettige
sfeer die in deze winkel heerst, vind
je nergens', zo besluit do jury haar
lovende kritiek.
Stomerij Azea. van de heer Beusekamp, niet aanwezig tijdens de bijeenkomst, werd bekroond vanwege
de uitgebreide cleamng mogehjkhedcn van zaken als kleding, vloerkltden en gordijnen. Maar ook vanwege
de regelmatige, vriendelijke en snelle bediening. 'Service staat hoog in
het vaandal geschreven', zo besluit
de jury haar rapport.
De groentenzaak van Aart Veer
stond ook dit jaar weer zeer hoog op
de nominatie, maar kwam met m
aanmerking omdat jaarlijks liefst
andere winnaars heeft. Daarnaast
was men oorspronkelijk ook van
plan de horeca te beoordelen, maar
dat stuitte voor 1988 op ünancu'le
bezwaren, omdat de jury in een derguhjke gelegenheid wel geld moet
besteden om haar taak goed te kun
non verrichten Men kan niet zonder
iets gebruikt te hebben weer woglo
pen. zo legde Van der Laar uit. OVZ
had hiervoor «een geld gereder
veerd. Voor l!)»!) wil het bestuur dat
wol doen. maar dat moet ivrst tel
sprake komen m de ledom ergacle
n nu

Cortina Modes
Kerkplein 3
-2042JHZahdvooH
Tel 02507/14828

(Advertentie)

OVZ reikt Ondernemersbokalen uit aan plaatselijke winkeliers

Klant wordt best nog vriendelijk behandeld

Opruimings
prijzen

Voor Testa is het nog niet zover.
Zijn visie is dat deze ontwikkeling
juist 'vraagt om het opvijzelen van
het image van Zandvoort'.

BEL NU VOOR ZEER CONCURRERENDE PREMIES
VOOR OPSTALVERZEKERING
INCLUSIEF GLASDEKKING
GROTE KROCHT 5A, POSTBUS 413, 2040 AK ZANDVOORT

Waterstanden
HW

1-o.icr.r.M-or.t.iMi-nit-oii te remmen Sn
rensportactiviteiten
dan nog met oneigenlijke middelen
als bijvoorbeeld het weigeren van
een ontgrondingsvergunmng voor
de aanleg van geluidswallen. De provmcie kan het zich niet langer perimiteren om openlijk tegen de Nieuwe Accommodatie Circuit te zijn en
gebruikt daar nu sluipwegen voor'.

(Advertentie)

Het centrum is dagelijks geopend
van 13.30 tot 16.00 uur. behalve op
maandag en dinsdag en tijdens expositiewisselingen.

Datum

• Vossen dreigen rust
op de algemene begraaf- ?
plaats te verstoren. Pag. 3 rj

'Provincie gebruikt sluipwegen
om circuitplan af te remmen'

NIEUWBOUWWONING

NAAR EEN ANDERE SCHOOL .. ?
MAAR WELKE.. ?

De stichting acht het vanzelfsprekend dat het rendement van het terrein met dit plan hoger wordt. Maar
aangetoond wordt dit met, want in
het aan de pers gepresenteerde ontwerp is geen enkel cijfer verwerkt of
financiële berekening gemaakt.
Zie ook pagina 7.

« Het racetraject zelf, nog meer in
elkaar gedrukt, met rechts (D) een
negen meter hoge duinrug als geluidswal. Rechtsboven (10) de bestaande sportvelden.

Voorzitter Kamer van Koophandel haalt uit naar provincie

24 lanuan, 7 en 21 februari

ZANDVOORT - Het Zandvoortse publiek ondervindt in
tal van bedrijyen zeker nog
vriendelijke bediening
Amateurs gezocht een
met veel service. Een anonieme jury ging afgelopen jaar
voor expositie
weer op pad om de beste ondernemers te selecteren.
ZANDVOORT - Het CultuDaardoor kon Ondernereel Centrum Zandvoort houdt mers Vereniging Zandvoort
in de maand februari 1989 weer afgelopen week aan vier wineen expositie van amateurs. keliers de OndernemersboHier kunnen nog enkele Zand- kaal 1988 uitreiken: Jupiter,
voorters aan deelnemen.
De Kaashoek en Stomerij
Azea en Versteege WieierDegenen die dus een hobby heb- sport, die tevens de Wisselbeben op creatief gebied en daar wel
eens wat van willen laten zien. kunnen zich melden bij het Cultureel
Centrum Zandvoort, Gasthuisplein
9b, telefoon 16924.

grok, "maar als ie van z'n stekkie
wordt gejaagd...". Het gaf een hoop
consternatie. De dieren lopen ongeveer ter hoogte van de Brcderodestraat, het kalf rende in zuidelijke richting helemaal tot aan het
Tilanuspad, zijn achtervolgers ver
achter zich latend. Het glipte door
het hekje, dat toevallig openstond,
en schreef historie door het naaktstrand op te rennen. Daar werd het !
door medewerkers van Rijkswater- j
staat opgepikt. In de warme stal op
de boerderij m Vogelenzang, waar
de afgelopen weken nog een stuk of j
tien kalveren zijn geboren, werd i
het met zijn moeder verenigd.
i

gen te gebruiken door strandtaezoe
kers. en de vestiging van een rcgionaal sportcentrum. Dat moet een
golfbaan met dnving range bevatten, een tennispark, een hal voor in
door-sporten, een auto-on niotorsportcircmt, een sporthotel on een
congrescentrum
Als oplossing voor do slechte bcreikbaarheid van Zandvoort ziet
men een oplossing door een verbin
ding tussen de Haarlemse Westelijke Rand\veg en de Brouwerskolkweg, die aansluit op de Zeeweg De
aanleg van deze verbinding zou mogelijk worden door speculaties over
bebouwing van het westelijk tuinbouwgebicd ten zuiden van de Zijlweg. Door de Westelijke Randwcg
aan te sluiten op een aan te leggen
Oostelijke Randweg, zou het verkeer uit het binnenland gemakkelijk
om Haarlem heen geleid kunnen
worden.

Mare OToIo
BEGUNE BOETIEK
GROTE KROCHT 23 2043 LT Zandvoort 02507-18412

OP DE WINTERKOLLEKTIE

dertien weken voor maar ƒ 10,=
Naam:.
Adres:.
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon: _

(i.v.m. controle bezorging) l WK

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25' O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.

n-,-n-7-»* "n <!->««•» M
ö r !Uor l U1 fOU3

0

bellen kan ook: 020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN
Voor Uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn lieve vrouw en onze zorgzame
moeder, schoonmoeder en fijne oma

Eilke Aagje Halderman-Swaagman
betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit aller naam:
J. Halderman
Zandvoort, januari 1989
Hierbij willen wij U hartelijk danken voor Uw bloemen,
belangstelling en medeleven in de voor ons zo moeilijke
dagen na het plotseling overlijden van mijn lieve man en
vader

Jacobus Joseph Geusebroek

Met de Hema staat j'e administratie
er meteen stukken beter voor.

Uit aller naam:
C. M. E. Geusebroek-Vleeshouwers
Zandvoort, januari 1989

Ruud de Goede
en

3 voor

Heidi Bindels
trouwen a.s. vrijdag in het gemeentehuis te Zandvoort.
Héél véél plezier van
Pap en Mam
Paul en Louise

3 voor

ADVERTENTIES

0.-

Cablé breigaren. 100% acryl. Bol a
100 gram. Bol over? Geld terug!

Als setje
725
vanaf Xi
Meisjesondergoed.100% katoen.
Mt 104-164. Slipje vanaf 3.75
Hemdje vanaf 4.75

10.-

Jaspe breigaren. 50% wol/50% acryl.
Bol a 100 gram. Bol over? Geld terug!

4.-

Sponsor

Jaap

Elastische katoenen damessokjes. In
diverse kleuren. Mt 37-40.

Geweven damespyjama. 65% polyester/35% katoen. Wit met groene of
blauwe streep. Mt 38/40-46/48.

KROON-VIS
BEDANKT
voor het mooie
trainingspak

de B-1 jun. van

Zandvoort 75

5

2 voor

6?

5

Panties voor grote maten. 20 en
30 denier. Met ingezet tussenstuk.
Mt 42/44-48/50.

167

Mechanische wekkers. Diverse modellen en kleuren, l jaar Hema garantie.

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

535

450

Noorse sokken. 60% scheerwol/40%
polyamide. Mt 37-48.

7 voor

Haarfohn met borstel m etui. 2 warmtestanden.Infuchsiaenblauw.ljaarHema
garantie.

5r

Washandjes. 100% katoen. In diverse
kleuren.

ZWEMLESSEN
Bij Sportacademie
Nauwelaerts de Agé

2 voor

Koffiezetapparaat Maximaal 12 kopjes,
l jaar Hema garantie.

10.25

Compactluiers. Pak a 30 stuks.

Moeder-baby en kleuters.
Jeugd v.a. 3 jaar
diploma zwemmen.
Lessen voor volwassenen.
Maak kennis met onze speciale
lessen (conditie zwemmen).

De eerste maand half tarief.
Individuele instructie in modern
bad, water 30°.

Sledestofzuiger. Met metalen buizen,
opbergvak voor accessoires en kabelhaspel. 800 Watt. l jaar Hema garantie.

Badstof boxpak. 80% katoen/20%
polyamide. Mt 62/68 en 74/80.

keuze aan kantoorartikelen,
De Hema biedt u een ruime
met als extra aanbieding deze week onze oersterke kwaliteits-ordners. In zwart of wit, A4 formaat,
2-rings met metaal versterkte sleuven. Overtrokken met kunststof folie. Per stuk 4.50, nu 3 voor 11.-.

Vraag proefles aan.
Ook vrij zwemmen.
Overveen

Bloemendaalseweg 152
Tel. 023-276667
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-12327
uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.

Te koop
Visventwagen
+ tractor +
vergunning op
het N-strand.

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Tel. 14628

uitvaartverzorging
kennemerland

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

tel. 02507-1 53 51

DAG en NACHT bereikbaar

DAG EN NACHT VERZORGING

Tel. 02507-13278

l Begrafenissen
l en èrematies!
J/! .«:-•'

,

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij óns
f|terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
I;; NIVO-POLIS
een Natu ra«
uitvaartovereenkomst

*$--'.

126B88 uitbreiden garage en bijkeuken - C. v. d. Lindenstraat 24
161888 wijziging winkelpand
- Haltestraat 13
102B88 oprichten woonhuis
- Kostverlorenstraat 125a
159B88 uitbreiden woonhuis
- Parnassialaan 11
Zij, die menen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen
op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Kapvergunningen

Heerlijk Hema
Voordeel
HAKTENJAGEKS

Verse Gelderse
rookworst.
250 gram

2r

Stroopwafels. Pakje a 7 stuks.
Bereid met echte boter.

2 voor 2.25

C|f

Verleende bouwvergunningen

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Casa Carsoni. Italiaanse rode of.witte
wijn. 1.5 liter-fles _
f>&3 5.95
Krentenbollen. Zake 4 stuks.
_
18S- 1.55

fep. X, d'HONT

Hema koffie "Extra Aroma".
Snelfiltermaling. Pak a 250 gram.
_
2-95 2 voor 4.95

l
UITVAARTVERZORGER
~.,'*$'
• ,

Slagroom-ofmokkacake.

Secretaris Bosmanstraat 40
#•2041, KT Zandvoort.
l TeL 02507-17244

4.50

Aanbiedingen zijn geldig t/m 14 januari 1989 H88 264 10 l

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld J

3 populieren
4 bomen
6 bomen

- Kostverlorenstraat 125a
- Fahrenheitstraat/Kochstraat
- Fahrenheitstraat/Musschenbroekstraat

Zij diemenen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op
grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

UITNODIGING
door de Kruisvereniging
„Zandvoort" en
Gezondheidscentrum „Zandvoort"
tot het bijwonen van een lezing
over het onderwerp

„NATUURGENEESKUNDE"
door Ursula Giger.
Op maandag 16 januari om 20.00
uur in het Gezondheidscentrum
(Beatrixplantsoen)

ONZE KWALITEITS KOFFIE
STAAT KLAAR. TOEGANG VRIJ.

Bouwplannen
Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunning te
verlenen voor:
a. oprichten garage-berging Wilhelminaweg 66;
b. oprichten 26 garages achter het flatgebouw Sophiaweg 1 t/m 73.
De betreffende bouwplannen liggen metingang van16januari1989gedurende14dagen
voor een ieder ter inzage op de afdeling ruimtelijke ordening, Raadhuisplein 4, alhier
(geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00 -12.00 uur).
Gedurende de termijn van de ter inzagelegging kan een ieder bij burgemeester en
wethouders schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen.

Voorbereidingsbesluiten
De burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22 lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat de gemeenteraad bij besluiten van
20 december 1988 op grond van artikel 21 van deze wet hebben verklaard, dat voor
de percelen:
a. Sophiaweg (achter flatgebouw 1 t/m 73)
b. Wilhelminaweg 66
bestemmingsplannen worden voorbereid.
Genoemde besluiten liggen met bijbehorende tekeningen waarop met rode omlijning
voormelde percelen zijn aangegeven, voor een ieder ter inzage op de afdeling ruimtelijke
ordening, Raadhuisplein 4 (geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00 -12.00 uur).
12 januari 1989
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Torn en Gert-Jan de Roode nemen
oud-ambachtelijke drukkerij over

Wilhelminaschool

ZANDVOORT - Eli van Petegern kan het nu rustiger aan
gaan doen, want per l januari
van dit jaar heeft hij zijn drukkerij overgedaan aan Tom en
Gert-Jan de Roode. Beide nieuwe, trotse eigenaren zullen de
exploitatie van het kleine maar
goed lopende bedrijfje aan het
Kerkpad op dezelfde wijze
voortzetten.
De drie heren zaten op 30 december 1988 als de laatste cliënten dat
jaar bij de notaris om de papieren te
ondertekenen. Per l januari was de
overname een feit, wat afgelopen
vrijdag gevierd werd met een door
zo'n tweehonderd man bezochte receptie op de bovenste verdieping
van Palace Hotel.

De foto van deze week stamt uit 1960 en werd genomen van de derde klas van
de Wilhelminaschool. De inzender is W.C. Paap.
De leerlingen zijn (voor zover nog bekend):
Links achter bij de muur: René van Gijtenbeek, onb., onb., Marina Jansen. In
de banken bij de ramen: (v.l.n.r.) Rietje de Leeuw, Irma Keur, onb., Ingrid
Auberlin, Willy Musscher, onb., Marion de Wind, onb., onb., Dagobert de

VERENIGINGSNIEUWS

Weekenddiensten
Weekend: 14/15 januari 1989
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Regionale):
023-334323/363476.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord:
tel. 19507, Bart van Bergen. Huisartsenpraktijk G'J.J. Mol / P.C.F. Paardekoper: Voor dienstdoende arts
bellen: tel. 15600/15091. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de tele.foonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flieringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-

Kerkdiensten
Weekend: 14/15 januari 1989

Leeuw, Roy (7), Bertus Komlossy, onb., onb., Karin Engels en Swaan v. Veen.
In de banken in het midden (v.l.n.r.): Johan Paap, juffrouw De Wind, Jan
Voorderhaak, John Jansen, Arie Paap, Rob Olie, Henk Drost, Frans Tukker,
Corrie Paap, Hanneke Goos, Jan Elfrink en Henk Huygen. De banken vooraan
(v.l.n.r.): onb., Ton Bloem, Henk Koper, onb., Wim Paap, Bart Sietsema, Kees
Schraaf, Peter Koopman en Hennie Hildering.

lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. -17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) • gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen.van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.

Vrouwen Van Nu
Vereniging Vrouwen Van Nu
houdt woensdag 18 januari een gezellige spelmiddag in Restaurant
Delicia. Deze begint om 14.00 uur.
Na afloop kan men eventueel ook
gezamenlijk blijven eten.

Leden uit Zandvoort kunnen ook
terecht bij kring Heemstede, die
woensdag 18 januari in de Pauwehof, Achterweg 17a te Heemstede,
een lezing organiseert, van heilgymen sportlerares P. van Wave. De heer G. Loogman houdt dins- naste
over ademhaling en ontspandagmiddag 17 januari voor Kring ren
Zandvoort van de Nederlandse Vere- ning, aanvang 10.00 uur.
niging van Huisvrouwen een lezing
over de positie van de vrouw in
Egypte, ten tijde van de farao's.

Ned. Vereniging
van Huisvrouwen

Ook niet-leden zijn van harte weikom in het Gemeenschapshuis, aanvang 14.00 uur. Als entreeprijs wordt
ƒ2,50 berekend. Dinsdagochtend al
brengt men een werkbezoek aan het
stadhuis van Haarlem, voor een

Kostbaar huisvuil

ZANDVOORT - Het storten van
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde huishoudelijk vuil op het vuillaadwoensdag van de maand van station aan de VanJLennepweg is ge.17.30-18.30 uur.
•--.-.
' • ' • lukfeig niet zo duur als men zou denHuurdersspreekuur NVH: Ie en 3e ken na het lezen van de krant van
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Fle- vorige week. In het artikel over het
vervallen van de zaterdagopenstelmingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641. ling, zijn enkele cijfers weggevallen.
In plaats van voor l kilo betaalt men
Taxi: tel. 12600.
f n,- stortkosten per 100 kilo. Deze
kosten worden niet in rekening gebracht indien per kwartaal niet meer
dan 100 kilo wordt afgegeven.
Roomskatholieke Kerk:
Vrijdag 10.00 uur: E.V.
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met samenzang, J. v.d. Meer

rondleiding van een uur. Aansluitend wordt het museum Corrie ten
Boom bezocht. Vooraf opgeven bij
mevrouw Paap, tel. 13423. Men kan
de dag afsluiten met een maaltijd in
de NS-stationsrestauratie.

De heer en mevrouw Koning willen bij deze al hun
kliënten hartelijk danken
VOOL. het ,jac|!;Qlan.ge^y.ertrouwen in service en
goede kwaliteit van vlees
en vleeswaren.
Wim en Toos
Koning

urgerlijke stand

Overleden:
Van den Bos geb. Gorten, Martha,
oud 58 jaar
Beers geb. Meulman, Maria Christina Dora, oud 62 jaar
Philippi, Carla Maria Josephine,
oud 67 jaar
Van der Schoot, Leonardus Walter,
oud 85 jaar

ZANDVOORT - Het Zandvoorts Vrouwenkoor en het Zandvoorts Mannenkoor, die beide zaterdag op het Nieuwjaarsconcert te beluisteren zijn,
willen gezamenlijk een langspeelplaat uitbrengen. Bij de gemeente is een
garantiesubsidie aangevraagd.
Beide koren met samen zo'n honderd leden, beschikken uiteraard over
een uitgebreide achterban bestaande uit familie en kennissen. Dat heeft
vast meegewogen in het besluit gezamenlijk een langspeelplaat uit te
brengen. Om de periode tussen betalen aan de platenmaatschappij en het
ontvangen van de verkoopgelden te overbruggen, is de gemeente benaderd
voor een garantiesubsidie van ƒ10.000,-. Binnen de commissie voor Maatschappelijk Welzijn werd daar dinsdagavond voorzichtig op gereageerd.
Het College van Burgemeester en Wethouders is er geen voorstander van
en de diverse politieke partijen hadden ernstige bedenkingen. Ineke van der
Storm, PvdA, was milder in haar oordeel, gezien de uitgebreide enthousiaste achterban van beide koren.
"Het is alleen maar als een overbrugging bedoeld", drong H. Paap,
voorzitter van het mannenkoor nog aan. "Ik ben ervan overtuigd dat het
terugkomt". Precedentwerking en financieel risico waren de punten waar
de overige raadsleden over struikelden. Jongsma (GBZ) vond dat het meer
een zaak was voor sponsors. Ook D'66 wethouder Termes kon zich daar wel
in vinden, al liet hij de deur op een kier staan. "Als de gemeente de laatste
strohalm zou zijn..." Maandagavond in de commissie voor financiën worden de standpunten ongetwijfeld aangescherpt.
Daarvóór zullen de koren zich zeker van hun beste kant laten zien en
horen, samen met De Wurf en toneelvereniging Wim Hildering tijdens het
traditionele Nieuwjaarsconcert in de Hervormde Kerk, aanvang 20.00 uur.
Daarvoor zijn overigens bij de AKO en in het Gemeenschapshuis vast nog
enkele kaarten te krijgen a ƒ10,- per stuk.

ners daar hun vraagtekens bij, omdat een vos zich door bijna alles,
zelfs door kippegaas, heen zou bijten. PW-directeur Wertheim reageerde op deze berichten met de me-.
dedeling dat een dezer dagen bekeken wordt hoe het probleem aangepakt moet worden.

Uitgemoord
Volgens Blaauboer is een en ander
een duidelijk teken dat het met het
aantal vossen de verkeerde kant op
gaat. Prooi is in het 'vrije veld' lang
niet meer in voldoende mate te vinden, want het vogelbestand is al behoorlijk uit zijn evenwicht gebracht.
De 'grondbroeders', zoals fazanten,
kieviten, wulpen, eenden en zelfs de
grondzwaluw zijn voor het merendeel al uit het duin verdwenen. Drie
meeuwenkolonies in dit gebied, gezamenlijk zo'n 6000 vogels tellend,
werden binnen anderhalf jaar door
de vossen, volgens Blaauboer 'de criminelen van de dierenwereld', uitgemoord.
"Het is de hoogste tijd om het natuurlijk evenwicht weer tot de juiste
proporties terug te brengen", vindt
Blaauboer. Maar de natuurlijke vijand van de vos, de havik, komt volgens hem in deze streken al lang niet
meer voor. Die is uitgemoord door
het huidige milieubeleid. De enige
mogelijkheid om de zaak nog enigzins in de hand te houden, is volgens
hem dan ook het afschieten van de
overtallige exemplaren. Voor velen
geen populaire maatregel. Sommige
mensen aarzelen in hun onwetend-

j Dommel
KLT-4T U M'_!S
CW ö£KKAe>\»N WEM 15 MET CM AAN
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Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

1 7166

Met ingang van 16 jan. '89
zullen de heer en mevrouw Mantel de slagerij
.van de farn. Koning op dezelfde wijze voortzetten.
De kwaliteit en goede service, zoals u jaren gewend
was, zullen wij blijvend
handhaven.
Onno en Marjo Mantel

Koren willen langspeelplaat

Vossenbestand rond Zandvoort
loopt steeds verder uit de hand

AGENDA

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

AART VEER

GROTE KROCHT 25

Fam. Koning
na ruim 22 jaar weg
uit slagerij!

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van LeeuZondag 10.30 uur: Woord-Komm.
wen, bevestiging ambtsdragers
viering m.m.v. Caeciliakoor en kinKindernevendienst/Crèche
derwoorddienst, B.J. v. Gaart
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur:
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Kindernevendienst
Haarlem:
ZANDVOORT - Net als in heel Nederland breidt de vos zich
Zondag 10.30 uur: Morgendienst
momenteel flink uit in de omgeving van Zandvoort. In de KenVrijzinnige
Geloofsgemeenschap 19.00 uur: Avonddienst
nemerduinen, de Amsterdamse Waterleidingduinen en op de
NPB:
Kennemer Golfclub schijnt de groei van de populatie volledig
Zondag 10.30 uur: mevr. drs. A.A. in Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, uit de hand te lopen. Daardoor zijn deze dieren ook in het
Smedestraat
37
te
Haarlem.
't Veld, Haarlem
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag centrum van Zandvoort waar te nemen en zelfs de begraafplaats
is niet meer veilig voor hen.
19.00 - 21.00 uur.
De vos, die voorkomt in Noord- gende konijnehol. Dan zijn zij zelfs
Inl.: R. van Rongen, L. Meeszstraat
Afrika, Noord-Amerika, grote delen in het centrum waar te nemen.
14, Haarlem, tel. 023-244553.
van Azië en in bijna geheel Europa,
In grote getale sluipen de uitgeis als roofdier een buitenbeentje in hongerde dieren de wijken binnen
Donderdag 12 januari:
de familie van de hondachtigen. Hij en ook de Algemene Begraafplaats is
Openb. vergadering Commissie Puleeft namelijk niet in groepen maar niet meer veilig voor deze aaseters.
blieke Werken, Raadhuis ingang
als solitair, en gaat dus ook alleen op Daar kampt men al twee jaar met
Haltestraat, aanv. 20.00 uur. (Wijz.
jacht. Normaal gesproken is het een een overmatig bezoek van vossen. In
voorbeh.)
Periode:
schuw nachtdier dat de mens zoveel die periode werden er ongeveer tien
3 - 9 januari 1989
mogelijk mijdt. Maar in Zandvoort afgeschoten. De dieren komen af op
Zaterdag 14 januari:
en omgeving gedraagt hij zich steeds de geur en graven zich een weg naar
Zandvoorts Nieuwjaarsconcert in Ondertrouwd:
de kisten. Een luguber verhaal. Er
Hervormde Kerk, Kerkplein, aan- Van Scheers, Alexej en Gallée, Maria brutaler.
zou zelfs al een - ongewoon lange vang 20.00 uur. Kaarten a ƒ10,- te Albertina
De 54-jarige Jochem Blaauboer is gang tot op ruim 2,5 meter diep zijn
verkrijgen bij AKO en in Gemeentoezichthouder op het wild in de ge- gevonden. Volgens een medewerker
Geboren:
schapshuis.
Maandag 16 januari:
Michael Stephan, zoon van: Visser, meente Zandvoort. Hij heeft als taak van de dienst Publieke Werken richOpenb. vergadering Commissie Pi- Jeffrey Stephen en Ewaart, Dimphy het wildbestand op peil te houden, ten de vossen er dan ook zeer grote
nanciën, Raadhuis ingang Halte- Steven Jan Jacob, zoon van: Van der wat een gedegen kennis van het die- schade aan.
straat, aanvang 20.00 uur. (Wijz. Wal, Machiel Johannes Maria en renbestand en goed inzicht in het
Beheerder Jansen van de begraaf flora- en faunabeheer vereist. Wat
Van E ij k, Marjanneke
voorbeh.)
Melissa, dochter van: Ten Pierik, betreft het vossenbestand schudt hij plaats beaamt dat er al twee jaar
Bastiaan en Meijnckens, Maria Ar- bezorgd zijn hoofd, want: "Het vos- lang veel in de grond gewroet wordt
senprobleem binnen de gemeente door deze dieren, maar hij ziet dit
nolda
Zandvoort dreigt behoorlijkt uit de niet direct als bedreiging voor de
Zandvoorts
Christiaan, zoon van: Helminck, hand te lopen". Zelfs in het dorp is graven, ook al is volgens hem
Cornelis Franciscus en Bakker, He- dat al te merken. Hoewel deze schu- slechts één keer een vos tot aan de
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
we nachtdieren gewoonlijk slechts kist gekomen. "Maar door vers hout
len Zacharina
Bentveld en 'Aerdenhout. Verschijnt op
Marco Arjan, zoon van: Kerkman, bij het vallen van de duisternis of komen zij niet", stelt hij. Tegen de
donderdag. Uitgave Weekmedia BV.
Engel Johan Jacob Cornelis en Van tijdens het ochtendgloren op jacht tijd dat de kist vermolmd is, valt er
Bladmanager: J.F. Sas. Hoofdredacteur:
J.M. Pekelharing.
gaan, drijft de honger de vos nu ook volgens hem niets meer te halen.
Beets, Mieke
Jimmy Gerardus, zoon van: Willem- overdag uit zijn tot woning toegeëi- Toch zetten sommige dierenkenKantoor Gasthuisplein
se, Gerardus en Colin, Cilia Elfrida
12, Zandvoort, tel. 02507
-17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort.
Kantoor geopend:
maandag 13-16 u.;
dinsdag 10-13,14-16 u.;
woensdag 9-11 u.;
donderdag 10-12 en 1317 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041.
Postadres: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn.
Verkoopleider: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26,2040
AA Zandvoort.
Joan Kurpershoek. Redactiechef: Dick Piet.
Faxnummer redactie: 020-6684859.
Abonnementsprijzen: ƒ 13,50 por kwartaal;
ƒ 24,75 per half jaar; ƒ 44,75 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,25.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166.

Vele bekenden, onder wie tal van
klanten uit Zandvoort en daarbuiten, kwamen de 45-jarige Tom en de
37-jarige Gert-Jan de Roode maar • Symbolisch overhandigt Eli van Petegem de sleutel van de drukkerij aan
ook de afscheid nemende Eli van de nieuwe eigenaren, Tom (midden) en Gert-Jan de Roode. Op de achterPetegem de hand drukken. Toch grond de solide Heidelberg cilinderautomaat.
FOIO Benoit
verdwijnt Van Petegem niet hélemaal uit het gezichtsveld, want hij vestigde zijn vader zich hier ruim 65 echt nodig". Toch heeft met de aanblijft beschikbaar als adviseur en is jaar geleden, in 1923, toen drukker schaf van een off-set machine, vijf
graag bereid in te vallen als dat no- Saaf het pand verliet.
jaar geloden, ook hier de modernisedig is.
ring zijn intrede gedaan.
Het bedrijf blijft bemand met de
Ruim 25 jaar lang, tot 1974, werd
Al wil hij het wat rustiger aan gaan vier die hier allemaal al geruime tijd hier nog het Zandvoorts Nieuwsblad
doen, zoals hij laatst in een inter- in dienst waren. De nieuwe eigena- gedrukt, "'s Morgens vroeg begonview met het Zandvoorts Nieuws- ren Tom en Gert-Jan werken hier nen we ermee, en 's middags werd de
blad te kennen gaf, zo hoeft hij nog respectievelijk al 30 en 20 jaar, Co krant al rondgebracht", weet Eli van
niet direct definitief afscheid te ne- van Petegem (de jongste broer van Petegem zich te herinneren. "Maar
men van het bedrijfje, waar hij van Eli) 37 jaar en Jeroen Bluijs 15 jaar. dan mocht er ook niets fout gaan".
jongs af aan heeft gewerkt. Na eerst "Bij elkaar hebben we dus meer dan Tegenwoordig wordt er allerlei werk
enige tijd thuis gevverkt te hebben, een eeuw 'know-how'", concludeert gedaan, het kleinere maar ook het
Tom dan ook terecht. Hij voelt zich grotere drukwerk. Niet alleen voor
echt thuis in de drukkerij, met nog Zandvoorters, maar ook voor klan(Advertenties)
enkele oer-degelijke Heideltaerg-ma- ten van buiten deze gemeente, waarchines zoals die al jaren niet meer onder een flink aantal 'grote', zoals
gemaakt worden en waar ieder mee de VNU in Haarlem en Martin Air.
Kant en klaar
kan 'lezen en schrijven'."Het is een Kennelijk heeft drukkerij Van PeteSTAMPPOT
gezellig maar ook oud-ambachtelijk gem, die volgens Tom de Roode zeHUTSPOT
bedrijf, nog met het oude lood- en ker de zelfde naam blijft behouden,
boekdrukgebeuren. Vooral voor het een niet meer weg te denken plaats
BOERENKOOL
kleinere handwerk heb je die nog verworven.
ZUURKOOL
in eigen keuken bereid

• Het aantal vossen in de duinen rond Zandvoort neemt hand over hand
toe.

(Archieflolo)

• Jochem Blaauboer, hier met zijn Long Rifle caliber 22 in de aanslag,
vreest voor het vogelbestand in de duinen.
Foto Bram stenen

heid zelfs niet om de vos met stuk- laan/Keesomstraat lopen er nog
ken vlees en slachtafval bij te voe- eens 100 rond.
ren, wat nu in zuid gebeurt. Een wel
zeer domme daad, aldus Blaauboer,
Verschillende gemeenten hebben
omdat dit de ecologie alleen maar daarom bij het Ministerie van Landverder in de war stuurt.
bouw en Visserij een vergunning
aangevraagd om de vossenjacht te
kunnen uitbreiden. Er mag nu alVossenjacht
leen tussen zonsopgang en zonsonDe zestig vossenburchten in de dergang op vossen gejaagd worden.
Amsterdamse Waterleidingduinen De Dierenbescherming en Kritisch
vindt de toezichthouder veel te veel. Faunabeheer zijn niet blij met deze
Een vossenfamilie, bestaande uit voorgenomen uitbreiding van de
een ouderpaar en gemiddeld drie vossenjacht. Zij zien niets liever,
jongen heeft volgens hem een opper- dan dat de natuur op zijn beloop
vlakte van vier vierkante kilometer wordt gelaten.
nodig. Een rekensommetje leert dat
op een oppervlakte van 3750 ha, acht
Door anderen wordt dat gezien als
a negen vossenfamilies toch wel het een hersenschim, gelet op de onveruiterste aantal is, wat betekent dat antwoorde wijze waarop de mens de
in dit gebied zo'n 52 vossenfamilies afgelopen decennia met de natuur is
zouden moeten verdwijnen om de omgesprongen. Volgens hen is deze
ideale situatie te bereiken. In de on- daardoor niet meer in staat om zelf
geveer honderd hectare duin ten binnen afzienbare termijn het ovennoorden van de lijn Zandvoortse- wicht te herstellen.
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EET U
GROENTE EN FRUIT
G.rote Krocht 25
2042 LT ZANDVOORT
Tel. 1 44 04

- Tcestauranè

w

MET

Msc, Je hcbi altijd prijs' au AANKOOP VAN EEN BIG MAC GRATIS

Blocmcndaal aan zee
Tel.: 023 -252280

•McDonald's

1 TOT 3 KILO
PER WEEK

WEEKEND REKLAME
vrijdag en zaterdag
Hagelwitte
per doosje

1.59

Heerlijk zoet

CLEÜVSENTBENTJES

heel kilo

1.59

UIT ONZE KEUKEN

1.95

haifpond

AARDAPPELSALADE
Maandag en dinsdag
vers gesneden

RODE KOOL

heel pond

75

cent

Nu bij uw eigen
warme bakker:
• Malsovit brood
• MalsovitKnScke
• Malsovi» Maaltijdkoeken
• MalsovitKofiïekoekjes
• MalsovitSlankspread

WORD OOK EEN
MEISJE-MOEDER

I

•

•,»

EEN IDEAAL
RUSTPUNT

li' l f f binpri'o s Di| i?
resM lan Der'on oe

Lekker gezellig.

Gelegen direct aan zee aan de kop van
de Bioemendaalse Zeeweg vormt ons
café-restaurant een ideaal rustpunt tijdens een strandwandeling of een fietstocht door de duinen.
Komt U even genieten van een kop
heerlijke erwtensoep, een pannekoek,
een uitsmijter, een knapperig stokbroodje of gewoon van een kop koffie
of warme chocolade.
U kunt terecht op alle dagen
van de week.

McDonald's Restaurant Zandvoort

IEDERE VRIJDAG, ZATERDAG
EN ZONDAG OPEN
van 11.00 uur tot 21.30 uur.
Er is voor iedereen een tot ziens surprise.
Je hebt altijd prijs!
Voor alle kinderen ook nog eens een extra surprise
bij elk weekendbezoek.
Verjaardagsfeestjes kunt u minimaal
1 weekend van tevoren reserveren voor de
vrijdag en zaterdag.

STEENGRILL
RESTAURANT

„De Vuurboet"
zoekt voor de kantoren in
HAARLEM en ZANDVOORT
van 13 maart 1989 tot 1 oktoregïonale vwzuid kennemerland oer 1989:

SEiZOENKRACHTEN M/V
Van de kandidaten wordt verwacht:
* OPLEIDING/ERVARING:
Minimaal een Havo-diploma, toeristische kennis van Zuid-Kennemerland, goede beheersing van de moderne talen is een vereiste.

* LEEFTIJD
Niet ouder dan 21 jaar.

* VERDERE EISEN:
De kandidaten spreken algemeen beschaafd Nederlands, zijn bestand tegen het werken onder (tijds)druk en zijn woonachtig in Zuid-Kennemerland.

* INHOUD VAN HET WERK:
Het verstrekken van toeristische informatie betreffende Zuid-Kennemerland en Nederland, aan de balie en per telefoon, in de moderne talen. Het maken van hotelreserveringen en theaterboekingen, het boeken van vakantie-arrangementen en het verkopen van gidsen en kaarten.

MALSOVIT
'Ou su-t*

Bij de ABN;

Brood en
banketbakkerij

SEIJSENER
Haltestraat 23
Zandvoort

Tel.
0250712159

maak ik van een goed voornemen
een goede gewoonte en krijg ik
tot 28januari a.s.f 15- cadeau.
ABN Premie-renterekening.

* GEBODEN WORDT:

hoe hoger uw saldo, hoe.hoger de rente
(max. 4,6%*)
extra beloning voor actieve spaarders
(max. f 100,- premie per jaar)

Een seizoenkontrakt lopend van 13 maart 1989 tot 1 oktober 1989. Er wordt volgens
rooster gewerkt van maandag tot en met zaterdag (met een kompensatiedag voor de
zaterdag).
Salarissen volgens ANVV-normen.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJKE SOLLICITATIES (MET C.V.):
Regionale VVV Zuid-Kennemerland, kantoor Haarlem, Stationsplein 1, 2011 LR Haarlem, t.a.v. Hr. F. Sartorius, 023-319059/313506.

KWEKERIJ
P. v. KLEEFF
v. Stolbergweg 1
tel. 17093

GESLOTEN

veilinggebouw

de witte zwaan

Inboedelveiling
Voor februari
kunnen goederen
dagelijks worden
ingebracht
of afgehaald.
Wij zijn geopend
van 10.00-18.00 u.

Fa. Waterdrinker
Tel. 12164

van 16 januari
t/m 28 januari

eerste inleg minimaal f 100,f 5.000,- per maand vrij opneembaar.
Voor serieuze spaarders hebben wij een uiterst aantrekkelijk aanbod. Wie voor
28 januari as. besluit automatisch te gaan sparen naar een ABN Premie-renterekening
(min. f25,- per maand), krijgt f 15,- cadeau. De Premie-renterekening combineert een grote
opnamevrijheid met een hoge rente die meegroeit met uw spaartegoed.
Extra beloning voor actieve spaarders: Groeit uw spaartegoed in een kalenderjaar
met f 1.200,- of meer, dan verdubbelen wij uw rentebedrag.
Deze extra premie kan oplopen tot maximaal f 100,- per jaar.
* Rentewijzigingen voorbehouden.

^^^^^^^^^^^^^^^^™

Grote Krocht 12-14
2042 LW Zandvoort
tel. (02507)-15341

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

29,50
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
Gedurende de
wintermaanden zijn
wij dinsdag en
woensdag
GESLOTEN.

Sportcenter Wim Buchel
A. J. v.d. Moolenstraat 47, tel. 15829-13965

Dames ski- en keep fit gymnastiek
op disco-muziek
Maandagavond:
Donderdagmorgen:

Specifieke zelfverdedigingsles
voor meisje en dames
Dindagavond

Studio: Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zaterdag 21 januari

aanvang
NIEUWE CURSUS BEGINNERS
STIJLDANSEN voor paren
(elke leeftijd)

Damessauna
woensdagavond
Donderdagmorgen

19.00 uur
8.30 uur

JeUgdjUdO leeftijd 5 6 en 7 jaar
Donderdagmiddag
15.30 uur

Nieuw m.i.v. februari a.s.
Karate dinsdagavond
20.00 uur
o.l.v. Mej. de Krijger opgave en inl. vanaf heden
Squash nog plaats 's morgens en 's middags
Zonnebanken en zonnehemels
ƒ 7,- per Vi uur

1 e Om de juiste voorlichting
2e Om de uitstekende service
3e Om de jarenlange ervaring van het
baliepersoneel

Ook nog plaats op clubs
voor gevorderden enz.
Informaties tel. 02507-17082/16623
of persoonlijk in de studio
op vrijdag- of zaterdagavond.

AANBIEDING: TUNESIË
8 dagen v.a. 389,- HP

Drukkerij Randstad
Stationsweg 38
Postbus 233
I430AE Aalsmeer
Telefoon: 02977-25 141*
Telefax: 02977-21968

15 dagen v.a. 558,- HP

RLISGUCX.N

Groot genoeg voor een efficiënte produktie, klein genoeg om U bij thuis te voelen

19.00 uur

WAAROM RESERVEREN
OF BOEKEN BIJ
REISBUREAU
CEBUTO-NOORD-ZUID??

DANSSCHOOL
ALBERT VAN LINGEN

Specialisten in organisatie- en publiciteitsdrukwerk

19.30 uur
9.15 uur

REISBURO CEBUTO-NOORD-ZUID
Tempeliersstraat 47, Haarlem. Tel. 023-313950
NOG STEEDS HET ADRES VOOR UW VAKANTIE
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Onderafdeling met jongste leden van De Zeeschuimers floreert

Recreatief zwemmen meer in trek

ZANDVOORT - Elke dmsdag- en vrijdagmiddag van
17 30 tot 18 30 uur gemeten de
jongste leden van de Zandvoortse Zwem- & Poloclub De
Zeeschuimers van hun wekehjkse les-uurtje recreatief
zwemmen In het knusse
zwembad van Sonneveld^Sportmg aan het Burgemeester Penemaplein komen kinderen
met een A of B diploma echt
aan hun trekken Zij leren daar
behalve schoolslag en rugslag
ook nog andere dingen van de
/wemsport

Fraaie zege
Lions-dames

De eeiste competitiewedstiijd tegen
TYBB, in Zandvoort, ging vei loien
maar nu revancheeiden de Zand
vooitse dames zich ptachtig

ste zaken bij Lions Het liep dus
over het geheel zeei goed en TYBB
was eigenlijk kansloos

Vanaf het eerste fluitsignaal weid
er zeer geconcentreerd gespeeld en
TYBB keek al snel tegen een achtei
stand aan
Goede afstandschoten gevolgd
door snelle aanvallen met scoies
onder het bord, maar ook een ster
ke verdediging waren de belangrijk

Over het geheel genomen was Bad
Zuid/ZVN het team dat het meeste
initiatief nam maar Kalmthout ver
dedigde goed en als het uit de verde
cligmg kwam was het oppassen geblazen Kalmthout bouwde de aan\allen voorzichtig op maar bleek ui-

Nieuwjaarsrit
Sandevoerde
ZANDVOORT Autosportveremging Sandevoerde houdt zaterdag 14
januari haar jaarlijkse nieuwjaars
rit ledere automobilist kan hieraan
deelnemen
De rit wordt verreden op het sys
t n em routebeschrijving en is uit gezu door de heer N Paap Destarttijd
\an de eerste deelnemer is 20 01 uur,
zijn finish wordt verwacht om 22 01
uur Vanaf 19 30 uur kan men michnjven in restaurant Delicia in de
Keikstraat, a J 12,- per equipe, voor
'toen geldt 72, korting
De rit telt mee voor het clubkamuioenschap van de A S V Sande
\oeide van het nieuwe vereiugmgsPar 1989 Voor nadere inlichtingen
kan men bellen (02507) 14389

• De trainsters van de 'jongste' Zeeschuimers: v.l.n.r. Martme Joustra, Annemieke Schippenjn en Arlette
Sandbergen.

zich met hart en ziel inzetten om
weer jonge kinderen hun ervaring
en kennis 'over te brengen' En dat
doen zij goed, als je de reacties van
kinderen (en ouders) hoort
Voorzitter Bruntink is vol waarde
ring over de wijze waarop dit trio
'hun afdeling' tot een sukses heeft
gemaakt "Het is in ieder geval de
snelst groeiende afdeling geworden
Zo'n manier van 'zwemmen leren'
slaat aan Een leuke begeleiding,
veel spelplezier en toch serieus iets
meer leren van de zwemsport, uit
houdingsvermogen opbouwen, en
dat alles voor een prijs die eigenlijk
niet kan (Deelnemers betalen een
vast bedrag van 15 gulden perjaaren
voor elke keer zwemmen slechts 2
gulden) Aan de andere kant komen
later juist weer uit deze groep jeug
digen de nieuwe talenten voor onze
(uitgedunde) wedstrijd afdelingen
Als ze 'meer' willen, komen ze van
zelf m aanraking met bijvoorbeeld
kunstzwemmen, waterpolo of wed
stnjdzwemmen"
"Overigens zitten er in het oplei
dingsprogramma al veel eenvoudige
basis elementen van onze wedstrijd
sporten verweven Dus als zij later
gaan waterpoloen, kunstzwemmen
of wedstrijdzwemmen, dan hebben
juist deze jongens en meisjes al een
hele goede ondergrond Daardoor
wordt de overstap naar een wedstnj
dafdeling wat makkelijker Toch is
het allerbelangrijkste, dat alle kin
deren plezier hebben en houden in
hun sport, de zwemsport natuurlijk
Straks terug m 'Park Zandvoort'

(het Vendorado bungalowpark in
clusief het voormalige zwembad De
Duinpan) verwacht ik een grote inte
resse voor onze Zandvoortse Zwem
club "

fabeltjeskrant' meteen naar bed"
Tramster Arlette Sandbergen
vindt dat zo'n jeugdafdeling ook
echt bedoeld is om jonge kinderen,
na het behalen van een zwemdiplo
ma, ook andere nieuwe zwemslagen
aan te leren en de bestaande zwems
Opleiding
lagen (schoolslag en rugslag) te ver
Als je dan vraagt hoe dat m elkaar beteren
Bovendien is zij, als ex kunst
zit, vertelt Annemieke heel enthou
siast over de verschillende diplo zwemster, erg alert op mogelijke ta
ma's die de kinderen in de loop van lentjes voor deze afdeling Zij ver
het jaar kunnen halen "Kijk", zegt geet echter de ouders niet die kun
ze, 'wij leren de kinderen, m leef nen onder het genot van een kopje
tijdsgroepen ingedeeld natuurlijk, koffie op hun gemak kijken naar de
steeds iets wat ze nog niet beheer 'spectaculaire' verrichtingen van
sen Na een paar maanden houden hun kroost Meestal worden ouders
we dan een afzwem middag waar ze bij het 'leszwemmen' geweerd "Bij
een diploma kunnen halen Zo heb ons echter niet, want zij horen er
ben we een herfst en een kerstdiplo gewoon bij" Misschien een typering
ma gehad Niet moeilijk hoor, want waarom deze afdeling zo leuk aan de
alle kinderen die regelmatig komen, weg timmert Vlak voor Pasen gaan
moeten het zo kunnen halen Maar zij in ieder geval weer afzwemmen
het is toch wel spannend, vooral voor het Faas diploma
voor de kinderen"
"Wat ze moeten doen9 Bij het
kerstdiploma was het 6 of 8 banen Nieuwe leden
schoolslag, 4 of 6 banen rugslag, rug Voor /15, per jaar en J 2, per keer
crawl, borstcrawl,
onderwater zwemmen kunnen zich nu nog nieu
zwemmen,
borstcrawl
benen, we leden aanmelden Zij moeten ten
schoolslag benen en balgooien in minste m het bezit zijn van het A dl
ploma zwemmen De leeftijd is niet
een mand
belangzij k
Dat lijkt veel, maar we doen dat
Aanmelden op dinsdag of vrijdag
bijna op elke lesavond Belangrijk is,
dat ze steeds meer uithoudmgsver van 17 30 tot 18 30 uur m Sonneveld
mogen krijgen Natuurlijk veel spel Sporting of telefonisch bij Martme
letjes met steeds weer andere varia Joustra 15155, Arlette Sandbergen
ties, waar onze kinderen zich lekker 12196, of Annemieke Schipperijn
kunnen uitleven Vooral de kleintjes 18905
D ter Heijden
zijn dan lekker moe en gaan 'na de

terst gevaarlijk Nadat schoten van maar dat ging te gehaast waardoor
Marcel Schoorl en Riek Keur rake balverhes werd geleden Voor beide
hngs over gingen was het Kalmthout doelen spannende situatie maar
dat onvoldoende ingrijpen in de toen de Zandvoorters twee minuten
Zandvoortse defensie afstrafte, O l met een man minder moesten spe
Bad Zuid/ZVN voerde direkt het len kregen zij het moeilijk Vanuit
tempo op en de druk werd groot op de toegekende vrije trap knalde
Kalmthout de bal in, 2 3 en doelman
het Kalmthout doel
W v d Kuijl moest alles uit de kast
Met goed opgezette aanvallen halen om 'n grotere achterstand te
kreeg Bad Zuid/ZVN fraaie moge voorkomen
lijkheden op de gelijkmaker maar
Toch kwam Bad Zuid/ZVN terug
het lukte nog met Via counters probeerde Kalmthout meer afstand te toen Riek Keur attent reageerde De
nemen maar verdediger Bert van doelman van Kalmthout dacht dat
Staveren speelde een betrouwbare hij de bal reeds in zijn bezit had mar
Riek Keur tikte de bal rustig in, 3 3
partij
Opwinding bij Kalmthout dat zijn
In de twintigste minuut kwamen doelman voor twee strafminuten
de Zandvoorters verdiend naast naar de kant zag verdwijnen Met
Kalmthout Na een vlot lopende aan- nog zes minuten te gaan, druk van
val werd Marcel Schoorl in stelling Bad Zuid/ZVN en het gelukte om
gebracht en deze faalde niet, l l De een voorsprong te nemen
Riek Keur speelde Bert van Stave
strijd was weer open en beide partij
en probeerden nog voor de doelwis- ren aan die hard via de onderkant
van de lat raak knalde, 4 3 Dat leek
seling een voorsprong te nemen
Daarbij moest doelman Willem van genoeg voor de zege maar de badgas
der Kuyl enige keren handelend op- ten kregen m dit zeer aantrekkehje
treden om een treffer te voorkomen duel toch nog de gelijkmaker te ver
Het begin van de tweede helft gaf werken
fel aanvallend zaalvoetbal te zien
Doelman Willem van der Kuijl,
van beide partijen Allengs kreeg
Bad Zuid toch meer grip op de strijd
en bracht het betere spel Net zoals
in de eerste helft waren de counters
van Kalmthout niet van gevaar ontbloot
Uit een zo'n uitval nam Kalm
thout dan ook verrassend een l 2
voorsprong m de tiende minuut
Een minuut later lag de gelijkmaker
al weer m het net, toen Marcel
Schoorl, na een handsbal, vanaf de
strafschopstip hard raak schoot, 2 2
ZANDVOORT - De jaarlijkse
Bad Zuid/ZVN wilde doordrukken nieuwj aars-hockey wedstry d

Lions kwam weei in het ritme en
gaf TYBB geen enkele mogelijkheid

, Daarvooi liep het al erg goed
maai na die time out zijn u e niet
meei m gevaar geweest
Ik had meel tegenstand \ an
TYBB \ei\\ acht maai ik moet zeg
gen dat wij ei g goed speelden'
Scoies Lions Jeamnc Stobbclaar
11 Jennekc Willems 10 SKyllaJans
sen 5 Simonc van der Berg 4 Llles
Briunsma 4 José Baars 2

De wedstrijdleiding met aan het
hoofd Herman Sikkens, bestuurslid
technische zaken, had op en rond de
hockeyvelden een echte acht holes
baan kunnen construeren waarop
velen hun kunnen konden laten
zien De hoofdprijzen, twee John
Letters Putteis van de gelijknamige
sponsor van het toernooi, gingen
naar Paul van de Fange en Tmeke
van der Bergen Daarnaast konden
nog tal van andere prijzen uitgereikt • Golf spelen bij de Zandvoortse Hockey Club.
worden
Foto Bram St jnen
Golf leeft m Zandvoort, dat werd
ook afgelopen zaterdag wel weer in overleg te zijn met de gemeente Zandvoortse Golfclub voor nieuwe
duidelijk Daardoor schijnt er giote om samen een oplossing te vinden leden en op bepaalde tijden kan men
behoefte te zijn aan goede accommo voor een koite holes baan en een er ook nog lessen volgen Hiervoor
datie op korte termijn Bestuursle semi professionele dnving lange op kan men contact opnemen met het
den van de sterk groeiende golfafde Dumtjesveld
secretariaat, tel (02507) 18580, of
ling verklaarden, momenteel druk
Er is trouwens nog ruimte bij de met Herman Sikkens tel 15295

Sporting Club toernooi slaat aan
ZANDVOORT - Het traditionele badmintontoernooi, voortreffelijk georganiseerd, door
Jan van der Nulft, was ook dit
jaar een fijn sportief gebeuren
bij Sporting Club Zandvoort
Vanaf vroeg m de morgen tot
tegen de avond werd er op het
scherpst van de snede gestreden om de fraaie trofeeën
In de strijd bij de herendubbels
was "het geenszins verrassend dat
Jan Enderman en Evert Smits zich
plaatsten voor de finale Dat was wel

het geval met het duo Johan Sand
bergen en Johan Dnehuizen die ech
ter in de finale niet opgewassen wa
ren tegen Enderman en Smits
In de verliezersronde van de hè
rendubbels leverden de koppels
Louis Schuurman en Ruth Jochems
tegen Ben Bunt en Paul van der Mije
de Bie een felle strijd die door eerste
genoemden winnend werd afgeslo
ten

Op de eerste competitieavond in het
nieuwe jaar, vorige week donderdag
m het Gemeenschapshuis, maakten
de twee koplopers Olaf Cliteur en
Ton van Kempen tegen elkaar geen
fouten Zij deelden het punt Van
Eijk, Van Brakel, Drost, Aviess,
Marqueme en Wiggemansen behaal
den de volledige winst De toptien in
de eerste week van het nieuwe jaar
zijn l Van Kempen, 2 Cliteur, 3
Lindeman, 4 Geerst, 45 Van Eijk, 6
Twint, 7 Van Brakel, 8 Drost, 9
Bais en 10 Teimes

Lindeman, Van Kempen en Van
De Zandvoortse Schaak Club herBakel zorgden vooi de voorlopige mneit ei aan dat vandaag in Wijk
di ie winstpunten Afgebroken pai aan Zee het 51e Hoogoven Schaak
''Jen zijn ei nog van Drost, Cliteur en toeinooi start Dit internationale
^Mess Volgens teamleider Olaf Cli toeinooi loopt voor de zogenaamde
'GUI mnet uit die testerende partijen giootmeesteis van 13 tot en met 29
'iHnimaal een volledig punt behaald januari
kunnen worden
Rustdagen zijn ei op 10, 19, 23 en
Dit moet een mooi lesultaat zijn 28 januari Buiten de giootmeesteis
°mdat tegenstander VHS op dit mo worden ei ook nog duizenden
'nent
op de tweede plaats staat De schaakpai tijen gespeeld dooi min
u
itspeeldatum is vastgesteld op dm deie goden Men kan ledeie dag vnj
ca
blijvend een kijkje nemen
' g 10 januaii m Haailem

SAGEN D A^
Zaalhandbal

Uitslagen DJ A Zeeburg ZVM 19 8
MA A ZVM 2 Overbos 10 7, MA B
Damesdubbel
ZVM KIC 2 10, Welpen ZVM GVO 5
De damesdubbel strijd bracht als 8, HS Kolpmg ZVM 23 8, HS Con
finalisten m het veld Inge Ipenburg cordia (H) 2 ZVM 2 19 26, HS HVH
/Truus Keesman tegen Rita Visse 2 ZVM 4 22 6, HJ B JC Vido ZVM 14
r/Elly Drayer Ipenburg en Kees 18
man waren te sterk en toonden zich
Programma aanstaande zondag
de ware kampioenen In de verlie uitwedstrijden
zersronde ging de eerste plaats naar DS HBC 2 ZVM 2 17 45 uur, HS IJ
Helma Kappelhof en Marja Stobbe mond 4 ZVM 2 15 30 uur, HS Odm 4
laar dooi een overwinning op Yvon ZVM 3 18 00 uur, HJ B EKDES ZVM
ne Schoorl en Ade Scipio
10 00 uur, MA A Blmkert ZVM 15 15
uur, MA A Odm 3 ZVM 2 09 00 uur
Welpen GVO ZVM 12 00 uur
Thuiswedstrijden in de Pelhkaan
Hoog niveau
hal JA A ZVM KIC 09 45 uur HS
De finale in het gemengd dubbel ZVM 4 Uitgeest 2 10 30 uur, DJ A
was zeer spannend en van hoog m ZVM SRC 11 35 uur DS ZVM TYBB
veau Uiteindelijk waren het Corry 1235 uui, HS ZVMTonegido 1345
Terbrake en Oscar Weber die met uur, DS ZVM 3 Overbos 2 DJ B
gaaf badminton het kampioenschap ZVM ADO 2 16 05 uur
opeisten door Sjarn? Verheugen en
Rob Leen te verslaan

Basketbal

Marcel Schoorl probeert een Kalmthout speler de bal afhandig te maken
terwijl de scheidsrechter kijkt of dit volgens de regels zal gaan.

Ook hier werd een verliezersronde
gespeeld met een goede finale Yvon
ne Spiering en Evert Smits waren
iets te sterk voor het geroutineerde
koppel Riet Groenendijk en Richard
Kerkman

Foto Harry Ophaikens

„Toch moeten we nog kortei dek
ken, dat moet m het zaalvoetbal
Jammer dat we de voorsprong met
vasthielden Natuurlijk had ik lievei
gewonnen maar de uitslag was wel
terecht
Het was een goede partij voetbal
en ik ben toch wel tevreden We
„Door ons werd ei beter getikt" staan er goed voor en dit jaar moet
vond coach Ap Lammers na afloop het maar eens gebeuren"

die goed had staan werken, liet nu
een gemakkelijk schot los en de
Kalmthout spits profiteerde daar
van door de bal haid in te schieten,
4 4 In de slotfase probeeiden beide
teams tevergeefs de zege binnen te
halen

Recreatief
Recreatief spel wat hoog in het
Sportmg vaandel staat maar dan
toch gespeeld om proberen te win
nen was ook nu weer kenmerkend
voor dit toernooi Een toernooi waai
de leden van de club elkaar weer met
genoegen naar uitkijken

Hockeyteam ambtenaren/raadsleden
en ZHC houden elkaar goed in bedwang

Winstkansen Schaakclub
ZANDVOORT - De eerste exteine competitiewedstrijd van
het team van de Zandvoortse
Schaak Club tegen VHS 3 uit
Haarlem, is vorige week dmsdagavond afgebroken met een
Mand, die er voor Zandvoort
niet slecht uitziet Na het ver^ti ijken van de reguliere speeltijd van 2 x 1,5 uur, keerde
Zandvoort met een 2-3 voorhuiswaarts

TYBB profiteei de even van een
lichte teiugval en kwam tot 20 26 te
lug maai coach Olaf Vermeulen
greep in via een time out

, In de time out stelden we weet
01 de op zaken', aldus coach Olaf
Vei meulen

ZANDVOORT
De Zand
voortse Golfclub hield afgelo
pen zaterdag onder prima
weersomstandigheden
haar
nieuwjaars 'Snerttoernooi' op
het Dumtjesveld. Het evenement trok flink wat enthou
siaste golfers naar het terrein
van de Zandvoortse Hockey
Club, waar de Golfclub een onderafdeling van is

Bad Zuid niet verder dan remise
ZANDVOORT - Het duel m
de tweede klasse van het zaalvoetbal tussen Bad Zuid/ZVN
en Kalmthout bleef na veel
spanning onbeslist, 4-4 Deze
wedstrijd, die moest uitmaken
wie de toppositie zou innemen,
was het aankijken zeer de
moeite waard en het gelykspel
gaf de verhouding goed weer

Na een 7 15 voorspiong bij de rust
bouwde Lions deze uit naai l G 26

om dichterbij te komen In de slot
fase liep het vlotjes en met regel
maat weid de score opgevoerd naai
een uiteindelijke 20 36 overwinning

Geslaagd Snerttoernooi bij ZHC

Groei
Terwijl de Zeeschuimers door de
tijdelijke sluiting van zwembad De
Duinpan met hun wedstrijdafdelm
<;en waterpolo, kunstzwernmen en
wedstrijdzwemmen door een moeilijk dal gaan, floreert juist de recrea
lieve afdeling boven elke verwach
tuig Sinds begin 1988 is het aantal
deelnemers van die afdeling ruimschoots verdubbeld en komen zo'n
49 zwemmers en zwemsters trouw
naar het gastvrije Sonneveld Spor
ting waar deze jeugdigen tot rond l
juli kunnen zwemmen Daarna kun
nen ook zij terecht in het dan hernieuwde zwembad De verwachting
is dat als de Zeeschuimers na l juli
ueer m het eigen royale zwembad
terug zijn, de toeloop nog groter
wordt Wellicht kan dan ook het
leszwemmen" voor A en B diploma
in het Zeeschuimerpakket worden
opgenomen
Een kader probleem heeft deze afdeling beslist niet, integendeel Ar
lette Sandbergen bijvoorbeeld, stu
deert momenteel hard aan het Ondernemers College in Haarlem waar
zij m het eind examenjaar zit, was
lapbij het wedstnjdzwemmen, deed
mee in het Zeeschuimer waterpolo
team en heeft door haar zware studie net een punt gezet achter haar
kunstzwemsters carrière Zij reikte
tot het hoogste niveau (zij hoorde bij
de besten van Noord Holland) en
zwom mee bij de Nationale Kampi
oenschappen Kunstzwemmen An
nermeke Schippenjn is nog weke
hjks actief in het Zeeschuimers waterpoloteam dames dat practisch
aan kop gaat, studeert als 3e jaars
(net als Martme) aan de Pedagogi
sche Academie voor het Basis Onderwijs (PABO) en heeft nu ook veel
aan haar ervaring als wedstrijdzwemster
Martme Joustra heeft zich, behal
\e haar studie, ook veïdiept in de
leidinggevende zwemzaken Zij is er
kend KNZB clubtramster A, bezit
haar ABO diploma en een applicatir
\oor lichamelijk en visueel gehandi
capten, naast haar eigen zwem en
«oioervaring Drie jonge dames die

ZANDVOORT - De dames van
basketbalvereniging The Lions Ie
velden vorige week een uitstekende
prestatie door de uitwedstujd tegen
hjstaanvoerder TYBB 2 zeei knap
te winnen met 20 36

op het kunstgras van het
Dumtjesveld, tussen een team
van ambtenaren en raadsleden
tegen een elftal van de ZHC is
ook nu weer een geweldige
happening geworden Het was
voor de vijfde keer dat deze
teams het nieuwe jaar op dergehjke wijze opende, waarbij
het resultaat (1-1) van minder
belang is

Bij het ambtenaren/raadsleden
team maakten de raadsleden Sand
bergen (D'66) en Jongsma (GBZ)
hun opwachting Laatstgenoemde
maakte giote indruk m het doel Hij
viel op door zijn uitstekende kee
perswerk maar kon toch met verhm
deren dat Jan Gernts ZHC op een l O
voorsprong zette Het ambtenaren
/raadsledenteam bood fel vei zet en
trachtte nog vooi de pauze tot de
gelijkmakei te komen, wat echter
met lukte
Ook in de tweede helft bleef de
gezelligheid overheersen, hoewel de
gasten van ZHC zich niet bij een
l oto Bnn
Raadsleden en ambtenaren hielden goed stand tegen het geroutineerde ZHC-team
nedeilaag wensten neer te leggen
Een schitteiende aanval waai op de
ZHC'eis jaloers konden zijn, via vei wacht WPid en scooide beheeist, tevei geels du winnende ticffei te een heeih]kc boeionkoolmaaltijd
Reeds nu staat \ ast dat dit zeei aai
Ruud de Boei en Ruud Zwemmer l l Ondei het toeziende oog \an foiceien
Na afloop \vas ei een gezellig sa diüe 1L,ebeuien \olsjend jaai \ooi de
btacht Jaap Hoogendijk m kansnj buigemeettei Van dei Heijden pi o
71 sch maal \\oidt uc houden
ke positie Deze deed \\at \ a n hem beelden bolde teams m do slotfase menziin on \ooi belmaMul

Vnjdaga\ond 21 45 uui Kinheim 2
Lions dames Kennemerhal

Volleybal
Zaterdagavond dames Sporting OSS
Br M a i t m u s 4 2 0 0 0 u u r Sporting OSS
2 Van Nispen l 19 30 uur Sportmg
OSS 3 Heemstede l 18 30 uur Spor
ting OSS 4 Allides 91830 uur Spoi ting
OSS 5 Heemstede 6 19 30 uur Heren
Sportmg OSS l Idee l 18 30 uui Spor
tmg OSS 2 Heemstede 4 20 30 uur

Zaalvoetbal
Vrijdagavond in de Pelhkaanhal
18 00 uui ZVMZ'75D jun ISSOuiK
Z 75 IJmond 73 C jun 1900 uui
Zand\ooit Nooid 4 Sportmg G l
1945 uur Zancuooit Noord Hoofd
doip vet 2030 uur Zand\ooit
Noord 3 Vi om\ entroost 2 21 15 uui
TZB Telefoma \ et 2200 uur ZVM 4
NAS 4
Maandaga% ond m de Pelhkaan
hal 2045 uui ZVM Ripperda 2140
uui Zind\oort Noord 6 Halfweg 4
22 20 uui Zand\ooit 75 2 Zandxooit
Noord 7

Koersbal voor
55-pJussers
ZANDVOORT Bij voldoen

de belangstelling oigamseeit
wijkcentrum 't Stekkie vanaf
deze maand koeisballen vooi
55 plussers
Koei sballen is bij oudeien een
enoim populane spoit Het is een
taalspel dat enigszins lijkt op jeu op
de boules Koeisbal woidt ecntti
binnen gespeeld op een gi ote gi oene
vilten mat Zou el dames als heien
kunnen ei aan deelnemen
Het spel uoidt gespeeld op dms
dagnuddag \an 13 30 tot lb 00 uui en
deelname kot t / G pel maand Be
langstellenden kunnen zich \ooi
meei mfoi matie en aanmelding \\ en
den tot de cultiueel mede\\eikstei
van t Stekkie Mia van 'ttesti op tel
(02507) 171H
Vrijwillige Hulpverlening

17373
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Lancia Thema opgewaardeerd
Het is nog maar vier jaar geleden dal Lancia middels zijn nieuwe Thema den volke
duidelijke maakte dat ze nog steeds in
staat waren om nobele automobielen te
houwen. De enige vraagtekens die overble\en waren de duurzaamheid van onder
andere de koetsen. In de afgelopen vier
jaar is inmiddels gebleken dat ook hierover niemand meer wakker hoelt te liggcn. want voor 7over ik heb kunnen nagaan loopt er in ons met pekel overgoten
landje niet een Lancia Thema rond met
ook maar een spoor van roestplekken.
Toch hebben de ontwikkelaars van Lancia
gemeend dat die Thema weer eens grondig
moest worden opgewaardeerd. Alles is
daarbij duchtig onder handen genomen,
gelukkig zonder de bijzoner fraaie vorm-

geving geweld aan te doen. Zo kreeg het
front een nieuwe grill en nieuw ontworpen
koplampunits. De achterkant werd verfraaid met achterlichtunits in een kleur,
terwijl de typeaanduiding is verdwenen.
De zijpanelen zijn voorzien van nieuwe
strippen maar ook de miniskirts en wieldoppen zijn van een nieuw ontwerp.
Het interieur'kreeg onder andere nieuwe
zetels, fraaie houten lijsten, een nieuw
stuurwiel, beter afleesbare instrumenten,
een armsteun met luikje dat toegang geeft
tot de bagageruimte waardoor ski's en
dergelijke in de Thema doorgaan. Maar
het belangrijkste nieuws huist toch wel
onder de motorklep. Daar is nu een grote
verscheidenheid aan motoren te vinden,
zoals 4-, 6- en 8-cilinder motoren met

VW Golf

Autonieuws

Manhattan

twee of vierkleppen per cilinder en met of
zonder turbo. De benzinemotoren hebben
vermogens van 115 tot 215 pk en de topsnelheden variëren van 195 tot 215 km/h.
De turbodiesel uitvoering is ook grondig
onder handen genomen en is nu goed voor
118 pk en 195 km/h.

door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Volkswagen heeft een nieuw actiemodel,
de Golf Manhattan. Deze Manhattan
wordt in drie gewone en drie metallic lakken aangeboden met een omvangrijk uitrustingsniveau. Het Manhattan-pakket
bestaat onder meer uit zwarte handgrepen,
naafdoppen en sierranden in de velgen,
6Jxl4 inch stalen velgen, 185/60 14 banden, zonwerend glas, wielkast- en dorpelverbreders, 4-spaaks sportstuur, in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel, klok en
dagteller, van binnenuit verstelbare bui-

De prijzen van al dit lekkers vaneren van
ƒ 50.550,- voor de Thema i.e. tot
ƒ 147.650,- voor de Thema 8.32.
Een kleine teleurstelling heb ik nog wel
voor u, de 16-kleppers zijn pas in juni '89
leverbaar. Tot dan zult u het moeten doen
met de 8-kleppers, die daarna dan ook met
stille trom vertrekken en met meer te leveren zijn.

tenspiegels, intervalschakelaar en speciale bekleding.
De Golf Manhattan is als drie- of vij fdeurs
versie leverbaar met benzine- en dieselmotoren van 54-90 pk.
De meerprijs voor het Manhattanpakket
bedraagt ƒ 995,- inclusief BTW.

Twee-miljoenste na-oorlogse auto
Onlangs werd het tweemiljoenste na-oorlogse GM-produkt in Nederland afgeleverd en dat was een Opel Vectra.
In 1945 importeerde General Motors vanuit Amerika de eerste auto in Nederland.
Dat was een Chevrolet pick-up, die in een
loods aan de Rotterdamse haven werd
geassembleerd. Het jaar 1947 werd een
recordjaar voorde Amerikaanse modellijn
met 6.822 verkopen. In 1948 werd deeerste Opel in Nederland geïmporteerd en dat
feit droeg bij tot een totaalverkoop van
10.000 voertuigen. De grens van de eerste
100.000 werd bereikt in 1956 en vier jaar
later die van 200.000. In 1976 passeerde
General Motors het eerste miljoen.
Topjaar in de geschiedenis van General
Motors Nederland is 1986 met 103.284

verkopen in een jaar. En nu dan, eind
1988, werd het 2-miljoenste na-oorlogse
GM-produkt afgeleverd in de vorm van
een Opel Vectra. Deze Vectra had overigens een flitsende start want in de eerste
week van de introduktie werden 3.828
Vectra's verkocht, waarvan 25% 5-deurs
modellen.

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM leent u geld! Lopende lening geen bezwaar!
in handen
5.500,7.500,1 0.500,15.000,20.000,40.000,60.000,-

nieuws van Nissan
Het was de laatste tijd opvalend stil bij
Nissan. Zo af en toe dwarrelde er wel
eens een persberichtje binnen maar
echt nieuws bevatte dat nooit. Kennelijk heeft men het nieuws opgespaard
want nu komt Nissan met een groot
aantal vernieuwingen. De Micra is nu
eveneens leverbaar met een 1.2 liter
motor maar ook de Sunny's ontkwamen niet aan de vernieuwingsdrang.
Ook hier nieuwe motoren en facelifts.
De Prairie heeft een opvolger gekregen. een vloeiende schoonheid met een
cW-waarde van 0,36, wat zeer laag is
voor een groot volume auto, zoals onze
Oosterburen het zo plastisch weten te
zeggen. De handige schuifdeuren zijn
gebleven en standaard zijn drie rijen
stoelen met in totaal zeven zitplaatsen.
Zijn al die zitplaatsen bezet, dan is het
echter wel droevig gesteld met de bagageruimte.

Stuurbekrachtiging, centrale deurvergrendeling en electrisch te bedienen
zijruiten zijn eveneens standaard. Het
motorische geweld bestaat uit een 2liter benzinemotor met geregelde
driewegkatalysator. De prijzen van deze
schoonheid
beginnen
bij
ƒ 39.950,-.
De Nissan Patrol is voorzien van een
nieuwe turbodieselmotor met een uitzonderlijk hoog koppel over een breed
toerengebied. De vrijloopnaven worden nu automatisch ingeschakeld als de
nood daar is, handig en verstandig. Tevens is er een opvolger voor de sportie ve Silvia, de 200 SX, een razendsnelle
Coupe met een zestienkleps motor,
voorzien van een turbocompressor.
Om optimaal gebruik te maken van de
sportieve motor heeft Nissan gekozen
voor achterwielaandrijving bij deze

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
bloemwerken
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Ik wil het volgende bedrag lenen:
D
D
D
D
D

f 1.000,f 3.000,f 5.000,f 7.000,f 10.000,-

f 12.000,f 14.000,f 15.000,f 18.000,f20.000,-

Ik wil terug betalen ƒ_

D
D
D
D
D

f 22.000,f24.000,f25.000,f28.000,f30.000,-

D
D
D
D

f 34.000,135.000,f40.000,f50.000,-

D

per maand

-Geb datum —

geweldenaar. Om al dit geweld ook
weer probleemloos in te tomen, is de
200 SX standaard voorzien van een
Anti Blokkeer Systeem. De 200 SX is

-Netto inkomen .
Beroep
Vult u deze informatiebon in, knip hem uit en stuur hem op in een
gesloten enveloppe zonder postzegel aan: Becam, Antwoordnummer
1602,8300 WJ Emmeloord. Wij sturen u dan een gratis offerte.

05270-16991

binnenkort leverbaar voor de aantrekkelijke prijs van ƒ 59.200,- maar dan
wel in handgeschakelde uitvoering. Ik
zou niet anders willen!

ma-vrij van 09.00-20.00 uur,
za. van 11.00-14.00 uur

Het Bejaardencentrum
Huis in het Kostverloren

7T71

Bananen
1 kilo

0,98

met 99 bewoners en 57 bejaardenwoningen
te Zandvoort.
In de verzorgingssector kunnen geplaatst
worden

Celsiusstraat 192 - Zandvoort

Kuikenbout

Varkensrollade

1 kilo

1 kilo

4,95

9,95

Weekend-hulpen
Geheel weekend of gedeeltelijk weekend is
mogelijk. Ervaring met verzorgende
werkzaamheden noodzakelijk.
In de huishoudelijke dienst is plaats voor een

Huishoudelijk medewerkster
Voor 4 ochtenden van 8.00-12.00 uur.
Salariëringen arbeidsvoorwaarden volgens
de CAO Bejaardentehuizen.
Inlichtingen te verkrijgen bij de heer P. J.
Sebregts en Mevr. A. A. M. Rijbroek.

BEKENDMAKING

Sollicitaties te richten aan Mevr. B. C. C. M.
van Dril, directrice van Huis in het
Kostverloren, Burg. Nawjnlaan 1, 2042 PM
Zandvoort. Telefoon: 02507-16945.

Kroon Mode
Haltestraat 55
PULLOVERS

99

is niet voor paarden!!!
ook niet voor paren,
maar wél voor gezellige
ongebonden mensen
v.a. 25 jaar zonder
spijkerbroek.

D
D
D
D
D

Postc./woonplaats-

Haltestraat 65
Zandvoort

De Manege
Zandvoort

767,- -v.a.

Tel.

De specialist

in al uw

191,255,511,-

Adres

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28

Een keus in
één oogopslag

221,295,591,886,-

DOORLOPENDE KREDIETEN
Bedrag
rente en
afl. p.mnd.
1 1 .000,0,87%
220,16.000,320,0,83
30.000,0,83
600,41 .000,0,81
820,50.000,0,81
1000,-

CTO Naam

6,75

Bij

120 mnd.*

SUPER

BROOD

TAART MAISON

841 ,56

96 mnd.*

BEL NU

Ruime parkeergelegenheid.

DEZE WEEK

60 mnd.*
120,48
160,89
222,88
318,41
424,55

'Langer dan 60 mnd. voor woningverbetering
boot of caravan
*Andere looptijden en bedragen mogelijk
*Geen informatie bij werkgever
*Vlot en diskreet
*Rente fiskaal aftrekbaar
*Meestal kwijtschelding bij overlijden

BALK
BAKT
/ITT®

48 mnd.*
143,03
191,72
266,10
380,15
506,87
1006,38

Nu onze kollektie NIET VOOR DE HALVE PRIJS

MAAR VOOR DE
HELFT VAN DE
HELFT

Info O25O7-16O23

Wegens uitbreiding gevraagd:

MET EN ZONDER

WINKELMEISJE

COL

ev. part-time

in zwart/wit
beige/wit

Slagerij Vreeburg

etc.

NU 39,-

Haltestraat 54
tel. 12451, Zandvoort

Balletstudio 118
Conny Lodewijk
start op dinsdag
17 januari

Verkoopsters
en part-time hulp
gevraagd voor ons filiaal
in Zandvoort.
Werktijden in overleg.

slagerij Mantel v/h Koning,
Schoolstraat 3 Zandvoort.
Tel. Inl. 023-354871,
na 18.00 uur 023-282716.

KERKSTRAAT 4

ZANDVOORT

gehele week geopend van 10.00-18.00 uur
's maandags en zondags van 13.00-18.00 uur

Tel.

02507-13397

een cursus
jazzballet voor beginners
Voor info bel 17789 b.g.g. 12598
Studio-adres

Corn. Slegersstraat 2A
Of kom eens langs
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BRIEVENBUS

Directeur J. A. van der Putte neemt afscheid van Gezinszorg Kennemerland
Zuid
f

Binnenkort meer tijd voor de racefiets Strijd tegen de verpaupering
van Zandvoort Nieuw-Noord

ZANDVOORT - Eind maart
jit jaar zal officieel afscheid
\vorden genomen van de heer
Jj. A. van der Putte, directeur
jvan de Stichting Gezinszorg
jcennemerland Zuid, een funcHe die hij sedert april 1976 beIcleedt. Beter gezegd 'bekleedrje', want de heer Van der Putte
maakt gebruik van de vervroegde pensioenregeling. Bedeze maand droeg hij zijn
werkzaamheden over aan mevrouw M.M.H, van Rijn, staffunctionaris, en reeds tien jaar
als Hoofd-Leidinggevende aan
ie instelling verbonden.

De Stichting Gezinszorg Kennenerland Zuid ontstond indertijd
hoor een fusie van hulpverlenende
instanties uit Heemstede, Bloemen!daal, Bennebroek en Zandvoort, en
liet is wel aardig om te vermelden
dat zij in onze gemeente de taak
overnam van de in 1892 opgerichte
en nog steeds bestaande „Werkliedcn-Vereeniging Onderling Hulpbetoon".
De scheidende directeur was afiomstig uit het bedrijfsleven en dat
getekende dat met hem een stuk za^clijkheid werd binnengebracht
naast de bestaande deskundigheid
an de hulpverleners. En een zakeijke aanpak was nodig in een perioe dat de eisen steeds zwaarder werden en het toenmalige ministerie
van CRM met tal van nieuwe voorschriften kwam ten aanzien van zaien als omvang hulpverlening, financiën, eigen bijdrage, huisvesting
enzovoorts. Tengevolge van de geboortegolf na de oorlog kwamen er
in de jaren vijftig grote gezinnen en
wanneer de vrouw des huizes door
ziekte het Jieft tijdelijk uit handen
moest geven werd een gezinshulp
ingeschakeld.

Vrouwen

• Directeur J.A. van der Putte wordt opgevolgd door mevrouw M.M.H, van Rijn, die al binnen de Stichting
Foto Berlot!
Gezinszorg Kennemerland Zuid werkzaam was.

wachtlijsten ontstonden. In 1979
kreeg de gezinszorg van het ministerie echter een aanzienlijk groter aantal hulpverleningsuren toegewezen,
waardoor ook in Zandvoort de gezins- en bejaardenzorg kon worden
uitgebreid. Vooral dat laatste was
belangrijk omdat er toen reeds naar
gestreefd werd om de zelfstandigheid van ouderen zo lang mogelijk te
handhaven.
Door uitbreiding van de werkzaamheden werd het pand van de
Stichting aan de Heemsteedse Dreef
in Heemstede te klein en bleef het
woekeren met de ruimte. In 1980
kwam een oplossing door de aankoop van een grote villa, reeds als
kantoorpand in gebruik, aan de Van
Lennepweg in Aerdenhout, waar
Heemstede, Bloemendaal en Bennebroek thans zijn gehuisvest.

Tal van jonge vrouwen voelden
zich tot dit beroep aangetrokken
maar in het kader van de bezuinigingen legde CRM de stichting tal van
beperkingen op, waardoor slechts
een bepaald aantal uren per jaar
hulp verleend mocht worden. Zo
ontstond de situatie dat de Stichting Positief
Gezinszorg Kennemerland Zuid
Binnenkort komt Zandvoort erbij,
krap in de uren zat, waardoor er met dien verstande dat het spreek-

Zig-zaggende bestuurder
ZANDVOORT - Een 'zig-zaggende'
auto trok zaterdagnacht op de Linnaeusstraat de aandacht van surveillerende agenten. Overduidelijk
;toptekens van de politiewagen werden genegeerd, waarna de automobilist na een snelle inhaalmanoeuvre
op de Sophiaweg werd klemgereden.

moest de - kennelijk flink onder invloed verkerende - buitenlander zijn
voertuig te verlaten.
De man werd overgebracht naar
het bureau aan de Hogeweg, waar de
agenten hun vermoeden bevestigd
zagen. De computer gestuurde
ademanalyse-apparatuur wees uit
dat hij met een alcoholpromillage
van maa.r liefst 2,6 achter het stuur
had gezeten. Bovendien bleek hij
niet in het bezit te zijn van een geldig
rijbewijs.

De automobilist bleek een in
Haarlem wonende en reeds enkele
jweken in Zandvoort vertoevende
jBelg, die er allemaal niets van snapte. Hij had bijvoorbeeld ook niet gemerkt dat hij zojuist een verkeersgeDe Belg kreeg een onvoorwaardeleider had geramd.
lijk rijverbod opgelegd. Omdat dit
de tweede maal was binnen enkele
Het bloemperk, waarin hij aan het weken dat hij voor hetzelfde feit was
eind zijn achtervolging belandde, aangehouden, werd bovendien op
was volkomen aan zijn aandacht last van de Officier van Justitie zijn
ontsnapt. Bijna op handen en voeten auto in beslag genomen.

OPLOSSING
HORIZONTAAL: 1 licht; 5 winter; 10
abeel; 14 naakt; 18 bakker; 24 wreed;
29 wasem; 30 kaneel; 32 Rus; 34 Rio;
36 klaren; 38 ieder; 40 earl; 41 hak; 42
eg; 43 tumor; 45 Ede; 47 rover; 50 U.r;
51 eer; 53 Nero; 54 tra; 55 lap; 56 Staveren; 58 stele; 60 lediging; 63 Eos; 65
ek; 66 serum; 68 TT; 6$ Laren; 70
opening; 72 ribes; 73 o.a.; 75 toren;
'8 las; 79 keur; 81 Lunteren; 83 miertoet; 85 tent; 87 sen; 89 ra; 91 morgen; 93 Orel; 95 glee; 96 mantel; 98
be; 99 urn; 101 room; 102 nis; 104
eren; 105 Goa; 107 dito; 109 eik; 110
Ws; 112 cel; 113 meneer; 116 kilo; 118
genre; 120 dons; 123 ponton; 125 ho;
'26 eed; 127 els; 129 mast; 131 leiding; 133 vers; 134 hal; 136 net; 137
en; 139 een; 141 troon; 143 opeen;
145 aarde; 147 lepel; 149 Ede; 150
idee; 152 aap; 153 non; 155 toren; 157.
kaars; 159 lot; 160 ked; 162 idee; 163
gens; 166 leveren; 168 nap; 170 artikel; 173 tarten; 176 Oene; 177 hes;
179 tarn; 180 sandaal; 181 ergo; 182
koe; 184 koen; 186 Ee; 188 RG; 189 raden; 191 Tinte; 193 e.m.; 194 ar; 195
vlo; 197 eren; 199 tin; 201 non; 202
Siam; 204 ora; 205 afmeren; 207 k.o.;
208el;210 stelten; 211 d.d.; 212 Rio;
214 ore; 216 on; 217 arm; 219 edeln; 222 streven; 225 hes; 227 eet;
228 ijk; 229 Aa; 230 re; 231 ai; 232 ver;
234eens; 236 ak; 238 R.I.; 240 va; 242
; 244 klei; 246 mot; 247 va; 248
"et; 250 oog; 252 on; 254 olm; 255 es;
256 ronde; 258 hei; 260 aap; 262 sater;
265 k.o.; 266 Rolde; 268 is; 269 ga;
271 steel; 273 mis; 274 bons; 275
and; 276 dis; 278 teint; 281 eg; 283
A.D.; 284 breed; 287 el; 289 teken;
291 ene; 292 ren; 294 vader; 295 va;
296 leb; 298 re; 299 aal; 30T ara; 303
ar
: 304 sir; 305 dier; 307 no.; 309 It.;
3
10 na; 312 l M; 313 star; 314 sul; 315
r
e; 317 ai; 318 L.O.; 320 e.d.; 321 lor;
3
22 els; 323 naderen; 326 stralen; 329
e
' s; 331 be; 332 ent; 333 els; 334 ei;
3
37 kasteel; 340 sr.; 341 e.v.; 343
Hengelo; 345 kat; 346 item; 348 vis;
ren; 351 tent; 352 nar; 353 er; 354
a|
: 355 kolom; 357 reden; 359 er; 361
E.; 362 klem; 364 lid; 367 lol; 368
bres; 370 kronen; 372 o.t.; 373 o.a.;
3?
5 wonder; 377 raam; 378 sta; 380 e-: 381 elk; 383 ram; 384 elan; 386 als;
'88 sleper; 390 nimmer; 393 aat; 394
-k.; 395 bar; 397 koe; 398 aal; 399
'Om; 401 ds.; 402 oorlam; 405 Kent;
4
"7eter; 410 leen; 413 ever; 415 steels;

uur hier in het dorp gevestigd blijft,
zij het dan niet meer in de Burg.
Engelbertsstraat maar in het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen.
Positieve ontwikkelingen van de
laatste jaren zijn onder meer het 24
uur beschikbaar zijn, de Alpha-hulpen en niet te vergeten de goede samenwerking met instellingen in het
ELSO (Eerste Lijns Samenwerkingsoverleg) en met name in Zandvoort .het Platform Gecoördineerd
Ouderenwerk en het Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening. Voor aspirant gezinsverzorgsters (bij voorkeur ervaren huisvrouwen tot 55
jaar) is het prettig te weten dat ook
zij die slechts twee ochtenden per
week beschikbaar zijn, zich kunnen
melden. Mevrouw Van Rijn, de nieuwe directeur, is niet alleen maatschappelijk werkster maar genoot
tevens een managementopleiding.
Ze begon haar loopbaan bij de Stichting Katholieke Gezinszorg, was
acht jaar werkzaam bij Algemeen
Maatschappelijk Werk in Haarlem,
vervolgens een jaar bij de Raad van
Kinderbescherming en sinds 1979
bij de Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid.
„We hebben dezelfde bedrijfs-economische invalshoek", vertelt de
scheidende directeur, „en voor de
andere medewerkers is het plezierig
dat mijn plaats niet door een nieuwkomer wordt ingenomen". „De interne samenwerking moet heel
sterk zijn om alle externe verandeADVERTENTIE

Kant en' klaar

STAMPPOT
HUTSPOT
BOERENKOOL
ZUURKOOL
in eigen keuken bereid.

AART VEER

VERTIKAAL: 1 laars; 2 Israël; 3 cel; 4
hm; 5 wak; 6 in; 7 neet; 8 Tegal; 9 el;
11 bron; 12 Eur.; 13 es; 15 ar; 16 air;
17 kool; 19 a.k.; 20 kluis; 21 karn; 22
er; 23 ree; 25 Rl; 26 een; 27 edelen; 28
deren; 29 wet; 30 kap; 31 buren; 33
Aden; 35 medio; 37 nee; 39 rok; 41
ham; 43 terug; 44 mentor; 45 eten; 46
Elim; 48 verzet; 49 ribes; 52 rot; 55 lus,
56 stug; 57 val; 58 spel; 59 enig; 61
get.; 62 geen; 64 S.O.S.; 67 ram; 68
term; 70 oren; 71 geld; 74 anti; 76 rel;
77 cru; 79 koor; 80 ren; 82 eren; 84
reis; 85 tak; 86 terp; 88 cel; 90 armoede; 91 moed; 92 nik; 94 hond; 96 mis;
97 lion; 98 beneden; 100 ne; 101 reet;
103 sim; 104 Eos; 105 gein; 106 aria;
108 ode; 109 Ens; 111 sneu; 112 co.;
114ne; 115vlo; 117 las; 118geen; 119
enak; 121 ora; 122 nap; 124 TT; 125
hei; 127 Erp; 128 Son; 130 toorn; 131
Leens; 132 graal; 133 verte; 134 het;
135 lek; 138 nee; 140 Nero; 141 tas;
142 nol; 144 pre; 146 dar; 147 lol; 148
Let; 149 Eden; 151 Eger; 152 Ane; 154
net, 155 ter; 156 rad; 158 sir; 159 Leo;
161 dak; 162 item; 164 engerd; 165
eed; 167 va; 168 n.n.; 169 pa; 171 kg
172 zon; 174 roemen; 175 gevat; 177
Han; 178 set; 182 kin; 183 ets; 185
frank; 187 elf; 189 ren; 190 nik; 191 tol;
192 eis; 194 are; 196 omtrent; 198 rede
200 noen; 201 neus; 203 Aton; 204 Otterlo; 206 til: 209 are; 212 rek; 213
oma; 214 ore; 215 Eva; 218 mes; 220
dijk; 221 aar; 223 tra; 224 eis; 225 hek;
226 Jemen; 233 Timor; 235 Eos; 236
aandenken; 237 Ie; 239 iris; 240 vlag;
241 O.O.; 243 Rotterdam; 245 elk; 247
vol; 248 we; 249 T.H.; 250 op; 251
G.S.; 253 nee; 256 roset; 257 de; 259
eisen; 261 aarde; 263 as; 264 reder;
266 rit; 267 vod; 270 ene; 272 lid; 277

strandtenthouders) is altijd welkom
op het Raadhuis en krijgt alle steun.
De tweede groep moet niet zo zeuren.
Want wat maakt het nou uit als er
langs de K. Onnesstraat een paar
grote traktoren in het plantsoen geparkeerd staan? En als het voetpad
aan de andere kant zo vol staat met
karren, auto's en traktoren? Dan ga
je toch als voetganger gewoon even
op de rijweg lopen? En waarom zou
een visvcrkoper niet elke vrijdag en
zaterdag het andere voetpad mogen
versperren met een groot reklamebord? Als dat allemaal zo erg zou
zijn, zou onze politie, die er nu zo'n
dertig jaar langs rijdt met de blik op
oneindig, heus wel zijn opgetreden!
Des te verbazingwekkender is het
daarom, dat die politie (zie Z.N. van
29/12) nu toch 'al enkele weken bezig is met een plan de campagne'. Zij
zullen de boosdoeners!?) gaan aanpakken!
Dat betekent natuurlijk niet, Jenny, dat jij nu je auto rustig kunt
parkeren in het plantsoen voor het
Raadhuis en dat je dan pas na een
'plan de campagne', laten we zeggen
zo begin 2011, een bekeuring krijgt!
Want jij hebt toch geen visbakkerij?
Sorry hoor, maar voor gewone burgers gelden nu eenmaal andere wétten. Daar zul je aan moeten wennen
als je in Zandvoort wilt blijven wonen.
Of denk je misschien, dat er nu
met een nieuwe burgemeester toch
iets ten goede zou kunnen veranderen? Ik help het je hopen. En denk
erom: niet op het gras lopen en op
tijd je onroerend goed-belasting betalen.
G.C. Ravenhorst

'Jungle'

Uw artikel in het Zandvoorts
Nieuwsblad van donderdag 29 december 1988 is voor mij aanleiding
te reageren op de door mevrouw

Sportraad ondersteunt oprichting
Vereniging Promotie Zandvoort
moet gebeuren, 'op een bredere basis dan nu het geval is'. Deze vereniging moet hulp verlenen aan reeds
op dit gebied werkzame instellingen
en activiteiten en geldinzamelingen
coördineren. Een andere taak is het
oprichten van een Stichting Garantiefonüs Aktiviteiten Zandvoort en
eventuele andere organisaties die de
hoofddoelstellingen kunnen onderOVZ constateert dat er boven het steunen.
in 1986 opgerichte Samenwerking'sverband Zandvoort, waarin horeca,
De voorzitter van de Sportraad
strandpachters, visverwerkende be- Zandvoort, de heer Wertheim, vindt
drijven, casino, circuit en OVZ zijn het zeker de moeite waard om deze
vertegenwoordigd, behoefte bestaat instantie te betrekken bij het plan.
aan een orgaan waarin overleg kan Maandagavond wees hij erop, dat in
plaatsvinden over promotionele ac- Scheveningen een dergelijke verenitiviteiten. Het Samenwerkingsver- ging al een aantal jaren met succes
band functioneert meer als uitvoe- functioneert. "We kunnen er allicht
rend orgaan bij een aantal evene- een graantje van meepikken", aldus
menten. Tevens moeten in de Vere- Wertheim, die voorstelde 'voorzichniging Promotie Zandvoort beslui- tig op deze trein te stappen'. Uit de
ten genomen kunnen worden over kas van de Vereniging Promotie
wat wél of niet in deze gemeente Zandvoort zou een aantal activitei-

ZANDVOORT - De Sportraad Zandvoort ondersteunt
het plaatselijke initiatief om
een Vereniging Promotie
Zandvoort op te richten. Deze
steun was gevraagd door Ondernemers Vereniging Zandvoort.

ten op sportgebied wellicht kunnen
worden gesubsidieerd. Mocht het allemaal nergens op uitdraaien, 'dan
kunnen we altijd nog halverwege
uitstappen', aldus Wertheim.
Ook de vertegenwoordigers van de
diverse verenigingen reageerden tamelijk positief, al vond men het
voorstel van OVZ een wat onduidelijk verhaal. De heer Jongbloed, van
Zandvoortmeeuwen, miste het verband met de sport. Bovendien wees
hij erop, dat de besturen van deze
verenigingen al overbelast zijn, en
niet nog eens extra activiteiten kunnen gaan ondernemen, indien dat
het gevolg zou zijn van deelname in
genoemde
vereniging. Volgens
Wertheim vraagt dit echter niet
méér activiteiten van de sportverenigingen. 'Met meegaan kun je je
geen buil vallen', een opmerking van
één van de aanwezigen, werd een
beknopte weergave van de gevoelens
rond het voorstel.

Lokhorst geuite klachten over het
leef-milieu in de 'kampong' Nieuw
Noord. Ook ik vind liet min of meer
een woestijn. Ik voel mij met velehonderden bewoners dan ook oen
roepende in deze jungle.
Ik vrees, dat ik dat ook wel zal
blijven want het college van B & W
lijdt aan een enorme normvervaging. Mijn medebuurtgenoten uit de
Fahrenheitstraat hebben verleden
jaar met circa 70 personen een bespreking ten stadhuize gehad mot de
inmiddels vertrokken burgemeester
Machielsen (hij heeft onze zegen i.
Met een grijns of een glimlach (kiest
U maar) heeft hij de gegronde en
met foto's gedocumenteerde klachten aangehoord. Het enige wat hij
antwoordde was, dat hij op korte
termijn zou laten optreden tegen de
milieu 'verpesters'. Zoals wij verwachtten is er niets gebeurd. Het
door de bevolking gekozen college
heeft totaal andere zaken in gedaehten.
Wanneer wij vrienden uit andere
plaatsen op bezoek krijgen, horen
wij strijk en zet: Jullie moesten zo
nodig in een badplaats wonen, heel
dom naar Zandvoort te verhuizen,
Noordwijk of Katwijk was beter «eweestü De Amsterdamse 'Pijp' ziet
er netter uit, daar wordt nog dagelijks de rommel opgeruimd on de
straat schoon gespoten. Zandvoort-Noord wordt binnen afzienbare tijd
het evenbeeld van een volksbuurt
van een willekeurige grote stad.
Het ware beter geweest bij de oorspronkelijke opzet te zijn gebleven,
Zandvoort-Noord als industriegetaied te bestemmen. Dit is volkomen
uit de hand gelopen en het wordt
elke maand nog erger, zeker nu er
naast de remise van de Gemeente
Reiniging aan de Kamerlingh Onnesstraat vele nieuwe bouwsels verschijnen, waar de strandpachters
hun materiaal gaan~opslaan. Als het
hok vol is, zetten ze het wel buiten
neer. Dat de K, Onnesstraat een onbeschreven'verlengstuk is van- het
Circuit, is nauwelijks vermeldenswaard. Er wordt meer met snelheden van 100 KM p.er uur gereden dan
de toegestane 50 KM. Een Gatso
snelheidscontrole apparatuur zou
een goudmijn voor de Gemeente betekenen.
De heren Van de Bos en Van de
Wal van de Gemeentepolitie zegden
toe handelend te gaan optreden tegen de 'rotzooi'makers, maar gezien
het landelijk beeld van een ontevreden en overbelast politie-apparaat
zal dit wel tot de goedbedoelde voornemens beperkt blijven. Mijn enige
hoop is, dat de bewoners van de
naaste omgeving van de K. Onnesstraat hun krachten bundelen en
een krachtig protest laten horen tegen deze verpaupering. Zolang wij
maar wat 'aanrotzooien' en elkaar
nauwelijks steunen, zal er niets ten
goede veranderen, maar zakken wij
nog dieper weg in dit Zandvoortse
moeras!!
In Zandvoort geldt het gezegde:
Niet de vis wordt duur betaald, wel
de stank. Hopelijk komt er nog eens
meer actie waardoor het wat prettiger wonen in Zandvoort Noord
wordt.
T.H. Beidschat
Fahrenheitstraat

Grote Krocht 25

KERSTPUZZEL
417 bef; 418 maan; 420 man; 421 loer;
423 Rio; 425 laar; 427 lak; 429 elan;430
lef; 432 en; 434 dromen; 437 Esau; 439
haar; 441 mantel; 444 la; 445 eer; 447
kras; 448 verstand; 451 wandaden;
454 riet; 455 ook; 457 enter; 459 ms;
460 karet; 461 niemand; 463 bogen;
465 er; 466 psalm; 468 art.; 469 lef;
471; tentakel; 474 eland; 475 militair;
477 ros; 478 Eos; 480 arre; 482 neb;
484 na; 485 leren; 487 Ind.; 488 weeen; 489 ME; 490 kip; 491 arre; 492
loens; 494 zondag; 497 Eos; 499 tin;
500 metaal; 502 kreet; 503 reaal; 504
klepel; 505 adres; 506 feest; 507 Winsum; 508 loens.

ringen in de gezondheidszorg aan te
kunnen," voegt zijn opvolgster er
aan toe. Voor dat laatste heeft ze
trouwens een goede therapie; skiën
en conditietraining in de Waterleidingduinen.
Joop van der Putte blijft nog drie
maanden als adviseur aan de stichting verbonden en dan is er eindelijk
tijd voor een hobby, die door een
veelheid aan werkzaamheden vaak
in het gedrang kwam: de racefiets.
Ongetwijfeld zullen de komende jaren heel wat kilometers in binnenen buitenland onder de pedalen worden doorgejaagd, al dan niet samen
met Olympia-clubgenoot Klaas Koper.
KRAAN-MEETH

In uw nummer van 29 december
1988 schrijft u over de verpaupering
van 'Nieuw Noord', waartegen nu
onder anderen mevrouw Jenny Lokhorst in het geweer komt. Het lijkt
mij nuttig in dit verband even in
herinnering te brengen, dat een
groep bewoners van de Fahrenheitstraat in mei 1985 een bezwaarschrift indiende tegen de bouw van
o.rn. 4 visbakkerijen vlak bij hun
huizen en tegen de daarbij te verwachten extra rotzooi. De gemeente
(en naderhand de provincie) veegde
het bezwaar van tafel. Gelukkig bepaalde de Raad van State in oktober
1987, dat er géén visbakkerijen gebouwd mochten worden.
Die bewoners spraken dus in mei
1985 ook over de rotzooi in de buurt,
maar de toenmalige burgemeester
vond, dat de 'juridische middelen'
ontbraken om b.v. iets te doen tegen
het jarenlang in een parkeerhaven
laten staan van een bootwrak. "Zoiets zou drie jaar gaan duren", meende hij. Daar begon hij dus niet aan.
Wel werd er door een gemeenteraadslid voorgesteld een commissie
te benoemen met vertegenwoordigers van politie, publieke werken en
bewoners, om een oplossing te zoeken. Daarvan is nooit iets terecht
gekomen. Toen de bewoners in 1987
deels gelijk kregen van de Raad van
State hadden zij nog maar zo weinig
vertrouwen in gemeentebestuur en
-raad, dat zij het moede hoofd in de
schoot legden. Het is nu 1989 en de
rotzooi is er nóg.
Nu bindt dus Jenny Lokhorst de
strijd aan. Tegen haar zou ik willen
zeggen: Ik wens je veel sterkte en
succes, maar weet wel waaraan je
begint. Waarschijnlijk woon je nog
niet zo ,lang in Zandvoort, want anders zou je toch wel weten, dat er in
onze gemeente twee soorten burgers
zijn: zij, die aan het toerisme verdienen en zij, die er - als het kan een
beetje prettig - willen wonen. De eerste groep (laten we zeggen visbakkers, caféhouders en gokbazen,

Eelde; 279 Ier; 280 te; 282 Gent; 283
aren; 284 ba; 285 eer; 286 tarra; 288
lei; 290 na; 291 el; 293 na; 294 va; 295
via; 297 beslist; 300 ar; 302 R.L; 304
streven; 306 Rus; 308 ora; 309 lie; 311
alt; 312 Ide; 313 sol; 316 Ede; 317 art.;
319 ore; 320 els, 323 neet; 324 ent;
325 nors; 326 ster; 327 alm; 328 neen;
330 akker; 331 Beilen; 335 intern; 336
toren; 338 aar; 339 lek; 340 sim; 342
ver; 343 hen; 344 lam; 347 mol; 348
vod; 350 nel; 351 tel; 354 alom; 356
lik; 358 dor; 360 rede; 362 kras; 363
mes; 365 sterren; 366 Woensel; 368
bom; 369 sela; 370 kalkoen; 371 NTS;
372 ore; 374 Ali; 375 war; 376 raadsel;
377 rak; 379 alk; 380 Epe; 382 K.M.A.;
383 rel; 385 NTS; 387 walm; 389 Eos;
391 mak; 392 koen, 395 br.; 396 raad;
399 stal; 400 M.E.; 403 of; 404 mark;
405 kan; 406 t.l.; 407 eest; 408 traan;
409 r.r.; 410 L.O.; 411 eland; 412
naad; 413 er; 414 ram; 415 slet; 416 II.;
417 bes; 419 norm; 420 mes; 422 oester; 424 in; 426 Arabië; 428 kar; 429
eter; 431 fan; 433 het; 435 mast; 436
Oeral; 438 unie; 439 hand; 440 begin;
442 nier; 443 boa; 445 entree; 446 rel;
448 vat; 449 rekel; 450 Deli; 451 wand;
452 dolen; 453 net; 455 Oss; 456 kleren; 457 error; 458 ren; 460 knaap; 462
mank; 464 Namen; 466 pop; 467
mores; 468 aal; 470 fez; 472 ende; 473
leed; 475 mens; 476 iets; 477 ril; 479
set; 481 Ena; 483 bok; 486 nor; 488
wie; 490 kam; 491 are; 493 sa; 495 nl.;
496 ge; 498 se; 499 te; 500 mi; 501 au;
502 k.o.

Sporting geeft Allides goed partij
ZANDVOORT - Alle Sporting OSS volleybalteams zijn
1989 begonnen met verlies.
Toch werden er aanvaardbare
prestaties geleverd. Sporting
dames l werd pas in de vijfde
set afgetroefd door Unitas l,
terwijl heren l koploper Allides 4 een lastige avond bezorgde.
Voor het eerst sinds lange tijd was
het eerste herenteam van Sporting
OSS volledig en trad onbevangen
aan tegen koploper Allides 4. En
daar was ook weer de scherpte en de
gretigheid aanwezig, iets wat Sporting enkele wedstrijden moest ontberen. Het resultaat hiervan was een
voortreffelijk gespeelde eerste set,

waarbij beide ploegen weinig voor
Vanaf dat moment kende de wedelkaar onder deden.
strijd een wisselend verloop. Allides
nam veelal een voorsprong die dan
Gesteund door een goede pass door Sporting weer nagenoeg teniet
werd er vooral door Sporting geva- werd gedaan. Vooral de vierde set
rieerd aangevallen. Ook de netverde- was enerverend, wat op een gegeven
diging was een stuk agressiever het- moment uitmondde in een rode
geen enerzijds resulteerde in een kaart (slechts puntverlies) voor
goed blok, anderzijds werden er ook Joop Rogaar. Allides bleef met een
vrij veel netfouten gemaakt, maar de tweemaal 15-9 de betere ploeg.
setwinst was voor de Zandvoorters,
13-15.
Sporting heren '2 kon alleen in de
tweede set koploper SBY 3 bijhouIn de tweede set viel Sporting ver den. Voor het overige waren de IJterug. Allides bouwde aan een muidenaren oppermachtig.
enorm overwicht. Ook het uitvallen
van Kasper Bonset (spierblessure)
droeg niet bij tot herstel bij Sporting. In de tweede helft van de derde Dames
set keerde het geloof in eigen kunDe derde set speelde bij Sporting
nen weer terug bij de Zandvoorters. dames l een zeer belangrijke rol. Pas
toen kwamen de Zandvoortse dames goed in de wedstrijd te zitten.
Daarvoor had Unitas de wedstrijd
gedomineerd. Het op de tweede
plaats staande Mijdrechtse team
speelde simpel doch doeltreffend
volleybal, waarmee Sporting veel
moeite had. Toch kamen zij goed
terug. Vanaf de derde set werden de
mouwen opgestroopt en had Sporting een betere kijk op de aanval van
Unitas. Zowel de derde als de vierde
set werden gedomineerd door Sporting OSS.

Klaver jasinstuif een succes

De beslissing moest vallen in de
vijfde set, waar sinds l januari het
ralleypointsysteem van kracht is.
Dat wil zeggen. Elke fout is een punt
ongeacht wie de opslag heeft. Het
gevolg hiervan is, dat de teams vaak
verkrampt gaan spelen, bang om risico's te nemen. Dikwijls wint de
ploeg met de sterkste zenuwen, m
dit geval Unitas.

De kerstgedachte luidt:
/
Als het jaar de donkerste tijd beleeft
en de zon weinig kracht meer heeft,
geeft het Kerstfeest moed en kracht.
Dan wordt het nieuwe licht verwacht.
Oplossing kerst-kinderpuzzel:
KERSTSTER

KERSTBOMEN
HET FEEST DAT ER
VREDE ZAL KOMEN.

• Veel animo voor bridgen in 't Stekkie.

KNZHRM oefent

ZANDVOORT - De klaverjasinstuif op zondagmiddag in 't
Stekkie is na een mager begin
tot een succes uitgegroeid.
Men gaat er dit jaar dan ook
zeker mee door.

ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij houdt zaterdag
14 januari een oefening met de Dr.
Ir. S.L. Louwes.
Men vertrekt om 09.00 uur vanaf
het •bonthuis.

Komende zondag al weer, op 15
januari, wordt de eerste klaverjasmiddag van dit jaar gehouden, eveneens in 't Stekkie, aan de Van Pageehal. Deze begint om 14.00 uur. De
entree bedraagt ƒ l,-. Belangstellenden die dit kaartspel willen leren,

Foto Bram Slijnen

kunnen zich opgeven bij Frits Koning, tel. 17113 (bellen op maandag
of woensdag).
Begon men enige weken met
slechts één tafel bezet, de laatste
keer in december waren dat er al
acht. Zelfs uit Haarlem kwamen er
liefhebbers van bridgen. "We gaan
hier dan ook zeker mee door", concludeerde organisator Frits Koning
begin vorige maand al. De instuif
wordt om de veertien dagen gehouden.

De opslag, normaliter een gevaarlijk Zandvoorts wapen werd nu
voorzichtig gehanteerd, zodat Unitas vrij gemakkelijk tot de aanval
kwam. De angel werd hier door uit
het Sportingspel gehaald. Unitas
kon zodoende de vijfde set naar zich
toetrekken en de 3-2 winst veilig stellen.
Sporting OSS 3 leverde een teleurstellende nederlaag tegen Triumph
2. Zelfs een voorsprong van 12-14
kon niet omgezet worden in winst.
Een goed spelende Els Benjamins
inspireerde Sporting 5 tot een goede
wedstrijd tegen koploper Idee 2.
Maar de routine bij de Haarlemse
dames was voldoende voor Idee
winst.

Circuitplan valt
niet in goede aarde
ZANDVOORT - Het nieuwe
circuitplan van de Stichting
Pro Sport Zandvoort is door
het College van Burgemeester
en Wethouders bepaald niet
met open armen ontvangen.
„Ik heb geen enkele behoefte om
er op in te duiken", laat taurgemecster Van der Heijden desgevraagd weten. Het plan wordt binnen het college eerder als storend ervaren, omdat
het de ontwikkelingen rond het bestaande circuitplan in de weg zou
kunnen lopen. Daar zit momenteel
volgens hem wel beweging in. ,.Op
dit moment zou het ook erg onzorgvuldig zijn een ander plan uit de la te
trekken". Die mening lijkt ook GBZfractievoorzitter Jongsma toegcdaan. Hij waarschuwde dinsdag dat
'die linkmiegels' van de provincie
zich hier wel eens mee bezig zouden
willen houden, wat weer de nodige
vertraging oplevert.
Ook wethouder van sportzaken
Termes is niet gecharmeerd van hot
alternatieve plan. Volgens hem getuigt het van een volslagen gebrek
aan inzicht bij de ontwerpers. In het
verleden zouden er al talloze, 'cui;tainers vol', vergelijkbare plannen
zijn ingediend.
De heer H.J. Langemeijer, voorzit
ter van de Zand voort sche Hockey
Club, distantieerde zich en zijn vere
niging van het plan. In een landelijk
ochtendblad was ZHC genoemd m
verband met de namen van beide
initiatiefnemers, Roland Deeosseaux en René van Liemt.

Voorlichting over
chemotherapie
HAARLEM - Internist Hcnben
komt vrijdag 13 januari in het Elibabeth Gasthuis te Haarlem een inleiding houden over chemotherapie.
Chemotherapie is een behandeling
van kanker met speciale medicijnen.
De bijeenkomst wordt gehouden in
samenwerking met het Integraal
Kankercentrum Amsterdam. Zij vinden plaats in de Gasthuiszaal tussen
half drie en vijf uur. Voor meer info r
matie: Els Rooyers, tel. 023-30271».

Rommelmarkt
ZANDVOORT - Centrum 111. Herenweg 111 te Heemstede, houdt
zondagmiddag 15 januari een vonimelmarkt. tussen i-1.00 en Ui 00 uur
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TE KOOP AANGEBODEN
IN ZANDVOORT
FLATS
STATIONSSTRAAT 8
+ r- nnn
ƒ 115.000,-

f

Dr. C. A. GERKESTRAAT 38 zw
5-kamer benedenwonmg met diepe
achtertuin

ƒ145.000,-

KONINGINNEWEG 13 rd
Royale dubbele bovenwoning in
centrum dorp

ƒ146.500,-

2-kamerhoekflat op 7e verd. Ook
als 2e woning

Royaal woonhuis in centrum dorp
Zeer geschikt voor verhuur

ƒ 110.000,-

VAN GALENSTRAAT 38
3-kamerflat op 1e verd.,
gestoffeerd

DORPSPLEIN 1

ƒ 100.000,-

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 59/14
Uitstekend onderhouden royale
2-kamerhoekflat op 4e verd.
Ook als 2e woning

ƒ110.000,-

ƒ 225.000,VAN GALENSTRAAT 158

LIJSTERSTRAAT 25
Halfvnjstaand woonhuis met
garage en royale tuin, gelegen aan
de duinen

ƒ 285.000,-

HAARLEMMERSTRAAT 7 A
Goed onderhouden split-level
woning nabij centrum dorp met
voor- en achtertuin Zeer geschikt
voor praktijk aan huis

Royale 2-kamerflat op 1e verd.
(mcl. stoff. en meubil.).
Ook als 2e woning

ƒ 125.000,-

ƒ 345.000,-

KOSTVERLORENSTRAAT 103

VAN GALENSTRAAT 56

Karakteristiek vrijstaand woonhuis
met garage Uniek gelegen

4-kamerflat op 2e etage.
ƒ 385.000,-

Uitz op zee

ƒ 535.000,-

2-kamerhoekflat op 3e verd m
centrum dorp. Gestoffeerd en
gemeubileerd

BREDERODESTRAAT 55
In 1988 door binnenhuisarchitect
geheel verbouwde vrijstaande villa,
met voor- en achtertuin en inpandig
zomerhuis met eigen ingang.

ƒ 125.000,-

SCHUITENGAT 1 C
Luxe 2-kamerflat op parterre met
terras o/h zuiden

ƒ 130.000,-

HOGEWEG 54 flat 13
ƒ130.000,-

OOSTERPARKSTRAAT 9
Halfvnjstaand woonhuis. Zeer
geschikt als pension

Prijs n.o.t.k.

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 61/12
3-kamerhoekflat op 3e verd.
Uitzicht op zee en duinen

ƒ 135.000,-

BEDRIJFSPANDEN (huur)
GROTE KROCHT 28
2

PATRIJZENSTRAAT 28
3-kamer maisonnette met tuin

2

70 m winkelruimte en ca. 50 m
nevenruimten, toilet, kelder,
keuken, c.v gas. Kleine overname

ƒ2.250,- p.m.

Winkel met bovenwoning op goede
winkelstand Gestoff en gemeubil
Overname ƒ 35.000,-

ƒ18.500,- p.j.

CURIESTRAAT 2L
ƒ1.375,- p.m.

BEDRIJFSPANDEN (koop)
DIACONIEHUISSTRAAT

36 IV

70 m2 bedrijfsruimte op begane
grond in centrum dorp

ƒ

62.500,-

DIACONIEHUISSTRAAT 36 V
2

ca 60 m opslagruimte op beg. gr
en 1e verd

ƒ

_
_
42.500,-

DIACONIEHUISSTRAAT 36 IV en V
totaal
ƒ 90.000,'s-GRAVENSANDESTRAAT 1
Bednjfsloodsen, totale
opp 220 m2.
Gesch. voor vele doeleinden.
I Loods 160 m2, v.v. kantoor, toilet,
kelder, gevelkachel en
krachtstroom

ƒ 190.000,-

II Loods 60 m2 met gevelkachel

ƒ

ƒ 154.000,-

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 61/24
4-kamermaisonnette met uitzicht
op zee en duinen

Bedrijfsruimte op 1e verd , 3
kantoorruimtes (ca. 3.70 x 4 40
ieder) en opslagruimte ca. 30 m2.
Eigen c.v Waarborg ƒ 4.100,-

ƒ 145.000,-

SCHUITENGAT 47
Royale 2-kamerflat op 3e verd.
Gestoffeerd. Met garage

HALTESTRAAT 42

BURG. VAN FENEMAPLEIN
PALACE HOTEL
FLAT 3 A 2
3-kamerflat op 3e verd.

ƒ 155.000,-

ƒ 185.000r,-

ƒ 185.000,-

SAXENRODEWEG 64 (BENTVELD)
Uitst. onderh. 3-kamerflat op 2e
verd. met garage. Prachtig uitzicht
over duinen

ƒ 265.000,-

GARAGES

50.000,-

Te huur
VAN GALENSTRAAT
Huurprijs
Waarborgsom ƒ 200,-

Speciale
aanbieding

Restaurant 't Boeckaniersnest
Zandvoortselaan187-Tel 02507-12401 - Zandvoort/Bentveld
DE VRIENDEN- EN
VRIENDINNENLIJN
Tel 020-951600 en 900604

VOSSEN
.BADJASSEN

* Jazz m Zandvoort Elke
zondag Jamsession van wasm dames en
bord tot schuiftrompet Info
hereimaten
02507 15623
lusvast
AANBIEDING
KOOPRUIL Gevr flat, omg
flipperkast
Boulevard Aang pr huis, 2
merk Bally (USA), oud model, onder 1 kap, halfvrijst, gr hin zeer goede staat, werkt pn- vmg luxe keuken, gar, tuin,
ma Vraagprijs ƒ 300 Tel 020 perf st Br o nr 798-76300 * Te koop, overcompleet 3
SUCCESVOLLE KLEINE
delige kast, 2x195 hoog
5622284 (vragen naar Men- bur v d blad
1x197 hoog, 100 + 50 breed
no), 's avonds 020-273780
ADVERTENTIES VOOR DE
Tel 15727
Lijsten
op
maat
ZAKENMAN EN PARTICULIER
MARINA MONNICKENDAM
* Te koop
rollerskates
biji z g s t , mt 35, / 35 Tel
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen De gezellige jachthaven met
Foto Boomgaard 02507-16183
worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse alle faciliteiten Inl 029952595 Enkele ligplaatsen belettergrootten.
Grote Krocht 26 * Te koop Samsonite koffer
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis schikbaar Winterberging
50x65 cm, ƒ50 Tel 13847
Tel. 13529
Micro's op de pagina „MICRO'S".
INKOOP AUTO'S, + ANWBPlaatsing is mogelijk m de volgende editie:
* Wie kan mij helpen aan het
pr, snelle afw a contant m Mannequmschool Nouveau constructieboekje van de
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,36 per millimeter.
vnjw
-bew
,
def
geen
bezw
Aanv
cursus
A'dam
in
februSluitingstijd dinsdag 17 00 uur.
oven (Frans Bourgeoit), evt
Tel 020-149352, ook 's av
ari Bel voor info 085 450220 kopieren, bij voorkeur dank
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977Tel 13847
28411 of afgeven/zenden aan
LOVE, onbep relaxen voor Meisje, 21 jr, zoekt werk m
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zand- ƒ200 Geop ma t/m za 12-02 Zvt tot mei Heeft dipl km- Te koop TOMOS BROMMER
voort
versnellingen
Tel
echtp gratis Balth Flo- derverz (t/m 4 jr) Evt met 4
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, 1421 AA Uit- uur,
riszstr 37 hs, Asd 020-762176 licht huish werk Of verkoop- 02507-161300
ster
m
winkel
Tel
13585
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie* Te koop trapnaaimachme
ZAAN ESCORT
combinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto- ƒ 175 pu 075 172123 Meis- Met spoed WOONRUIMTE Pfaff30/31,/100 Tel 02507
ren verkrijgbaar
GEVR
m
Zandvoort,
event
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening jes gevr in A'dam/Zaanstad gem kamer, door ouder echt- 15327
•*• Te koop vrijwel niet ge
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten.
paar Tel 04199-4053
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
Autoverzekering
bruikte witte dameskunst
*
Om
zelf
op
te
knappen
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
schaatsen, maat 35/36, ƒ 65
V A ƒ75 - DORSMAN
kleuterfietsje,
±
4
jaar
a
ƒ
15,
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
Tel 02507-16621
blijft toch goedkoper'
speelgoedtractor a ƒ 15, winwordt ƒ 3,00 m rekening gebracht
Bel nu 02507-14534
keltje + Fisher Price kassa * Te koop wegens overcom
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z
pleet tafelmodel koelkast
AUTOVERZEKERING
ƒ25 Tel 02507-15913
telefonisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet
± 2 jr oud Vr pr ƒ 100 Tel
TE DUUR''
*
Overmorgen
zaterdag
14
voor bezorgklachten) of zenden aan
02507-18363
Bel geheel vrijblijvend
Centrale Orderafdeling Weekmedia
jan
Het
Nieuwjaarsconcert
in
voor een prijsopgave
Postbus 122
de Hervormde Kerk met de * Te koop Yamaha FSI ƒ 275
OLOF GORANSSON
1000 AC Amsterdam
gezamelijke koren Aanvang Tel 02507-16824
02507-18505 (ook 's avonds) 20
uur, toegang ƒ 10
* Te koop Zanussi koelkast
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
Een voordelige maandm goede staat Prijs ƒ250
in dezelfde week.
Schoonmaakbedrijf
of kwartaalpremie is
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart
ook mogelijk
De Witte Tornado Tel 02507-15052
* T k 1 keukenkastje, wit
* Bob en Odile alweer 1 jaar
voor uw gebouwen
60x50, ƒ40, evt 2 kastjes
een paar Hou vol Groetjes,
en kantoren
voor ƒ 75 Tel 02507-18052
de Leico Family + aanhang
Tel 02507-18546
GRATIS
* T k 1-p bed ƒ 35, 2-p bed
BONTMANTELINRUIL
ƒ50, rotan schomm st ƒ 125
Woninggids van Zandvoort
(kleine) bijbetaling tegen excl
rotan bankst + 2 stoelen
lichtgewicht lammy s/nappa
MAATKLEDING EN
ƒ 300, eettafel ƒ 75, jongens
mantels Ook heren-lammy's,
VERANDERWERK
bontgevoerde regen mantels, Tel 18599, Corn Slegersstr2 fiets, z g a n , ƒ 110 T 16962
makelaars o.g.
NVM
moderne bontmantels
Geopend dinsdag t/m zater- * T k skischoenen, Nordica
MAKELAAR
Tel. 02507-12614
Tel 020-233488
NS 720, z g a n , 1 maal gebr
dag van 1000-1400
* Een culturele manifestatie TAROT KAARTEN lezen, mt 11, ok grijs m wreefver
WONINGRUL bungalow, 2 * Wie wil graag leren brid- van de eerste orde op zater- amuletten maken en bekrach- stelling, ƒ250 Tel 02507
13388
si kam , ± 150 m2 tuin, in gen?Tel 02507-14628
dag 14 januari a s tijdens het tigen Inl tel 02507-18100
Z'voort Gevr eengezinswon
Nieuwjaarsconcert m de HerT
k voor weinig LADY MINI
*
Wilma,
heeft
Simo
nog
te
Te huur aangeboden
m Zandvoort Tel 18978
vormde Kerk
COOPER met vele extra s
2
eten gehad na je bmnenVOLKSTUINTJE,
±
300
m
,
a
prima voor knutselaar en/of
* Zandvoorts Kinderkoor no- brandje? De Schoonmakers
Foto Boomgaard ƒ 1,10 p m2 per jaar Ligging onderdelen
Tel 02507-17206
digt kinderen vanaf 8 jr uit
nabij Vlaamse Weg te HaarGrote
Krocht
26
vrijblijvend te komen kennisWONINGRUIL
lem-W Inl tel 023-244210, * T k a antieke hangolie
Telefoon
13529
maken do midd van 16 30°1ot Aangeb mod 2-kamerflat te
lamp, schippertje ƒ175 Tel
tijdens kantooruren
Uw film op video, ƒ 1,75
1730 uur Tel 02507-12622 A'dam, dichtbij metro en Cenper minuut met gratis
TE HUUR GEVR m Zand- 02507 15402
trum
Gevr
letsderg
mZand* Te koop nieuwe lamsvel
achtergrondmuziek
voort 2-kamerapp of bene- 2e-jaars HEAO-student geeft
mantel, mt 40/42 Prijs ƒ 125 voort, mag ook te koop zijn
denhuis, huurprijs t/m ƒ850 BIJLES Ook wisk + nat k
Tel 020-413558 of 6654985
Tel 02507-13186
Foto Boomgaard p mnd mcl Inl M A H v alleen huiswerkbegeleidmg
Brummelen, Stationsstr 130, ook mogelijk Voor informatie
ook voor
Heb jij je MAVO-diploma op zak, maar weet je nog niet wat je
tel 02507-14158
5963 AB Horst, Limburg
portretfoto s,
verder wilt gaan doen' Dan hebben wij een^oed idee Je kan
pasfoto s,
„BAD-ZUID
TE HUUR GEVR in Zand- Visrestaurant
namelijk bij ons komen werken als
receptiefoto's,
voort van 22 t/m 28 mei huis vraagt voor het seizoen 89
groepsfoto's aan huis
REST SERVEERSTER
voor ten minste 7 personen
Grote Krocht 26
en part-time
Tel overdag 080-512633
Tel 13529
REST SERVEERSTERS
Te koop een VITRINEKAST,
Soll tel 02507-13079
mahome, Vi jaar oud Prijs
Garage te huur
* Voor maar ƒ 30 kunt u een
ƒ450 Tel 02507-13219
Trompstraat
jaar meegenieten van de
Tel 02507-14534
* Te koop eiken eethoek heel
gezelligheid bij de Verg Vrou
Het Flevohuis is een verpleeghuis in Amsterdam Er worden GEVR door echtpaar vrije ge- ƒ 175, t v -poot, chroom, ƒ 20, wen van Nu Word ook lid of
oudere mensen verzorgd die niet meer op eigen benen meub WOONR va 1 febr autoped ƒ 25, peuter autoped bel nr 02507 14462
ƒ10 Tel 02507-16125
kunnen staan Voor de verpleging van deze mensen zoeken tot 24 mrt Tel 023-274311
wij jongeren die de opleiding ziekenverzorgende willen vol- * Gevraagd huishoudelijke * Te koop goedwerkend
Voor trouwfoto's
gen De theoretische vooropleiding duurt 7 maanden waarin hulp voor 4 uur per week Tel gasfornuis met oven, wit,
Foto Boomgaard
je ƒ 395,00 zakgeld krijgt Daarna kan je meteen bij ons m de 02507-13348
ƒ75 Tel 02507-19719
praktijk komen werken Je verdient dan vaak meer dan het
Grote Krocht 26
* Gratis afhalen 2 spier- * Te koop grenen ledikantje
minimum loon
Als je je MAVO-diploma hebt gehaald (LBO op C-niveau mag witte tortelduiven, doosje of + matras (verstelbaar) ƒ60,
ook) en je bent tussen de 16 en 20 jaar oud, ben je welkom Je kooi meenemen Tel 02507- eikenkl box + boxkleed,
z g a n , ƒ125 Tel 02507leeftijdgenoten staan te trappelen om samen met jou in maart 16413
* Wat doet de NVVH' Con
19725
met de opleiding te beginnen
sumentenvoorlichtmg Soci
* Help de Polen Stuur
eens
Je hoeft alleen maar even te bellen voor informatie naar een voedselpakket1 Geen * Te koop keukenblok, l aal contactvorming + cursus
mevrouw M Borgart 020 560 7868, of een brief te sturen adres9 Dat hebben wij voor u1 170, keukenkachel, Etna, Fas- sen Wordt lid voor ƒ 45 80 p j
naar de Afdeling Personeelszaken van het Flevohuis, Kramat- Inl tel 02907-5235
to geiser Zandvoortselaan Bel 02507-19583
weg 20a, 1095 JP Amsterdam
32
* Wegens ziekte van mijn
Wij sturen je dan een informatiepakket en een uitnodiging
* Te koop Koelstra wandel- hulp zoek ik iemand voor ± 4
voor een gesprek Hopelijk ben jij erbij m maart
wagen, blauw/grijs, z g a n , weken, 1 ochtend p w voor
met voetenzak en regenkap, huish werk Boulev P Loot
ƒ200 Tel 02507-19725
61, tel 02507-12569
gediplomeerd
hondentrimster
Te koop MIDISET, pick-up, tu- * Wie heeft gevonden scha
ner, dubb cass, equalizer, kelarmbandje Verloren bij
Friedhoffplein 10
-OPLEIDING TOT AUTORIJ-INSTRUCTEUR (B)afstandsbediening, boxen + Scandels op 1 januari, zeer
2042 BN Zandvoort
Geheel mondelinge opleiding met persoonlijke begeleiding
nog een half jaar garantie aangehecht Heb je hem, bel
Onze prijs ƒ 1250 - Kies bewust - Kies Kwaliteit - Kies Michel
Tel. 02507-12773
Tel 02507-16183
alsjeblieft 02507-13388
BEL MICHEL TELEFOON 020 - 85 30 57

Silhouettes

cn

CEfl/E

Tel. 13529

Ellen Lats

Flevohuis

ƒ 100,- p.m.

CENSE makelaars o.g.

NIPO

ZOEKEN VOOR CLIËNTEN

enquêteurs
m/v

FLATS EN WOONHUIZEN
IN VERSCHILLENDE PRIJSKLASSEN.
Ook als u op langere termijn wilt verkopen:

Bel CENSE makelaars o.g.
12614
VRAAG ONZE WONINGGIDS VOOR MEER
INFORMATIE!!!!
WIJ KUNNEN OOK UW HYPOTHEEK
VERZORGEN.. (o.a. SPAARHYPOTHEEK)

CEfl/E makelaars o.g.
NVM
MAKELAAR

HALTESTRAAT 55

leerling
ziekenverzorgende

PASSAGE 3 flat 11
Royale 3-kamerfiat op 3e verd. met
uitzicht op zee en dorp

Kroon Mode

Deze week SCHOTLAND, met
cock-a-leekie, tweed kettle en
drambuiecreme MENU ƒ 42,50

99,-

TJERK HIDDESSTRAAT 105

3-kamer benedenwonmg met
binnenplaats en schuur
Geschikt als praktijkruimte

Culinaire Wereldreis . . . !

2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quarles van Uffortlaan 2
Telefoon 02507-12614

VRIJBLIJVENDE
AANBIEDINGEN

5 REGELS

vraagt

v.a. 21 jaar
Bel voor informatie
tijdens kantooruren

020-230116
l v m verhuizing te koop
VULCANA GASHAARD
met houtblokken en
sfeerbrander, ƒ 300
WANDKAST, 60 er jaren,
met glazen vitrine, ƒ 150
ALLESBRANDER
zwart geëmailleerd
merk Davo 11, ƒ 150
Tel 0206626689,
vanaf donderdagmiddag

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

HEDEN INBRENG voor de
aankomende veiling
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN
Fr Halslaan 33,
A veen
Tel
020 473004
(s Maandags gesloten)

Voorbeeld:
Te k oo p b r u ids ia po n
*
sa 1ont a f e 1 ;
3 8 ; m0 d
r ie t en s t oe 1 . Te 1 020

Piano s te huur, speciaal
huursysteem voor beginners
van 1 tot 36 maanden ƒ 600
Gratis voorrijden en kijken
Inlichtingen 04490-45033
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland Bel
voor gratis infoboek 0206657658 Inruil en fin mog

mt
euke
111 .

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

TV/VIDEOCENTER ba Philips stereo teletekst v a ƒ 950,
k t v s mcl afst bed v a
ƒ300, div k t v s va ƒ99,
groot ass stereo-app tegen
aantr prijzen mcl garantie
Eigen technische dienst Van
Woustraat 147, 020 662 3131,
Kinkerstraat 311 020-834444
VOOR AL UW stuc en sierpl
en verbouw en tegelwerk
Bel 020 998889 Vertr adres

,
1
-

30
De tekst van uw gratis M ICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
2041 J M Zandvoort
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Watze de Vries was één van de
twaalf wetenschappers die deze
zomer in twee maanden met de
tweemaster de Pandora een reis
naar en om Spitsbergen
maakte. Zeilen over een
woestijn van water, peddelen
tussen robben en schotsen. Het
verhaal van Watze die in de
voetsporen treedt van de
walvisvaarders en
ontdekkingsreizigers.

• ANIEK In de verte ko
;en paar figuurtjes wild gebaen schreeuwend aanrennen
dichter bij het gammele pelsihutje komen, hoort Watze wat
epen „Een beer, een beer, een
r " Even raakt hij de massief
n kolf van zijn zware revolver
iVaarom die paniek' Watze en
ameraden hebben voor ze naar
bergen vertrokken goed geoeEn het is dan vel een paarde
el maar zo'n stopkogel is een
jk goede remedie tegen al te
ngerige ijsberen
hebben ze wel werkelijk een
i gezien' Even denkt Watze
aan de vreemde beelden die hij
o<;en kreeg tijdens één van zijn
tochten door Lapland Door
ei en slecht weer geteisterd
hij visioenen van wolven met
en, terwijl het in werkelijkheid
eren waren Wellicht hebben
ompanen nu ook last van her9
himmen Waarom die paniek
aren toch al gevaarlijker mo
en geweest tijdens de reis

hut Iedereen m rep en roer en geen
beer te zien Ik zette voor alle zekei
heid stapeltjes stenen op een afstand
van vijfentwintig meter rond de hut
Dat is de afstand op de schietbaan
Je weet maar nooit Het is moeilijk
afstand schatten m die witte lichte
wereld met laaghangende zon te
gen "

ondmonsters

t

i reis die eigenlijk drie jaar geal begon Althans in gedach
iVatze en enkele wetenschap
wilden naar Spitsbergen voor
xpeditie ledere keer knapte de
if door een gebrek aan geschikmanmng of een geschikt schip
zomer was het dan eindelijk
Het Rijks Geologisch Insti
wilde grondmonster van Spitsn en het Rijks Instituut voor
urbeheer wilde weten hoe daar
eehondenstand er voor stond
Watze meegerekend waren er
lf wetenschappers, waaronder
rouw, die er wel brood inzagen
te varen Een geschikt schip
gevonden in de Pandora Een
oast 52, een stalen kmkspand
goed zestien meter met twee
en
juli werd vanaf het Texelse Ou
iild koers gezet naar de Shets, een eilandengroep ten nooran Schotland Voor Watze was
op enkele oefentochten na, de
e werkelijke reis met een zeilo Een indrukwekkende bezigdat zeilen, vond de Uithoornse
og al snel „Als landzoogdier
je op een gebied datje niet echt
Je moet je superioriteitszin laaren Je bent daar niets tussen
ioge lange golven Je bent nietig
tordt gedwongen tot zwijgen
t overheerst de spanning Pas
zie je de schoonheid "

>t leven op het schip, dat aan de
: weliswaar indrukwekkend
maar op zee met meer is dan
notedop, behoeft enige gewenVnjwel geen privacy, smalle
en en een wachtrooster van vier
op, acht uur af En die vreselijke
lekte Geen kruid lijkt daar tegewassen Speciale Nasa-pillen,
Mkkeld in de ruimtevaart, biegeen uitkomst Als de maagmd is uitgekotst, wordt de gal mtrongen Krampen, een gestoorde
vissehng, een zenuwstelsel dat
hoop ligt, een verstoord waarnegsgevoel

Een uur verstrijkt en er is nog
geen beer te zien Watze blijft laco
niek m de situatie „We hebben goed
getraind met schieten Ook op bewe
gende doelen Wel spookt steeds de
waarschuwing door je hoofd , it at
tacks without warnmg", het valt aan
zonder waarschuwing Maar er
kwam steeds maar geen beer opdui
ken '
• Watze de
Vnes werd vn]
dag 51 yaa.r Hij
woont m Uit
hoorn, is docto
randus in de
Biologie en do
ceert Biologie
aan het Her
mann Wesse
link College in
Amstelveen

De Pandora:
'Scheepje onder Jezus' hoede'

vreemd te doen. Een zware strom,
wmdkracht tien met uitschieters
naar twaalf, steekt op Een visser en
een schip van de kustwacht zoeken
beschutting m de baai Een poging
van de Pandora het ruime sop te
kiezen, mislukt. Hoge, holle, steile
golven dwingen het schip een veilig
heenkomen te zoeken „Ik dacht we
nooit meer thuis zouden komen
Het was „scheepje onder Jezus' hoe
de" Daar moest ik aan denken De
schipper gespannen en met een life
line aan het schip verankerd achter
het roer En Bart, met kapot te krij0 de Shetlands worden zeilen gen, die met een thermoskan koffie
teld en probeert men de satel- de kuip in stapt Dat was een wonnavigator te repareren Na enke- derbaarlijke verschijning "
agen wordt in zwaar weer koers
Een dag later is het rustig weer De
t richting Jan Mayen, een vulkah plateau halverwege Spitsber reis richting Spitsbergen wordt
met als letterlijk en figuurlijk voortgezet Stormvogels „met een
gepunt een vulkaan van ruim blik in hun ogen van wat zoeken
duizend meter hoog De reus jullie hier" begeleiden zwevend het
m 1970 voor het laatst actief schip Anderhalve week nonstop op
krankzinnig" eiland met een zee Een walvishuid met de lengte
'station met Noors personeel van het schip zelve wordt in wind
Pandora mag met toestemming stilte gepasseerd Fel oranje stoot
anker in de Walrusbaai
kussens, verloren door schepen, zijn
welkome afwisselingen „Dat was de
et negen man/vrouw wordt be- sensatie van de dag Daar maakte je
nen met het beklimmen van de mensen voor wakker We pikten ze
taan De top wordt met bereikt, op"
roep wordt gehinderd door veel
n sneeuw en soms diepe spleten
n spookachtige omgeving Flarmist rond de vulkaan, vreemd
En dan
spitse bergen priemen
'rmde grillige rotsformaties,
diepe schachten en grote donzi- door de mist Het doel is bereikt De
noskussens Vogels die krijsend lucht klaart op en het team meent
ivliegen Het was alsof je door een sprookje binnen te varen Lon
dal van de dorre doodsbeende- gyearbyen is de eerste haven en van
liep Met enige verbeelding zou het „opperhoofd", de Sysselman,
'esten kunnen zien rondwaren " mogen de Nederlanders afmeren
Het oude mijnwerkersplaatsje is
et zwarte strand ligt vol met aan niet mooi, maar er is een restaurant
weid wrakhout en Siberische en tijd voor een opfrisser „We had
ten Blank gebleekt door zout en den allemaal de zelfde hjflucht We
geschuurd door de stroom Op waren half verwilderd Het taalge
mige plaatsen is het hout me
hoog opgeworpen Overal grote
'en en plastic bollen die ooit bed waren om visnetten op hun
's te houden en terug te vinden
•en en andere overblijfselen van
'Is vissen en walvissen Een ma-r gezicht

Sprookje

grafheuvel wordt bezocht
ronder de resten van zeven Ne
andse walvisvaarders, die onder
_ van Rutger Jacobsz in 1634
htten te overwinteren, liggen
overwinteren m het barre kh1
werd toentertijd noodzaak om
'gendommen als traankokerrjen
n
de Engelsen te beschermen
zij opereerden immers op de
[
t van de nieuwe rijkdommen
de zestiende en zeventiende
• de walvissen
e

bruik was ook al flink veranderd "
Steeds nauwer worden de kanaalDe benen worden gestrekt op giet tjes waar de Nederlanders doorheen
proberen te manoeuvreren Steeds
sjers en zwart gruis
chaotischer wordt het gedrag Ka
Het volgende doel is Barentsburg, meraden door die door hoge ijsmu
de Russische nederzetting Een ren uit het zicht verdwijnen De
stukje grond ooit verkocht door Ne groep moet bij elkaar blijven, roept
derland Vier man gaan per volledig Watze
uitgeruste expeditie-kano De Pan
dora vaart langs de andere zijde van
„Er was sprake van een psychotihet fjord Het is rustig weer en de sche vernauwing We waren als een
kano's glijden soepel en geruisloos kudde zonder herder Vier kleine
door het ijskoude nat Af en toe pas mensjes m twee mihmeter polyes
seert men een schots met zeehond, ter Uren peddelden we en soms wadie zich geschokken te water laat ren we weer bij elkaar De kano's
Veel meer schotsen en ijsbergen lig hielden zich goed Juist in de spangen ver aan de einder
mngsfase, juist op het moment dat
ik dacht wat moet ik nu, kwam er
Waar zeehonden zijn, zouden ook een zwarte zeekoet vlak bij mijn
wel eens ijsberen kunnen rondban- boot Het dier bekeek de kano met
jeren of zwemmen De kanoers zijn een blik van „wat is dat voor rare
op hun hoede en dragen het op gele banaan" Op dat moment verSpitsbergen verplichte vuurwapen dween de bittere smaak uit mijn
bij zich voor het geval dat Af en toe mond, werkte mijn hart weer vol
schrikken ze van zeehonden die gens het goede ritme en werd de
plotseling pal naast het vaartuig op ademhaling weer normaal Ik kreeg
duiken om met bolle betraande ogen alles weer onder controle Een heel
de vreemdelingen te aanschouwen vreemd moment
Die rustige
nieuwsgierige vogel terwijl je zo ang
De wind zwelt aan, de stroom lijkt stig bent"
heftiger te worden, de deining wordt
zwaarder IJsvelden die ver weg wa
Het landschap, want ook dat is de
ren, komen al ras dichter bij De zee, verandert snel Kanaaltjes en
ruimtes tussen de schotsen en ber prieletjes worden breder, het ijs
gen, soms m de meest fraaie kleuren drijft uit een en de masten van de
door de vracht morenepuin, laten Pandora worden m de verte weer
eerst voldoende ruimte voor de klei zichtbaar De tweemaster wordt be
ne bootjes, maar al snel raken de reikt, de kano's aan boord gehesen
kano's ingesloten De groep wordt en weer op het voordek vastgesjord
onrustig Een enkeling probeert
zich los te maken van de groep en
onderneemt een vergeefse poging de
twee masten van de Pandora, die
vaag achter de ijsmassa zichtbaar
De Russen zijn eerst wantrou
zijn, te bereiken Met zwaar gedon wend en wat aggressief Maar als
der breken ijsbergen Daverende duidelijk wordt dat de bezoeker
knallen verscheuren de intense stil slechts hele gewone Europeanen
te Onheilspellend gekraak j aagt hen zijn, wordt sfeer vriendelijker en het
de stuipen op het lijf
ontvangst buitengewoon sympathiek De onderzoekers worden m
een soort café met muurschilderm
gen en discospiegelbol getracteerd
op aardappelgebak en ijs en schen
ken zelf een rondje borrel

Aardappelgebak

Ny Alesund ligt noordwestelijk op
Spitsbergen en is een befaamde
startplaats van Noordpool expedi
ties De Pandora gaat vooi anker en
de bemanning zwerft langs de vele
gedenktekens Want vele poolreizi
gers die vanaf deze plek vertrokken
heten het leven De beroemdste wel
licht mag Nobile zich noemen In
1926 ondernam hij samen met
Amundsen een succesvolle poolieis
per ballon
De Italiaan vertrok in 1928 op
nieuw met een zeppellin om na en
kele dagen neer te storten en zeven
dagen op een ijsschots door te bren
gen Amundsen spoedt hem te hulp,
maar stort neer en komt om Een
Russisch schip haalt de Italiaan uitemdelijk uit zijn benarde positie

ze eerste poging tot overwmte
bleek geen succes Scheurbuik
'ev de avonturiers die verzuimden
'taminc C rijke lepelblad, dat
)et eiland voorkomt, voor de winte
verzamelen Watze loopt over
Paadje van grote kiezelstenen
r
de resten van de hut van de
'svaarders Het is alsof het
*sel gisteren is ingestort

Nobile werd, weliswaar vanaf een
ander startpunt, echter bijna dertig
jaar eerder voorgegaan door de
Zweed Andree Hij wilde met een ge
zelschap per ballon naar de N,oord
pool Het luchtschip belandde ech-

°g diep onder de indruk stappen
onderzoekers weer aan boord
water rond de Pandora begint

• Met lokgeluictjes weet Watze walrussen tot op een kleine afstand van
hem te lokken.

Wel een poppetje m zwemvest en
met zuidwester getooid in de verte
Precies door het gebied waarvan
men denkt dat de beer zit Watze en
een maat lopen de man tegemoet
Hij komt van de Pandora en is onge
wapend Er wordt even gevloekt De
boot heeft veel problemen gehad
met wind en ijs en is elders voor
anker gegaan Het gezelschap zet
zich in „ganzemars" m beweging
om zich heen loerend waar de beer
uithangt
Op een heuvel zien de wandelaars
de kleine rubberboot al op het
strand liggen die hen aan boord van
de Pandora moet brengen Pas als
iedereen weer aan boord is wordt de
beer herondekt Niet ver van de
plaats waar de rubberboot landde,
hangt het dier over wrakhout en
kauwt op een brok zeehond
De tachtigste breedtegraad is in
middels gepasseerd en de terugreis
vindt een aanvang Door de Hinloop
enstraat, een zelden bezeilde door
gang tussen de eilanden van Spits
"bergen, baant de Pandora in kalm
weer zich een weg tussen ijsvelden
en ijsbergen Soms moet uren terug
gevaren worden om nieuwe door
gangen te vinden Een wacht in het
kraaiennest speurt doorlopend naar
openingen m het ijs De dreiging van
ingesloten raken door het pakijs is
constant aanwezig Met enige man
kracht moeten schotsen opzij ge
duwd worden Ijsberen worden nu
wat vaker gesignaleerd, zelfs met
jongen, maar de bemanning is veilig
op het dek van de boot Het wordt
een magnifieke tocht en problemen
doen zich niet voor

Pas m het zuiden, op Edgeoya ziet
de bemanning de eerste walrussen
op het strand Als de onderzoekers
zich wat al te enthousiast op deze
reuzen stoiten, verdwijnen ze snel
en gracieus onder het water Als de
meeste mensen al weer aan boord
zijn, komen de walrussen weer op de
kant afzwemmen, terwijl Watze be
zig is wervels en ribben van walvis
sen vervoerklaar te maken Als fhn
ke aardappels met grote dikke tan
denstokers schuiven ze in de rich
ting van de Uithoornaar Met de zelf
de lokgeluidjes waarmee hij reeen
op de Veluwe lokt maar nu iets har
der uitgevoerd, weet hij de dieren tot
op anderhalve meter van hem te lok
ken Een neiging om ze te aaien
moet h ij ondei drukken
• De Pandora onder zeil bij het vertrek uit Oudeschild op Texel. Het schip
houdt zich tijdens de twee maanden durende reis goed, ondanks dat er af en
De dieien blijven de ondei zoekers
toe zware stormen zijn.
een tijd aankijken en wekken niet de
ter op een eiland enkele honderden loopt door de eenzaamheid Ik vond indruk snel weg te gaan O\ei en
kilometers ten noordoosten van dat adembenemend "
weer woiden vieemde geluidjes uit
Spitsbergen Drieëndertig jaar later
gewisseld De reizigers willen echter
worden de lichamen van de reizigers
De zee rond Spitsbergen blijkt een weei terug naai de boot, maar zien
aangetroffen Niet de koude, maai woestijn van water Waai vroeger het met zitten om nu met de rubbei
het eten van met parasieten besmet ontelbare zeezoogdieren moeten boot van wal te steken De 1500 kilo
ysbeienvlees, deed hen de das om hebben geleefd is nu nog slechts een wegende kolossen zouden wel eens
De negatieven m de camera die men enkele potvis die zijn staart als een op het idee kunnen komen dat de
vindt, verkeren nog m topconditie gigantische moderne spoiler boven dinghy een speelbal is Watze die nu
het water verheft Een magnifiek toch een tijdje met de walrussen
Op het vertrekpunt van de ballon maar zo uiterst zeldzaam gezicht
„babbelt', woidt verzocht de dieren
heen te stuien Zijn gebaren w-orden
loopt Watze bijna een eeuw latei tus
Bij Remsdynflya stapt Watze met beantwooid met een dieigend ge
sen de aan de rampzalige reis hei in
nerende restanten een half mgezak enkele anderen aan wal Het gezel blaas Er gaat 3nige tijd voorbij \ ooi
te hangai, vaten met ijzervijlsel en schap zal de vlakte lopend oveiste de lompenkkan zich weei elegant
kapotte flessen waarin zoutzuui be ken Het is een voettocht van twintig ondei watei bewegen en weg zwem
waard weid Niet veel verdei een kilometer De Pandoie vaart om om men
half geopend graf Een schedel met hen op te pikken
De i eis zit ei op Ei w 01 dt afscheid
half vergane muts roept de beelden
van het verleden op Het is daai een
Watze fotografeeit dertig tot veer genomen van Spitsbeigen De Pan
van de vele graven
tig plantensooi ten Veel vindt hij dat dora vaart langs Beieneiland om
niet, want er zijn er zeker 150 „We vei volgens koers te zetten naar de
Op het Deense eiland liggen de hadden ze nog met gezien, maai de Lofoten Dolfijnen duiken op en
schedels zo nu en dan open en bloot dreiging van ijsberen blijft aanwe biengen met hun speelse caperiolen
in de buitenlucht Het leven was zig Dat zet een domper op de sfeer, de bemanning m opperste extace
hard Watze en zijn kameraden gra ondanks dat iedereen ontspannen Even snel als zij zich m de boeggolf
ven uit het gund de botten van wal rondloopt en het weer prima is Het stoitten veidwijnen ze weei
vissen op Twintig tot dertigduizend is een spanningsveld en je moet wa
van deze zeezoogdieren werden afge ken vooi argeloosheid De omgeving
In Bodo stapt Watze van boord en
slacht Het leed moet ontstellend is werkelijk indrukwekkend Schit vliegt teiug Hij heeft geen zin meei
groot zijn geweest
teiende ijsgletsjers Enkele hondei om al die i otzooi te slikken om \ ooi
den bi andganzen vliegen gakkend al niet zeeziek te wolden Het helpt
„Je zit steeds met het piobleem over Rendieren rennen weg Zwaite toch niet En hij heeft al zo \eel
wat doe je hier Hier hoort de mens beighellmgen en spierwitte vlak gezien en meegemaakt Van allet,
tolt hem dooi het hoofd De dtuzen
niet thuis ledere keer vraag je je af tes"
den kilometers op zee, de o\ erw eldi
waarom je hier bent en waai om men
Op de plaats waar de Pandoia gende stilte op Spitsbeigen de fan
handelt zoals men handelt De mens
is een aan hoogmoedswaanzm lij woidt verwacht, schuilen de wande tastische kleui schakel ingen % an het
dend roofapen soort die zijn Umwelt laai s na de tocht m een gammele landschap de spoien uit een turbu
aan het vernietigen is De commum oude pelsjagershut tegen de toene lent en keihatd verleden En de te
catie laakt veistoord door met mende wind Enkele reizigei s lopen leui stellingen over de effecten \ a n
woorden te manoeuvi eren E r is een nog een stukje om te kijken waai de de luchtverontieimgmg die ook op
discrepantie tussen mening en ge boot toch blijft Andeie dommelen Spitsbeigen al zo goed te merken
drag, waardoor de een met naar de in slaap in de hut En dan paniek zijn En een zee, leeg als een woes
ander luistert Je loopt daai tussen Iemand meent een ijsbeer te hebben tijn
de resten van het verleden, tussen de gezien „Hij was echt heel bang Dat
ERIC POKKE
resten van mensen en dieien Je werd een enorme toestand rond de
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René van Es (30),
i

"Mijn oogafwijking was alleen met
contactlenzen te corrigeren."
'n Jaar of tien geleden droeg ik een
bril Maar ondanks dat had ik
problemen met het zien. Ik zag geen
diepte. Als ik in de auto reed, schatte
ik afstanden verkeerd in. Echt heel
gevaarlijk
Dus. . ik naar de oogarts Die
constateerde dat ik keratoconus had.
Een oogafwijking. Waarbij er sprake
is van een kegelvormige
onregelmatigheid op de oogbol.
Om een lang verhaal kort te maken, 't
bleek dat die oogafwijking alleen te
corrigeren was met contactlenzen.
De eerste lenzen die ik kreeg, waren
geen succes. Maar m'n huidige
contactlens-specialist heeft nét zo
lang gezocht tot de voor mij ideale
lens was gevonden. TITMUS
contactlenzen. De enige
mogelijkheid voor mij om goed te
kunnen zien. En m'n hobby's als
tennis en modelbouw te kunnen
uitoefenen
René van Es

i

i

Zachte Runder

Dikke Vlees-

BIEFSTUK 7 "l

KRABBETJES

1e 500 gr. 14525

2e 500 gr.

*

1e500gr. 1,25

^

Boerenham 2oo8r. 3,98 Cornedbeef *»*. 2,49
Malse
ivictiüe Varkensvarkens-

MHi

2e500gr.

mmderBiëf- of Sukadelapjes

kg

14.95

Fijnp

Mi

HAASJES 7.1

BRAADWORST

Borstlappen of Rundergehakt kg. 9,95

Runder Braadlappen kg. 13,95

Gekruide Varkens-

Magere Varkens
~'

10500 gr. 14,25

2e 500 gr. *

J

1e 500 gr. 4525

*

2e 500 gr.

AANPASSING ALLEEN VOLGENS AFSPRAAK

«VOORTS KONTAKÏIENS CENTRUM
(afd. van SLINGER OPTIEK)
A. G. J. SLINGER
gedipl. optornetrist O.V. - kontaktlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20a, 2042 LW Zandvoort.
Tel. 02507-14395

1e 500 gr. 5,45

!

LAPPEN ** •«•

ROLLADE

1e 500 gr. 5,25 2e 500 gr.

2e 500 gr.

ra

ir

BOUCHERIE

Wat gaan die rare
Chinezen nou doen?

ïl

Hoewel 't wel wat beleefder kan, zijn deze aanbiedmt;cn inderdaad waanzinnig
Omdat we als enige rechtstreeks importeren voor
partiku'ieren Uit het Verre Oosten
Let wel de aanbiedingen duren 14 dagen.
', _J Ze kunnen binnen een
paar dagen weg zijn.
Houten
primitieven uit
Birma van f650,voor f55or

t£^

Woningruil
aangeb.
Purmerend

Zwart lacqué
„ Chinees tapijt kamerscherm
^ 274x183 cm van f 1.550.voor
vanfl.995.f995voor
-*W*\
flj695r

CHINATRADECENTRE
SCHATKAMER VAN HEDENDAAGS CHINA
\ A N D I I M t N S I R A A l K.ADAM-C VANAF ACH1ERZHDECS VOORBH HAVENGEBOUW
RICHTING HAVENS WEST TEL 020-268022

i

Gevr.

Het adres voor:
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
piantenarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Hulp in
de huish.

Grandioze
Opruiming
Alle lederen laarzen en
schoenen van alle bekende
merken - o.a. Helioform,
Ortho, Anita, Weltschuh, met

Zandvoort
TE HUUR
v. perm.
App. (2 pers.) ƒ750,App. (1 pers.) ƒ500,-

25% KORTING

all-in.
Tel. 023-276697

Deze aanbieding geldt ook
voor alle herenschoenen.
HERMAN HARMS

Openhaardhout
HAARLEMS
HARDHOUT

Velserbroek

Grote Krocht 12-14
2042 LW Zandvoort
tel. (02507)-15341

1

5hoe bizz

Grote Krocht 22 Zandvoort

HEUPSLIPS
2 stuks

12,95

Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer-en
stucadoorwerk.

Tel. 02507-19930

TAILLESLIPS
2 stuks

keukenblokken,
kasten en bladen
lage prijzen
* **
Tevens

Bruynzeelstelllngen
ƒ 60,- p. strekkende meter

Kroon B.V.

bij voorkeur vrijstaand
Min. grond opp. ± 500 m2
Achterstallig onderhoud
geen bezwaar.
Tel. 02507-12468

TÏÏU

DQMBO
TE KOOP

woning in Zandvoort

Corn. Slegersstraat 2 B
Tel. 02507-12070
1 film

UITNODIGING
door de Kruisvereniging
„Zandvoort" en
Gezondheidscentrum „Zandvoort"
tot het bijwonen van een lezing
over het onderwerp

5,-/7,50 p.d.
5 films

25,-p. week
Verhuur Movie-boxen

il

NATUURGENEESKUNDE"
door Ursula Giger.
Op maandag 16 januari om 20.00
uur in het Gezondheidscentrum
(Beatrixplantsoen)

Tel. 17619-16840

GRATIS
UW HAAR
KLEUREN
18 en 19 januari
vol is vol

Te koop bovenhuis
Indeling:
woonkamer ± 40 m* met
openhaard,
2 slaapkamers,
1 bergkamer, badkamer +
ligbad,
keuken, nieuw, 1988. CV +
ketel 1988
en dak nieuw 1988.
Vraagprijs ƒ 155.000,-

ONZE KWALITEITS KOFFIE
STAAT KLAAR. TOEGANG VRIJ.

Instituut
Joke Draijer
Tel. 14975
Wel afspreken

BANDENHAL

Fa. Gansner & Co.

Echtpaar m. l kind

GEVRAAGD

zoekt woonr.

verdienste plm. ƒ 60,-

tot ƒ 80,- p.w.
voor kleine wijken van

Tel.

een 1/2 uur per dag.

02990-24830,

Aanmelden tussen 9.00-12.00 uur
's morgens. Tel. 023-315515.

bellen v. 10.00
of na 20.00 uur.

DAMESSLIPS
TANGA'S
2 stuks

BEDEKKINGSBEDRIJF

Brief ond nr 957891 bur. v d. blad

Rijksweg 343
023-375381
b.g.g. 250402

3- of 4-kam.won.
Huur ± ƒ 1000,-p.m.

SCHIESSER
AKTIE

100% katoen

± 2 uur p.w.
Tijd n.o.t.k.
ƒ15,- p.u.
Tel. 20113.

De nieuwe reisgidsen van de grote gerenommeerde
touroperators liggen nu voor u klaar bij de ABN. Ruime keuze
uit de gegarandeerd beste vakanties voor de zomer van '89.
De ABN, al ruim 17 jaar reisspecialist, geeft u graag een onafhankelijk en deskundig advies. Wacht u niet te lang, haal vandaag
nog de reisgidsen en boek de zomer- BTfTyrVT^HinH

DAK-

Haltestraat 55

2 onder 1 kap 5-kam.won.
gar. + tuin, hr. 886,-.
Gevr. in Z'voort gr. 3-of
4-kam.won. Tel.
02990-24830.
Bellen voor 10.00 of na
20.00 uur.

.Gezocht:

Fa. Frank

Kroon Mode

• l-. *.V

1

geldig van 11 l/m 18 januari '89

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Speciaal adres voor:
gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

Adres: Parallelweg 10
Boekhandel

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE KROCHT
Grote Krocht 17, Zandvoort

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

.voor

Specialisten in organisatie- en
publiciteitsdrukwerk
Groot genoeg voor een efficiënte produktie,
klein genoeg om U bij thuis te voelen

Boeken over
oude culturen
van 29,50
nu
voor

14,90

uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
gggggtfCPifonDAnDCCce

Div. kookboeken
van 9,90

DE WIT VERHUIZINGEN

Drukkerij Randstad
Stationsweg 38
Postbus 233
I430AE Aalsmeer
Telefoon: 02977-25 14 l*
Telefax: 02977-21968

(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
9
Geopend van 8.00 tot 17.00
Tel. 020-226445.

Wij maken ook Uw familiedrukwerk
Wij leveren o.m.:
• periodieken
• katalogi
• folders
• kantoordrukwerk

Fa.
Kroonenberg

ft^

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuispiem 12, Zandvoort

.,Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr. 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zanuvoo'i

T. Goosens

Pasteurstr, 2, Zandvoo't

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 616.000 BRIEVENBUSSEN
Donderdag 19 januari 1989

Mees en Zn komt met
nieuwe verzekering
voor strandpachters

IMieuw
49e jaargang nummer 3

Los nummer ƒ 1.25

Autoverkeer ?

ZANDVOORT - De m Rotterdam gevestigde verzekermgsmaatschappij Mees en Zoonen
orengt een nieuwe schadever
rekermg voor strandpachters
bedrijven op de markt Deze is
duurder dan de oude verzeke
i mg, maar heeft wel enkele be
langrijke voordelen

Mees en Zoonen verzorgt al jaren
ling verzekeringen voor tal van
strandpachters De nieuwe polis is
Jan ook opgesteld in overleg met de
vi ij kort geleden opgerichte Neder
landse Vereniging van Strandexploi
tanten Noordzeestrand en is be
stemd voor de leden daarvan Wel
ligt het tarief hoger dan bij de oude
erzekermg Deze stijgt van 2,75%
naar 3,375%
Daar tegenover staat dat het eigen
risicobedrag is verlaagd van J 2500,
naar ƒ1000, Bovendien is de strand
tent het gehele jaar door verzekerd,
dus ook m de winter Behalve dat de
\erzekermg niet elk jaar opnieuw
hoeft afgesloten te worden, biedt
deze nog een ander groot voordeel
Dat is, dat niet de lage dagwaarde
maar de vervangingswaarde van het
materiaal wordt vergoed
Mees en Zoonen acht zich echter
niet verplicht, met elke willekeurige
pachter een dergelijke verzekermgs
ivereenkomst af te sluiten Men
sluit dan ook niet uit, dat er een
selectie wordt toegepast

'Gemeente komt niet voldoende op voor onze belangen'

over tiental punten
ZANDVOORT De strandpachters zijn nog steeds niet tevie
den over het hen voorgelegde pachtcontract tot l januari 1998
In december 1988 getuigden zij reeds van hun ongenoegen over
bepaalde onderdelen Afgelopen week wezen zij de commissies
van Publieke Werken en Financien opnieuw op punten die hen
niet zinnen Zo ontbreekt een optie op de volgende tien jaar
AUTOVERKEER
ROTONDE
HEEFT ^
VOORRANG

ZANDVOORT - 'Autoverkeer op Rotonde voorrang-' Maar hoe zit het
dan bijvoorbeeld met motoren? Wellicht dat menig bestuurder zich dit
ondertussen heeft afgevraagd Navraag op het politiebureau leert, dat
onder 'autoverkeer' tegenwoordig ook motoren vallen. Het begrip 'snelverkeer' wordt namelijk niet meer gehanteerd In feite omvat 'Autoverkeer' alle gemotoriseerde voertuigen op twee of drie wielen, met een
motor-inhoud van meer dan 50 cc. Dus, ook voorrang voor motoren

Voor de commissievergaderingen
had de Vereniging van Strandpach
ters reeds een bezwaarschrift inge
diend met dertien kritiekpunten Zo
zijn de pachters van mening dat de
gemeente hun belangen niet vol
doende 'uiterst pover , heeft behar
tigd bij Rijkswaterstaat en het Hoog
heemraadschap Rijnland Zelf zijn
zij daar buiten gehouden 'Maar wij
zijn wel de belanghebbende partij'
aldus penningmeester Jan Paap, wat
wethouder Aukema maandagavond
toegaf Het ging onder andere om
verlenging van het seizoen met de
maand oktober, om zodoende de
vaak mooie herfstvakantie nog mee
te kunnen pakken Uit de notulen
van pen bespreking met Rijnland
blijkt dat de gemeente voorstelt het
seizoen op 30 september te laten em
digen Wat betreft het sluitingsuur,
nu 24 00 uur, geldt mm of meer het
zelfde De pachters zien dit liefst

Poststraat wordt definitief afgesloten
ZANDVOORT - De Post
straat wordt waarschijnlijk
log deze week definitief afgesloten voor doorgaand ver
keer De gemeente komt hiermee tegemoet aan de wensen
van de bewoners Door deze
maatregel zijn Kerkplein en
Kerkstraat zomers na 1100
uur uitsluitend wandelgebied
De Poststraat blijft vanaf de Hoge

weg toegankelijk voor het autover voor bepaalde gelegenheden en voor
keer, maar wordt 'doodlopend' Men begrafenisauto s weggehaald kun
kan nog doorrijden tot aan het tegel nen worden Een aantal meters ver
plateau aan de rechterkant, vrij kort der, aan de zijde van het Kerkplein,
voor de Hervormde Kerk Daar kan komt eveneens een rij paaltjes te
men ook draaien om de straat te staan De Hervormde Kerk mag tij
kunnen verlaten Hierdoor ontstaat dens kerkdiensten over de tussenhg
er dus tweerichtingverkeer in de gende ruimte beschikken om auto's
Poststraat
van waarschijnlijk alleen maar
mpeily k ter been zijnde bezoekers te
Bij het tegelplateau wordt de parkeren
straat afgesloten met paaltjes, die
De afsluiting heeft voor een groot
deel te maken met klachten van be
woners van de Poststraat, over de
hoge snelheden waarmee automobi
listen regelmatig voorbij reden Dit
is nu voorgoed voorbij Door dez°
maatregel ziin tevens het Kerkplein
en de Kerkstraat zomers na 11 00
uur volledig afgesloten voor het ver
keer Vanaf het Raadhuisplein is de
toegang in het zomerseizoen na
11 00 uur eveneens onmogelijk door
een verkeerspaaltje Kerkplein en
Kerkstraat worden daardoor na dat
tijdstip wandelgebied, maar dat
houdt nog met in, dat de bestrating
wordt aangepast

e De Poststraat, binnenkort een rustig, doodlopend straatje.
(Archieffoto)

Rijverbod voor
automobilist
ZANDVOORT - Vier op de
Koninginneweg geparkeerde
auto's moesten het vrijdag
avond een week geleden ontgelden, toen een 38 jarige
^andvoortse automobilist van
een feestje bij een der sportverenigingen kwam De dader, die
na deze reeks botsingen was
doorgereden, werd later hggend m een tuin aangetroffen

Waterstanden
Datum

19 jan
20 jan
21 jan
2^ jan
23 jan
24 jan
25 jan
26 jan
27 jan
Maanstanden

HW

LW

01 15 0904
0215 1016
0306 1045
U j 45 11 35
04 25 - 04 59 00 39
0535 01 14
0610 0200
0642 0215

HW

LW

133621 55
1425 2244
15142325
1554 2355
1636 1226
17091255
1748 1336
1825 1355
1854 1436

Zaterdag 21 jan VM 22 33 uur
Spnngtij 24 jan 04 59 u NAP+94cm

Daarover zal pas besloten worden
bij de vaststelling van een centrum
plan Zover echter is het voorlopig
nog niet De gemeente moet nog met
een voorstel komen, dat daarna de
inspraakronde ingaat

'Mij staat een Rommeldam voor
ogen met echte straten en gebou
wen, zoals slot Bommelstem, die al
lemaal toegankelijk zijn', zo laat
Van Santbrink weten in een inter
view van Pred Lammers voor het
dagblad Trouw van afgelopen maan
dag 'De wereld die Marten Toonder
in zijn vele stripverhalen heeft ge
schilderd, zal er tot leven komen
Het zal een bezienswaardigheid woi
den m de geest van de Eftelmg, met
een grote speeltuin erbij en een
Bommelmuseum' De familie Toon
der, met name de zoon van Marten,
heeft volgens hem belangstelling
voor het plan
Van Santbrink is met zijr idee al
op bezoek geweest bij burgemeester

Van der Heijden, die er in eerste
instantie niet afwijzend tegenover
staat Toch valt er binnen de dienst
Publieke Werken de nodige scepsis
te ontwaren ' Ik betwijfel of het plan
levensvatbaar is", antwoord direc
teur Wertheim desgevraagd "Vol
gens mij hebben we er geen geschik
te ruimte voor" Hij verwijst het
plan dan ook min of meer naar waar
het oorspronkelijk ook vandaan
komt, het land der fabelen
Van Santbrink kan zelf ook weinig
zeggen over de haalbaarheid, zo
leert een telefoontje naar deze Bom
melliefhebber "Eigenlijk staat het
hele plan nog in de kinderschoenen
Voor we dat goed hebben opgezet
zijn we zeker al weer een half jaar
verder" Ook is nog niet duidelijk
hoe een en ander bekostigd moet

Jongetje eet gif
ZANDVOORT - Zondag heelt een
3 jarig jongetje muizenvergif gege
ten Hij werd door zijn vader en moe
der naar de Mariastichting in Haar
lem overgebracht, waar zijn maag
werd leeggepompt Hij werd ter ob
servatie opgenomen

Burgemeester bekijkt rommel
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden en Pubheke Werken-directeur Wert
heim hebben maandagmiddag
een kijkje genomen in Zandvoort noord Aanleiding waren
de vele klachten over rommel,
open containers, wrakken en
andere storende objecten op
straat die een goed leefklimaat
in deze wijk onmogelijk zouden maken
"Dit kan inderdaad niet", was het
commentaar van burgemeester Van
der Heijden tegen de fotograaf, toen
hij de rommel in ogenschouw nam
"Wy hebben er een tijdje rondgeie
den' vei telde Wertheim later 'Op

sommige plekken is het inderdaad
een grote rotzooi Er zal ambtelijk
bekeken worden wat eraan te doen
is", aldus de directeur PW Sommige
objecten als containers en oude
vrachtwagens, worden gebruikt als
opslagplaats Daai voor zal een ande
re oplossing moeten komen Overal
bestaat v\el een oplossing vooi ', zegt
Weitheim overtuigd
Na de inventarisatie moet de toe
stand aangepakt worden door zijn
dienst en de politie, zo concludeer
den beide heren, al ligt bij deze laat
ste het zwaartepunt, omdat het een
probleem is dat zich op de openbare
weg voordoet Omdat de politie tot
de portefeuille van de burgemeester
behoort, zal n^ze de coördinatie op
zich nemen

\erschoven naar 03 00 uur om in ie
der geval de mogelijkheid te hebben
zo lang open te blijven Een beslis
sing hierover was uitgesteld tot er
een nieuwe burgemeester was Au
kema liet weten dat Van der Heijden
hierin geen verandering wil bren
gen

afsluiten vooi het publiek bijvoor
beeld \ ooi evenementen zonder dat
de pachteib eniae aanspiaak op
schadeloosstelling kunnen doui SJP!
den Dat Intste geldt ook indien
Rijnland of gt meente het nodig ach
ten het strand te ontruimen of de
overeenkomst te beëindigen

© Maaike Koper behaalde
Volgens wethoudei Aukema bleef
ei slechts een enkel punt overeind
een eervoile plaats bij de
van de bezwaien Hij leek de com
landelijke biertapwedstnjmissieleden op zijn hand te krijgen
den.
Pag. 3
Wel betreurde een aantal van hen
dat het college de pachters mot nog
een keer had uitgenodigd v ooi een
® Dit weekend viel v/eer
Andere meningsverschillen be afrondend gesprek voor het con
spectaculair zaalvoetbal
treffen ondeimeer het kort schoon tract aan de commissie wei d voorge
opleveren van het strand door de legd Ingwersen CDA, hield moeite te beleven.
Pag. 5
gemeente aanspiakehjkheid bij met de situatie en wenste deze in
schade aangericht door de plaatse beslotenheid alsnog te bespreken
lijke overheid of Rijnland de af Daaruit vloeide voort dat de pach 1 ® Het Rode Kruss Zandstand tot de draadafrastering van de ters alsnog zijn uitgenodigd
j voort is een van de best
zeereep, het aanhouden van een
Financieel waren de partijen al tot
getramde afdehngen, zegbouwlaag in plaats van twee en het elkaar gekomen met /156 20 per
reddmgsmatenaal De pachters zijn strekkende meter strand De pacht
gen
twee
scheidende
van mening dat niet zij maar de ge prijs stijgt
met terugwerkende
functionarissen.
Pag. 7
meente de verantwoordelijkheid kracht in 1988 met 3"o de negen
hiervoor draagt Daarnaast zijn be daarop volgende jaren telkens met
© Tegen
doortrekking
trokkenen verbolgen over de rege 2°o De belasting op strandstoelen is
ling dat de gemeente het strand kan daarmee van de baan
van de Herman Heijermansweg is een nieuwe
groep in het geweer geko-

Politie Zandvoort rolt
nationale
• Een tevreden kijkende Ab Barmentlo, die de leiding had over het
Zandvoortse rechercheteam
Foto Bram St jnen

T*
.'JL/.

weer compleet
ZANDVOORT Het bestuur van
het CDA Zandvoort is sinds de laat
ste ledenvergadering weer compleet
Met de verkiezing van een nieuw be
stuurslid werd het aantal terugge
bracht op negen personen De sa
menstelling is daardoor als volgt ge
worden K C v d Mije Pzn , voorzit
ter, Th B M Hilbers, vice voorzit
ter, G J Bluijs, secretaris, D P Bos,
penningmeester, A B Biekmann, Y
Brune, PLC Huyskens, E J Kos
ter, mw M v d Meulen Heijmk

ZANDVOORT
De Zand
voortse politie heeft samen
met Engelse collega's en doua
ne een internationale drugslijn
opgerold Het ging voorname
lijk om het smokkelen van
drugs, van Nederland naar En
geland Zondag werden twee
Zandvoorters
gearresteerd,
alsmede vijf Engelsen Tegelij
kertijd werd 250 kilo hasj, ter
waarde van ongeveer 1,5 mil
joen gulden, m beslag geno
men Aan de arrestaties ging
een onderzoek van luim due
maanden aan vooraf
De drugs werden m een vrachtau
to via Hoek van Holland naar Enge
land gesmokkeld Daar werden deze
overgeheveld m een personenauto,
die later op een parkeei terrein werd
opgehaald door een dneentwintigja
nge Zandvoorter die een en ander
naar een dealer bracht
In samenwerking met de Britse
douane en politie konden alle ver
dachten zondagmiddag rond zes
uur, op het moment van het laatste
transport
worden gearresteerd
evenals de dealer

In verband met deze zaak weid
ook een negenendertigjange Zand
voorter, medeeigenaar van een cof
feeshop in de dorpskern m zijn wo
nmg aangehouden Daarvoor werd
bij huiszoeking voldoende bewijs
materiaal gevonden Hij wordt er
worden Geldschieters zijn nog met van verdacht, de oigamsatoi te zijn
voorhanden
En waarom deze ge van deze transporten, waarbij hij
meente9 "Zandvoort ligt toeristisch werd geassisteeid dooi zijn in Enge
erg gunstig' Veertig jaar lang tot land gearresteei de plaatsgenoot
januari 1986, schreef auteur Marten
Toonder zijn Bommelverhalen met
Deze laatste werd aangehouden
als hoofdpersonen Ollie B Bommel met 250 kilo hasj m zijn auto Wrang
en Torn Poes Uiteindelijk liet hij voor deze koener moet wel zijn dat
heer Ollie Annie Doddel trouwen en hij er waarschijnlijk slechtei vanaf
daarna was het afgelopen Tot spijt komt dan zijn opdrachtgever omdat
van Rob van Santbnnk, die onder de straffen op diugshandel m Enge
tussen zelf een boek schreef 'De cu land aanzienlijk zwaardei zijn
neuze wereld van Heer Bommel en
Torn Poes' met alles aan randver
Het Zandvooitse rechercheteam
schijnselen rond deze stripfiguren onder leiding van Ab Bai mentlo is
Daarnaast stelde hij de 'Eeiste Ne de twee waai schijnlijk op het spooi
derland^e Torn Poes curiosa catalo gekomen, doordat zij de laatste tijd
gus' samen
giote sommen gelds uitgrven Zo
In het Brabantse Oisterwijk, op hebben beide onlangs elk een nieuw
het terrein van het voormalige les pand in het centrum beti okken w el
taurant De Gemullehoeken , is i eeds ke momenteel vooi grote taediagen
zeven jaar lang een miniatuur Rom woiden verbouwd Bovendien werd
meldam gevestigd geweest, dat op 29 al enige tijd hun telefoon afgetapt
juni 1955 door Godfried Bomans
werd geopend De oppervlakte be
De aanhouding van de diverse vei
sloeg 3500 rrT Van Santbergen dachten vormt een dei de succes van
hoopt uiteraard dat zijn' Rommel de Zandvoortse politie bij haai be
dam langer meegaat Naast de diver strijding van de drugshandel m koi
se gebouwen uic de stup zal dit ook te tijd Eind vong jaar weid een dea
een Bommel museum moeten be lei uit deze gemeente opgtpakt
vatten, waarvoor de initiatiefnemer
zijn eigen verzameling ter beschik
Eerdei m de maand januai i ondel
king stelt
schepte men m samenwerking met

Zandvoort mogelijk thuishaven voor
'Rommeldam' van Ollie B. Bommel

ZANDVOORT/AMSTER
DAM - Zandvoort is een van de
gegadigde gemeenten om een
echt 'Rommeldam' te herbergen, de stad van stripfiguur Ollie B Bommel, geesteskind
van Marten Toonder De tweeendertigjange Amsterdammer
Rob van Santbrink zou een
dergelijk plan best in de duiDe Koninginneweg was de onder nen willen realiseren

invloed verkerende bestuurder ken
i elijk wat te smal, waardoor hij met
Je rechterzijde van zijn voertuig de
vier geparkeerde auto's aanreed De
'nokkenmaker koos vervolgens het
l azepad, waarna de door het tumult
gealarmeerde omwonenden de poli
tie waarschuwden Lang hoefden de
agenten in eerste instantie niet te
toeken Niet ver van de plek des on
heils werd de verlaten auto aange
Uoffen, maar van de dader geen
snoer Na een korte zoekactie vond
men deze liggend en 'm kennelijke
staat verkerend' in een der tuinen m
de directe omgeving
Op het bureau verklaarde de man
doorgereden te zijn, omdat hij in pa
i lek was geraakt Een ademanalyse
niet de nieuwe Datamaster gaf als
tesultaat 815 UG, wat overeenkomt
met ongeveer 1,9 promille alcohol in
het bloed Betrokkene ontving een
l roces verbaal en kreeg een rijver
bod van tien uur opgelegd

Oplage 4650

!men.

de Engelse autoriteiten een partij
van 1000 kilo hasj, welke per boot
naar Engeland zou worden overge
bracht Hierbij werden drie Neder
landers en een Amerikaanse vrouw
gearresteerd Of er enig verband tus
sen deze twee zaken bestaat is nog
niet duidelijk
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® Een huis inrichten is
meer dan een bankje verzetten.
Interieurarchtect
Marita Horn vertelt erover
op onze nieuwe maandelijkse pagina BBHH. Voor
hen die m de vrije tijd bezigheden Binnen of Buiten
Huis hebben.
Pag. 9

(Advertenties)

Mare OTolo
BEGIJNE BOETIEK
GROTE KROCHT 23 2043 LT Zandvoort 02507-18412

OP DE WINTERKOLLEKTIE

SCHOOLINFORMATIEBULAGEN J 989
HET PAROOL/WEEKMEDIA/TÖP 8+1
INFORMATIE OVER
ADVERTEREN
Frank van Roo> 02975 4004 l

VERSCHIJNINGSDATA
25 /onuor PD 22 23 lebruur

NAAR EEN ANDERE SCHOOL .. ?
MAAR WELKE .. ?

o r'
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Giro/bank
Telefoon -

(i v m contiole bezorging^ i WK

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ 4 2 5 * O kwartaal ƒ1350 O halfjaar {2175 O jaai ƒ 4 4 7 5
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia
Antwoordnummer 10051 1000 PA Amsterdam

l
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UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Deze achertentieruimte \an 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
\ a n bijvoorbeeld jubileum reunie, \ernadennK, hu
\\ehjk geboorte of andere famihebenchten
U bereikt met deze advertentie 11^00 mensen in
Zand\oort Bentveld en Aerdcnhout in betaalt daar\oor slechts/2700 (p\cl b'". BTW)
\oor mi'ei mform itie btl \\etkmtdia Uithoorn tele
foon 02973 100-11

Aangevraagde en verleende bouwvergunningen
1B89
oprichten dubbele woning
- Kostverlorenstraat 118
2B89
geheel veranderen winkel/restaurant - Zeestraat 44
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van 8 30
tot 12 30 uur Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij
burgemeester en wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een Verklanng van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn

INGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN PROCUREURS

139B88 oprichten loods
- Max Planckstraat
94B88 garage plus berging
- Kostverlorenstraat 91
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen
op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschnft indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort postbus 2,
2040 AA Zandvoort

SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON 023261230
TELEFAX 023 2/4785

Verleende kapvergunningen
Julianaweg 19
Pamassialaan 29
Grote Krocht 43

Nu ook In Uw Regio!!
Lames

ANNY BLATT

-

1 populier
3 zeedennen
3 iepen

Zij die menen dooreen vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen, kunnen op
grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschnft indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort postbus 2,
2040 AA Zandvoort

v

e clusief Frans breigaren

Brei-studio „Philippine"
Nassaulaan 3 Haarlem Tel 023310237

Beleidsplan Gezondheidszorg
Voor de bevolking is ter visie gelegd het concept 'Beleidsplan Gezondheidszorg
deel V Beleidsvoornemens'

Te koop gevraagd
voor een van onze klienten

l

RAT
Prijsmdicatie tot ƒ150.000,Mak. o.g. Coster B.V.
02507-15531
Te koop gevr.

Het betreffende concept ligt met ingang van 18 januan 1989 gedurende 42 dagen op de
afdeling interne zaken, Swaluestraat 2 voor een ieder ter inzage (geopend alle
werkdagen van 09 00 -12 00 uur)
Gedurende de termijn van ter mzageliggmg, kan een ieder bij burgemeester en
wethouders schnftelijk commentaar c q suggesties indienen
19 januan 1989

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

DROGISTERIJ

uitvaartverzorging
kennemerland

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel 02507-12327

Br. ond. nr
958419.

uw adres voor
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

DAG en NACHT bereikbaar

fel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

dHcdtestraat 12, Haodwort
tel5 02507-12805
BAR - GRILL - DISCO
nieuw in

P. J. d'HONT

ZANDVOORT

UITVAARTVERZORGER

presenteert:

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

VRIJDAG 20 JANUARI
vanaf 21.30 uur

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

tel. 02507-1 53 51

ROB HOEKE
Rhythm - Blues - Rock-Roll Group
Wij zijn geopend van 21.00-03.00 uur op vrij en za
(voorlopig)

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

DAG EN NACHT VERZORGING
STEENGRILL RESTAURANT

„De yuurüoet"

ZWEMLESSEN
Bij Sportacademie
Nauwelaerts de Agé

NIEUW

Moeder-baby en kleuters.
Jeugd v.a. 3 jaar
diploma zwemmen.
Lessen voor volwassenen.
Maak kennis met onze speciale
lessen (conditie zwemmen).
De eerste maand half tarief.

Martin Gaus
voeders
nu bij

Individuele instructie in modern
bad, water 30°.

ZANDVOORT
Diaconiehuisstraat 16

Vraag proefles aan.
Ook vrij zwemmen.
Overveen
Bloemendaalseweg 152
Tel. 023-276667

Tel. 19345

KUNSTSTOF

dierplezier

%n
'X*
„i'itt.

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

29,50
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
Gedurende de
wintermaanden zijn
wij dinsdag en
woensdag
GESLOTEN.

WAAROM RESERVEREN
OF BOEKEN BIJ
REISBUREAU
CEBUTO-NOORD-ZUID??
1e Om de juiste voorlichting
2e Om de uitstekende service
3e Om de jarenlange ervaring van het
baliepersoneel

OMDAT OGEN GOUD WAARD ZIJN
Een technisch perfekte, goudgekleurde ontspiegelmg
Cosmetisch uiterst aantrekkelijk (want onopvallend, de kleur
vertoont grote overeenkomst met de tint van de huid)
Optimale lichtdoorlaatbaarheid

VRAAG NAAR
ONZE SPECIALE
AANBIEDINGEN

Nieuw!!!
Geen dikke kunststof glazen meer.
Nu ook te leveren in superdun
Vraag vrijblijvend informatie bij

OPTEK
HALTESTRAAT 5
ZANDVOORT

REISBURO CEBUTO-NOORD-ZUID
Tempeliersstraat 47, Haarlem. Tel. 023-313950
NOG STEEDS HET ADRES VOOR UW VAKANTIE
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BRIEVENBUS

De Bewaarschool

Verpaupering
nieuw-noord (3)

fietstunnel waar we doorheen kunnen om dit grove schandaal te ontvluchten.
F. Veerman

Mede n.a.v. het artikel in uw nummer van 29-12-88 alsmede van 12-1-89
wil ik U middels deze open brief aan
het College van B. en W. en aan de
fracties van de in de gemeenteraad
zitting hebbende politieke partijen
de volgende wandelroute voorstellen.

Openbaar

Dan gaan we aan het eind linksaf
de Kamerlingh Onnesstraat in. Wat
we op deze weg vinden, is reeds in
vorige edities ter sprake geweest,
dus gaan we zonder uitleg door naar
het eind van de weg en linksaf de
Voltastraat in.
Aan de even zijde zien we de resultaten van onze plantsoenendienst
maar onze aandacht gaat naar de
oneven zijde, d.w.z. dat gedeelte
waar bewoners op kijken.

Maaike regionaal de beste

met veel ruimte en groen zal tainnenkort verleden tijd worden, want alles
moet wijken voor toerisme en woningbouw. Jammer dat op deze wijze met ons mooie Zandvoort wordt
omgesprongen en dat nooit iemand
bedacht heeft, dit gebeuren een halt
toe te roepen.
Mevr. C.H. Koome

rf-m,»nf\-n
2T O(3ll
Op 10 januari werd met het grondig gelijkmaken van het stui groen
Als oudere durf je 's avonds al niet
achter de Flemingstraat een begin
meer op straat. Maar lx per jaar
gemaakt.
Het
werd
rigoreus
aangeAan B. en W., met referte aan mijn
naar het Nieuwjaarsconcert moet
Mooie gezonde bomen, die nog toch
schriftelijke klachten over de ver- pakt.
kunnen? Je gaat met drie oudebest
overgeplant
hadden
kunnen
paupering gedateerd 25-1-86 en worden, werden als luciferhoutjes re dames, waarvan twee moeilijk ter
9-3-86 alsmede gezamenlijke klachbeen zijn, naar de Hervormde Kerk
ten gedateerd 17-11-88. Aan de diver- omgemaaid.
voor het Nieuwjaarsconcert, 't Was
Niets,
maar
dan
ook
niets
bleef
se fracties, omdat zij, gezien de overeind staan, het was een ware enig, zo mooi, sfeervol en gezellig en
nieuwjaarswensen in het ZN van 5
komt er tevreden vandaan om
ontzettend en om te hui- je
januari j.L, het milieu zo hoog in het slachting,
naar huis te gaan. En wat denkt U,
len,
in
en
in
triest.
Waar
waren
de
programma hebben staan. Hier is milieugroepen gebleven, die mis- een bon van f 35,- op je auto.
dus een kans om te bewijzen dat U schien nog een poging hadden kunJe moet zeker ieder uur de kerk
zich werkelijk zorgen maakt.
nen wagen om de paar overgebleven uit lopen om vier kwartjes in je mete doen. Conclusie, of je gaat hestukken groen te beschermen en te ter
We beginnen onze route bij de Van behouden.
lemaal niet meer, óf een dure taxi.
Niemand
heeft
zijn
stem
Lennepweg, hoek Linnaeusstraat en
horen, misschien waren het Dag concert! Thuis blijven.
vinden een bord met de tekst: 'Geen laten
Een inwoonster van ons zo vooruitook
roependen
in de woestijn?
doorgaand verkeer. Woonwijk', hetstrevende Zandvoort!
Voor
elf
huizen
met
garages
wordt
geen aangeeft wat men voor ogen onze privacy opgeofferd; want 10
had. Aan het eind gaan we rechtsaf meter tussenruimte stelt natuurlijk (Naam/adres bij redactie bekend)
en zien een afgrijslijk bouwval dat niets voor. Zodat we straks ongena de sloop van een gedeelte daar stoord bij elkaar op tafel kunnen
Volgens een woordvoerder van de
kennelijk zal blijven staan. Door de kijken, voor beide partijen geen Gemeentepolitie Zandvoort geldt op
aanleg van riolering is de 'stortde desbetreffende locatie een stopvervooruitzicht.
plaats' van een bouwfirma verwij - prettig
bod. In totaal kregen negentien verZo
langzamerhand
gaat
Zandderd, vraag: komt deze weer terug of voort aardig op een betondorp lij- keerd geparkeerde auto's een bon.
zal de bouwval worden omringd met ken, het karakter van een badplaats Red.
een aan te leggen plantsoen?

De foto van deze week, afkomstig van Corrie Schaap en ingezonden door de
heer Cor Davids, werd gemaakt op de oude Bewaarschool bij het Kerkdwars

j Weekenddiensten
Weekend: 21/22 januari 1989
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Regionale):
023-334323/363476.
Hulsartsenpraktijk Nieuw Noord:
tel. 19507, Ad Scipio Blüme. Huisartsenpraktijk G.J.J. Mol/P.C.F. Paardekoper: Voor dienstdoende arts
bellen: tel. 15600/15091. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flieringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233: — •Verloskundige: Mevrouw
Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, tagg:
023-313233.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen

j Kerkdiensten
Weekend: 21/22 januari 1989
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische
dienst in Gereformeerde Kerk, door
de gezamenlijke pastores
Kindernevendienst
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische
dienst in Gereformeerde Kerk, door
de gezamenlijke pastores: D. Duijves, L. den Hartog, J. van Leeuwen
en mevr. C. Schram
Kindernevendienst
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische
dienst in Gereformeerde Kerk, door
de gezamenlijke pastores
Roomskatholieke Kerk:
Vrijdag 10.00 uur: E.V.
Zaterdag 19.00 uur: E. V. met samenzang, D. Duijves
Zondag 10.00 uur: Oecumenische
dienst in Gereformeerde Kerk, door
de gezamenlijke pastores
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool/bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst, ds. E. Bo-

Zandvoorts
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De dames onderwijzeressen zijn: staand: Dirkje Keur, Cor Schaap en

Jannetje Keur. Zittend: Wijntje v.d. Mije, Juffrouw van den Ende en Cor Paap.

Dagje 'treinen' voor kleuters

van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
• Geïnspireerd door de trein-excursie maakte de zesjarige René Mettes
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand deze tekening.
voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
ZANDVOORT - Voor de deskundig onderzocht werd hoe de
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- jongste leerlingen van de Ma- limonade smaakt.
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- ria Basisschool heeft het HaarHet bezoekje aan Haarlem was zo
der volgens afspraak. Deze hulpver- lemse station van de Neder- gezellig, dat ook de terugweg zinlening, beschikbaar voor iedere in- landse Spoorwegen geen gehei- gend werd aanvaard: 'De stoker en
woner van Zandvoort, is gratis.
de machinist, die hebben de trein
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. men meer. Afgelopen donder- gemist', klonk het door de coupé.
dag
maakten
zij
een
korte
ex;023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
cursie, waarbij het complex Ook nog toen de conducteur langsuur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. van onder tot boven werd beke- kwam om de - door de kleuters zelf
Davidsstraat. Eerste en derde ken.
gekochte - kaartjes te knippen. Op
woensdag van de maand van
het station in Zandvoort stonden de
17.30-18.30 uur.
'We are the champions', klonk het vaders en moeders die hen ook hadHuurdersspreekuur NVH: Ie en 3e over de perrons in Haarlem. De twee den uitgezwaaid, klaar om hun kindinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Ple- groepen kleuters hadden zich com- deren op te halen. Maar voor iedermingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
fortabel genesteld op een postwagen een naar huis ging, kon er nog even
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641. en lieten zich al zingend rondrijden een kijkje genomen worden in de
Taxi: tel. 12600.
door een welwillende NS-medewer- locomotief. Dat maakte het feest
ker. De juff's en een aantal moeders compleet.
er achter aan.

damer
19.00 uur: Avonddienst dhr. P. Steffens/ds. J. Overduin
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur.
Inl.: R. van Rongen, L. Meeszstraat
14, Haarlem, tel. 023-244553.

B Burgerlijke stand
Periode: 10 - 16 januari 1989
Ondertrouwd:
Schreuder, Maurits en Voolstra, Jeanette
Vleeshouwers, Paulus Cornelis en
Bluijs, Yvonne Johanna Maria
Gehuwd:
De Goede, Rudolf Gerardus Marten
en Bindels, Heidi
Geboren:
Eva Anna Klazina, dochter van: Van
Delft, Petrus Paulus en Van der Ven,
Klazina Theodora
Overleden:
Schumann geb. Redeker, Elizabeth
Cprnelia, oud 78 jaar
Bierenbroodspot geb. Vonk, Johanna Cornelia, oud 92 jaar
Koster geb. Rouselle, Elisabeth, oud
70 jaar
Wardenier, Johan, oud 71 jaar
Van der Veen geb. Broersma, Albertje, oud 88 jaar

Gezamenlijke
kerkdienst
ZANDVOORT - Zoals elk
jaar houden de Zandvoortse
kerkgemeenschappen
ook
deze maand januari een gezamenlijke dienst van 'Woord en
Tafel': zondag 22 januari in de
Gereformeerde Kerk aan de
Julianaweg, aanvang 10.00 uur.

Alle mogelijke plekjes werden bezocht. Zo werd bekeken waar je
kaartjes kunt kopen, waar je je koffer in een kluis kunt opbergen en
hoe je uitzoekt hoe laat en op welk
perron je trein vertrekt. Daarnaast
werd natuurlijk ook uitgebreid gediscussierd over wat al die blauwe
borden met afbeeldingen, bijvoorbeeld met een mes en een vork, betekenen. De kinderen namen een kijkje in de wachtkamer en natuurlijk
ook in de stationsrestauratie, waar

Parkeren

Achtereenvolgens worden wij vergast op: sloopdelen van vrachtauto's, losliggende assen, wielen, autobanden, oliedrums, lekkende olie,
bouwpuin, boot-carriers, ijzeren
rekken, aanhangwagens, opgestapeld puin en losliggend vuil. We zijn
halverwege de straat.
Dan komen oude sloopauto's,
wrakken, een landrover volgeladen
met grof vuil en overige troep. We
gaan weer verder en vinden een
rioolbuis gevuld met afval en puin,
een aanhangwagen met golfplaten,
overhangend over de stoep een aantal pijpen en op de stoep een verzameling oude buizen en andere rotzooi. Het geheel wordt gelardeerd
met stapels straattegels en puin.
We gaan nu linksaf en zien op
straat geparkeerde 'zee-containers',
aanhangwagens, oude karren, oude
schaft-kar, een met grote glasscherven bezaaide duinrand en natuurlijk
weer autobanden, bouwpuin en overige troep.
Tenslotte vinden we een bos van
paaltjes en omgevallen of omgetrapt
hekwerk als overblijfsels van een
mislukt plan (het Zandvoortse Bos)
over de gehele lengte en zichtbare
duinrand.
Gelukkig vinden we hier ook de

• Maaike Koper in 'Kopertje', de beste biertapster uit de regio.Foto Bram stijnen

ZANDVOORT - De Zandvoortse Maaike Koper van het gelijknamige café op het Kerkplein mocht vorige week woensdag
aantreden in finale van de landelijke biertapwedstrijd, georganiseerd door Centrale Brouwerij Kantoor. Familie, vrienden en
fans kwamen mee om haar moreel te ondersteunen.
Het Centraal Brouwerij Kantoor
organiseert deze wedstrijden al vanaf 1953. Maaike had zich vorig jaar in
't Boeckaniersnest, tijdens één van
de voorronden in zestig verschillende regio's, weten te plaatsen voor de
finale, die zoals gebruikelijk tijdens
de Horecava zou worden gehouden.
Zoals te verwachten werd het uitermate spannend in de Amsterdamse RAI, waar negenenvijftig profes-

sionals naar toe waren gekomen om
'in een zinderende strijd de bierpullen te kruisen'.
Maar het afvalsysteem speelde
Zandvoortse tapster danig parten.
Daardoor kwam zij op 303 punten,
goed voor een niet onverdienstelijke
21e plaats.
Zandvoorts beste tapster kreeg een
eervolle vermelding en een bewijs
van vakmanschap.

Verenigingen in zak en as door afbraak

ZANDVOORT - Toneelvereniging Wim Hildering en de
Zandvoortse Kinderoperette
Vereniging zitten in zak en as.
De opslagplaats waar zij hun
kostbare toneelmateriaal hebben ondergebracht, is langzamerhand veranderd in een
bouwval met ingeslagen ruiten. De afbraak van de helft
VERENIGINGSNIEUWS van het gebouwtje, vanwege
rioleringswerkzaamheden,
deed daar nog eens een schepje
op. Geld voor de noodzaW. Thomassen gast boven
kelijke opknapbeurt hebben
beide verenigingen niet.

beide verenigingen, die elk een unieke bijdrage leveren aan het Zandvoortse culturele leven.
'Zonder decor's en rekwisieten
geen uitvoeringen meer', zo laten bestuursleden van beide verenigingen
wanhopig weten. Zij hebben vorig
jaar dan ook een dringend beroep

gedaan op de gemeente om te helpen
zoeken naar een oplossing. Gezien
de staat van het momenteel in gebruik zijnde gebouwtje, 'wrakhout'
aldus PvdA-er Kuyken in de commissie voor financiën, wordt een ander onderkomen als het meest logische alternatief gezien. Daarbij is de

gemeente gewezen op de loods bij
het terrein van het Gemeentelijk
Gasbedrijf, die blijkbaar leeg is komen te staan.
"We wachten nu op antwoord", aldus de bij beide verenigingen betrokken acteur en regisseur Ed
Fransen.

van Vrouwen VanNu

ZANDVOORT - Oud-burgemeester van Rotterdam W. Thomassen
houdt dinsdag 24 januari in het Gemeenschapshuis een lezing voor de
vereniging Vrouwen Van Nu. Hij zal
een en ander vertellen over Antarctica, het eenzaamste en koudste continent van deze aardbol.
De lezing, verlevendigd met dia's,
omvat zowel het - ondanks de kou rijke dierenleven, als het wetenschappelijk onderzoek dat verricht
wordt vanuit de ongeveer veertig
stations die daar gevestigd zijn. Ook
Nederland is daarbij vertegenwoordigd.
De heer Kooij gaat de museumliefhebsters een mini-cursus geven over
het onderwerp 'De schilderkunst
van de 18e eeuw tot de moderne tijd'.
De eerste les is woensdag 25 januari in het Rijksmuseum, waar men
om 13.30 uur bijeenkomt bij de rechteringang. De kosten bedragen ƒ4,p.p. excl. entree.
Vrijdag 27 januari vertrekt men
om 08.30 uur vanaf het Gemeenschapshuis voor de maandelijkse excursie. Deze gaat deze keer naar
Baarn, Hilversum, Maartensdijk en
Breukelen

De gemeente had in 1984 een deel
van de voormalige kleuterschool
'Het Zeepaardje', gelegen aan de Linnaeusstraat, aan de verenigingen ter
beschikking gesteld, om hun materialen in op te slaan. Tot voor kort was
ook Postduivenvereniging Pleines
hierin ondergebracht. Deze verhuisde echter, toen in verband met rioleringswerkzaamheden de helft van
het in slechte staat verkerende gebouwtje werd gesloopt. Dat laatste
tot groot verdriet van de beide andere verenigingen, die door deze ingreep hun opslagplaats steeds verder in verval zagen geraken.
Het geheel zag er toch al bouwvallig uit, wat blijkbaar de nodige vandalen aantrekt. Meerdere malen al
werden de ruiten ingegooid en vorige week moesten de platen hechthput, waarmee de zijwand was
dichtgetimmerd, het ontgelden. Het
was aan de leden van de verenigingen om de schade te herstellen en zo
tijdig te voorkomen dat hun spullen
gevaar zouden lopen. Dat gas, licht
en water zijn afgesloten, maakt het
er alleen maar lastiger op.

Daarnaast vormt vocht een serieuze bedreiging van het toneelmateriaal, waaraan in totaal zeker honderden uren zijn besteed. Het dak lekt
namelijk als een mandje. Een en anVóór zullen gaan: pastor Th.W.
der vergt ongetwijfeld enkele duiDuyves, die tevens de verkondiging
zenden guldens om de boel goed geverzorgt, namens de Rooms Katho7
noeg op te knappen, al zien de buur'clieke kerk, dominee L. den Hartog,
bewoners het bouwval voor hun
Gereformeerde kerk, dominee J. van
deur liever verdwijnen. Het benodigLeeuwen, Nederlands Hervormde
De Nederlandse . Christen Vrou- de geld hebben de verenigingen niet
kerk, en mevrouw C. Schram, Vrij^ wen Bond houdt woensdag 25 janua- en de subsidiekraan is dichtgezinnige geloofsgemeenschap NPB. ri een bijeenkomst in de Gerefor- draaid. Ook ontbreekt het aan conVoor de jeugd is er een kinderneven- meerde Kerk, ingang Emmaweg, tanten voor een afrastering, die zij
dienst. Iedereen is welkom bij deze aanvang 19.45 uur. Ook niet leden als hoogstnoodzakelijk zien om vandienst, georganiseerd door de Loka- zijn welkom. Als gast is ds. E.Th. dalen op afstand te houden en zo het
le Raad van Kerken. Na afloop kan Thijs uitgenodigd, die zal spreken materiaal, bestaande uit meubilair,
men gezamenlijk koffie drinken in over het onderwerp 'Bidden in een decor's en requisieten, veilig te stelde Calvijnzaal.
moderne wereld'.
len. En daarmee de toekomst van

N.C.V.B.

De voormalige kleuterschool Het Zeepaardje is in een complete bouwval veranderd.

Foto Bram Stipen

j Dommel
HOEUAHAAAA
K HEB EEN
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SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

leveren en plaatsen van isolerende
beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

offerte

McDONALD's RESTAURANT
ZANDVOORT

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

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.D. MME
Marisstraat 13a, Tel. 15186

rti t f vjn tori V;C CD n i " •* J* «e*c!f<~ r fiett C'1')
r : 11- jfii c. 11 f o l F iet e-, ( T h K A< i e ' Mi' 8 ?
l
l ) jlt Ir l BIJ AANKOOP VAN EEN BIG MAC GRATIS

EET U

DANSSCHOOL
ALBERT K4N LINGEN

t»ir ! ff 11 i n Mi Kn> l 1(i
4
[>ri res i v Ltrx on a*,

Studio Oranjestraat 12 (einde afrit)

MET

A.s. zaterdag 20.00 uur
aanvang

l TOT 3 KILO

NIEUWE CURSUS BEGINNERS
STIJLDANSEN voor paren
(eJke leeftijd)
Ook nog plaats op clubs
voor gevorderden enz

Informaties tel. 02507-17082/16623
of persoonlijk in de studio
op vrijdag- ol zaterdagavond

Haal nu uw GRATIS Tot Ziens Surprise!
Voor alle kinderen ook nog eens een extra Surprise bij
elk weekendbezoek.
Verjaardagsfeestjes kunt u minimaal 1 weekend van
tevoren reserveren voor de vrijdag en zaterdag.

Nu bij uw eigen
warme bakker:
• Malsovit brood
• Malsovit Knackc
• Malsovit Maaltijdkoeken

McDonald's
Restaurant
tel.' 02507-16001

• Malsovit Slankspread

OPENINGSTIJDEN:

Grandioze
Opruiming
Alle lederen laarzen en
.schoenen van alle bekende
merken - o.a. Helioform,
Ortho, Anita, Weltschuh, met

3,75

Haltestraat 23
Zandvoort

1,85

Kroon Mode
Haltestraat 55
PULLOVERS
MET EN ZONDER

COL
m zwart/wit
beige/wit

etc

NU 39,-

25% KORTING

Tel.
0250712159

Kroon Mode
Haltestraat 55

DAMESSLIPS
TANGAS
1-fQc
2 stuks
l If °
vraagt

* CAFÉ-TERRASKELNER M/V
LEERLING-KELNER M/V

|

HERMAN HARMS

Shoehizz

&i^r -

Grote Krocht 22 Zandvoort

TE KOOP

keukenblokken,
kasten en bladen
lage prijzen

•* * *

Tevens

Bruynzeelstelllngen

ƒ 60 - p strekkende meter
Kroon B.V.
Tel 17619-16840

HEUPSLIPS
2 stuks
TAILLESLIPS
2 stuks

* Inlichtingen F. PAAP

^ A

V* "*! ™t*-i

yfcJ

Lekker gezellig

12,95

Wl

100% katoen

Openhaardhout
HAARLEMS
HARDHOUT

Velserbroek
Rijksweg 343
023-375381
b g g 250402

PANNEKOEKEN
RESTAURANT
te ZANDVOORT
zoekt

Live Music in „de Manege"
ZANDVOORT
a s zaterdag beide zalen geopend
Beneden Live music boven onze zingende
D J entertainer van 20 00 tot 03 00 uur
Hapjes sfeer en gezelligheid.
Entree ƒ 10,- p.p.
Elke zondag vanaf 1600 uur Ons
gezellige ongedwongen matinee
diner-dansant Uitsluitend voor
ongebonden mensen vanaf 25 jaar
Corr kleding, Info 02507-16023.

medewerksters
VOOR DE WEEKENDS
en voor het sei7oen 1989
Br ond nr 958579
bur v d blad

EEN BIJVERDIENSTE BIJ WALRA
IS HETZELFDE ALS KIEZEN VOOR
GROEI MOGELIJKHEDEN . . .
Als adviseuse van linnengoed bijvoorbeeld Daarmee
kunt u gemiddeld zo n 3 avonden per week bezig zijn
Zelfstandig Want een Walra adviseuse onderneemt
Okay onder de Walra paraplu natuurlijk Maar die beschermt u ook tegen 99% van de risico s die elke andere
ondernemer wel zelf moet dragen
Wilt u meer weten' Pak dan vandaag nog de telefoon en
bel 04904 15858 Ondernemen is immers doen Als u
dat wilt
WALRA
heerlijk om m huis te hebben

& ' . .

Deze aanbieding geldt ook
voor alle herenschoenen.

F

11.00-21.30 u

SCHIESSER
AKTIE

SEIJSENER

n

vrijdag, zaterdag en zondag

Brood en
banketbakkerij

1,55
2,95
1,15

L •*$

Ó^V

MALSOVIT

WEEKEND REKLAME
Kotelet Suise 100 gr.
1 ons achterham
1 ons Cervelaat
Maandag en dinsdag
Babi pangang 250 gr.
Woensdag en donderdag
Slavinken 4 halen 3 betalen
Bami/nasi 250 gr.

PVpïW^W-fi
{$ L:^f~Afm

Raadhuisplein 3, Zandvoort

• Malsovit Koffiekoekjes

WORD OOK EEN
MEISJE-MOEDER
Slagerij Arbouw
Haltestraat 12
2042 LM Zandvoort
Tel 02507- 12616

NU IEDERE
VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG
OPEN VAN 11.00-21.30 u.

Sportcenter Wim Buchel
A J v d Moolenstraat 47, tel 15829-13965

* Café-kelners
* Restaurant-kelner
* Terras serveersters

* Leerling-kok
* Zelfstandig
werkend kok

19 00 uur
19 00 uur
8 30 uur

Wij bieden u een goede salariëring
wisselende werktijden jaarbetrekking,
extra vakantie voor overuren en een
prettige werksfeer m een jong team

JeugdjUdO leeftijd 5 6 en 7 jaar
Donderdagmiddag
15 30 uur

Nieuw m.i.v. februari a.s.
Karate dinsdagavond
20 00 uur
o l v Mej de Krijger opgave en ml vanaf heden
Squash nog plaats s morgens en s middags
Zonnebanken en zonnehemels

ƒ7,- per Vi uur

vakantie en
Enthousiast team zoekt jonge mensen
met pit voor directe indiensttreding zijnplaatsen beschikbaar in de volgende
functies

m dag- of avonddienst

Damessauna
woensdagavond
Donderdagmorgen

Wegens
verbouwing zijn
wij GESLOTEN
tot 1 maart a.s.
- Sorry voor het
ongemak -

Daar zit u dan Een heerlijk huis op toog
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt
De beste manier een advertentie op
opvallend formaat
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller want
Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten

BROODJE
BURGER

* Afwashulp

19 30 uur
9 15 uur

Specifieke zelfverdedigingsles
voor meisje en dames
Dmdagavond

Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort

(part time) werktijden m overleg

Dames ski- en keep fit gymnastiek
op disco-muziek
Maandagavond
Donderdagmorgen

Restaurant Queenie

GAAT U BINNENKORT EEN HUIS IN EEN NIEUWBOUWPROJECT KOPEN?
Teken dan niet tegelijkertijd met de koopakte van uw
nieuwe woning de hypotheekofferte.
Informeer eerst vrijblijvend hij hypotheek- en assurantiekantoor HERINGA voor een goed en onafhankelijk
advies op hypotheekgebied. Speciale tarieven voor
nieuwbouw, ook in Zandvoort.
Hypotheek

en Assurantiekantoor

HERINGA

Voor informatie en/of sollicitatie
kunt u contact opnemen met
de heer B Duivenvoorden
Restaurant-chef tel 02507 13599

i c i 023-246666
Hincomlaan 3, Aerdenhout

)

2.74 M, 3.66 M, 4.10 M, 4.50 M. 4.88M of 5.50 M!

EN HOE IS HET SAMENSPEL
OP VERZEKERINGSGEBIED?
Ook als ondernemer ben je van zoveel factoren afhankelijk Van externe
adviseurs b jvoorbeeld
Ons specialisme is het herkennen en behart gen van verzekenngsbelangen
van ondernemers in het midden en kleinbedrijf
De verzekeringen die wij u bieden vormen samen een ondernemerspakket
Voor gezin en onderneming
Maar
verzekeren is meer dan het afsluiten van polissen Het stukje extra
dat u van ons kunt verwachten omvat after sales service in de vorm van informat e
advies en persoonlijk contact Samenwerking dus Op basis van deskundigheid
Dat is medebepalend voor uw onderneming

En nog veel meer...

Wat staat onze samenwerking nog in de weg 9

MIDDEN EN KLEINBEDRIJF
POSTBUS 110 1180 AC AMSTELVEEN TELEFOON 020 430151
Ik wil neer weten over CRF Verzekeringen Stuur m j mformat e
Dhr/mevr
Adres

V
A

Postcode/Ph ïts
Telefoon
In etn ongetrankeerde envelop opsturen naar CRF Verzeker ngcn Antwoordnummer 7
1180 VB Amstelveen
20 1 1989 w ! 89

GRAfoLON®
RQNDKANTPANELEN-MDF
Nieuw m het exclusieve programma van De
Graaf het GRAfoLON® plafondpaneel op
MDF basis met afgeronde kanten Ineen
prachtige zachtwitte Essen-repro struktuur
Een bijzondere verfraaiing voor uw interieur1
GRAfoLON® (met groef en messing) heeft een
royale maatvoering 16 mm dik en 235 mm
werkend breed Bovendien m verschillende
kamerbrede lengtematen
z,e hierboven
GRAfoLON®
"=£^~ RONDKANTPANELEN MDF

*=;

GRAfoLUX®
RONDKANTPANELEN
U heeft liever geen houtstruktuur' Bewonder dan het
GRAfoLUX® paneel In witte of
grijze satijnglans met een fraaie
softhne
125 en 200 mm breed waarbij
het witte paneel van 200 mm
breed leverbaar is in de lengten
2 60 M 3 M, 3 50 M
en410M

GRAfoLUX@
\3 RONDKANTTONELEN ej

PVCKUNSTSTOFPANELEN
Een vrijwel hagelwit paneel met
een sprekende Essen-repro
houtstruktuur
Dit moderne paneel heeft rechte
kanten en is 125 mm werkend
breed
Uit voorraad leverbaar m de
lengten 2 60 M 3 05 M 3 50 M
410M of510M

ALUMINIUM
PLAFONDS
Ook kamerbreed met weer een geheel
ander karakter aluminium lamellen
Zij worden m elke door u (vooraf)
bestelde lengtemaat geleverd
Tot maar liefst 6 MI
BIJ De Graaf m twee werkende breedten
(100 of 200 mm) en uitgevoerd m een
aantal smaakvolle tinten en
kleuren

BIJ De Graaf gaat er een wereld voor u open
Nergens m Nederland treft u zpveel verschillende
panelen voor wanden en plafonds Alleen al meer
dan 25 soorten gefineerde panelen Naturel of dekkend gelakt m moderne kleuren en tinten
Plus een handig montagesysteem, onder meer voor
het eenvoudig verlagen
van een plafond
Kom bewonderen, dan
weet u wat er (nog meer)
te koop is'

de Graaf plafonds
SHOWROOM AMSTERDAM Danzigerkade 15 (Houthaven)
1013 AP Amsterdam Tel 020 848483
Geopend Di t/m vrij 10 00 17 00 u Zaterdag 10 00 16 00 u
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)ok dames 5 haalt puntje binnen

iporting heren laten zege glippen

ZANDVOORT - Op de eerste
peelavond in de Pellikaanhal
an dit jaar behaalden de voleytaalteams van Sporting OSS
«inig succes. Zowel de dames
als dames 2 traden aan tegen
e koplopers, respectievelijk
3r. Martinus en Van Nispen en
ingen ten onder. Alleen daies 5 haalde een punt binnen.
)ok de beide herenteams
oekten een gelijkspel, terwijl
e jeugdteams het lieten afween.
Brother Martinus 4 demonstreer3 al bij het inspelen, dat zij beschiki over vrij veel slagkracht. De daies van Sporting OSS toonden daar
ecl ontzag voor en wisten de eerste
vee sets weinig weerstand te bieden
an het snelle, krachtige aanvalsspel
in de Amstelveense dames. Met
[arja van de Lugt in de spelverdeng in plaats van de afwezige Pauen Vossen, probeerde Sporting de
chade zo beperkt mogelijk te hou:ii. Aan het net werd er regelmatig
n positie gewisseld om de Martius aanval te beteugelen. De lange
larjan Giesberg werd ingezet op de
nddenpositie om zodoende een
oog blok te zetten, maar dit alles
•as niet voldoende om de koploop;er in de promotieklasse te verontusten en deze wist dan ook betrekielijk gemakkelijk met 6-15 en 5-15
en 0-2 voorsprong te nemen.
In de derde set liep het ineens wel
;ij Sporting. Met enkele goede ak-

The lions
houdt toernooi
schoolbasketbal
ZANDVOORT - Aanstaande zaterdag organiseert de basketbalvereniging The Lions het jaarlijkse
schoolbasketbaltoernooi.
In de Zandvoortse Pellikaanhal
aan de A. J. v.d. Moolenstraat is
het dan weer een drukte van beiang en gaan alle Zandvoortse
basisscholen proberen de beker
te veroveren. Om 10.00 uur beginnen de eerste wedstrijden
van zowel jongens als meisjes.
De wedstrijdduur is twintig
minuten. De prijsuitreiking
wordt verwacht omstreeks
17.10 uur.

ties keerden ook de rust en het zelfvertrouwen terug bij de Zandvoortse
dames, die dan ook prompt groeiden
in de wedstrijd. De verdediging van
Martinus was wel degelijk kwetsbaar door de hoge buitenaanval en
er leek plots een verrassing in de
lucht te hangen na de 15-4 setwinst.
Maar de speelsters van Martinus waren weer snel bij de les in de vierde
set om met 7-15 alsnog fors uit te
halen, 1-3. Twee sets waren de teams
van Sporting dames 2 en Van Nispen
I aan elkaar gewaagd, 13-15 en 15-4,
alvorens Van Nispen het wapen hanteerde waardoor zij op de eerste
plaats staan. Namelijk met een gevarieerde opslag waarmee de verdediging van Sporting weinig raad mee
wist. Bijvoorbeeld in de derde set
kon Van Nispen in een opslagbeurt
uitlopen tot 0-10, eer Sporting iets
terug kon doen. Ook Isolde van de
Guchte, die Els Bommel goed verving, kon niet voorkomen dat Van
Nispen met een tweemaal 4-15 de
koppositie behield. Met een krappe
selectie was dames 3 niet opgewassen tegen het hooggeklasseerde
Heemstede I. De tweede set leek nog
een belofte in te houden, maar het
gemis van enkele basisspeelsters
brak het team op, 1-3. Sporting dames 4, met een sterk debuterende
Laila Steen, speelde een redelijke
wedstrijd, maar miste toch dat beetje overtuiging om de wedstrijd naar
zich toe te trekken, 0-3 tegen Allides
9. Het enige damespuntje werd dus
behaald door het vijfde team. Tegen
Heemstede 6 werd het een gelijkopgaande wedstrijd waarin de punten
eerlijk werden gedeeld.

Heren
Vooraf was afgesproken dat er
twee punten behaald zouden moeten worden tegen het onderaanstaande Idee I om zodoende wat afstand te nemen uit de gevarenzone.
Daarom was het gelijke spel uiteraard een teleurstelling voor zowel
trainer-coach Rob van Straaten als
voor de Sporting spelers. Toch moet
worden gezegd dat Sporting zeker
niet slecht speelde, maar het feit dat
Idee de laatste set uitermate sterk
verdedigde en boven zichzelf uit
steeg, zoals een van de Idee spelers
later in de kleedkamer zou opmerken. En toch had Sporting de wedstrjid naar zich toe moeten trekken.
De eerste set werd vrij gemakkelijk binnen gehaald, mede dankzij
veel persoonlijke fouten van de Idee
spelers, 15-10. In de tweede set begon
Sporting met een briljante snelle
middenaanval, maar het was Idee

SBhot Jaap Bloem Sport
eeft DIO zaalvoetbal-les
ZANDVOORT - Het topduel
n de hoofdklasse zaalvoetbal
ussen koploper DIO en runmr-up Nihot/Jaap Bloem
iport leverde de Zandvoorters
en uitstekende 4-2 overwinling op. Hierdoor is NihotJaap Bloem Sport DIO tot op
én punt genaderd en belooft
ie competitie nog zeer spanlend te worden.

loond met een fraai doelpunt van
Edwin Ariessen, die de bal over de
vallende DIO doelman stifte, 1-2.
DIO probeerde de bakens te verzetten maar stuitte op een onverzettelijke Nihot/Jaap Bloem Sport. Meerdere Zandvoortse doelpunten kónden niet uitblijven en nu was het
Dennis Keuning die een zeer knap
doelpunt scoorde. Na een fraaie
solo, drie man werden opzij gezet,
werd de doelman kansloos gepasseerd, 1-3.

In een zeer goede zaalvoetbalwedtrijd heeft Nihot Jaap Bloem Sport
Toen DIO een twee minuten straf
aten zien dat met hen terdege reke- kreeg was het gedaan met de Haarling dient te worden gehouden. Met lemmers. De Zandvoorters speelden
;aaf en snel voetbal en via goede die twee minuten knap uit en Bas
ombinaties werd DIO geheel vast- Heino liet de vierde treffer aanteke;ezet op eigen helft. In de eerste nen, 1-4. Dat DIO in de slotfase nog
lelft konden de Haarlemmers gelij- éénmaal mocht scoren (2-4) bracht
ffi tred houden maar in het tweede de overwinning niet meer in gevaar.
;edeelte was het Nihot/Jaap Bloem
„Ik ben heel trots op de jongens,"
iport dat de wedstrijd domineerde. stelde coach Guus Marcelle. „We
'ie eerste helft werd afgesloten met speelden een schitterende partij
en 1-1 stand door een Zandvoorts zaalvoetbal en komen nu heel dichtbij DIO. De strijd ligt geheel open en
ioelpunt van Bas Heino.
In de tweede helft een schitteren- we zetten alles op alles om erbij te
le partij zaalvoetbal en het Zand- blijven. Met één punt achter is er
oortse offensief werd al snel be- nog -van alles mogelijk."

Sagerij Koning
in anderehanden
ZANDVOORT - Slagerij Koling in de Schoolstraat gaat
'ver in andere handen. Nadat
V. Koning hier gedurende 22
aar de scepter heeft gezwaaid,
>'ordt de zaak overgenomen
'oor de vijfenveertigjarige
'eer O. Mantel.
Het wordt de tweede zaak van
fentel, want het echtpaar heeft
eeds 18 jaar een flinke slagerij in de
ttisterdamse buurt in Haarlem,
'elke ook aan tal van grote bedrijen en grote instellingen levert,
lantel is erg enthousiast dat hij de
aak van Koning heeft kunnen overlernen.
"De kwaliteit is er optimaal.
J
'e zullen wij ook zo houden", ver;
'aart hij enthousiast, "want wij zulïr
i het bedrijf op dezelfde wijze
uortzetten".

dat voortdurend een voorsprong
had en die niet meer uit handen gaf,
12-15. De derde set werd eenzijdig
gedomineerd door Sporting, dat
werkelijk op alle fronten overheerste, 15-3. Nagenoeg iedereen dacht
dat de wedstrjd gelopen was maar
niet de Idee spelers. De mouwen
werden opgestroopt en werkelijk
alle ballen wisten zij tot verbazing
van de OSS spelers terug te brengen.
Welke aanvallende verrassing Erik
Schilpzand ook presenteerde, de
Idee verdediging pareerde de aanval, hetzij met een sterk blok, hetzij
met wat geluk misschien, maar de
bal werd gehaald. Dankzij de 10-15
setwinst scoorde Idee het eerste

punt in deze competitie.
Sporting heren 2 behaalde, met de
hakken over de sloot, één punt tegen
Heemstede 4. De 17-15 en 15-13 setstanden toonden aan dat beide
teams aan elkaar gewaagd waren.

Jeugd
De jeugd van Sporting OSS liet het
eerder in de week behoorlijk afweten. De meisjes adspiranten konden
niet eens een volwaardig team op de
been brengen en verloren derhalve
met 3-0. De jongens kregen nauwelijks een kans tegen Spaarne K en
scoorden in de drie sets slechts vier
punten. Uitslag 3-0 voor Spaarne.

fout, niet te willen afwachten maar
alles op de aanval te zetten om de
winst alsnog te pakken. Het aangeslagen DSC'74 kon daardoor, door
middel van één gevaarlijke counter,
vlak voor tijd alsnog de winnende
treffer scoren, 3-2. De tijd was toen te
kort voor TZB om de zaken opnieuw
recht te trekken.
„Met een gelijkspel had ik al tevreden geweest," meende trainer Thijs
Bouma. „We kwamen uitstekend terug en daarom is het een beetje jammer. We raken nu wat achter op de
bovenste twee en wordt het dringen
in de middenmoot. Een periodetitel
moet echter nog haalbaar zijn."

helft en gingen op zoek naar doelMede door het windvoordeel had punten. Het sterke aandringen zou
DSC'74 in de eerste helft het beste rendement opleveren en minstens
van het spel. Toch leverde dat geen een gelijkspel behoorde tot de mogeechte doelkansen op. De Haarlem- lijkheden. Met een fraai afstandsmers waren wat feller en hadden schot bracht Hans Klok TZB op 1-2
daardoor meer balbezit. Het waren en in de 35e minuut kwam zelfs de
Stand in de tweede klasse H VB: 1.
de Zandvoorters die DSC'74 een gelijkmaker tot stand. John van der VVH 14-20, 2. DSC'74 14-18, 3. Vogehandje hielpen door een paar maal Zeijs besloot een goed lopende aan- lenzang 14-17, 4. Alliance 14-16, 5.
onnodig balverlies te lijden op het val met een fraaie onhoudbare kop- Spaarnestad 13-14, 6. TZB 14-13, 7.
middenveld. De
Haarlemmers bal, 2-2.
KIC 14-13, 8. BSM 14-12, 9. Schalkmaakten daar gebruik van en scoorwijk 14-12, 10. EHS 15-12, 11. Heemden tweemaal, 2-0.
De Zandvoorters maakten toen de stede 15-12, 12. Spaarnevogels 14-10.

Dames Casino/ZVM overklassen TYBB
ZANDVOORT - Door van
mede-degradatiekandidaat Tonegio met 16-17 te verliezen
raakt het Casino/ZVM herenhandbalteam zeer in de problemen. Vanaf het beginsignaal
boksten de Zandvoorters tegen
een achterstand op, die zij niet
konden wegwerken. De dames
daarentegen speelden een prima partij en overklasten het
altijd lastige TYBB met 16-6.
Door deze zege heeft Casino/ZVM zich stevig in de top
van de ranglijst geplaatst.
Tonegio nam uit de eerste aanval
een 0-1 voorsprong, die lang op het
scorebord bleef staan. Casino/ZVM
probeerde het wel maar de afstandsschoten werden door de voortreffelijke doelman van Tonegido gestopt.
Op een verrassend laag schot van
Menno Trouw had hij echter geen
antwoord, 1-1. Tonegido reageerde
snel door tweemaal te scoren, 1-3.
Guido Weidema zorgde voor de aansluiting (2-3), doch daarna raakte
Casino/ZVM het spoor bijster. Eerst
wist doelman Johan Molenaar, door
uitstekend keeperswerk, menig
doelpunt te voorkomen, maar hij
kon toch niet verhinderen dat Tonegio uitliep naar 2-6.
Dat de Zandvoorters best tot goed
handbal in staat zijn bleek in de slotfase voor de rust. Met een paar fraai
uitgespeelde aanvallen kwamen zij
terug in de strijd, 6-8. Een hogere
score bij de rust zat er niet in aangezien de beide goede doelverdedigers
vaak de hulp kregen van paal en lat.
De tweede helft was nog maar nauwelijks begonnen of Casino/ZVM
keek tegen een 6-10 achterstand aan.
Onnauwkeurig spel en veel baverlies was daar de oorzaak van. De
Zandvoorters knokten wel maar
probeerden het te veel met afstandsschoten. Tonegido kon lang de vier
punten voorsprong vasthouden (913) maar door enige verrassende
lage schoten van Menno Trouw
kwam er toch weer hoop in de Zandvoortse gelederen, 12-14. In een
spannende slotfase gaven beide
teams elkaar niets toe. De Zandvoorters kwamen tot 16-17 terug maar de
wedstrijd duurde even te kort om op
gelijke hoogte te komen.
„Dit belangrijke duel hadden we
moeten winnen," vond speler/coach
Jan van Limbeek. „Ik had op twee
punten gerekend, maar het zat er

Vrijwillige Hulpverlening
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VOETBAL
Zondag: TZB-BSM 14.30 uur terrein aan de Kennemerweg.
ZAALHANDBAL
Uitslagen: DS ZVM-TYBB 16-6,
DS HBC 2-ZVM 2 9-17, DS ZVM 3Overbos 2 4-15, HS ZVM-Tonegio 1617, HS Umond 4-ZVM 2 18-31, HS
Odin 4-ZVM 3 22-11, HS ZVM 4-Uitgeest 2 5-21, DJ A ZVM-SRC 7-10, DJ
B ZVM-ADO 2 12-9, HJ B RKDESZVM 8-26, MA A Blinkert-ZVM 4-7,
MA A Odin 3-ZVM 2 2-17, JA A ZVMKIC 17-18, Welpen GVO-ZVM 5-4.
Programma zondag aanstaande in
de Pellikaanhal: HS ZVM 4-Fukl
Speed 2 9.30 uur, DS ZVM 2-Nieuw
Vennep 2 10.35 uur, DJ A-ZVM-Kombij 11.35 uur, DS ZVM-IJmond 12.35
uur. HS ZVM-Concordia 13.45 uur,
DS ZVM 3-BSM 2 15.00 uur, HJ B
ZVM-KIC 16.05 uur.

BASKETBAL
Zaterdag in de Pellikaanhal
Lions heren-DIOS 201.5 uur.

Foto Bram Stijnen

niet in. Zelf lukte het ook niet. Het
zal moeilijk worden, indien we niet
snel punten gaan pakken. We kunnen best een aardige partij handbal
spelen, maar deze jonge jongens
staan onder enorme druk. We zetten
echter alle zeilen bij om het toch te
redden."
Doelpunten Casino/ZVM: Menno
Trouw 6, Gerard Damhoff 4, Guido
Weidema 3, Jan Drayer l, Peter Pennings l, Evert van der Werff 1.
Dames
De ZVM handbalsters zagen erg
tegen dit duel op, daar in de uitwedstrijd slechts een gelijkspel werd behaald. In het begin leek het opnieuw
een moeizaam duel te worden toen
TYBB een 1-4 voorsprong nam. Casino/ZVM herstelde zich en kwam
steeds beter in het ritme. De break
outs liepen uitstekend en defensief
werden er vrijwel geen kansen meer
weggegeven. Bovendien was doelvrouwe Anja Hendriks steeds paraat. Bij de rust had Casino/ZVM de
achterstand omgezet in een fraaie 74 voorsprong.
Na de pauze was er nog één team
dat handbalde en dat was Casino/ZVM, dat op alle gebied TYBB
overklaste. Met snelle aanvallen
werd de Haarlemse defensie uiteengespeeld en vele doelpunten vielen
er te noteren. Was de concentratie in
de slotfase honderd procent gebleven dan was er een nog grotere zege
op het scorebord gekomen. De Zandvoortse dames hoefden echter in die
slotfase zonodig niet meer en waren
dik tevreden met de 16-6 overwinning.
„Ik ben er erg blij mee," stelde

de uitvalswegen in de gaten, waardoor iedereen die Zandvoort per
auto wilde verlaten, de alcoholcontrole niet kon ontlopen. Sommige
automobilisten probeerden dit toch,
zo constateerde men. Volgens de
controlerende agenten deed hun
duidelijk zichtbare opstelling op de
Gerkestraat een aantal bestuurders
'schielijk' rechtsomkeert maken via
een van de zijstraten. Even later
werden zij op de noord-boulevard
De politie had de zaken terdege aangehouden om alsnog de alcoholvoorbereid. Met tien man hield men controle te ondergaan. Want ook

daar stond men hen op te wachten,
gewapend met een grote hoeveelheid blaaspijpjes.
Ondanks alle voorlichting en
waarschuwingen betreffende 'Alcohol en verkeer' was bijna dertig procent van de gecontroleerde automobilisten met één of meerdere borrels
achter het stuur gekropen. Tegen
vier van hen werd een proces-verbaal opgemaakt. Tevens kregen zij
een rijverbod opgelegd. De politie is
van plan regelmatig controles te blijven houden.

kuffelavond
^andvoortse
ostzegelclub

. Ook in 1989 heeft de Zandïoortse Postzegelclub weer de
odige activiteiten. De eerste
'ervan is vanavond, donder_ 19 januari: een snuffela'°nd.

laf 20.00 uur kan men komen
buffelen'
tussen vele postzegels in
e
J t Gemeenschapshuis aan de Louis
•*avidsstraat. Voor alle duidelijkjeid: een snuffelavond is een cluba°nd zonder veiling.
Belangstellenden zijn van harte
elkom. Eventueel kan men nadere
Richtingen verkrijgen bij de secre^ris, mevrouw H.C. den Duyn, Lo«ntzstraat 68, Zandvoort, tel. 16456.

TZB komt met
moeite los van
winterstop

Heren dik in de problemen door nederlaag tegen Tonegido

Dertig procent van automobilisten
bij alcoholcontrole onder invloed
ZANDVOORT - Vier automobilisten kregen vorige week een proces-verbaal opgelegd in verband met rijden onder invloed.
Van de 132 bestuurders die in de
nacht van zaterdag op zondag werden gecontroleerd, moesten 37 een
blaastest ondergaan. In totaal werden zes personen overgebracht naar
het politiebureau voor een test met
de adem-analyse apparatuur.

ZANDVOORT - Na een korte winterstop kwam TZB afgelopen zondag weer in het voetbalveld om de strijd aan te binden met DSC'74. Vooral in de
eerste helft liep het niet bij de
Zandvoorters hetgeen een 0-2
achterstand opleverde. In de
tweede helft ging het een klasIn de tweede helft verkreeg TZB
se beter maar toch kon DSC'74 windvoordeel en nu hadden zij het
de zege naar zich toe trekken, beste van het spel. De badgasten zetten DSC'74 volkomen vast op eigen
3-2.

In totaal werden vorig weekend 132 automobilisten gecontroleerd op alcoholgebruik.

Foto: Bram Stijnen

coach Janna Pennings. „TYBB is altijd moeilijk maar we hebben ze volkomen overdonderd, vooral toen we
in het spelritme kwamen. We draaien nu goed mee in de top en het moet
lukken om bij te blijven."

Doelpunten Casino/ZVM: Elly
von Stein 5, Sigrid de Boer 2, Wendy
van Strten 2, Janneke de Reus 2,
Marja Brugman l, Janna ter Wolbeek l, Margreet Sterrenburg l, Diana Pennings l, Erna van Rhee 1.

ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur ZVM-ZVM 2 B jun., 18.30
uur Z'75-Onze Gezellen 2 D jun.,
19.00 uur ZVM-DSK dames, 19.45
uur Z'75-HD Lanser Boys, 20.40 uur
Z'75-De Meer dames, 21.25 uur TZBConcordia vet. 22.10 uur ZVM-Telefonia vet. Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.45 uur Scandals-Doelen
Boys, 21.40 uur ZVM 2-IJmond'73 2,
22.20 uur Zandvoort Noord-Hillegom vet.

ZVM Auto Versteege valt snel terug
na veel belovende start tegen Ripperda
ZANDVOORT - Het zaalvoetbalteam van ZVM/Auto
Versteege opende goed in het
duel tegen Ripperda, maar
daarna zakte het weg en bleken
de Haarlemmers de betere, 1-2.
Het begin van de strijd tussen
ZVM/Auto Versteege en Ripperda
was veelbelovend. Beide teams
speelden vol op de aanval en er ontstonden leuke momenten voor de
doelen. Na vijf minuten was het Pieter Brune die de Zandvoorters op
een 1-0 voorsprong zette. ZVM/Auto
Versteege heeft niet lang van de
voorsprong kunnen genieten daar in
de volgende minuut de gelijkmaker
achter de ook nu meer goed spelende Michel Winter lag, 1-1.

De basgasten gingen weer volop
ten aanval en Frans Valks had pech
dat een paar schoten rakelings naast
gingen. Beide teams waren zeer gelijkwaardig, maar allengs raakte
ZVM/Auto Versteege de greep op de
wedstrijd kwijt. Steef Gerke en Rocco Termaat konden in defensief opzicht de zaken nog wel aan, maar
aanvallend zakte het spelpeil. Ripperda werd beter en nam het initiatief.
Ook in de tweede helft bleven de
Haarlemmers het voortouw nemen
en na vijf minuten was Michel Winter kansloos op een van richting veranderd schot, 1-2. Wat ZVM/Auto
Versteege ook probeerde het zat er
niet in. De combinaties liepen niet
en ook de individuele acties kwamen er niet uit,

In de laatste tien minuten drong
ZVM/Auto Versteege wel aan en
werd het nog wel spannend, maar de
counters van Ripperda waren minstens zo gevaarlijk. De Zandvoorters
ZANDVOORT - Verslag van schiepen zich wel kleine kansen
de 3e wedstrijd in de 3e compe- maar de afwerking van de aanvallen
bleef achterwege. Gezien het speltitie.

Zandvoortse
Bridgeclub

In de A-lijn speelde het echtpaar
Heidoorn een goede wedstrijd en
werd eerste met 57,71%, op de voet
gevolgd door de heren Emmen sr. en
Vulsma met 56,61°,i>. Na 3 wedstrijDe Nederlandse Vereniging van
den voeren mw. Spiers met dhr. Em- Huisvrouwen
voor zonmen jr. de A-lijn nog aan terwijl het dag 22 januari organiseert
gezellig middag in
echtpaar Heidoorn zich steviger op het Eigen Huis,een
Boekenrodestraat 9
de tweede plaats nestelde.
te
Haarlem.
Daar
mevrouw FranDe dames Menks en Roest hebben ken vertellen overzal
haar
safari in Afriduidelijk aspiratie om naar de A-lijn ka en toont zij dia's. Ook
de Zandte promoveren, zij werden in de B- voortse leden zijn hierbij van
harte
lijn goede eerste met 60,71°/o, de ge- welkom.
deelde tweede en derde plaats was
Dinsdag 24 januari is iedereen opvoor de heren Bakker en Brandse en nieuw
welkom in het Eigen Huis.
het echtpaar Smink met 58,93°/o. voor het
Deze drie paren staan nu aan kop in Koffie'. programma: 'Rondom de
de B-lijn, maar echte afstand van de
rest van het veld hebben zij nog niet
genomen.
De dames van Ackooy en Drenth
vechten ervoor om in de C-lijn te ZANDVOORT - De basketbalblijven en dat had de afgelopen dames van The Lions blijven in
woensdagavond goede resultaten. goede vorm en ook Kinheim 2
Zij behaalden een score van 63,21% moest eraan geloven. De speelen hebben zich daardoor een wat sters van coach Olaf Vermeuzekerder positie in de C-lijn verworven. Tweede in de C-lijn werden de len beheersten de strijd volkoheren Overzier en v.d. Staak met men en wonnen verdiend met
61,43%. Aan kop in deze lijn staan nu, 54-33.
met een heel riante voorsprong, de
In de eerste zeven minuten verliep
heren Overzier en v.d. Staak, terwijl het nogal stroef bij Lions en Kinde dames Van Os en Saueressig een heim nam een 5-0 voorsprong. In het
eveneens riante tweede plaats bezet- team van Lions werd gewisseld en
ten.
direct kwam er meer lijn in het spel.
De break werd een zeer gevaarlijk
Mw. de Hertog en dhr. Boijman wapen waardoor Lions bij de rust al
speelden voor proef mee in de D-lijn een veilige voorsprong had opgeen werden prompt eerste met bouwd, 18-26.
63,89%. De dames van Duijn en KoIn de tweede helft hield Lions het
ning werden tweede met 59,72%. De initiatief en ook nu was de break
dames van Duijn en Koning voeren uitstekend verzorgd. Voor Kinheim
de D-lijn aan en hebben nu enige viel er geen eer meer te behalen en
afstand van de rest van het veld ge- de Zandvoortse dames bepaalden de
nomen. Op de tweede plaats staan einduitslag op een 33-54 overwinning.
de dames Götte en Koning.
Inlichtingen over de bridgeclub
Topscores Lions 26, Elles Bruinskan men verkrijgen bij de wedstrijdleider, de heer C. Braun, telef. 14060, ma 6, Simone van der Berg 8, Jenneof bij mw. E. Visser, telef. 18570.
ke Willems 6, Skylla Janssens 5.

Ned. Vereniging
van Huisvrouwen

Lions op dreef

beeld was de uitslag terecht. Het had
echter zeer aardig kunnen zijn nu
koploper DIO van Nihot/Jaap
Bloem Sport verloor. ZVM/Auto
Versteege zakt nu echter wat terug.

Schakers verliezen
ZANDVOORT - De drie, resterende afgebroken schaakpartijen tegen
VHS 3 uit Haarlem, hebben Drost,
Ayress en Cliteur niet in winst kunnen omzetten, zodat de einduitslag
5-3 is geworden voor VHS.
Bij de interne schaakcompetitie
van vorige week donderdagavond,
heeft Olaf Cliteur de koppositie
overgenomen van Van Kempen.
Winstpartijen waren er voor Van
Eijk, Bais, Van Brakel, Ayress, Marquenie, De Graaff, De Oude, Kramer
en Cliteur. De enige remisepartij
was tussen Van Kempen en Lindeman. Bij de jeugd is de eerste ronde
afgesloten met als voorlopige winnaar Pepijn Paap. Op de tweede en
derde plaats staan Anta Samsuria en
Dennis van der Meijden.
In de tweede ronde gaat men verder in twee groepen. In de A-groep
waren de winnaars Pepijn Paap, Pepijn van der Mije en Erik Jorning.
Aksel Dorel en Anta Samsuria deelden de punten In de B-groep wonnen Linda Schimdt, Nicolas Ruijer,
Ronald Roele en Bas van der Hoek
hun partijen.

ZVM-zaterdag niet
verder dan remise
ZANDVOORT - In het zaterdag voetbal heeft Zandvoortmeeuwen niet optimaal kunnen profiteren van de misstap
van koploper KIC. De Zandvoorters bleven bij SCW steken op een 1-1 gelijkspel.
Over het geheel genomen was
Zandvoortmeeuwen wat beter, maar
kon dat niet in de score tot uitdrukking brengen. De Zandvoorters kwamen zelfs op een 1-0 achterstand,
maar nog voor de rust wist Roei
Deesker de SCW doelman het nakijken te geven, 1-1. Opslag voor rust
kreeg Zandvoortmeeuwen een geweldige mogelijkheid om een voorsprong te nemen. Martin Visser
mocht een strafschop nemen maar
miste.
Dit was de mogelijkheid geweest
om de zege binnen te halen aangezien in de tweede helft niet veel gebeurde en ook niet meer gescoord
werd.
Stand eerste klasse HVB: 1. KIC
16-23, 2. Energie 16-20, 3. Jong Hercules 16-20, 4. Zandvoortmeeuwen
15-19, 5. Velsen 14-17, 6. Hillegom 1615,7. SVIJ 15-14. 8. SCW 15-13, 9. SVJ
15-13, 10. De Kennemers 16-13, 11.
DCO 15-12, 12. SVB 14-4.
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Publiek uitzinnig bij
derde Nieuwjaarsconcert
ZANDVOORT - Een uitgelezen programma en een enthousiast publiek m de tot de nok toe gevulde Hervormde Kerk Dit
waren de ingrediënten voor het zo succesvolle Zandvoortse
Nieuwjaarsconcert, dat afgelopen zaterdag voor de derde keer
werd gehouden

De beide niet van originaliteit echtpaar ontving dan ook een grote
gespeende echtelieden Ankie en kleurenfoto van beide koren en een
Pietei Joustra kondigden het in het LP van Dico van Putten
be^in al aan ' Er staat u vanavond
een druk programma te wachten '

Doordacht

Pieter Joustra, voor deze gelegen
heid uitgedost als Hoofd helmplan
tti nam er alle tijd vooi In een
onstuitbare spraakwaterval nam
deze bekende Zandvoortse speaker
de gebeurtenissen van het afgelopen
jaar nog eens op een badinerende
wijze onder de loep De terugblik op
1988, m zowel positieve als in nega
Lieve zin kon slechts met een glim
lach gebracht wolden, waren zij van
mening Beide hadden de politiek,
het dankbaarste maar ook makke
lijkste onderwerp voor humorvolle
opmerkingen, maar laten liggen
Toch richtten zij even de aandacht
op 'burgervader' en 'burgermoeder'
V?n der Heijden Met hun komst
was men zeer ingenomen en het

Het Zandvoorts Vrouwenkoor en
het Zandvoorts Mannenkoor open
den hun programma onderdeel met
'Welkom hier allen aanwezig' Een
betere introductie leek ondenkbaar,
artistiek leider en dirigent Dico van
Putten had het allemaal goed door
dacht 'Le Vent', een compositie van
A Quignard Sonoor aanzwellende
bassen, fluisterende tenoren m een
appoggiato, zo kenmerkend voor dit
Zandvoortse fenomeen Ademloos
hoorde men toe
Zigeunerleben van R Schumann,
'allegro', levendig Een bijzonder
moeilijk stuk dat haast moeiteloos
door de Zandvoortse dames voor het
voetlicht werd gebracht 'Piano', hal
verwege overgaand in 'dubbel forte',
vereist een behoorlijke dosis diciph

Activiteiten Openbare Bibliotheek
ZANDVOORT - De Openbare Bibliotheek aan de Prinsesseweg heeft momenteel een
tentoonstelling over diverse
wereldgodsdiensten
Deze
duurt nog tot het eind van de
maand januari
De tentoonstelling omvat onder
andere het boeddhisme, de islam en
het hindoeïsme Men kan daar ook
de nodige boeken over inzien en Ie
nen
Tevens zijn de Nederlandse detec
tiveschnjvers in het zonnetje gezet,
naast de catalogus 'Misdaad in de
Lage Landen' Van de Wetering,
Eemland, Van Gulik, Geeraerts en
Baantjer zijn enkele auteurs waarmee men nader kan kennismaken
Schrijver van de maand is Adnaan
van Dis, naast zijn talkshow voor de
VPRO bekend van onder andere

Een barbaar in China, Nathan Sid en
Casablanca Hij heeft nu ook zijn
eerste roman geschreven Zilver of
het verlies van de onschuld Onder
tussen is bekend welke toppers 1988
heeft opgelverd Een lijst hiervan
hangt bij de romans en de boeken op
de lijst worden tentoongesteld, mits
deze niet uitgeleend zijn Eventueel
kunnen zij gereserveerd worden a
ƒ0,50 per titel
In de muziekafdeling kan men iets
meer te weten komen over 'Genres
m de muziek' Voorbeelden van ver
schillende stijlen, instrumenten of
manieren van muziek maken vindt
men daar bijeen
En dan de jeugd Voor de jongeren
is er nog de tentoonstelling 'Winter'
met boeken en puzzels over dit on
derwerp Bovendien kunnen zij de
boeken van Mies Bouhuis in een
hoekje bij elkaar vinden

ne en techniek Het 'Und Sagen und
Lieder ertonen im Rund, Spamens
Garten zo bluhend und bunt' en het
'Und magische Spruchen fur Not
und Gefahr' kwamen dan ook bij
zonder goed uit de verf
Ine van de Klei, piano, en Theo de
Haas, viool, wisten met hun prachti
ge spel in 'Liebesleid' van F Kreisler
en 'Angel's Serenade' van G Braga
het publiek zeer aan zich te binden
Mira Kroese en het mannenkoor m
'Alt Rahpsodie' van J Brahms De
kerk was muisstil tijdens dit ener
verende optreden Om volume, arti
culatie en de zo zuivere stem En dat
deze jonge alt er nog schitterend uit
zag, 'was mooi meegenomen', aldus
een van de mannelijke toehoorders
Het 'Izje Cheroe Wiemje' van I
Bortnjanski was duidelijk een kolfje
naar de hand van het Zandvoorts
Mannenkoor De dominante rol van
de bassen werd eens niet als storend
ervaren Verrassend was de 'lange
adem' van de koorleden aan het eind
van dit lied De heren hadden er dui
delijk zin in, dat bleek maar weer
eens uit het enthousiasme waarmee
zij 'Feasting I watch' van E Elgar
ten gehore brachten Con anima,
sentimento et desperzione, oftewel
'bezieling, gevoel en vertwijfeling'
zongen zowel mannen als vrouwen
koor het succesnummer van Mieke
Telkamp 'Waarheen leidt de weg die
wij moeten gaan' Groots klonken de
laatste tonen in een finaalcadens
voor het geboeide publiek m de
kerk

• Het Zandvoorts Nieuwjaarsconcert; de aflevering werd een nog groter succes dan de twee voorgaande.

Folo Bram Slijnen

Ontroering
'Ons kent ons' en 'ouwe jongens
krentenbrood', zo kenmerkte zich
de sfeer van het tweede gedeelte van
deze avond Dorpser kon het een
voudig weg niet Zandvoorts Man
nenkoor, Zandvoorts Vrouwenkoor,
Trio Dico van Putten, Folklorevere
mgmg De Wurf en Toneelvereniging
Wim Hildermg in harmonie bijeen
met een herhaling van enkele hoog
tepunten uit de musical 'My Fair
Lady' De toneelvereniging had deze
afgelopen zomer met veel succes op
het Gasthuisplem opgevoerd
Het bijna uitzinnige publiek kon
er geen genoeg van krijgen Claudia
Heierman, Ernst van der Klauw,
Rob Duisterhof, Ankie Joustra en
niet te vergeten Henk Jansen traden

Die veelbelovende voorstelling ben je misgelopen?
Dus vraag je je af of je die avond werkelijk iets gemist
hebt. Was er veel publiek? Waren er hoogtepunten? Werd
er gelachen? Of was het om te huilen?
Zandvoorts Nieuwsblad laat 't je elke keer
uitvoerig weten. Of het nu om culturele

nog eenmaal op in hun glansrol als
respectievelijk Ehza, Higgins, Fred
dy, Mrs Pearce en Doolittle In 'Za
lig zijn' en 'Kom terug en dans met
mij' trad Claudia Heierman samen
op met het mannenkoor Duidelijke
ontroering onder de aanwezigen was
waar te nemen bij het aanschouwen
van deze frële jonge zangeres op dat
grote podium Haar ongeschoolde
en daardoor juist zo charmante
stem ontlokte vooral na het laatste
lied bij het publiek een donderend
applaus
'Het Spaanse Graan', gezongen
door Ernst van der Klauw, Claudia
Heierman en Willem Dijkstra, liet
de aanwezigen weer genieten van

het nodige acteertalent Bij de 'Ascot
Race' toverden de dames van het
vrouwenkoor allerlei pompeuze
hoeden te voorschijn Hilariteit
alom, het maakte de hele sfeer nog
ongedwongener dan deze al was
Rob Duisterhof met 'In de straat
waar jij woont', even 'geleend' van
het mannenkoor, bleek een goede
keuze De tenor had het juiste 'vigo
roso', krachtig en zuiver Het ap
plaus voor hem was dan ook weiver
diend

met 'As 't effe kan' en 'Vroeg in de
morgen' Jansen wist van geen op
houden en het publiek vond het
best Met handgeklap en voetgestamp en door mee te zingen moe
digde men deze sympathieke zan
ger, een van de hoofrolspelers destijds in de musical, aan Jansen dan
ste en zong de kerk 'plat' Een ova
tionele dankbetuiging was zijn deel
Bloemen deelde hij uit aan zijn re
gisseur Ed Fransen en bezoekers uit
Nieuw Unicum Een gebaar dat
werd gewaardeerd
Volgens Pietei Joustra gaat het
Uitgelaten
niet zo slecht in Zandvoort, ondanks
Helemaal uitgelaten raakte men de berichten die een 'landelijk weektijdens het optreden van routimer blad' (Elsevier, Red ) doen geloven
Henk Jansen in de rol van Doolittle, „Zandvoort gaat ons aan het hart",

activiteiten, om sport of plaatselijke politiek gaat. De
krant informeert je op een heldere volwassen manier,
Elke week weer. Voor nog geen gulden per week.
En wie nu nevenstaande bon invult hoeft de krant geen
week meer te missen,
Bellen kan ook: 020-5623066.
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verklaarde hij, verwijzend naar de
eensgezindheid, als het erop aan
komt „De weg die Zandvoort in de
toekomst dient te gaan, geeft ver
trouwen", is zijn stellige overtui
ging, verkondigd m de slotfase van
de avond Zijn vrouw Ankie was het
daar volledig mee eens „Laten we
dit jaar eens meer voor elkaar over
hebben, aan elkaar denken, niet de
tegenstellingen zoeken maar elkaar
helpen en bijstaan" Het leek een
zinvol advies aan het eind van de
avond, aan het begin van 1989 Daar
over kon men nog wat verder filoso
feren tijdens het druk bezochte feest
na afloop in het Gemeenschapshuis
BS
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'De afdeling Zandvoort van het Rode Kruis zit goed in elkaar'
ZANDVOORT - Drie leden van het Rode Kruis afdeling Zandoort ontvingen afgelopen zaterdag uit handen van provincieommandant Buur, voormalig directeur van het Marine-hospial, een hoge onderscheiding. Antoinette Schuurman, die na zes
aar om persoonlijke redenen is gestopt met dit werk, kreeg een
egpenning.

leen sociale bewogenheid wil hij de
diverse functies kunnen bekleden
Jansen had zich ook kennelijk in
zijn vak al zodanig verdienstelijk ge
maakt door het \erhuizen en op
nieuw inrichten van een complete
rutabei fabriek dat hij bij 7ijn ver
\ roegde pensionei mg in 1977 van de
burgemeester van Heerhugowaaid
een koninklijke onderscheiding
kieeg opgespeld 'Het Rode Kruis
moet de gave hebben velschillende
karaktei s samen te houden zo om
zeilt h ij de vraag naai zijn eigen kwa
hteiten
Bewondering voor het Rode
Kruiswerk verdelen beide heren
over alle leden Maar normaal ge
sproken merk je er weinig van al
dus Zwemmer Het zijn stille v, er
kers Mensen dus volgens hem die
met op de voorgrond treden maar
ondertussen wel heel wat werk v ei
nthten Zich zelf schildert hij af als
helper Ik ben als helper begonnen
en ik ben dat ook gebleven Volgens
Jansen is hij wat te bescheiden Hij
heeft wel zijn sporen verdiend
hoor waarbij hij erop wijst dat de
andei bijvoorbeeld ook een tropeno
pleidmg heeft gevolgd

Commandant dokter Drenth herdacht ook wijlen haar echtgeoot Jan Schuurman, die staflid van de afdeling Rampenbestrijmg was.
Waarnemend-commandant Joop Jansen en Willem Zwemmer,
ie beide na een zeer lange dienstperiode van respectievelijk oneveer 30 en 37 jaar officieel afscheid namen, werden geëerd met
et Kruis van Verdienste in zilver, de hoogste onderscheiding
an het Rode Kruis.
ansen wordt in zijn functie als waarnemend commandant opgeolgd door A.J.N, oftewel 'Nol' van Bennekom.
W JOAN KURPERSHOEK
Het Rode Kruis in Zandvoort, dat
iu tweeenvijftig jaar bestaat, is te
ïcnwoordig goed toegerust met al
erlei materialen, maar in de tijd dat
e heren Jansen en Zwemmer be
onnen, was dat wel even anders
[et werk op het circuit bijvoorbeeld
erd gedaan met posten die in weer
n wind langs de baan stonden opge
;eld, terwijl de communicatie langs
ilingertelefoons verliep Later kwa
ncn er tenten en tegenwoordig heeft
nen een eigen post
Of er verder veel veranderd is'
vi emmer "We hebben een prachtig
ebouw gekregen Vroeger zaten we
lij Keur in de Zeestraat" Jansen
uit aan "We hebben nog het loods
e m de Kanaalweg, ons allereerste
ebouw Maar dat is zo popperig,
aar kun je geen oefeningen m
oen" Een ander verschil is, dat
nen nu de beschikking heeft over
jaar liefst drie ambulances De
udste is een ruim dertig jaar oud
laar nog goed gekeurd Volkswa
enbusje, maar dat doet bijna alleen
log dienst bij wat nevenactiviteiten,
oals het ophalen van kranten
Hoewel de kosten gedragen wor
len door het Rode Kruis zelf en men
r hooguit een vergoeding voor ont
angt van de organisatoren van de
\enementen, zrjn de andere twee
(agens ingericht met moderne ap
mratuur en staan zij altijd 'stand
by Maar men kan alleen uitrukken
ds de GGD hierom vraagt "Tot er
ernis soms van de Zandvoortse be
olking", constateert Zwemmer,
als er gewacht moet worden op een
mbulance uit Haarlem Maar ja dat
s een wettelijke bepaling"

'ransporttrauma
Een of beide wagens staan meest
il wel opgesteld bij activiteiten op
iet circuit, al mag men de gewonden
illeen tot aan de ingang vervoeren
Jaar worden zij overgenomen door
Ie GGD, tenzij het onverantwoord is
Ie slachtoffers nog een keer over te
evelen in een andere ambulance
)it om te voorkomen dat zij last
rijgen van een 'transporttrauma',
at wil zeggen dat zij er slechter uit
omen, dan zij de ambulance in gin
en De beslissing hierover ligt bij de

aanwezige arts of eventueel de GGD
Verder lijkt er m de loop der jaren
weinig veranderd in het werk van
het Rode Kruis en het ledenaantal
bleef m Zandvoort tamelijk stabiel
Dit schommelde rond de dertig On
danks het feit dat het tegenwoordig
wat lastiger is om aan vrijwilligers te
komen, omdat meer mensen, met
name vrouwen, een baan hebben, zo
als Jansen constateert "En je dient
je aan als vrijwilliger, maar zodra je
ja hebt gezegd, ben je in feite 'vrijwil
lig verplicht', want vanaf dat mo
ment wordt er op je gerekend Maar
je hoeft natuurlijk niet all round te
zijn Samen sta je sterk" Ook Wil
lem Zwemmer ziet dat zo "Het is
belangrijk dat er een aantal mensen
is, dat 'de kar trekt'"

Serieus

Gewild
Het werk voor het circuit, ook
doordeweeks, betekende wel dat het
Zandvoortse Rode Kruis een enor
me ervaring opdeed met het behan
delen van gewonden, meestal onder
de rijders, soms ook onder het pu
bliek als mensen met schaafwonden
of zelfs hartinfarcten Deze afdeling,
m de loop der jaren begeleid door de
doktoren (tevens commandant) Van
Fraassen, Ensinger, Fheringa en
ook nu nog Drenth, staat dan ook
als hoog gekwalificeerd bekend m
Nederland Zij is erg gewild als part
ner bij oefeningen in de regio "Zand
voort zit goed in elkaar," constateert
Jansen "Bijna iedereen heeft een
GOR opleiding," een afkorting voor
'Gewondenverzorging onder ram
pomstandigheden' Zo kan men m
Zandvoort een complete 'Verzamel
plaats gewonden' opzetten, een
noodziekenhuis, waarvoor het beno
digde materiaal gereed ligt
Werken onder dergelijke omstan
digheden kan een behoorlijke gees
telnke druk betekenen, want bij gro
te aantallen slachtoffers moet er ge
kozen worden voor diegenen die de
beste kans op overleving maken
Zwemmer "Dat moet eigenlijk in sa
menwerking met een arts gebeuren,
maar die blijft natuurlijk m het ge
wondennest Jij gaat het terrein in
en daar moet je selecteren Het is
echt een streven om onder rampom

• A.J.N. (Nol) van Bennekom (in uniform) volgt de scheidende Joop Jansen (l) op als waarnemend commandant Rechts Willem Zwemmer die na 37 jaar
afscheid neemt.
Foto Berlotl

standigheden te kunnen werken
want bijvoorbeeld het neerstorten
van een vliegtuig kun je ook een
ramp noemen"

Kleine ramp
"Een paar jaar geleden hadden we
nog een kleine ramp op het circuit,
toen die stellingen instorten" aldus
Jansen Voor dat soort omstandig
heden bestaat er een taakverdeling,
want anders wordt het natuurlijk
een chaos Daarvoor hebben we sa
men met dokter Drenth startcursus
sen gevolgd in Crailo bij Hilver
sum" "Een heel groot kampement",
herinnert Zwemmer zich
Behalve op het circuit zijn de
Rode Kruisleden ook bijna altijd te
vinden bij wedstrijden op de sport
velden, zij het op verzoek Daarnaast
blijft het werk niet beperkt tot Zand
voort, getuige de aanwezigheid bij de
Schipholloop en de motorraces op
het stratencircuit van Almere Ook
waren beide heren bijvoorbeeld te
vinden op een vakantieschip voor

zieken en andere bedlegengen als de
Henri Dunant Zwemmer reeds op
de 'Kasteel Staverden' "Je verleent
daar wel geen eerste hulp, maar je
praat wat met die mensen en je ver
zorgt hen", aldus Zwemmer die toe
geeft dat zijn voorkeur uitgaat naar
het oude schip, waar het nog veel
meer aanpoten was dan tegenwoor
dig Daarnaast werden kerstfeesten
georganiseerd voor mensen die door
hun ziekte of handicap nooit de
straat op kwamen En zoals met
elke inzet voor het Rode Kruis was
ook dit vrijwilligerswerk, waarvoor
zij niet aarzelden om vakantiedagen
op te nemen

Watersnoodramp
Willem Zwemmer werd ook inge
zet tijdens de watersnoodiamp in
1953 en m een vluchtelingenkamp in
Oostenrijk, ten tijde van de opstand
m Hongarije in de jaren vijftig Daar
naast hielp hij bij de opvang van
repatnanten uit Indonesië die per
schip in Italië arriveerden en bij

Vliegtuigen krijgen anti-botsing systeem
AMSTELVEEN - De KLM De internationale luchtvaartor
ICAO denkt erover een
n Martmair moeten tenmm- gamsatie
anti botsing systeem
wereldwijd
:e een deel van hun lucht- verplicht
te stellen De Rijkslucht
loot de komende jaren voor- vaartdienst bestudeert thans ver
.en van een systeem, dat hun plichtstelling voor het Nederlandse
liegtuigen voor botsingen in luchtruim Als dat laatste gebeurt
.e lucht moet vrijwaren En- zullen alle toestellen van niet alleen
KLM en Martinair, maar ook die
file Amerikaanse luchtvaart- van
andere maatschappijen van het
aatschappijen vliegen mo- systeem
moeten worden voorzien
enteel op proef met zo'n syseem en de Amerikaanse
Jchtvaartdienst (PAA) gaat
Het systeem, dat wordt aangeduid
at in 1991 verplicht stellen met de naam TACAS (Traffic Alert
oor alle vliegtuigen met meer & Colhsion Avoidance System),
an 30 stoelen, die in het Ame- vangt signalen op van zogeheten
kaanse luchtruim vliegen
De KLM onderhoudt lijndiensten
aar zeven steden in de VS en Mar
nair voert veelvuldig charters
aar dit land uit Daarom moet in
der geval de lange afstandsvloot
an deze maatschappijen met de ap
aratuur worden uitgerust, maar
e kans is groot dat het daar niet bij
ilft

nboedel en katten
iit huis verdwenen

ZANDVOORT - Een be-

oonster van de Tjerk Hiddetraat trof woensdagochtend
aar gehuurde woning 'geraakt' aan Vermoedelijk wafi
n het de eigenaars, een broer
zuster uit Amsterdam, die
'ch toegang hadden verschaft
~ vervolgens haar inboedel en
vee katten verwijderden Ten
otte werd een ander slot in de
g
ur gezet
De vrouw was enige dagen van
•"s geweest, toen zij vergeefs
achtte haar woning te betreden
eerste instantie liet zij liet het
*bij, ook had zij het recht zich
et geweld, bijvoorbeeld het inslaan
d|
i een ruit, toegang te verschaf
!r
> Twee dagen later stapte zij naar
e
Politie Deze kon op dat moment
'ets voor haar doen 'De politie
la
g wel bescherming bieden maai
e
eft geen recht de woning binnen
gaan', aldus een woordvoerder
^el verrichtte men het nodige onCf
2oek, dat op dit moment nug m
D
'le gang is Daaruit bleek wel al,
at
de twee eigenaars, afkomstig uit
fistelveen, als verdachten staan
atl
gemerkt van diefstal en verduis
r
'ng De twee zijn daarop aange
°uden Waar de inboedel en de
katten van de oorspronkelijke
'Woonster zijn gebleven, is nog on

'transponders' aan boord van vlieg
tuigen Die transponders zenden m
formatie uit over het betrokken
vliegtuig, waaronder de positie waar
het zich bevindt De transponder
informatie speelt op dit moment al
een belangrijke rol bij de luchtver
keersleidmg
TACAS vergelijkt de transpon
der informatie van andere vliegtui
gen met die van het eigen vliegtuig
Het signaleert het onmiddellijk, zo
dia een ander vliegtuig te dichtbij
komt TACAS is aangesloten op de
automatische piloot, zodat desnoods
zonder tussenkomst van de vliegers
op een te dichtbij vliegtuig kan wor

den gereageerd Vliegtuigen moeten
onder meer voorzien worden van
antennes om de transponder signa
len op te kunnen vangen
Overigens zijn nog niet alle vlieg
tuigen van transponders voorzien
Een deel van de lichte luchtvaart
heeft die apparatuur nog niet De
FAA wil daarom lichte vliegtuigen
zonder transponder verbieden zich
nog op te houden m de buurt van de
27 drukste luchthavens m Amerika
De kans is groot, dat het aantal
luchthavens waarvoor dit verbod
geldt nog verder wordt uitgebreid
Zo'n regeling kan wellicht ook voor
Schiphol gaan gelden

"Toegang tot wijk wordt geblokkeerd "

Krachtig protest tegen verlenging
Heijermansweg uit Nieuw Noord

ZANDVOORT - Uit de Zandvoortse wijk Nieuw Noord is
krachtig protest gerezen tegen
de mogelijke verlenging van de
Herman Heijermansweg De
werkgroep 'Nieuw Noord te
gen de Heijermansweg' verzoekt de gemeenteraad de verlenging van deze weg niet in
het bestemmingsplan Kostverlorenpark op te nemen
Over het ongeveer 14 miljoen kos
tende plan om met de verlengde
Herman Heijermansweg een extra
ontsluiting voor Zandvoort te
creeeren leidde vorige jaar tot een
heftige discussie m de gemeente
raad Toen bleek dat het voortbe
staan van het college m ge\aar
kwam werd het voorstel echter inge
tiokken met de mededeling dat het
later weer aan de orde zou worden
gesteld
Nu bestemmingsplan Kostverlo
renpark ter visie ligt hetheeft de
werkgroep tegen de Herman Heijer
mans een krachtige protestbrief aan
de gemeente geschreven Reeds m
1981 sprak de Stichting Wijkraad
Nieuw Noord zich tegen het door
trekken van de weg uit Volgens de
werkgroep zijn de toen naar voren
gebrachte argumenten nog steeds
relevant
Zowel uit verkeerskundig, fman
cieel en milieuhygiënisch oogpunt is
het volgens de werkgroep onwense
lijk de Herman Heijerweg te verlen
gen "De weg van Nieuw Noord naai
het dorpscentium voert over be
staande wegen De Heijei mansweg

zal voor dit verkeer geen enkele rol
spelen Ook de route naar Bloemen
daal en Overveen verloopt over de
bestaande wegen Op zomerse da
gen, met veel recreatieverkeer, zal
na aanleg van de weg, het gehele
traject via Nieuw Noord vol staan
met files
Dan zijnjuist onze toegangswegen
geblokkeerd' Van ontsluiting is dan
juist geen sprake Bovendien wordt
het fileprobleem verplaatst en met
opgelost ' Ook vreest de werkgroep
dat er op zonnige dagen, met veel
toeristisch verkeer, veel parkeero
verlast in Nieuw Noord zal optie
den "Strandgangers zullen onze
wijk als parkeerplaats gaan gebrui
ken" Daarnaast vindt de werkgi oep
dat de verkeerveiligheid ernstig in
het geding komt met name rond de

Linnaeusstraat ' Wij vinden dit
vooi de zo relatief jonge en kmder
rijke wijk onaanvaardbaar'
Uit financieel oogpunt noemt de
werkgroep de offers die de inwoners
van Zandvoort nu en in de toekomst
moeten opbrengen voor de weg on
aanvaardbaar ' Het zal Zandvoorts
financiën volledig ontwrichten
Ten aanzien van het milieu legt de
werkgroep de nadruk op het pi ach
tige natuui gebied Park Kostverlo
ren, met 217 plantensooiten en 34
bioedvogels' ' Alle dumgebieden na
bij Zandvoort zijn viij kaal uitge
zonderd het Paik Kostverloien En
juist9 dit gebied zou moeten wij
ken ", vraagt de werkgioep zich af
Bovendien verzoekt de wetkgioep
er bij de piovmcie op aan te dringen
de verlengde Heijei mansweg uit het
streekplan te schrappen

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

1 7166

ZANDVOORT - Vorige week don
derdag werd er in de woning van een
bewoner van de Thorbeckedstraat
een illegale gasleiding ontdekt Door
de politie werd assistentie verleend
aan het gasbednjf die de gasmnch
ting m de woning wilde bekijken De
verzegeling van de installatie bleek
te zijn verbroken, waarvan de ge
meente aangifte deed In de woning
was een illegale doorverbinding ge
maakt tussen de dienstleiding en de
binnenleiding Niet bekend is nog
hoeveel gas er is weggenomen De
aansluiting was slecht afgedicht zo
dat er van een gevaarlijke situatie
kon worden gesproken De leidingen
zijn opnieuw verzegeld

hun vervoer naar Nederland Even
als van Jansen werd zijn hulp ook
ingeroepen bij de overstroming van
Tumdorp Oostzaan
Daarnaast
maakte hij in 1963 tien maanden
deel uit van een Nederlands me
disch team van de UNO, in een hos
pitaal m het toenmalige Leopoldvil
Ie in 'de Congo
Joop Jansen kwam later bij het
Rode Kruis, op
3 juni 1958, als leer
ling Waarom9 ' Omdat ik zoveel heb
meegemaakt in de oorlog , luidt zijn
antwoord, waarbij hij herinnert aan
de jaren die hij in diverse kampen in
Rusland doorbracht, diverse keren
met de dood voor ogen Een gevolg
daarvan laat zich vertalen als een
grote betrokkenheid bij het welzijn
van zijn medemens Zijn vrouw was
een Zandvoortse, van de familie Van
der Tas, en hij keerde dus ook na de
oorlog terug naar deze gemeente
Ik kwam m contact met Ane Loos
de toenmalige commandant Ik volg
de een EHBO opleiding en toen ik
daarna toevallig op het circuit stond
te kijken, gebeurde er een ongeval
Ik ben over het hek heengeklommen
en was het eerst bij het ongeval
Daarna kwam Ai ie Loos die op een
andere plek stond opgesteld met de
ambulance En die zei Dat soort
mensen zoeken wij' Sindsdien ben
ik er nooit meer vanaf gekomen'

Jeugd
In 1970 werd Jansen groepscom
mandant m 1982 plaatsvervangend
afdelmgscommandant en m 1984
staflid District Colonne Operatie
waaronder behalve Zandvoort ook
Haarlem Amstelveen en de Haar
lemmermeer vallen Ondertussen
volgde hij zondei dat het vereist
was de opleiding voor het tweede
en derde uniformcertificaat tegen

woordig nodig om het uniform van
de Colonne te mogen dragen Als
plaatsvervangend
commandant
sinds januari 1986, heeft hij dan wel
officieel afscheid genomen toch
hoopt hij zich nog een tijd m te kun
nen zetten voor de afdeling Zand
voort, onder andere met wat organi
serend werk maar ook het begelei
den van de jeugd
Met "Je bent sociaal bezig , ver
klaart hij zijn passie voor het Rode
Kruiswerk Maar toch lijkt het, dat
iemand meer moet hebben dan al

Praten met deze oud gedienden
over het Rode Kruis geeft de indruk
dat de leden altijd erg serieus bezig
zijn En dat is ook wel zo blijkt na
wat door\ ragen Het werk op zich
geeft kennelijk genoeg plezier vooi
degenen met een dergelijke sociale
instelling We hebben natuurlijk
onze colonne avonden om de veer
tien dagen met cursussen en trai
mngen aldus Jansen en dat moet
je natuurlijk wel met plezier doen
Maar wij waren tevreden met wat
wij deden ' Het is natuurlijk niet
echt een gezelhgheidsvereniging
voegt Zwemmer daar aan toe Maar
onder elkaar maak je er wat van
Met de leden van het Jeugd Rode
Kruis dat loopt als een trein wor
den naast het serieuzere werk be
wust ook gezellige zij het wel leerza
me dingen gedaan
De vrije tijd die erin gestoken
moet worden, betekent dat een Rode
Kruishd zich met alleen inzet Vaak
komt de belasting ook neer op farm
hè of gezin want de vrijwilliger is
veel van huis
Volgens Jansen loopt de tijd dat de
Zandvoortse colonneleden zich tot
nu toe voor dit werk hebben vrijge
maakt, in de duizenden uren ' Het
eerbetoon rond het afzwaaien is dan
feitelijk ook ten ere van je vrouw
Want als je die niet achter je hebt
staan, kun je dit werk niet doen

(Advertentie)

D.A.Z. Productions
wil
Myra Kroese - Ankie en Pieter Joustra
het Zandvoorts Vrouwenkoor het Zandvoorts
Mannenkoor - Toneelvereniging „Wim Hildenng
Folklore Vereniging „de Wurf' Claudia
Heierman Henk Jansen Ernst v d Klauw Rob Duisterhof Willem Dijkstra Eleonora de Wit
- Henk Trommel - Ine v d Klei Theo de Haas Peter Penrhyn Lowe - Leon Kemper - Toon de
Groot Ton Kaspers Ton Bakker het Bestuur van de Hervormde Kerk -Het Rode
Kruis - Foto Boomgaard Drukkerij van Petegem
McDonald's Restaurant Hotel Club Zandvoort
- het Zandvoorts Nieuwsblad alle adverteerders
- de enthousiaste toehoorders tijdens het
concert
en allen, die van het Zandvoorts
Nieuwjaarsconcert opnieuw een geweldige
gebeurtenis hebben gemaakt

van harte bedanken.

Dico

Thea

Henk

Het jaarverslag van de dominee
Rond de jaren zeventig en tachtiq
van de vonge eeuiu heerste er ten
gevolge van de industrialisatie qro
te nood en armoede onder de at bei
dengezinnen
De kinderarbeid
toen nog onvoldoende m bedwang
veroorzaakte vele ziekten en een
van de ergste was wel het toenemen
van vallende ziekte ondei de jonge
ren Men beweeide dat deze riekten
met genezen konden wolden Maar
gelukkig waien ei velschillende
paiticulieren die zich dat lot aan
trokken en piobeerden goede hulp
te bieden

Het plan ua n
de jonkvrouw
Ei woonde in het lommenijke
Aeidenhout een zekeie jonkviou
we Tedmq van Beikhout Zij wilde
deze kindei en met vallenae ziekte
bij elkaai halen en ze met goede
veizoiging genezen Ze. had daai
vooi een hint, m Heemstede en m
Zandvooit geopend Het huis m
Zandvooit wak min of meet als
vakantieve>blij/ bedoeld Er weid
m die jaien heel veel gesptoken
overhel genezende klimaat aan de
zee en dat wilde zij ook vooi haai
zieke kinderen

De dominee
wordt directeur
Al heel gauw had zij beqiepen
dat ze er met die gebouwen met
was Wilde haai zoig vooi qehan
dicapten lesultaat hebben dan
moest ei een uitstekende medische
en maatschappelijke staf wolden
geuoitiid Aan de eneiqieke domi
nee J Cieutzbeig uit Heemstede
vioeq ze of hl] zich met de duectie
wilde belasten en hl] nam de uitda
ging aan Hoewel dominee Cieutz
bei g zeei veel lespeet had vooi de
opzet vast huis en vakantiehuis
had hij ook zijn be^waien Het eei
ste wat hij goed op moest zetten
u as de medische veizoiging Hij

had afspraken gemaakt met de dia
conessen om m die huizen te wei
ken en dat kreeg hl] voor elkaai
Maai ook moesten de huizen wor
den aangepast en ofschoon hij de
goede bedoelingen van de }onk
mouw onderschreef moest hi; er
kennen dat Zandvooit een iLat mm
der gelukkige keuze u as geweest

Het jaarverslag
Het ioas vooi Creitt^beig met zo
gemakkelijk om de Zandvooitse
stichting af te stoten Hi] voelde u el
aan dat hij daai zeei vooizichtiq
mee aan moest komen en toen hij
met de toenmalige stat in ovetleg
luas getieden vond hu de mamei
door BERTUS \ PETS
om het tekoit van Zandiooit naai
loien te biengen in zijn tam Dei slag
van lititJ
Plet tekoit icin de Zandvooitse
stichting weid heel omzichtig inge
pakt en dooi ionki louic Tedinq van
Beikhout en het aangestelde bc
stuui oveiqenomcn Wij hebben
dit j aai viei longens in de nazomei
een ondetkomen kunnen geven m
een huisje dooi jonkviouu Teding
lan Beikhout daai vooi haai zieken
ingelicht doch nu aan ons alge
staan
In augustus gingen deze longens
dan ook naai buiten en biel en ei
geduiende dne maanden in de fns
sche zee en buitenlucht genieten
Toen november in het land
kuam was het echtei met hun vei
blijf aan zee gedaan Daai hun getal
met dne stond vcimeeideid te n o?
de?! konden ze niet naai het hoofd
gebouw m Heemstede maai hebben
we een andei huis gehumd
Toen ze eenmaal daai urnen
bleek de veizoiging betei te lopen

omdat men deze met hoefde te split
sen

Zandvoort voldoet niet
aan de eisen

Dit keuuge leislaq van Cieutz
berg ovei de laatste zomei in Zand
voort was een omschiijiniq lan
het feit dat men met langei op een
vakantiehuis aesteld u as
Het nieuwe tehuis wat men m
Heemstede had gehumd en de
naam dioi'a lan Meeren Bosch u as
ei en gezond en boi endien had men
daai de medische en maatschappe
lukt. staf bij elkaai \Vat ei piecies
met het hms is oebeuid staat in de
stukken i an de stichting Betsada en
Meel en Bosch met lenneld Het
huis heeft dus met langer als kindei
opianq gediend Het enige u at m
Zandvooit liennneide aan deze pt
node was het lakantielims van de
diakonessen De enkele zusteis die
daai hadden aeuerkt hadden aan
hun bestinen gezegd wat 1001
piachtiae plaats Zandiooit uas
wanneei men u at op leihaal u üde
komen Dit heeft ten aeiolge gehad
dat enkele niien latei Duitse diako
nessen een lakantiehms hebben ge
kieqen en tot aan de jaieii tachtig
het beeld van het doip bepaalden
De epüeptici heelt men met teiug
ge'zie'ii Maai toih zaa men dat bij
leibe'tennn lan de beieikbaarheid
Zandiooit uitstekend kon uoiden
gebankt 1001 zieken Een icin mijn
goede bekenaen de gedeputeeide
Mensing heeft zich eig ingezet in de
jaien vijftig om luei een veipleea
liuis te bouwen Hij heeft me wel
eens veiteld dat hij ook Meei en
Bosch in zijn poitefcmlle had dat
hij gestoten was op het jaaneislaq
van 1SM ian de dominee en dat
hem dat aan het denken heeft gezet
Zo is ei op een andcie mamei wat
blijven hangen van de eeiste jaien
van de inrichting lan epileptici
itaai volaens de eet ste plannen van
de giootste geldschietstei ook
Zandvooit bij betiokken is aeu eest
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Chrysler 2.2 Turbo

Een opwindend uiterlijk
De Amerikanen van \rocger bestaan niet meer. De/e grote, /.ware en deinende
slauschepen op wielen met enorme grote motoren kunnen ook de Amerikanen niet
meer opbrengen, ondanks dat de brandstofprij/en daar een fractie /ijn van de
on/e. De nieuwe generatie Amerikaanse automobielen is in ieder geval kleiner, niet
alleen qua afmetingen maar ook qua motor. Wij reden het startmodel van de
Chrj.sler range, de ES, uitgerust met de 2.2 liter turbomotor en alleen leverbaar
niet een vijfversnellingsbak. En dat is een haast on-Amerikaanse auto want die
rijden eigenlijk alleen met automatische transmissie.

Blikvanger
Hel uiterlijk van de/c ES is een blikvanyor. Waar je ook rijdt, staat of parkeert, er
/i|n alti|d mensen die er naar kijken ol
\ ragen stellen, dus je mag er van uit gaan
dat het model ge.slaagd is voor mensen die
\aneendnedeurssportcoupe houden. Het
hontaan/icht is een beetje agressie! met
diep liggende, kleine (van afmeting, niet
\ a n lichtopbrengst) koplampen en een
grille die in de kleur van de carrosserie is
.neegespoten. Ook de bumpers /ijn in de
Kleur meegespoten. met een naar onder
doorlopende spoiler met koelgleuven en
twee verstralers. De motorklep, die /eer
l.iag bij de grill begint en vloeiend oploopt, heett een extra verhoging aan de
'inkerkant om de motor te kunnen bedckken en dit geett ook een extra cachet aan
het sportieve en agressieve uiterlijk van
de/e broeder. De /ijkant loopt vloeienden
rond met m de portieren de verzonken
deurkrukken. Helaas /ijn er geen stootstnps aan de /ijkant aangebracht, zodat
kleine parkeerbutsjes het fraaie uiterlijk
binnen de kortste keren bederven. Op de
grote achterklep is een spoiler gemonteerd. die gelukkig van een bescheiden
afmeting is en er daardoor geen protserig
geheel \an maakt. De achterklep, die meteen de derde deur \ormt. bedekt een behoorhjke kolterruimte. die te vergroten is
door de achterbank neer te klappen maar
als nadeel heelt dat de drempel wel erg
hoog is Opvallend zijn de twee uitlaatpijpjes onder de bumper, die vallen echt
op door onopvallendheid want zij zijn
/wart (gelukkig geen chroom) en lopen
schuin naar rechts.
De lichtmetalen velgen tenslotte behoren
tot de standaard uitrusting en maken het
uiterlijk af

Smaakvol
Het interieur is smaakvol en goed afgewerkt met een grijze bekleding en rode
stepen. die niet alleen in de bekleding van
de stoelen en banken maar ook in die van
de /ijkanten verwerkl zijn. Hel dashboard
is over/ichtelijk maar ontegenzeggelijk
Amerikaans. Buiten de normale klokken
is er ook een toerenleller. die echt nodig is
en een turbodrukmeter. waarvan hel nut
mij geheel ontgaal. Mocht je nu zelf de
druk kunnen regelen, ja, dan is zoiets nutlig; nu alleen maar hinderlijk en afleidend,
die heen en weer gaande wijzer. Nog iels
Amerikaans, is het standaardje voor de
versnellingspook, waar twee blikjes cola

Ga uiteraard niel boven op het gas staan in
een korte bocht want dan spinnen de
voorwielen door, de bocht wordt vergeten
en men schuift naar de builenkanl.
Hel remmen is ook een typisch Arnerikaans verhaal. Door de zeer strenge snelheidslimieten in Amerika heefl men het
kennelijk niet nodig gevonden om deze
broeder van een Europese remmrichting te
voorzien. Ook hier geldt: bij snelheden tot
120 km/h gaat het best maar vanuit hoge
snelheden sterk moeten alremmen gaat
wat minder. Maar nogmaals, houden wij
ons aan de hier toegestane snelheden, dan
is er niets aan de hand.
Het brandstofverbruik is zeer redelijk te
noemen. Tijdens de testperiode verbruikten wij l liter normale loodvrije benzine
op de 10 km. Uiteraard is de Chrysler ES
voorzien van een drieweg katalysator.

Conclusie
Het is moeilijk deze auto te plaatsen. Zijn
uiterlijk, zijn afwerkingen zijn acceleratie

m gezet kunnen worden.
Ook de zit achter het stuur is met zoals wij
dat gewend zijn. Het stuur is ver naar
voren geplaatst en op Amerikaanse films
ziet u wat ik dan bedoel. Je zit rechtop,
met het stuur erg dicht bij de borst en
ondanks dat het stuurwiel met leder bekleed is en ook verstelbaar, kon ik niet de
juiste en prettige afstelling vinden om lekker te kunnen zitten. Maar misschien
vraagt het een wat langere gewenningsnjd.

maken het een auto waar de eigenaar zeer
goed mee voor de dag kan en zal willen
komen. Deze Chrysler ES Turbo heefteen
juweel van een motor, die eigenlijk te veel
prestaties levert voor zijn wegligging en
remgedrag. Ondanks deze kritische noot
is het een aantrekkelijke auto, vooral gezien zijn prijs, want voor ƒ 38.995.- zit
alles er op en aan. De ES is ook leverbaar
met een 2.5 liter injectie-motor zonder
turbo. Die lijkt mij meer te passen bij het
onderstel en daarbij houdt u nog een prijs-

Techniek
Motor: 4 cilinder Turbo motor, dwars
voorin geplaatst. Cilinderinhoud: 2213
cm3. Boring en slag: 87,5x92 mm.
Compressieverhouding: 8,1:1. Max.
vermogen: 109kWbij5200omw/min.
Max. koppel: 230 Nm bij 2400 omw/
min. Aandrijving: voorwielen. Wielophanging
voor:
onafhankelijk
McPherson schroefveerpoten met gasgevulde schokdempers en stabilisatorstang. Achter: starre achteras met
schroefveren, gasgevulde schokdempers en Panhard stang.
Bandenmaat: 205/50"VR 15. Lengte:
436,2 cm. Breedte: 171 cm. Hoogte:
133,9 cm.

Prestaties

BECAM leent u geld! Lopende lening geen bezwaar!

Topsnelheid 185 km/h. Acceleratie van O
naar 100 km/h in 8,9 sec. Brandstofverbruik l liter loodvrij op 10 km tijdens de
test.

in handen
5.500,7.500,10.500,15.000,20.000,40.000,60.000,-

Geld
Chrysler ES 2.2 Turbo ƒ 38.995,-. Motorrijtuigenbelasting van ƒ 738,- tot
ƒ 757,-.

Het rijden met deze Chrysler roept een
mengeling van gevoelens op. Zoals gezegd gaal hel om een 2.2 liter turbo motor
die 148 pk levert bij een toerental van
5200 en dat is een redelijk laag toerental.
Vandaar dat ik al eerder zei dat de toerenteller noodzakelijk is want bij het accelereren zitje zo in het rode loerengebied met
alle gevolgen van dien. De acceleratie van
O naar 100 km/h vindt plaatst binnen de 9
sec., de topsnelheid bedraagt 185 km/h en
dat zijn behoorlijke getallen. Bij hoge
snelheden is hij echter wat zweverig en
daar veranderen de zeer brede en platte
banden m de maat 205/50 VR 15 niets
aan. Eigenlijk een typisch Amerikaans
weggedrag, tot de 120 km/h prettig en
zeer snel maar daarboven wat vaag en
onrustig. Tot snelheden van 120 km/h
gaat het bochtenwerk best en heeft deze
Chrysler een redel ijk neutrale wegligging.

Bij

ECHTE BAKKER BALK

120,48
160,89
222,88
318,41
424,55
841 ,56

96 mnd.*

120 mnd.*

DOORLOPENDE KREDIETEN
Afiossing Rente
Bedrag

per mnd.
221,295,591,886,-

191,255,51 1 ,- 'v ««•
a
-.r—r
' '
767,- 10.2%

11.000,16.000,30.000,41 .000,50.000,-

per mnd.
0,87%
0,83
0,83
0,81
0,81

220,320,600,820,1000,-

Ik wil het volgende bedrag lenen:
D
D
D
D
D

f 1.000,f 3.000,f 5.000,f 7.000,f 10.000,-

D f 12.000,D f 14.000,D f 15.000,D f 18.000,D f 20.000,-

D f 22.000,D f 24.000,D f 25.000,D f28.000,O f 30.000,-

D
D
O
D
O

f 34.000,f 35.000,f 40.000,f 50.000,f 60.000,-

Ik wil terug betalen ƒ.
CTO Naam
Adres
Postc./woonplaats-

05270-16991
ma-vrij van 09.00-19.00 uur,
za. van 11.00-14.00 uur

fr_

Tel.

-Geb. datum —

Beroep-

-Netto inkomen •

Vult u deze informatiebon in, knip hem uit en stuur hem op in een
gesloten enveloppe zonder postzegel aan: Becam, Antwoordnummer
1602, 8300 WJ Emmeloord. Wij sturen u dan een gratis offerte.

T~>

önnehoek
^
Bloemendaal aan zee
Tel.: 023 -252280

/\!-

8.25

191,72
266,10
380,15
506,87
1006,38

60 mnd.*

BEL NU

ZlZ

CHRISTOFFELTAARTJE

48 mnd.*
143,03

*Langer dan 60 mnd. voor woningverbetering,
boot of caravan
*Andere looptijden en bedragen mogelijk
*Geen informatie bij werkgever
*Vlot en diskreet
•Rente fiskaal aftrekbaar
*Meestal kwijtschelding bij overlijden

r

ft

edelmetalen te recyclen en bovendien betekent deze regeling een verlaging van de
aanschafwaarde van een katalysator-uitlaatsysteem.
Het volledige programma van BMW is
uitgerust met lambda-sonde bewaakte
driewegkatalysatoren, die de uitstoot aan
schadelijke bestanddelen in de uitlaat met
meer dan 75% verlagen.

BMW rijders kunnen nu gebruik maken
van de katalysator inname-regeling en dit
ter bevordering van het hergebruik vn de
zeldzame en kostbare edelmetalen in die
katalysator.
Bij schade aan of vervanging van de uitlaat betaalt BMW bij inlevering van de
oude katalysator een bedrag terug van
ƒ 295,- incl. BTW. BMW komt hiermee
tegemoet aan de wens om die schaarse

EEN ANDERE AUTO KOPEN?

rormperiiiff.

Rijden

BROOD

Hoge w eg 28

voordeel van ƒ 3.000,- in uw zak. Doch
over een paar jaar praten wij niet eens
meer over wegligging boven de 120 km/h
want dan zal de speedlimit hier ook echt
gehandhaafd moeten worden en misschien
dan zelfs ook in Duitsland.

l)i* Chrysler 2.2 Turbo ia een iragen ini'l i'i'ii In-el bijzondere

BALK
BAKT
DEZE WEEK

Hergebruik katalysator

IETS TE VIEREN?
Of het nu gaat om een trouwerij, het vieren
van een verjaardag of huwelijksfeest, het
houden van een reunie, een gezellig etentje
met uw sportteam of clubbestuur, een receptie bij welke gelegenheid dan ook, als er
iets te vieren valt dan kunt u bij ons terecht.
Wij beschikken over twee aparte zaalruimten. Zaalhuur is niet verschuldigd.
Denkt u aan een koud buffet, een gecombineerd koud- en warmbuffet, een diner of
een receptie met drankjes en hapjes?
Dit alles behoort bij ons tot de mogelijkhe-

den.
VRAAG EENS VRIJBLIJVEND OM
INLICHTINGEN.
Wij helpen u graag bij de organisatie van
elke feestelijke aangelegenheid.

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

WIKA B.V.
Sinds 1954
Autoruiten en kentekenplaten ook
voor lekkages van voor- of achterruiten (met garantie). (

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur /
Verhuur / Beheer / Projekten / Adviezen /
Hypotheken / Assurantiën

Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer-en
stucadoorwerk.

Bel 020-739931
of na 18.00 uur 02507-14634
Wika is echt de goedkoopste

BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE

Tel. 02507-19930

VAN MAAS

Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507-18644

LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021

TE HUUR
Burg. van Alphenstraat, gestoffeerd
2 kmr.appartement. Huur ƒ 800,+ ƒ 260,- servicekosten p.m.

(C. Koper)
02507-18225

Van Schalk mak. o.g. 02507-12944.
A.B.C./A.M.C.
steengoed in,
wand-en
vloertegelsmarmer-travertingraniet enz
Danzigerkade 18, Amsterdam (Houthaven)
Tel. 020-848129 - 844430
Geopend maandag/vrijdag 8-16 uur
Zaterdag 9-15 uur.
SPECIALE MARMER-AANBIEDINGEN!!
15x15x0,7 cm WIT/GRIJS/GEEUBEIGE
ƒ 36,00 per m2
25x15x0,7 cm WIT/ZWART/BEIGE
ƒ 39,00 per m2
30x15x0,7 cm WIT
v.a. ƒ 39,00 per m2
30x15x 1 cm WIT
Vv.a. ƒ 39,00 per m'
30x30x 1 cm WIT/CRISTALINO
v.a. ƒ 54,00 per m2
20x40x 1 cm WIT
v.a. ƒ 59,00 per m2
30x30x 1 cm ROSE
v.a. ƒ129,00 per m2
40x40x1 % cm: WIT
v.a. ƒ120,00 per m2
40x40x1)5 cm: TRAVERTIN
ƒ 79,00 per m2
40x40xHs cm: BIANCO CARRARA
ƒ 99,00 per m2
30x1)4 cm:
BOTTICINO-banen
ƒ 79,00 per m2
SPECIALE PLAVUIZEN-AANBIEQINGENÜ
32x32x 1 cm: 4 kleuren MARMERSTRUKTUUR
ƒ 32,75 per m2
25x25x 1 cm- GRIJS/BEIGE
ƒ 36,00 per m2
OPRUIMING WANDTEGELS en
MOZAÏEK!!
DIVERSE MATEN EN KLEUREN
v.a. ƒ 12,00 per m2
Dit is een kleine greep uit onze voorraad van
±10.000 m? MARMER.
Tevens verkopen wij keramische wand- en
vloertegels in diverse kleuren en maten tegen zeer
scherpe prijzen, voorraad ± 10.000 m?.
AL DEZE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW/AF
MAGAZIJN AMSTERDAM.

* * **
TE KOOP

C25jaar
VLIEGVAKANTIES

•

FIT VLIEGVAKANTIES biedt de FIT PRIJSGARANTIE
naar de meest populaire zonbesternmingen, bijv.

8 dgn Benidorm
8 dgn. Kreta
8 dgn. Algarve

v.a. ƒ408,v.a. ƒ578,v.a. ƒ488,-

VOOR DE LAAGSTE PRIJS
OP REIS
Alle FIT VLIEGVAKANTIES hebben de
FIT VAKANTIEGARANTIE:
de garantie dat uw accommodatie gereserveerd blijft.
Vraag daarom naar FIT VLIEGVAKANTIES
BIJ UW

foERKOOP | Reisburo Zonvaaiï
GROTE KROCHT 20 ZANDVOORT
TEL 02507-12560

Halfvrijstaand woonhuis met garage
in Zandvoort-Zuid. Indeling: beg.
grond: entree, hal, toilet, trapkast,
„L"-vormige woonkamer met open
haard, keuken met
inbouwapparatuur. 1e etage:
3 slaapkamers, balkon, badkamer
met ligbad en 2e toilet. 2e etage:
kantoorkamer + bergzolder.
Vraagprijs ƒ 345.000,- k.k.

Van Schalk mak. o.g. 02507-12944

Zandvoorts Nieuwsblad
LQSSEVEHKQGPfteHE
Fa.
Kroonenberg

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekrhedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17, Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2, Zandvoort
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yieer dan alleen even een bankje verzetten

Een binnenhuisarchitect hoort geen eigen stijl
te propageren'
„Eigenlijk vind ik dat ieder
een er m opgevoed moet worden hoe hij of zij later het eigen
huis moet inrichten" De Am
sterdamse bmnenhuisarchi
tecte Manta Horn-van Essen
55) heeft duidelijke meningen
over het innerlijk van onze woningen Hoe het er uitziet en
hoe het zou kunnen zijn Sinds
uer jaar geeft ze cursussen mteneurarchitectuur aan Volks
universiteiten m Amstelveen
en 't Gooi
Het ontwerpen vindt ze het leuk
.te onderdeel van haar vak ,Een
uimte bekijken, met de klant over
eggen wat de wensen zijn voor je
zelf alles op een rijtje zetten en dan
ieel geleidelijk een concept maken'
L i en zit Marita Horn vaak te den
^en achter haar tekentafel m een
uime woning aan de Willemspark
\eg in Amsterdam Een eigen stijl
leeft ze met en ze vindt dan ook dat
nensen door allerlei bladen die op
de markt komen, een fout beeld van
de
tamnenhuisarchitect
krijgen
Het hoort niet dat een inteneurar
hitect een eigen stijl heeft Een goe
de architect moet naar de klanten
oe werken en dat betekent eigen
ij ds werken Uiteraard doe je geen
dingen die je zelf niet mooi vindt"

Uschuwelijk'

• Marita Hornvan Essen
achter de
tekentafel

cursus fors toe
genomen
Zelf
schrijft
Marita Horn dat
toe aan drie oor
zaken „Er zijn
in totaal drie
groepen mensen
die naar de cur
sus komen Men
sen die uit pure
interesse
ko
men, een groep
die een huis laat
bouwen en een
derde groep die
komt kijken of
ze het wel goed
hebben gedaan"
Het doel van
de cursus, zoals
dit m het pro
grammaboekje
van de Volksum
versiteit
staat
omschreven, is
het
verkrijgen
van inzicht in de
aspecten die bij de inrichting van
een ruimte een rol spelen Toch
heeft Marita Horn haar twijfels of
haar cursussen nou echt bijdragen
tot compleet nieuwe interieurs bij
de deelnemers „Je hoopt natuurlijk
altijd dat de mensen er iets van op
steken en soms gebeurt dat ook wel
Ik heb wel eens iemand gehad, van
wie de man de kinderkamer precies
zo heeft gemaakt als we in de les
behandeld hadden Maar over het
algemeen zijn mensen moeilijk uit
een bepaald stramien te krijgen Ze
maken vaak een ontwerp dat vrijwel
hetzelfde is als ze op dit moment
hun huis hebben ingericht Aan de
andere kant heb ik ook een meisje
op cursus gehad dat ik direct door
gestuurd heb naar de Rietveld Die
had het zo in haar vingers zitten"

een hotel in te richten Ik heb eigen
lijk nog nooit een mooi hotel gezien
Kijk huizen zijn heel leuk om in te
richten, maar m feite blijft het na
tuurlijk toch een raar idee dat ik
voor mensen een bank uitzoek Ie
dereen zou erin opgevoed moeten
worden om later het eigen huis in te
richten Ik ontwerp ook liever geen
slaapkamer, dat vind ik helemaal
iets persoonlij ks'

Als praktische ondersteuning hebben we
daarom dit receptenboek samengesteld
Daarbij gold als uitgangspunt dat de recepten gevarieerd gezond en vooral ook rrak
kelijk te bereiden moesten zijn
Het hoekje bevat naast de per pagina op
gestelde recepten ook een uitgebreide kaloneentabel en een groot aantal handige tips
Het receptenboek „600 kaloneen en
minder" is te verkrijgen door ƒ 5 95 over te
maken op giro 3339195 van GLN voeding
Aarle Rixtel
Voor meer informatie kan men ook dagelijks
tussen 1 en 5 uur s middags de dieet-mfo lijn
bellen 04928-3012

Bontbladige planten moeten altijd
olop m het licht staan, anders kun
lui de bladeien snel groen worden
'f gaat de plant zienderogen achter
ut
Wat dat beti eft kunnen ze net als
bleekneusjes wel wat extra licht ge
•uiiken Nu moet dat ook weer met
'\eidreven worden volop m het
icht betekent duidelijk iets anders
(Advertentie)

In iedere woning
voelt een plant
zich koning
verzorg hem
zoals het moet
dan bloeit en
groeit hij goed

erica
BIOEMENMAGAZIJN
SINDS 1 S O S
GROTE KROCHT 24
ZANDVOORT

dan in de volle zon, wat vooral ach
ter glas teveel van het goede is
Van de bonte ananas is het wel
bekend dat de bladeren langs de
randen goudkleurig zijn Als pot
plant verdient deze veruit de voor
keur boven zijn groenbladige soort
genoot die grote vruchten voort
brengt
Andere planten hebben lichte stre
pen m het midden, rondom de nerf
Behalve wit en goudkleurig kunnen
de strepen ook gekleurd zijn Bij tal
van potplanten komen cultuurvarie

i

Bei iMding Maak het vlees di oog met
kcukenpapiei Kei f het met de punt \ m een
schei p mesje in wanneer ei /ich op het vlees
een vctlaagje bevindt Wi ijf het vlees i ondom
m met wat °i ovc mostei d ( e a l eetlepel)
waai aan u theelepel geen oogde
f ij nge wieven tijm heeft toegevoegd Laat het
vlees een half uui liggen en maak het da una
opnieuw di oog met keukenpapiei

vel alummiumfohe en laat liet H minuten
lusten Veivvijdei op 2 i 5 eetlepels na dt.
biaadboter uit de pan en voeg 2 dceilitt i
dioge v\itte wijn toe aan de lesteiende botc
Roei alk aanzetsels op de bodem v in de p ui
goed los en laat alles even dooi kokc n /c el
het mengsel en breng het in een klem
pannetje opnieuw aan de kook

Vei Int 75 gi am boter m een bi aadpan met
dikke bodem Wacht tot het grootste gedeelte
van het schuim op de bodem is weggetiokken
en sehi oei het vlees snel aan alle kanten
dicht Voeg direet hierna een klontje botci
(ca 25 gram) toe en temper de w irmtebion

Roei er 1/8 htei eieme fiaiche dooi en l i ü
er even de kook over komen Voeg u it 701:
peper en pimentpoedei naai smaak toe Si i|d
het vlees m het gewenste aantal plakken I c.
deze zoveel mogelijk in het ooispronkehjkc
n odel op de v ooi vei w ai inde schaal Schik de
bi occoli ei i ondom en schenk daai na de siu

Maak intussen de broccoli schoon Neem
de dikste stelen en de taladeien weg en
vei deel de broccoli zoveel mogelijk in gelijke
roosjes Schil de weggenomen dikke stelen
dun af en verwijder de dooi gaans wat
houtenge (uitgedroogde) uiteinden

'Bleekneus' vraagt veel lamplicht
Planten
met
groen blad moe
ten het helemaal
van hun vorm
hebben als het
op sierwaarde
aankomt Plan
ten met 'bont
blad hebben ook
looi hun bladkleur sierwaarde In
Ie cultuur zijn veel bontbladige
>lanten te vinden, veel meer dan m
it natuur Planten met bont blad
•ijn namelijk vnjwel altijd wat
u akker dan groene soortgenoten
Die hebben veel bladgroen, waar
nee ze assimüeien (energie verza
nelen)

Ingiedienten reken vooi 6 peisonen 750 grams kalts of vai
kenstricandeau Verder heeft u nodig 750 gram (of iets meei)
bioccoli, grove mosterd, dioge witte wijn (bijv Edelzwicker uit
de Elzas), gedi oogde tijm en crème fiaiche

Sti ooi wat zout en pepci ovei het vlees en
laat het vlees gedurende 35 tot 40 minuten
zachtjes goudbrum bi aden Keer het \ lees
enkele malen en bediuip het daaibij met
biaadboter Voeg tijdens het braden viermaal
(met tussenpozen van ca 5 minuten) l
eetlepel dioge witte wijn bij de biaadboter

Haar leertijd op de Academie voor
•Cunst en Nijverheid vond ze „emg
Toch heeft Marita Horn haar beden
angen over het vak „Als ik het alle
naai nog eens over zou moeten
doen, zou ik geen bmnenhuisarchi
tect meer willen worden Het feit dat
iet toch allemaal om geld draait,
Marita Horn is blij dat, onder an
dere door de cursussen die ze geeft
ind ik afschuwelijk Je wilt iets
het vak van binnenhuisarchitect wat
noois maken, maar het kost toch
meer in de bekendheid komt Vol
iltijd veel geld Het is een stressvak,
gens haar weet bijna niemand wat
naar wel heel boeiend "
het vak nou precies inhoudt „Als ik
Volgens Marita Horn hebben de
op de cursus vertel dat je een bin
neeste buitenstaanders ook een
leel fout beeld van een binnenhuis
nenhuisarchitect ook voor een paar
uur kunt huren, valt iedereen om
architect en dat merkt ze zeker we
van verbazing Sinds een paar jaar
.ehjks op haar cursus „Mensen
In de afgelopen jaren heeft de Am zijn we op de goede weg maar we
denken vaak dat ze, als ze naar zo'n
ursus toe gaan, leuke ideeën voor sterdamse
binnenhuisarchitecte hebben nog heel wat voor de boeg '
urn neus krijgen en dat ze dat thuis vele interieurs op haar naam ge Ze verwijst met instemming naar
\el even kunnen uitvoeren Kijk, er schreven Tot nu toe heeft ze alleen een kop in een vakblad 'Het vak van
uoidt vaak vergeten dat het niet al particuliere huizen ingericht, maar interieurarchitect wordt volwassen
TRUDY STEENKAMP
een even een bankje verzetten is In haar liefste wens is om ooit nog eens
ons vak ontwerp je niet alleen, maai
noet je zorgen dat het ontwerp
(Advertentie)
wordt uitgevoerd En dat betekent
illerlei werklui continu achter de
iroek aan zitten om te zorgen dat
Verantwoord lijnen
het op tijd af is "
met nieuw receptenboek.
Behalve aan het ontwerpen is Ma
nta Horn veel tijd kwijt aan het ma
en van een bestek (de omschrijving
in tekening van een uit te voeren
u ei k) De hele praktisch dingen zijn
uterst belangrijk voor haar werk
Ik merk het op de cursus ook Ik
oesteed dan een hele les aan een
programma van eisen datje op moet
lellen, voordat je aan het eigenlijke
ontwerp begint Dat vinden de cur
>isten vaak heel vervelend, maar het
loort wel bij het vak interieurarchi
tectuur" De laatste jaren is het aan
tal deelnemers van een dergelijke

Fricandeau met broccoli

teiten voor met gevlekt blad Zo is ei
een bonte vorm van Oleander van
citi oengeranium Picusenoa de ga
tenplant
De vele m cultuui ontstane bont
bladige voi men vaneren m houd
baarheid Ze vragen veel licht maai
geen directe zon Een donkei e hoek
opsieien met een bonte plant is er
dus echt niet bij tenzij met behulp
van een speciale plantenlamp Dei
gelijke lampen hebben wij gezien
voor zo n vijftig gulden en zijn vei
knjgbaai bij grotere tumcentra

Breng 2 liter watei aan de kook en voeg l
eetlepel 7out en l eetlepel (kruiclen)azijn toe
Voeg eerst de stelen en 3 minuten daarna de
roosjes toe Kook alles met veel langei dan 7 a
8 minuten Laat de groenten even goed
uitlekken en houd ze daarna warm
Verpak het vlees na het braden m een groot

In een land als Japan waai vlees
schaais is en vis het nationale ge
recht is komen dan ook duidelijk
mindei hart en vaatziekten vooi
dan hier in het Westen Nu v\ 01 dt er
al gauw gezegd dat een eholestei ol
bewust eetpatioon niet smakelijk
zou zijn Het tegendeel is waai want
het komt maai op twee dingen neci
1 eet met te veel
2 eet mindei veizadigde vetzuien
Naast verkeerde voeding voi men
roken en vei hoogde bloeddiuk m
combinatie met een veihoogd cho
lesteiol een ernstig nsico Dat zijn
o.erigens bekende gegevens Maai
gebrek aan beweging < n stiess zijn
evenzeei lactoien die in combinatie
met een veihoogd cholcsteiolgehal
te tot hait en vaatziekten kunnen
leiden Nu is het pi obk em clat zaken
als loken en inactiviteit heel tast
baar zijn teiwijl een veihoogd cho

En slagroom kan in plaats v an de crème
fraiche woicien gebiuikt Vergeet vooral met
het vlees na het braden nog te zouten andei s
wordt het te flauw De i edactie at er
gebakken aardappeltjes bij en vond dit een
geslaagde combinatie

Stuur u\\ recepten op
De redactie \an deze pagina /on litt leu'\
vinden om een Keel pei maand een recept van
een van onze legers te testen in t<
publiceren op deze speciak pagina
Wanneer u anderen van uw lavonett
iccept \vilt laten meegenieten stiuii
dat dan op naar

Boekhandel

DE KROCHT
Grote Krocht 17,
Zandvoort

lesterolgehalte ongemerkt blijft
Daarvan merk je m feite mets Daar
om is het zo belangrijk dat men
zeker wanneer andere nsicofacto
ren aanwezig zijn weet of het cho
lesteiolgehalte goed is Laat het van
tijd tot tijd gewoon bepalen door uw
huisarts Het kan gemakkelijk een
simpele bloedprik en de uitslag is
een kwestie van dagen En is het
gehalte te hoog dan kunnen er maat
regelen worden getroffen

RON V D MOST
mcdibch journ üist m Huizen (NH)
Specifieke informatie over stoppen met
roken meer &poiten of geronde voeding
kunt u aamn^en bij ondel staande organi
sitics
Stichting Volksgezondheid en Roken Fe
denk. Hendnki ian J4 i 2582 BC s Gnven
hi°c
N SF Postbus 8Ctoj5 2508 GN s,Gn\cnha
"e
\ooilichtinasbuio \ooi de Voeding Post
bus 85700 2o08 CK s Gi ivenh u;e

Ons lomment.uu Het gei echt smaakt
lekkei en is v rij cenv oudig te maken Vei g< f
vooral met met de nodige vooitaeieidm^stijd
lekening te houden Wie met van
alcoholische diank in het eten houdt kan di
witte v\ ijn vervangen door bouillon

(Advertentie)

Bewust leven houdt
cholesterol op peil
Een verhoogd cholesterolgehalte
is een van de meest belangrijke nsi
cofactoren voor het ontstaan van
hart en vaatziekten Onderzoek
heeft uitgewezen dat wanneer het
cholesterolgehalte rnet bijvoorbeeld
20°o wordt veilaagd, de kans op een
hartinfarct met het dubbele dat is
40°o verminden Hieruit moge blij
ken hoe belangrijk het is het choles
terolgehalte in de gaten te houden
en bij een te hoog gehalte de juiste
maatregelen te treffen
Om de Nedeilander meer choles
terolbewust te maken heeft Bristol
Myers het boekje U uut toch ook dat
uw kaarsje zo lanq mogelijk blijft
branden-'' gepubhceerd,-»dat on
langs via ruim 3 500 huisartsen werd
verspreid Dit boekje gaat met alleen
in op de gevaren van een verhoogd
cholesteiolmveau maai geeft ook
aan hoe dooi een bev\ uster leven het
cholesterolgehalte binnen de perken
kan worden gehouden
Bij dat bewustei en dus gezonder
leven hoort uiteraard goede v oedmg
Over het algemeen kan men stellen
dat wij Nedeilandeis te vet eten,
met name te veel verzadigde vetzu
ren Het cholesterolgehalte bij men
sen die weinig vlees en \ et maai \ eel
vis eten ligt gemiddeld genomen 10
tot 20°o lagei dan bij hen die nauwe
lijks vis eten maai echte vleeseters
zijn en van vette jus houden

l > minuten

grote sortering

STRIPBOEKEN

(Advertentie)

GROENTE EN FRUIT

Grote Krocht 25
2042 LT ZANDVOORT
Tel 14404

WEEKENDREKLAME vrijdag en zdterdag
heel kistje KIWI s (9 stuks)
vol vitamine
3,98
Heerlijke verse ANANAS per stuk
gratis schoon gemaakt
1,98

AMERIKAANSE KOOLSALADE half pond

1,98

Je moet geluk hebben en vroeg je bed uitstappen'
Ik heb ook wel ^epiobeeid om
alleilei bednjven aan te schiijven
Bedi ijv c n v\ aai v an ik vv ist d it ze
dingen van Bomnul m de hinde,!
hebben gehad Ma u het blijit toch
moeilijk w a n t ?e wille n die spullen
toch meestal zelf m hetaiehiel hou
den

In deze rubriek lilen «ij mensm aan Int
u oord die gekke leuke in r.ue dingen \er
zjmelin De spits wordt dize maand attebe
tin door Peter \an Amlel (28) die allis
\erzanieltwat mui eniïszinsnut Bommel
en Torn Poes te miken lieitt Ilij \\oont m
de Ilanilelstro.it 5 Aalsmeer

„Tien jaai geleden is het begon
nen Ik vond op de boeiderij bij
mijn oma het boekje 'Torn Poes en
de vliegende kalief Sindsdien ben
ik alleen maai aan het uitbieiden
Torn Poes en Bommel is mijn
giootste vei zameling daarnaast
spaar ik ook wel ander spul maai
dat is meei om weer andere dingen
mee te i uilen Een keei pei week
loop ik rommelmarkten af en ga ik
naai giote veizamelaarsbeuizen '
, Weet je wat nou de hoofdmgie
dienten voor verzamelen zijn' Ge
luk hebben en vroeg je bed uit Als
je al zo'n lange tijd spaait dan leren
de mensen je vanzelf kennen en
daar moet je het eigenlijk ook van
hebben Op zon beuis zijn ei na
tuuilijk veel meei kapers op de
kust Je kan ei betei vooi zoigen
dat iemand je thuis belt dan ben je
tenminste de eeiste Ik heb ei wel
eens ovei gedacht om vveei eens behooihjk statisch Je kan natuui toch veel geld Kijk het mooiste is
v/at andeis te gaan vei zamelen zo lijk de stiipboeken nog vveleens om te iiulen met gesloten beutzen
als bijvooibeeld oude auto s Daai dooi lezen maai daai houdt het Ei zijn echte i toch altijd dmuen die
dan ook vv el mee op Tvv ee vei zame je nog giaag wilt hebben en daal
kan je tenminste nog mee lijden
De vei zameling die ik nu heb is Imuen dat kan echt met Het kost je heb je wat meel vooi ovei Ik ben

Ik heb nu toiv ühg net een /;;<_
elt/t op de kop ^etikt dal w uu
schijnlijk nieuwe ibonnees van de
NRC vioeoei kicken Als hij hele
ma il compleet /ou zijn ei mist een
stukje en he't binnen? ikji ont
bleekt cl m ?c>u het echt eui top
stuk zijn Alle bij?ondeie puzzels
die ik hel) maak ik en lijst ik in
Ontbu kende stukjes ^a ik oj) een
HistiL. moment na zitten m iken
Ki]k je kan Bommel v ei delen m
k es en kijk i;oed Ik heb onclet an
dele oiigincle tekeningen stukjes
zeep puzzels beeldjes ^oidijnsteil
en jjoppcnkastpoppcn v i n Bom
mei maai daamaist iiitu.m e l d e
stiipboeken
nu alwcei een tijdje op zoek naai de
Bommel blokkendoos dat is zoals
\vi] dat noemen een topstuk Maai
ik zes; iltijd maai zo als het vooi
me bestemd is dan kiij^ ik het w e l

I'robeei 40 duidelijk mogelijk te
schujven en vernield wel even uw
nddm en adres Oe naar onze memns;
dl ie meest geschikte inzendingen
worden beloond met een kleine at
tentie
Het gddt ons ddt heelt u dl begrepen
uit het op deze pagina behandelde
i etept met om een heel ingewikkeld
niddl dat urenlange voorbereiding
\raagt ot betrekkelijk dure ingre
dienten \eigt Vegetarische leeepten
zien we ook met belangstelling tege
moet

Overzicht beurzen

RAI Amsterdam
22 t/m 24 januau RAI fietsvak 89
Vakbeuis voor fiets eri bromfiets
branche
2 t/m 12 februari Auto RAI 89 In
ternationale tentoonstelling van
personenauto s
Om een induik te geven
19 t/m 21 februari MODAM Inter
Vet zijn botei margarine mayo nationale vakbeuis voor heienmo
naise gebak chips noten jonge de damesmode jeans spoit en
kaa^ volle melkproducten koffie viijetijdskledmg
i oom alle worstsooi ten pate rauwe
25 febiuan t/m 5 maait Hiswa 89
ham makreel paling snacks eiei Iruei nationale tentoonstelling voor
dooieis orgaanvlees
wateiiecreatie
Vetaim zijn halvaime frites
saus Japanse mi\ vvaterijs 20+ Jaarbeurs Ltietlit
kaas magere kv\ ai k cottage cheese
19 t/m 21 januaii Kaïwei 89 Vak
karnemelk taitaar losbief kabel beuis vooi doe het zelf artikelen
jauw tong en zalm
29/1
Neocat Kattententoonstel
\ eizadigde vetzuren o a in gevvo ling
ne maiganne rundvet spek loom
30 januaii t/m 4 febiuan Bouw
botei koekjes chocolade
beurs 89
Omei/ddigde vetzmen in o a
50 januau t/m 4 febiuan Inteina
sla olie zonnebloemolie dieetmai tionale keukenmanifestatie
ganne hnolzuumjke koffiemelk h
13 t/m 15 febiuan Meubehnkoop
nolzuumjk taak en biaadvet
dagen
17 t/m 19 febiuan Motoi 89

Uit onze keuken

Redactie Uieknmlui t ,i \
de
BBHHpdipna Postbus 2101 !()()() C C
Amsterdam

Ik vind Mailen loondei
een hele goede tekena 11 Ik k m
uien in die boeken z i t U n kijken om
alleen maai te s l i i e n naai de lekeHingen En dat maakt die veizame
linii vooi mij e\ti i wamlevol

(Advertentie)

vvoor gratis

KLEUR ADVIES
ook

voor •• • *''tfiÈ

INTERIEURSTOFFEN||
en

••••''ï||f!

VLOERBEDEKKING ;|
naar de speciaalzaai<|l

KEUR en ZOON';
Paradijsweg 2, ZandvoórtM

LP of CD van de maand
ZANGER
Danny
de Munk
TITEL LP
Geen wereld
zondei jou
Injanuaii 1987 is Dannj de MUHK
na zijn gi otc succes als Ciske de R v
begonnen aan een nieuwe fase m
/i]iieaiiieic Hij maakte e c i s t d e LP
een jaai latei en nu ligt ilvuei dt
nieuwe langspelei van Dannv ki u i
Het kleine jongentje is 41001 41
v\ 01 den Ondei leiehng v an pi oduc c i
Torn P c t t i s is ( en evenvv i c h t u pi
duet tot st ui d gekomen De tekst' n
7 ij n v 111 K u in Loomans Zij u sinds
198) D mm s vaste tekstschiiifstei
en het hummel Zonde i jou sein
ven ze zelfs s imcn De n u m n u i s t>p
de LP /ijn leeht vooi hun i i ip o )
dei ei omheen te eli laien en D m
is bij uitstek geschikt om dit sooi
teksten te v, ei tolken Vnstdi ?i l _(
s e h i t v e n miminus st i in 11 op u
LP stukken v m de Bi e C.( es ( Us l
jou met kujs, ) ui Giann i N mi i
( Gein lust mei i l Op m CD n I
single zijn v e i d e i n o ^ t v v n DtulM i
41 duetten nu t Denmt C l n i M i
vindt n

BIJ gezonde voeding
gezonde
geneesmiddelen
dus homeopathie van
Dr Vogel en VSM bij de

GAPER
DRUGSTORE
Kerkstraat 31
Zandvoort
Spaar onze
kassabonnen bij 100-3
gulden kontant terug
(uitgez tabaksart en
geneesm)
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WEEKMEDIA30

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen
v. orden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse
lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO'S' .
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,36 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort
v Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, 1421 AA Uithoorn
a Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant,
Zwanenburqse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courar.t, De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer,'Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, Muider Post en alle bijbehorende advertentieedities ƒ6,01 per millimeter.
Sluitingst'jd vrijdag 16 00 uur.
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verKnjgbaar.
o Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht,
alsmede ƒ 5,00 adm kosten
a BIJ p!aatsmg m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.

Wie van echte boter houdt, krijgt
n koekje van eigen deeg bij de Hema.
^1?°

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

Koffiezetapparaat. Maximaal 8 kopjes.
l jaar Hema garantie.

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

Set van 2 binnen- en 2 buitenbanden.
Zwart met zijreflectie.
26" 4^-=-29.75
28" 52^ 31.75

3 voor
ftTS"
6 voor

10.-

Herensokken. 70% acryl/30% polyamide. In diverse kleuren. Mt 39/4243/46.

975

Belastmggids 1989. Voor het invullen
van de A, E en T-biljetten.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z
telefonisch opgeven- tel 020-562.6271 (dit nummer is niet
voor bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

2 voor

Dames of heren kunststof quartz horloge. Waterdicht, l jaar Hema garantie.

-OPLEIDING TOT AUTORU-INSTRUCTEUR (B)Geheel mondelinge opleiding met persoonlijke begeleiding
Onze prijs ƒ 1250 - Kies bewust - Kies Kwaliteit - Kies Miche1
BEL MICHEL TELEFOON 020 - 85 30 57
HEDEN INBRENG voor de
aankomende veiling
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN, Fr
Halslaan 33,
A'veen
Tel
020-473004
( s Maandags gesloten )
Student vr rokkostuum, ± mt
53 Tel 020-261686/155627
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland Bel
voor gratis infoboek 0206657658 Inruil en fin mog

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoperi
Bel nu 02507-14534
AUTOVERZEKERING
TE DUUR?
Bel geheel vrijblijvend
voor een prijsopgave
OLOF GORANSSON
02507-18505 (ook 's avonds)
Een voordelige maandof kwartaalpremie is
ook mogelijk

7r

Herenparaplu m diverse kleuren.

N G C Bos en Lommer tel
020-164942/946824 PRAKTI
SCHE CURSUS HOOFDPIJN
6x di av , start 26 februari
ORIENTATIECURSUS
IRISDIAGNOSE,
5x ma av Start 30 jan
MARINA MONNICKENDAM
De gezellige jachthaven met
alle faciliteiten Inl 029952595 Enkele ligplaatsen beschikbaar Winterberging
T k Honda MBX 8, watergek ,
ƒ 1450 Honda MTX, water/
luchtgek , v a / 1250, Yamaha RD/DT watergek , 80 cc,
ƒ 1350, Yamaha DT'RD, lucht
dek ƒ 1150 Tel 020-797591
INKOOP AUTO S + ANWBpr snelle alw a contant m
vnjvv bew dof geen be?w
"el 020 149352, ook s av
Bungalow of studio s voor u
en uw partner ƒ 50 p u Kom
eerst langs even kijken 020
156158 Altijd open Nw West
LOVE onbep relaxen voor
ƒ 200 Geep ma t m za 12 02
uur ochtp aiatis Balth Flo
nsjstr 37 hs~Asd 020-762176
/ A A N ESCORT
175 p u 075172123 Meis-

.-s gevr in A dam Zaanstad

~~Ellen Cats
gediplomeerd
hondentnmster
. Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort

Tel. 02507-12773
* Ie Koop open haard frontmodel mcl rooster asla,
tang Tel 02507-16258
* l k prof Eumig filmproj
met div trucage-mogelijkhe
den mcl scherm en proj ta
fel ƒ300 Tel 02507-18990
Ervaren hulp voor de huishou
ding biedt 7ich aan tot mei
Te! 02507 13585

990

975

JU»
2 voor i£_!•

Smulmenu voor de hond. Met hart of
rundvlees. Inhoud 150 gram.

Miss Helen nagellakremover met lanohne. Inhoud 100 ml.

De banketbakkers van de Hema ^^HJiyniJiiiiijKttdh^H bakken er zelfs nog meer van als het
om roomboter gaat Roomboter allerhande, 250 gram 2.45 nu 1.95, roomboter spritsstukken met of zonder
chocolade, doos a 200 gram 2.- nu 1.75. En elke dag vers uit eigen banketbakkerij: roomboter appelkruimeltaart 6.25 nu 4.50, roombotercake 3.25 nu 2.50 en roomboter appelcarrees, per stuk 1.65, nu 3 voor 4.25.

* Eenjarige Geef eens hè
boekje Zandvoort wat ben je
veranderd
Cultureel Cen
trum, ƒ 19,95

DE VRIENDEN- EN
VRIENDINNENLIJN
Tel 020951600 en 900604

Geweven nachthemd met bloemetjesdessin. 100% katoen. In wit, mint en rose.
Mt 38/40-46/48.

2 voor i£-!•

9

Piano's te huur, speciaal
huursysteem voor beginners
van 1 tot 36 maanden ƒ 600
Gratis voorrijden en kijken
Inlichtingen 04490-45033

9.-

Baby-sweatshirt 70% katoen/30%
polyester. In wit, blauw, turquoise, geel
en rose. Mt 68-80.

Witglazen bol met kunststof rand.
Geschikt voor o.a. keuken of toilet.
Max 60 Watt.

BONTMANTELINRUIL
(kleine) bijbetaling tegen excl
lichtgewicht lammy's/nappa
mantels Ook heren-lammy's
bontgevoerde regenmantels
moderne bontmantels
Tel 020-233488
* De kreet van het hulpteam
dat zondag de strijd aan gaa'
tegen de Chinees te Heem
stede o l v Cor/Nieke is aan
vallen

5r

Elastische katoenen meisjesslips of badstof jongensslips. Mt 104-164.

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
Uw film op video, ƒ 1,75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek

HEMA
-Echt Waar Voor Je Geld-

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
* Gevonden bij bibliotheek
herenhorloge, metalen band
Te bevr tel 02507-19020
Gevr IEMAND die 's middags
een paar uurtjes wat lichte
huishoudelijke werkzaamhe
den kan doen Br o nr 798
76306 bur v d blad
* Gevraagd huishoudelijke
hulp voor een ochtend of mid
dag m de veertien dagen Tel
02507-19167, na 19 uur
* Gratis af te halen redelijk
goede stofzuiger, platenspe
Ier met boxen, jaren '70, haar
droger Tel 02507-18803
* Help de Polen Stuur een
een 7voedselpakketi Geen
adres Dat hebben wij voor u
Inl tel 02907-5235
* Het grootste kwaad da
een mens zichzelf kam berok
kenen is onbillijk zijn tegen
over anderen' Bernadette
* Het Zandvoorts Vrouwen
koor gaat opnieuw beginnen
Dus loop ook eens op woens
dag bij gebouw de Kroch
binnen Tel 02507 14158
* Ja, ja zondag vier Bern,
haar verjaardag, van harte
gefeliciteerd en een fijne dag
toegewenst Floris, Paul, Wil
lem
* Lieve Mollie, ontzettenc
hartelijk gefeliciteerd Dikke
zoen van je Duiffie
* Lieve pappa gefeliciteerc
met je verjaardag Koessiej
van Sanne

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

Met spoed ETAGE gezocht
voor
verpleegkundige
m
Z'voort, graag eigen k d t
Tel 02507-14917
* 'n Zacht wmtertje en voor
een zacht pnjsje koopt u bij
het Cult Centrum of Gen.
Oud-Zvt het boekje Oh wat
een Heerlijkheid /15

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
V^tl U t makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

•••

NVM
MAKELAAR

NIEUW IN ZANDVOORT

Faxdata
Voor al uw fax-verkeer, los
of abonnement mogelijk
Bel voor info

Faxdata
Tel 02507-19993
Fax 02507-18785
OPPAS NODIG
'S AVONDS7
Tel 02507-13931
Schoonmaakbedrijf

De Witte Tornado.
voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 02507-18546

Silhouettes
MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
Tel 18599, Corn Slegerssti 2
Geopend dinsdag t/m zaterdag van 1000-1400
TAROT KAARTEN lezen,
amuletten maken en bekrachtigen Inl tel 02507-18100
TE HUUR GEVR etage of appartement voor jong werkend
meisje Tel 02507-16674
TE HUUR GEVR in Zandvoort 2-kamerapp of benedenhuis, huurprijs t/m ƒ850
pmnd mcl Tel 04709-4610
TE HUUR tot 1 april comf
VAKANTIE-APPARTEMENT
Tel 18987
TE HUUR vanaf 1-2-'89
SLAAPK met gebr v k d t
v werkende man Tel 15982
* Te koop 1-persoons spiraalbed ƒ15 Tel 0250717271

* Te koop 200 straattegels a
* T k dekens, 160x230, ƒ 25 ƒ0,30 pst Tel 02507-14245
FORD CAPRI 1600 '78 t k a nwe overall, mt 54, ƒ 40, tuin * Te koop 2+3-zits bank, 3
mottenkast, '/3 leg bijzettafel, salontafel, boogt e a b wegens omstandig- stoelen,
2/
heden aut , zwart APK-gek , 3 hang, ƒ50, 3 ligstoelen kast Alles van rotan, ideaal
Clarion stereo, motorisch ƒ 15, rotantafel ƒ 10, stoeltje om mee te beginnen Tel
02507-19327/12297
ƒ35 Tel 02507-15689
100% Tel 02507-13585

Culinaire Wereldreis . . . !
MENU FINLAND ƒ38
Kesakeitto (groentesoep)
Tilliliha (lamsvlees)
Kleatkage (njstbeignets)

Restaurant en party-centrum
't Boeckaniersnest

•*• Elke maand is er een voor- * Tk.a. rotan reiswieg, wit,
delige dagexcursie bij de bekleed met wit broderie,
Verg Vrouwen van Nu Wordt ƒ110 Tel. 02507-15325
ook lid of bel eens om mfor- Verpleegk zoekt mt sp bematie met nr. 02507-14462
taaibare 3-k woning
Tel
* Verz zkt uniformen en me 02507-18699, echt mt spoed
dailles, insignes, helmen, fo
to's, doe , periode 1939-1945
Ook gezocht borden, wandtegels bevrijding Tel 17469
* Verzamelaar vraagt Verkade-albums of andere oude
plaatjesalbums (sport, molens, sprookjes, vlaggen, Torn
Poes enz.) Tel 02503-14727

* Tk
computertelefoon,
hand vrij, Quartz scherm,
ƒ125; Sony boxen, SSA-20,
nw m doos, ƒ 100, Sharp port.
radio ƒ75 Tel 02507-16848

5 REGELS

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

* T.k regenjas, trenchcoat,
Burberry, maat 51, nw, ƒ 150,
blazer, Burberry, nw, maat 51,
ƒ 100; Vip-jasje, maat 51, ƒ 50
Tel. 02507-17320

* T k gevr. gemeentebus
(bestel), Toyota Hl-Ace corn
mercial, bj 1980 Prijs redelijk
bod, geen handelaren. Mans
straat 23, tel. 02507-18391

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Zandvoortselaan187-Tel 02507-12401 - Zandvoort/Bentveld
* Te koop commode; linnen- * Te koop 4 eiken eetkamer
Tel. 13529
kast met bijbehorende ledi- stoelen, beige bekleding
*
Wat
doet de NWH? Con- Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
kantje Tel 02507-19106
Prijs ƒ 300 Tel. 02507-16964
Sociiedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
* Te koop gevraagd ijskast, * Te koop bielzen tafel, afm sumentenvoorlichtmg
contactvorming + cursusLaat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
tafelmodel Tel 02507-18412 115x70x33 Tel 02507-19987 aal
sen Wordt lid voor ƒ 45,80 p j
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
Te koop gevraagd
Bel
02507-19583
T k FORD TAUNUS 2 O '78,
voorbeeld aangeeft.
GARAGE, omgeving van of APK tot juni, ƒ 650, donkere
WEGENS OPHEFFING
op het v Fenemaplem
buffetkast uit ± 1900 ƒ750.
Hotel Centraal te koop
B Terol, Zeestraat 22-15, Tel 02507-18607
- volledige inventaris, w o
tel 18997, Zandvoort
l'
- box-spnngbedden
*
Te
koop
Philips
kleuren* Te koop Haller olieka tv., grootbeeld Tel 02507- - eiken tafels en stoelen
chel/ 7,50, grote frituurpar
Voor inlichtingen tel 15232
ƒ30, vogelkooi ƒ10 Tel 12004.
* Te koop rolstoel, geheel * Welke automobtlist(e) kan
02507-18803
compleet, als nieuw Tel mij een lift geven naar St
* Te koop m perfecte staat 02507-18698
Heemstede v v , ± 7 25 uur
2 tweezits bankjes; 8-hoekige
uit Noord, ± 17.30 naar
plavuizen salontafel en wand- * Te koop twee vogelkooien, Noord Tel 02507-14546
kast, 150 m, met glas-m-lood i z g s t , prijs ƒ22,50 pst Tel.
•*• Welke goed Ned. spreken02507-18698
Tel 02507-19106
de Joegoslaaf wil 2 dames
Te koop i v m werk POES, * Te koop Union jongens- les geven m de Joegoslaviras, Abesijn + stamboom, 2'/2 fiets, 8-12 jr, ƒ 75, donkerblau- sche taal7 Tegens redelijke
jaar oud Prijs n.o.t k Tel we Koelstra kinderwagen/ vergoeding 02507-14137
02507-19260
reiswieg ƒ 125 Tel. 02507- Werkende jongeman zoekt
* Te koop keukenblok, l 170 12313
WOONRUIMTE m Zandvoort,
cm, Etna keukenkachel, Fas- * Te koop -wandtoilettafel liefst met eigen opgang en k ,
to geiser, kinderled, eiken met twee laden en spiegel d, t, ±ƒ500 Tel 13585
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
met matras Zandvoortselaan ƒ25, nachtkastje ƒ10 Tel * Wies, beter te laat dan
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
32
02507-17405
dezelfde week op donderdag.
nooit, alsnog van harte gefeli* Te koop klassieke theewa- * Te koop wegens plaatsge- citeerd met je verjaardag Flogen, noten gevlochten met brek gasfornuis, ƒ 200 Tel ns, Paul en Willem
Naam:
geslepen glasplaat Prijs ƒ 75 17579
* Wies Beter te laat dan
Tel 02507-17271
* Te koop zandbak, bl nooit, alsnog van harte geAdres:
* Te koop leren 3-zits bank schelp m deksel, nw, ƒ35 feliciteerd met je verjaardag.
en diverse marmeren wasta- clownspakje, mt 104, ƒ 15 Floris, Vis-sofbalteam
Tel 02507-18908
felplaten Tel 02507-19106
Telefoon:
* Zondag 22 januari is Berna
* Te koop midiset met af- Th gestoff. kamer m. kl jarig, we wensen haar een fijstandsbedienmg, i z g s t , te- keuk , douche, toilet, delen m ne dag toe De meiden van
Postcode:
Plaats:
vens nog een half jaar garan- 1-pers v. werk jonge man het T Z B Flons-Vis-Softbalƒ450 mcl Tel 02507-12510 team
tie, ƒ225 Tel 02507-16183

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

30
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
204 U M Zandvoort

SNEL GEPLAATST - SNEL VERKOCHT

PLAATS EEN
zie de bon elders in deze krant
Donderdag 26 januari 1989

Los nummer ƒ 1.25

Nieuwsblad
49e jaargang nummer 4

Toonder gruwelt bij gedachte
aan Zandvoorts Rommeldam

Ontwerpplan Grontmij met veel kritiek ontvangen

Duinbeheersplan is
niet meer dan een
gebrekkigeanalyse

ZANDVOORT - Het ziet er
naar uit dat de gemeente Zandvoort haar 'Rommeldam' niet
krijgt. Maarten Toonder, de
geestelijke vader van stripfiguur Olivier B. Bommel, gruwelt van de gedachte en weigert toestemming te geven.

ZANDVOORT - Overheidinstellingen en belangengroeperingen vegen de vloer aan met het duinbeheersplan van de Grontmij, waarover de gemeenteraad dinsdag een beslissing moet
nemen. Vier instanties ventileren hun mening deze week in een
brief aan de staatssecretaris van WVC. Gewest Zd.-Kennemerland adviseert uit te zien naar een 'deskundig' bureau.
Volgens de Stichting Duinbehoud,
Initiatiefgroep Duinbehoud Bloemendaal Heemstede, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Stichting Geluidshinder Zandvoort is het
ontwerp-duinbeheersplan 'onaanvaardbaar' en ligt een benaming in
de zin van een 'summiere structuurschets' meer voor de hand. Als gebreken noemt men het ontbreken
van keuzemogelijkheden en motivatie voor de gestelde invulling in relatie tot landschap en natuur.
Dit schrijven zij de staatssecretaris van WVC in een brief die nog
deze week de deur uitgaat. Men benadert hem omdat hij een aanvaard"oaar duinbeheersplan als voorwaarde had gesteld voor het toekennen
van de A-status aan het circuit. Volgens de vier belangengroeperingen

kan daaraan met dit 'werkstuk' onmogelijk invulling worden gegeven.
In verband hiermee verzoeken zij
hem, zijn invloed uit te oefenen om
ter inzagelegging, inspraak en een
weloverwogen besluitvorming te bevorderen. Tot hier twee weken terug
vragen over gesteld werden in de
commissie voor Publieke Werken
werd het plan niet vrijgegeven door
de gemeente.
Het Ministerie van Landbouw en
Visserij, het Gewest Zuid-Kennemerland en de provincie lijken het
deels met hen eens, getuige de reacties op het ontwerpplan. Directeur
Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie Ir. A. Grijns constateert dat
er sprake is van een 'ruimtelijk zoneringsplan'.
Vervolg op pagina 7

• Een heerlijk zonnetje en niet teveel wind, voor velen aanleiding om een uitstapje naar Zandvoort te maken.
Foto: Bram Slijnen

Strand trekt duizenden wandelaars
ZANDVOORT - Het waren
ideale wandelomstandigheden
afgelopen zondag. Dat was
overduidelijk te merken op het
Zandvoortse strand, waar erikele duizenden bezoekers een
frisse neus kwamen halen. De
drukte strekte zich echter ook
uit tot op het in aanbouw zijnde bungalowpark, waar de po-

Beach Hotel bereikthoogste punt
ZANDVOORT - Het in aanbouw zijnde Beach Hotel aan
de Boulevard Barnaart heeft
zijn hoogste punt bereikt. Ter
gelegenheid daarvan hijst ingenieur Van Nierop, directeur Exploitatiemaatschappij
Zandvoort B.V., vanmiddag
de vlag, waarna de kapgelden
kunnen worden uitgereikt.
Daarna zal het zestigtal werklieden er weer hard aan moeten trekken, want bouwer
IGB moet het hotel op l juni
opleveren.

ter hoog", vertelt uitvoerder Jan
van Kuilenburg. Dat is in bijna negen maanden bereikt, sinds op 27
april vorig jaar de eerste paal de
grond in werd 'geboord'. Er volgden er nog 312, waarna men op het
totale bouwoppervlak
van maar
liefst 1850 m2 verder aan de slag
kon. En dat het hard kan gaan,
bewees men wel met de oostelijke
oftewel B-vleugel, die een vergelijkbaar oppervlak heeft als het Vendorado boulevardgebouw. Nadat
de begane grond min of meer gereed was, werden hier in dertien
dagen tijd zes etages op gezet.
In verband met de stevige wind
"Het hoogste punt, dat is 29 me- die in Zandvoort kan waaien, werd

a£*üi*.jy:^:?«j35JS®-.'Spv*S(.ïstï r-w

• Het hoogste punt van het Beach Hotel aan de Boulevard Barnaart is

bereikt. In verband hiermee hijst Ir. J.A.I.M. van Nierop, directeur Exploitatiemaatschappij Zandvoort bv. vanmiddag om 15.15 uur de vlag.
Foto: Bram Stijnen

GGD eindelijk
opgericht
ZANDVOORT/HAARLEM
- De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) ZuidKennemerland is maandag in
werking gesteld door burgemeester Schmitz van Haarlem. Samen met de heer Van
der Ham, voorzitter van het
bestuur van de nieuwe dienst,
ondertekende zij de dienstverleningsovereenkomst.
Aan de oprichting van deze dienst
is een lang proces van onderhandelen tussen zes gemeenten in het gewest Zuid-Kennemerland yoorafgegaan. Toch is het proces tijdig afgerond, zodat de gemeenten nog in
aanmerking kwamen voor een aanloopkosten subsidie van het ministerie van Volksgezondheid.
De GGD zal zich bezig houden
met de preventieve gezondheidszorg
en de jeugdgezondheidszorg voor
jongeren van vier tot negentien
jaar. De preventieve zorg houdt zich
onder meer bezig met de beleidsadvisering aan
gemeentebesturen
over volksgezondheid, geeft geneeskundige hulp bij rampen, houdt
zich bezig met bevolkingsonderzoek,
bestrijdt infecties- en geslachtsziektes en ontwikkelt preventie-programma's.

?

6 jan

27 jan
28 jan
29 jan
30 jan
31 jan
1 feb
2feb
3 feb

HW

LW

06.10
06.42
07.16
07.50
08.36
09.35
10.49
12.15
00.45

02.00
02.15
02.34
03.04
04.00
04.44
05.44
07.05
08.46

Die zelfde wind vergt speciale
maatregelen voor het dak. De isolatieplaten, variërend in dikte tussen
10 en 3 centimeter om afschot aan
te brengen, zijn vastgeplakt en
weggewerkt onder een laag zonbestendige dakbedekking. "Grind
zou eraf"waaien", verklaart de uitvoerder. In totaal komen er 520.0002
bakstenen aan te pas en 3500 m
houten kozijnen. Het aanbrengen
hiervan in de B-vleugel is al bijna
klaar. Een dezer dagen kunnen de
ramen erin, waarna de binnenkant
kan worden afgewerkt.
"We hebben nog maar vier maanden", geeft Van Kuilenburg toe.
"Op l juni moet het klaar zijn, anders kost het ons enkele duizenden
guldens per dag". Op 16 juni moeten de 237 appartementen gemeubileerd en wel ter beschikking
staan van de eigenaars. Het lijkt
kort dag, gezien het prille stadium
waarin de bouw zich met name aan
de zeezijde nog bevindt. Of genoemde datum dan ook gehaald
wordt? De uitvoerder heeft er vertrouwen in. "Het moet lukken",
luidt het antwoord.

Ook voor een aantal ondernemers
werd het een zonnig dagje. Zo deden
de visventers goede zaken, want de
bezoekers lieten de lekkere hapjes
niet links liggen. Dat sommigen
daarbij niet al te best op hun hond
letten, kon men op het politiebureau
merken. Daar werd men opgezadeld
met maar liefst zeven honden die
hun baasje kwijt waren. In die mate
was dat de laatste vijftien jaar niet
meer voorgekomen, zo vertelde brigadier Van der Wal. De dieren mochten zo lang blijven tot hun eigenaar
zich had gemeld.
De grote stroom dagjesmensen resulteerde aan het eind van de dag in
files op de uitvalswegen. Op de
Zandvoortselaan duurde deze tot
ongeveer kwart voor zeven 's
avonds.
De politiemannen Hempenius en
Vermeulen constateerden dat ook
het Vendoradopark al grote en - in
sommige gevallen - gevaarlijke aan-

Met deze cijfers volgt de biblio•theek de landelijke tendens: een
lichte stijging in gebruikers en uitleningen.
Het meeste materiaal, 131.807 boeken, documentatiemappen en tijdschriften, werd uitgeleend aan volwassenen. De jeugd leende 49.979
materialen op de afdeling jeugd.
Daarnaast werden er 15.587 compact disc's uitgeleend.
De bibliotheek had op 31 december 37.762 uitleenmaterialen. Het
aantal lezers bedroeg 4635, waarvan
1688 tot achttien jaar en 472 lezers
boven de vijfenzestig jaar.

len De Scharrekoppen en De
Schuimkragen zich in de feesttent,
waar kaarten en zakjes snoepgoed
voor de kleintjes klaarliggen, en
waar zij zich kunnen voorbereiden
op de grote optocht. Deze om 13.00
uur van start, voorafgegaan door enkele muziekkorpsen. De route is als
volgt: L. Davidsstraat, de Haltestraat v.v., Raadhuisplein, Kleine
Krocht, Gasthuisplein, Dorpsplein,
Kerkstraat, Kerkplein, Raadhuisplein, Zwarte Veld.
De kinderen krijgen na afloop van
Prins Kokkei den Urste een bekertje
limonade aangeboden. Om 14.20 uur
kunnen zij gaan genieten van een
optreden van het duo Will Wight &
Patty. Beide artiesten presenteren
een totaalprogramma van een uur,
met goocheltrucs, clownerie en
buikspreken. Daarna, om 15.45 uur,
volgt de prijsuitreiking aan de
leukst verklede jonge deelnemer.

19.35 14.54

Voor 's avonds staat een groots
feest in de tent op het Zwarte Veld
op het programma, aanvang 8 uur,
dat het Scharregat op zijn grondves- • De Original Trinidad Steel & Showband verzorgt een swingend onderdeel
ten moet doen schudden. Er is ge- van één van de feestavonden in de grote tent.
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18.25 13.55
18.54 14.36
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Burgemeester belooft maatregelen op korte termijn

Gemeente buigt zich nog deze week
over verpaupering Zandvoort-noord

maar rommel. De trottoirs zijn met
traktoren en sloopauto's vol gebouwd, de rijbaan van de Kam. Onnesstraat is levensgevaarlijk vanwege de hoge snelheden waarmee
wordt gereden'. Zinsneden uit een
brief die twee van de initiatiefneemsters van het zwartboek, Jennie Lokhorst en Ria van de Smaal, aan hun
mede-buurtbewoners verzonden. In
het zwartboek geven zij met tekst,
foto's en handtekeninglijsten aan,
hoe nijpend de situatie is geworden.
"Ik deel uw zorg", luidde het antwoord van burgemeester Van der
Heijden nadat het boek hem was
overhandigd. '-Om daar dagelijks op

Scharrekoppen heeft grootse carnavalsplannen
zorgd voor een keur aan artiesten,
waaronder de Original Trinidad
Steel- and Showband, boerenkapel
De Schuimkragen, Limbodanseressen, slangemeisjes en de Buutredner, die als 'de badgast' vooral de
plaatselijke politiek op de korrel zal
nemen. De presentatie is wederom
in handen van de twee 'grootste
kletsmajoors van Zandvoort' Pieter
Joustra en Bram Stijnen. Het feestgedruis in de tent, natuurlijk ook
met de nodige polonaises, duurt tot
24.00 uur, waarna de carnavalsvierders ongetwijfeld zullen verhuizen
naar de verschillende horeca-gelegenheden in het dorp. Daar kunnen
Het grootse carnavalsprogramma zij tot in de kleine uurtjes, tot 03.00
begint - zij het nog wat rustig aan - op uur, hun hospartijen voortzetten.
vrijdag 3 februari en eindigt, na het
nodige feestgewoel, op dinsdagavond 7 februari. Prins Kokkei den Kinderoptocht
De kinderen komen zondagmidUrste maakt zaterdagmiddag zijn
opwachting op het Raadhuis, de kin- dag waarschijnlijk het meest aan
deroptocht vindt zondagmiddag hun trekken. Om 12.00 uur verzameplaats.

l

Bibliotheek leent
méér uit in 1988

20.15 15.40
21.04 16.25
22.16 17.20
23.36 18.35
-.-20.06
13.15 21.25

HW

de betonnen en stalen constructies
rond het oude zwembadgebouw tot
hun speelgebied hadden verklaard.
Daarnaast troffen beide heren zondagmiddag tientallen nieuwsgierigen aan op het in aanbouw zijnde
park, hoewel op diverse plaatsen
langs het hek 'Verboden Toegang'-borden staan opgesteld. Op een enkele plek was zelfs het prikkeldraad
doorgeknipt. De vroege recreanten
werd vriendelijk maar dringend verzocht het terrein te verlaten, wat bij
sommigen boze reacties uitlokte.

• Operaliefhebbers kunHet idee was afkomstig van Rob
nen zaterdag in De Krocht
van Santbrink: een tot op de kleine
details nagebouwd en levensgroot
terecht voor Don PasquaRommeldam, de kleine woonplaats ;le.
Pag. 3
van Olie B. Bommel, in de Zandvoortse duinen. Het zou te vergelij• Het Giuliani-duo is graken moeten zijn met de Efteling.
Burgemeester Van der Heijden voeltis te beluisteren op Wede er in principe wel wat voor, hoereldlepradag.
Pag. 3
wel het plan zich nog in een uiterst
pril stadium bevond en de haalbaarheid nog lang niet was aangetoond.
• De Beatrixschool vierDe in het Ierse Greystones lévende
zaterdag een sportief
de Toonder gruwelt echter bij de gePag. 5
dachte aan een Efteling-achtig Rom- ; feestje.
meldam, waar Bommelspeldjes en
Bommel-t-shirts worden verkocht.
Zo vreest hij nog meer commerciële : • Sportclub Unicum '73
acitiviteiten rond zijn geesteskind, •maakte een gouden seimet het voorbeeld van het niet zo
zoen mee.
Pag. 5
best draaiende Amerikaanse Disneyland voor ogen. Ook in dat park
moet allerlei kunst- en vliegwerk i: • Het zat TZB niet mee
verricht worden om uit de rode cij;: aan het begin van de laatfers te blijven.
Pag. 5
Misschien dat zelf nog met een \ ste periode.
verrassing komt. Hij zou nog 'ergens
mee bezig zijn', maar zelfs voor fa• Woningbouwverenimilieleden blijft dat alsnog verborgen. Met de Bommelverhalen, waar- . ging EMM bouwt zesenvan Torn Poes dit jaar zijn vijftigja- ? twintig woningen.
Pag. 7
rig jubileum viert, is het sinds enkele jaren al afgelopen.

ZANDVOORT - 'Bewoners
van Nieuw Noord zien buurt
verpauperen'. Ingezetenen van
Zandvoort-noord overhandigden afgelopen donderdag een
zwartboek met deze titel aan
burgemeester van der Heyden.
ZANDVOORT '-' Ite Openbare Deze toonde begrip voor de
bibliotheek heeft in het afgelo- klachten en zegde toe, op korte
pen jaar 197.373 boeken en pla- termijn maatregelen te nemen.
ten uitgeleend. Dat is bijna
'Er moet gewoon iets gaan gebeudertigduizend meer dan het ren.
Dagelijks rijden wij door strajaar daarvoor.
ten met langs weerzijden alleen

Als vanouds begint het carnaval al
op vrijdagavond, 3 februari, met een
'maxi-kroegentocht'. De feestgangers zullen dan uiteraard de nodige
horeca-etablissementen bezoeken,
voor wat extra sfeer begeleid door
een boerenkapel. Het eigenlijke carnavalsfeest voor jong en oud barst
zaterdag los. Prins Kokkei den Urste
betreedt aan het begin van de middag het tot Scharregat omgedoopte
dorp, om, 'binnengepraat' door erelid en vorst Wim Buchel om 14.00
uur zijn opwachting te maken op het
bordes van het Raadhuis. Daar zal
de symbolische overdracht van de
meinstok plaatsvinden. Voor de kinderen is hieraan een gratis deelname
aan een balonnenwedstrijd verbonden.

Waterstanden
Datum

gekozen voor prefab betonplaten,
om vertragingen te voorkomen.
Met deze platen kan het werk op
elk willekeurig moment worden afgebroken of voortgezet. Storten
van beton, wat trouwens wel nodig
was voor de begane grond, luistert
veel nauwer. "Twee uur teveel
wind zou een hele verloren dag betekenen", aldus Van Kuilenburg.

litie tientallen nieuwsgierigen trekkingskracht uitoefent. Onder
andere op vijf kleine kinderen, die
verwijderde.

Ook dit jaar grotefeesttent op 'Zwarte Veld'

ZANDVOORT - Het belooft
weer heel wat te worden, de
komende carnavalsdagen. Vereniging De Scharrekoppen laat
weer een grote feesttent plaatsen op het 'Zwarte Veld' voor
twee feestavonden met een uitgebreid programma. Toch zijn
er geen sponsors aangetrokken. Vorst Jan van de Broeck,
de grote animator achter het
feest, verwacht dat de kosten
uit eigen middelen, drankverkoop en entreeprijzen, gedekt
kunnen worden.

Oplage: 4.650

Editie:30

Bovendien krijgen alle kinderen bij
inlevering van hun nummer een zakje vol verrasingen.
Rond 19.30 uur gaan de kassa's
van de verwarmde feesttent weer
open voor het carnavalsbal van 20.00
uur tot 24.00 uur. Ook voor deze
avond is een uitgebreid programma
opgesteld, dat wordt geopend door
een delegatie van het Zandvoorts
Mannenkoor en het Zandvoorts
Vrouwenkoor, onder leiding van
Dico van Putten. Hoogstwaarschijnlijk wordt daarbij ook de allernieuwste Zandvoortse carnavalshit gepresenteerd, gezongen door Henk Jansen. Andere optredende artiesten
zijn De Schuimkragen, Ria Valk, het
Trio Romance, terwijl er ook een
Miss Carnaval 1989 verkiezing op
het programma staat. De winnares
hiervan wacht aardige prijzen, waaronder bijvoorbeeld een weekend
naar Parijs voor twee personen. De
presentatie van de avond is wederom in handen van Pieter Joustra en
Bram Stijnen.

Nieuw Unicum
Ook bewoners en personeel van
Nieuw Unicum wacht weer een zinderend carnavalsfeest, dat hen
maandagavond door de evenementencommissie op de Brink wordt
aangeboden. Uiteraard zullen Prins
Kokkei en zijn voltallige Raad van
Elf hierbij aanwezig zijn. Dit feest
draagt ook dit jaar een besloten karakter en is dus niet toegankelijk
voor mensen van buiten Nieuw Unicum.
Voor zover men dan daartoe nog
in staat is, worden de festiviteiten op
dinsdagavond afgesloten met een gekostumeerde kroegentocht, die om
21.00 uur begint. De Prins en zijn
gevolg zullen deze avond met een
laatste rondwandeling door het dorp
zoveel mogelijk horeca-zaken bezoeken. Maar om 24.00 uur komt er dan
eindelijk een eind aan dit dagenlang
durende feest.

• Een delegatie van 'verontruste bewoners' overhandigde burgemeester
Van der Heijden donderdag het zwartboek over de rommel in Zandvoort-nOOrd.

Foto: Bram Stijnen

te kijken, is heel erg. Ik beloof u, op
korte termijn maatregelen te nemen".
De delegatie, die naast genoemde
twee dames bestond uit de heren
Veerman en Van de Smaal, allen uit
Zandvoort-noord, was niet helemaal
gerustgesteld na deze toezegging.
Dat kwam, aldus Veerman, omdat er
bij de gemeente al meerdere malen
over dit onderwerp aan de bel is getrokken. Ondanks alle toezeggingen
die in het verleden zijn gedaan, is er
tot op heden niets veranderd, zo stelde hij.
"Ik wil zelf weten, zelf zien, en ga
niet af op conclusies en beloften die
in het verleden zijn gemaakt", was
de reactie van Van der Heijden. "De
indruk zou kunnen ontstaan, dat de
eigen burgers vergeten worden.
Toch is dat niet zo". Hij zag het als
een 'eigen verantwoordelijkheid' om
in overleg met de dienst Publieke
Werken en de politie de rommel uit
Noord te verwijderen, 'om wildgroei
te voorkomen'. Met zijn beloften,

waaronder de toezegging dat nog
deze weel; met de betrokken diensthoofden van P.W. begonnen wordt
aan een inventarisatie van de storende objecten, wist Van der Heijden de
samenstellers van het zwartboek
alsnog gerust te stellen.

Jeugdige dieven
ZANDVOORT - De politie arresteerde afgelopen zondag
drie jongde bezoekers van vijftien jaar oud op het in aanbouwzijride Vendoradopark.
De jongens sjouwden met zakken
cement en dozen tegels richting uitgang, kennelijk met de bedoeling het
materiaal mee te nemen. Zij waren
al eerder ge signaleerd, rondhangend
op deze locatie.
De ouders werden gewaarschuwd,
zij mochte.n hun kinderen op het
bureau komen ophalen.

Zandvoor
Naam:.
Adres:.
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon: _

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44.75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.

o

i[,^ n ,^ 4 n n - 7nn ,ii
(lUjf1 U l r U U j

bellen kan ook: 020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN

Restaurant Queenie

Op woensdag 18 januari is onverwacht van ons
heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en

Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort

oma
Petronella Johanna Sieliakus
weduwe van
Johannes van Nooijen
op rie leeftijd van 76 jaar
Uit aller naam
M C f van Nooijen
2042 EC Zand voort, januari 1989
Willem Draijerstraat 20
De crematie heeft maandag 23 januari plaatsge-

had

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Aangevraagde bouwvergunningen
3B-89
4B-89
5B-89
6B-89

1B89
2B89

Plaatsen veranda en balkon
Oprichten loods
Plaatsen keuken kozijnen
Plaatsen dakopbouw
oprichten dubbele woning
geheel veranderen winkel/restaurant

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van 8 30
tot 1230 uur Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij
burgemeester en wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeImg worden betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting) ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn

139B-88 Oprichten loods
94B88 garage plus berging

- Max Planckstraat
- Kostverlorenstraat 91

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

'^ Daar ligt onze belangrijkste
|||aak en dienstverlening.
i|| Daarnaast kunt u bij ons
ptëreeht voor:
|
|
| inschrijvingen
lf§f» Uitvaartverzekering

Op de gemeentesecretarie, Swaluestraat 2 (afdeling Interne Zaken) is voor een
ieder ter inzage gelegd de
(concept) Algemene Subsidie Verordening van de Gemeente Zandvoort.
De verordening bevat de algemene procedurele, administratieve en financiële
bepalingen waaraan organisaties of daarmee gelijk te stellen natuurlijke personen
moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen
Individuele subsidies, zoals bijv huursubsidies vallen niet onder deze Verordening
De Verordening zal m februari 1989 door de raad vastgesteld worden en treedt met
terugwerkende kracht m werking per 1 januari 1989
Tot 17 februari 1989 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld zijn op- en/of
aanmerkingen aangaande deze Verordening schriftelijk bij ons college m te dienen

EP een NaturaS uitvaartovereenkomst
jpSk/ '
|
| Vraag rustig vrijblijvend
matte inlichtingen bij:
>3%i'-""

Algemene Subsidieverordening

26 januari 1989

U*. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER

Hoera, Hoera, Hoera,

Feest
in de Klikspaan
Rob gaat weg.
We zullen je echt niet missen!!!
Vakkundig gediplomeerd

PEDICURE
van Looy-Boon
Behandeling volgens afspraak

Tegen inlevering van deze advertentie, krijgt
u bij aankoop van een paar hoog hydrofiele
dag en nacht draagbare zachte Bausch en
Lomb kontaktlenzen, prijs
ƒ 580,incl.
aanpassing,
controle
+ vloeistoffenpakket
EEN RESERVEPAAR KADO! ! !

Aktie geldig tot en met 20 februari

Tel. 16883
Wie kan mijn
10-jarig zoontje
heipen met
taalprobleem
(leesblindheid).
Tel. 18465

YORK OPTIEK

Openhaardhout
HAARLEMS
HARDHOUT

Velserbroek

* Afwashulp
* Leerling-kok
* Zelfstandig
werkend kok
Wij bieden u een goede salariëring,
wisselende werktijden, jaarbetrekking,
extra vakantie voor overuren en een
prettige werksfeer m een jong team
Voor informatie en/of sollicitatie
kunt u contact opnemen met
de heer B Duivenvoorden
Restaurant-chef, tel 02507-13599

BAR - GRILL - DISCOTHEEK

STUNT

*^

iliSecretaris Bosmanstraat 40
P|D41 KT Zandvoort.
Knel. 02507-17244

(part-time) werktijden m overleg

Verleende bouwvergunningen

l Begrafenissen
l en crematies!

l NIVO-POLIS

* Café-kelners
* Restaurant-kelner
* Terras serveersters
m dag- of avonddienst

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Bentveldweg 1
Max Planckstraat
Haarlemmerstraat 20a
Brederodestraat 104
Kostverlorenstraat 118
Zeestraat 44

Enthousiast team zoekt jonge mensen
met pit, voor directe indiensttreding zijn
plaatsen beschikbaar m de volgende
functies

Haltestraat 5
Tel. 02507-12174

Rijksweg 343
023-375381
b g g 250402

Leidsestraat 32
Amsterdam
Tel.: 020 233295

hu. üptoiuetiisten Vereniging
Lid: algemene Nederlandse ver Contactlensspecialistei

GROENTE EN FRUIT

tHciltestraat 12, Haodooort

is de ideale gelegenheid om uw

PARTY
HUWELIJKSFEEST
REÜNIE
VERJAARDAG
RECEPTIE ETC.

La/i. r ..W** V l "v 5ut»/r ^0 tt Dj |t j A^ JLJ^L&C* ^-*n s*

Lekker gezellig
McDonald's Restaurant Zandvoort
IEDERE VRIJDAG, ZATERDAG
van 11.00 uur tot 21.30 uur.
Er is voor iedereen een tot ziens surprise
Je hebt altijd prijs1
Voor alle kinderen ook nog eens een extra surprise
bij elk weekendbezoek
Verjaardagsfeestjes kunt u minimaal
1 weekend van tevoren reserveren voor de
vrijdag en zaterdag
Trek in een leuke afwisselende baan?

BEL NU!

GAS-

en OLIEHAARDEN GASRDRNUIZEN
Etna - Faber • Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 / 13612 / 12518
Deskundig advies.
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

VRIJDAG EN ZATERDAG

Vol sap Perssinaasappels

DENKT U AAN IETS?
Neem eens vri|bh|vend kontakt met ons
op voor inlichtingen, organisatie en
div. mogelijkheden.

Tel. 02507-12808
02507-18893
020-330422

Gefeliciteerd
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familiebenehten
U bereikt met deze ad\ertentie 11200 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ27,00 (excl 6% BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041

Zandvoorts Nieuwsblad
Kroonenberg

Celsiusstraat 192 Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12 Zandvoort

Sig. mag.

Tropical Salade 1/2 p.
MAANDAG EN DINSDAG
vers gesneden HlltSpOt heel pond

DANSSCHOOL
ALBERT VAN L1NGEN
Studio: Oranjestraat 12 (einde afrit)

A.s. zaterdag 18.45 uur aanvang
nieuwe cursus rJjL(jlJNJNJi/Jv!S
voor scholieren
ook nog plaats voor paren
op zaterdag 20.00 uur
Informaties tel. 02507-16623/17082
Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Haltestr 9 Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22 Zandvoort

AKO

Kerkplein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,

Uit onze keuken Tropische slankmaker

Maandag 30 januari

uitvaartverzorging
kennemerland

Kerkstraat 31 Zandvoort

De Krocht,

Gr Krocht 17 Zanuvoort

tel. 02507-1 53 51

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

DAG EN NACHT

Help de natuur een pootje,
eet 'n Pandabroodje
Pandabrood.
Bereid uit o.a 8 Wereld Natuurprodukten,
Gezond, lekker, voedzaam
én licht verteerbaar.

Nieuw in Zandvoort y y D E SUNSHOP

Speciaal voor uw binnenen buiten zonwering

grote collectie en!! scherpe prijzen
en ... gratis meten en plaatsen.

Tel. 02507-14443

2,50
1,95
2,50
1,25

Kerkstraat 12 Zandvoort

De Spar

Lissenberg

vers BROCCOLI per pond

Sig. mag.

EN ZONDAG OPEN

Fa. Garisner & Co.

WEEKEND REKLAME

l O voor

l.yQQC. V Crif\ Wr MUnc Q JCIM

McDonald's

Tel 1 44 04

te vieren

Fa.
Kr jl (M v m 'e one vakje:, cjx.fi •• n * «.va* -*ipwonf^ tittrt e- k j*Mii*\ -m G"*it„ f- ansi. r ictj ^^f uc-s h c ** ie-n*/<•».<• c £
H h j f > k ji 1 f 'i) ' BU AANKOOP VAN EEN 8IG MAC GRATIS

G,rote Krocht 25
2042 LT ZANDVOORT

161,02507.12805

Elke dag vers bij ons.

ECHTE BAKKER BALK
HOGEWEG 28
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

E. PAAP
POTGIETERSTRAAT

24

VERZORGING

WEEKMEDIA 30

DONDERDAG 26 JANUAR11989

Zandvoortmeeuwen

VERENIGINGSNIEUWS

Vrouwen Van Nu
Vereniging Vrouwen Van Nu
vertrekt vrijdag 27 januari om
08.30 uur vanaf het Gemeenschapshuis voor de maandelijkse excursie. In de omgeving
van Baarn, bij kasteel Groeneveld, wordt halt gehouden voor
koffie en gebak, een diavoorstelling en een rondleiding.
In de Hilvertshof te Hilversum
krijgt men de gelegenheid om te winkelen en een hapje te eten. Daarna
rijdt men door naar Baarn voor een
bezoekje aan het nieuwe barometermuseum.
Op de terugweg naar Zandvoort
drinkt men nog wat bij de 'beruchte
Chinees' in Breukelen. Kosten ƒ25,P-P-

Zandvoortse
Postzegel Club
Op de laatste vrijdag van de
maand januari, de 27e, is het
weer postzegeltaal die wordt
gesproken in één van de zalen
van het Gemeenschapshuis.
Dan houdt de Zandvoortse Postzegel Club haar maandelijkse clubavond.

De foto van deze week toont 'ons kranige kampioensteam', zoals het
clubblad van Zandvoortmeeuwen het in april 1967 noemde. Op zondag de
zestiende had voor het eerst - in het toen 25-jarig bestaan van de vereniging
- het topteam een kampioenschap behaald. Het was ook een kroon op het
werk van de jeugdcommissie, constateerde E. van Petegem, die indertijd
het bijbehorende artikeltje schreef. De foto was gemaakt door Kreuger jr. D.

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Regionale):
023-334323/363476.
Hulsartsenpraktijk Nieuw Noord:
tel. 19507, Bart van Bergen. Hulsartsenpraktijk G.JJ. Mol / P.C.F. Paardekoper: Voor dienstdoende arts
bellen: tel. 15600/15091. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Filerlnga, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige:
Mevrouw
Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en

hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: KoninZANDVOORT - Wereldleginneweg l, tel. (02507) 19393. pradag 1989, te houden op zonSpreekuur op dinsdag en donderdag dag 29 januari, krijgt extra aanvan 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip dacht met een optreden van
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd. het bekende Giuliani-duo, in
het NPB-gebouw, Brugstraat
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be- 15. Dit gratis concert begint
woners van 55 jaar en ouder) ge- om 14.30 uur. In de pauze
bruik te kunnen maken, dient men wordt er gecollecteerd voor de
zich 24 uur van tevoren op te geven leprabestrijding. Daarvoor is
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- pok de opbrengst van het boeksen 11.00 en 17.00 uur. De kosten je 'De blinde man en de olifant'
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit van Ds. ïvTicó ter Linden, dat te
binnen de gemeente.
aangeboden.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand- koop wordt
•> ,O !<- <""•>
voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
Het Giuliani-duo, bestaande uit
023-320899 of 320464. Spreekuur op Kees Buskes, fluit, en Erik Pullens,
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere mwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswlnkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
ZANDVOORT - 'Help de nawoensdag van de maand van tuur een pootje, eet een Panda17.30-18.30 uur.
broodje'. Onder dit motto zulHuurdersspreekuur NVH: Ie en 3e len de bakkers in Nederland
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Fle- twaalf weken lang actie voeren
mingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641. voor het Wereld Natuur
Fonds. De bedoeling is dat in
Taxi: tel. 12600.

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
Kindernevendienst/Crèche
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. Den Hartog
Kindernevendienst
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Lepra-zondag, concert door Guiliano-duo, aanvang 14.30 uur.
Hopmskatholleke Kerk:
Vrijdag 10.00 uur: E.V. (Verder geen
opgave)
Zaterdag 19.00 uur: E.V.
Zondag 10.30 uur: E.V.
Kinderwoorddienst
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,

Zandvoorts
Nieuwsblad
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gitaar, treedt wel vaker op voor de lag bij de Franse advocaat Raoul
Nederlandse Stichting voor Lepra- Follereau en sinds 1954 doen er nu
bestrijding, die in dit land Wereldle- ruim honderdvijftig landen aan
pradag organiseert. Het brengt wer- mee. In Nederland wordt een en anken ten gehore van onder andere der geregeld door de NSL, aangesloPhilip E. Bach, Carulli, Handel en ten bij de Internationale Federatie
uiteraard van Giuliani. De toegang is van Lepra-bestrijdingsorganisaties.
gratis, maar in de pauze wordt gecol- Met haar activiteiten zamelt deze
lecteerd voor het Kasulu-project in geld in voor vierenvijftig lepra-beTanzania, waarmee het Lepra-comi- strijdmgsprojecten, verspreid over
té Zandvoort zich met name bezig- twintig ontwikkelingslanden. In tohoudt en dat het jaren geleden heeft taal zijn daar zevenentwintig artsen
'geadopteerd'. De opbrengst van de bij betrokken. Ten bate van dit werk
collectes komt in haar geheel ten wordt zondag ook voor ƒ7,50 het
goede aan dit project. Wefeldlepra- boekje 'De blinde man en de olifant'
dag wordt al zesendertig jaar gehou- van Ds. Nico ter Linden te koop aanden, telkens op de laatste zondag geboden. Ter Linden, die een bezoek
van de maand januari. Het initiatief bracht aan het Bayara-project in het
noorden van Nigeria, beschrijft hierin zijn eerste kennismaking met lepra-patienten en de reis- en woonomstandigheden in dit land. Daaruit
blijkt dat er nog tal van hindernissen zijn voor een goede bestrijding
van deze ziekte. Een en ander is geïllustreerd door schilderes Wijm Bos
uit Huizen, die enige tijd in Bayara
rogge, gierst, gerst en zonnebloem- heeft doorgebracht om inspiratie op
pitten. De prijs van de broodjes (on- te doen. In het boekwerkje blijkt ook
geveer 432 gr. deeg) wordt waar- dat lepra, nog steeds omgeven
schijnlijk ƒ1,95. Daarvan gaat ƒ0,10 wordt door onbegrip, bijgeloof en
naar 't Wereld Natuur Fonds. Als misvattingen. Deze leiden tot sociale
verpakking dient een speciaal voor discriminatie en uitstoting van ledeze actie ontworpen zakje, met een pra-patienten, zo luidt de conclusie.
WWF merkje. Met 4 van deze merk- Het boekje is een uitgave van de Nejes plus ƒ2,75 kan de consument een derlandse Stichting voor LeprabePanda-knijpbeertje bestellen.
strijding.

Pandabroodjes ten behoeve
van Wereld Natuur Fonds

| Kerkdiensten
Weekend: 28/29 januari 1989

De zaal is geopend vanaf 19.00 uur,
belangstellenden zijn zoals altijd
van harte welkom.
Voor inlichtingen kan men zich
ook in verbinding stellen met het
secretariaat, tel. 16456.

Giuliani-duo geeft gratis concert
in kader van Wereldlepradag '89

l Weekenddiensten
Weekend: 28/29 januari 1989

Stobbelaar stelde het blad ter beschikking van de redactie.
Op de foto ziet men: staand (v.l.n.r.): trainer A.F. Nieuwenhuijs, Bert Molenaar,
Bert Sluijter, Gerard Ramkema, Jaap Houtkamp, Fred Kramer, aanvoerder
Seine Stobbelaar en grensrechter Piet Koning.
Knielend: Siem Sebregts, Aaldert Stobbelaar, Gerard Nijkamp, Joop Paap en
Arend Stobbelaar.

Voorafgaand aan de veiling die om
21.00 uur begint, is er alle tijd om de
veilingkavels te bekijken, plus voor
alle handel en wandel betreffende
postzegels. Ook zijn diverse bestuursleden aanwezig om alles te
vertellen over de activiteiten van de
club.

Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst
19.00 uur: Avonddienst

deze periode, vanaf 28 januari,
tal van Pandabroodjes 'als warme broodjes' over de toonbank
gaan. Een deel van de opbrengst gaat naar het WWF.

Het initiatief van de actie is genomen door Koninklijke Zeelandia,
producent van grondstoffen voor
Jehova's Getuigen:
bakkerswaren, in samenwerking
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te met 't WWF. Zeelandia wijst daarbij
Haarlem.
op het verband tussen 'eten' en de
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag natuur: 'De natuur is 'n onuitputte19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, lijke bestaansbron, als wij niaar niet
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. meer oogsten en opeten dan wat de
023-244553.
natuur jaarlijks opbrengt, dus zonder het kapitaal, de natuur zelf, 'op
te eten', te vernietigen. We mogen er
zelfs goed van eten, want 't productievermogen van de natuur is groot,
als we haar maar in stand houden'.
Periode:
Zeelandia benadrukt dat er veel geld
17 - 23 januari 1989
nodig is 'om 't voortreffelijke werk
van 't WWF mogelijk te maken'. Het
Ondertrouwd:
bedrijf wil daaraan 'n wezenlijke bijBeekelaar, Wiemer Jacobus en drage leveren en doet dan ook 'n
Spaanstra, Catharina Hendrika Jan- dringend beroep op de Nederlandse
bakkers om hun medewerking te
tina
verlenen. Voor de actie heeft ZeeianGehuwd:
dia als grondstof het zogenaamde
Van Scheers, Alexej en Gallëe, Maria Panovite Panda ontwikkeld, zodat
Albertina
de ronde broodjes overal gelijk zijn.
Alders, Gerardus Johannes Maria en Dit bestaat uit de Wereld NatuurBakker, Paula Yvonne
produkten rijst, maïs, soja, tarwe,

Burgerlijke stand B

Geboren:
Karim, zoon van: Boutouta, Amar
en Moll, Marianne Christina
Yaël Lotte, dochter van Ovadja,
Jaakov en Franken, Mengsje Cornelia
Alexander Christiaan, zoon van Mertens, Peter en Vergroesen, Hennëtte
Monique Lambertine

Vrijwillige Hulpverlening
17373

Expositie over
ziekte kanker

17166

ZANDVOORT - De stichting Hol
land Opera verzorgt zaterdag 28 januan een voorstelling van de opera
Don Pasquale m gebouw De
Krocht. Don Pasquale is een komische opera die m 1843 door de Italiaanse componist Gaetano Donizetti werd gecomponeerd Al in zijn
eigen tijd werd het werk bij het pubhék erg gewaardeerd Stichting
Holland Opera presenteert Don
Pasquale in de 'kleinere' vorm (zonder orkest en koor), maar volgens de
oospronkelijke opzet
Het verhaal handelt over een
oude, rijke man Don Pasquale, die
m het (schijn)huwelijk treedt met
een veel jongere vrouw, Nonna. Don
Pasquale wordt door het drietal Malatesta, Nonna en Ernesto (de mm
naar van Norina) in deze huwehjksval gelokt om hem te bewijzen dat
jong en oud niet samengaan Het is
een opera vol actie, komische momenten en de nodige dramatiek Het
geheel eindigt op luchtige toon met
het huwelijk van Norina en Ernesto,
die financieel worden ondersteund
door Don Pasquale
De produktie is mede tot stand
gekomen door veel enthousiasma,
het geloof m de traditionele theateropera en met de vrijwillige inzet
van eigen middelen van de zangers
en de stichting. Het resultaat is een
ontspannend en zeer amusant
hoogtepunt van theateropera Met
deze operaproduktie wordt gedu-

• Scène uit 'Don Pasquale'

rende dit en het volgende seizoen
door Nederland gereisd De voorstelling m De Krocht begint zaterdag
om kwart over acht
De toegang bedraagt 15 gulden Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa m gebouw
De Krocht, Grote Krocht 41, telefoon (02507) 15705, of telefonisch te
bestellen via nummer 070 250433.

Strandpachters overwegen
seizoentijd te verschuiven
ZANDVOORT - De strandpachters overwegen om de periode dat zij hun paviljoen op
het strand open mogen nouden, met twee weken te verschuiven. Rijnland lijkt hiermee in te stemmen.
Vertegenwoordigers van Rijnland
stonden tijdens een gesprek afgelopen dinsdag niet onwelwillend tegenover het idee. Dat houdt m dat de
pachters twee weken later, 15 februari, met de opbouw van hun paviljoen beginnen en het strand twee weken later mogen verlaten, rond 15
oktober Of alle pachters dit ook willen, is nog duidelijk Daarover moet
nog vergaderd worden Ook het bestuur van Rijnland moet nog een definitief standpunt innemen.

Cursus massage
in 't Stekkie

Het nog te tekenen pachtcontract
is voor deze aanpassing geen belemmenng, omdat de gemeente de termijn overneemt van Rijnland Dit' is
later alsnog aan te passen, zo liet
chef Algemene Zaken, de heer Dost,
de Strandpachters woensdagoöhtend weten
Volgens penningmeester Jan Paap
is het gesprek met de gemeente prettig verlopen. "Er zijn irritaties wéggenomen, die eigenlijk helemaal mft
nodig waren geweest" Toch blijft
het op een aantal punten nog happen
of slikken. „Maar onze werkgroep
heeft, gezien de eerste twee concep
ten van het contract, toch veel be
reikt", aldus Paap
Ook het sluitingsuur, nu 24 00 uur.
zou alsnog verschoven kunnen woi
den, indien de Algemene Politie Verordening wordt gewijzigd

Agenda

ZANDVOORT - Wijkcen- Vrijdag 27 januari:
trum 't Stekkie, aan de Van Postzegelveüing in Gemeenschapshuis, aanv. 21.00 uur Zaal open 19.00
Pageehal in Zandvoort-noord, uur.
start bij voldoende belangstel- Zaterdag 28 januari:
ling een cursus massage.
Opera Don Pasqualle door Stichting
Met deze cursus kan men eenvoudige massagegrepen aanleren, onder
deskundige leiding van Johanneke
Kwast, natuurgeneeskundige, en
masseuse Ellen Schoorl. De cursus
wordt gehouden op vijf donderdagavonden, mits zich minimaal tien
personen voor aanmelden. De deelname kost ƒ55,-.
Voor informatie en opgave kan
men Mia van Westrop bellen Zij is
van maandag tot en met woensdag
in 't Stekkie te bereiken, tel. 17113.

Holland Opera, in geb De Krocht,
aanvang 20.15 uur.
Kaarten a ƒ15,- bij WV, tele'fonisch te bestellen via 070-250433, of
aan de kassa.
Zondag 29 januari:
Lepra-zondag, concert door Guiliano-duo in NPB-gebouw, Brugstraat
15, aanvang 14.30 uur. Toegang gratis.
Dinsdag 31 januari:
Openbare raadsvergadering i.h.
Raadhuis, aanvang 20.00 uur.

ZAKELIJ KB EKEKEN

Bonaparte, petit-restaurant met vriendelijke sfeer
ZANDVOORT - Bonaparte,
Petit Restaurant. Het helverlichte reclamebord aan de Passage nr. 8-10 laat niets te raden
over. Het trapje naar boven is
snel genomen en in een mum
van tijd staan we binnen. Een
gezellig, van veel koperwerk,
schilderijen en brandende
kaarsen voorzien restaurant
met een riante bar en een gezellig muziekje op de achtergrond.

gevuld en voortreffelijk van smaak. blijkbaar de voorkeur van de 'vak- over. We besluiten deze heerlijke
Geen 'blik', maar ambachtelijk 'ge- man in de keuken'.
maaltijd af te ronden met een Dame
brouwen' door de kok. Een CordonBlanche met warme chocoladesaus
bleu kun je op twee manieren bereiDe Tournedos voor mijn disgeno- en slagroom a ƒ6,50 en een Irish
den. Het makkelijkst is gewoon een te blijkt van voortreffelijke kwah- coffee voor de prijs van slechts
schnitzel bekleden met ham en teit. 'Rose gebakken' kan dit pro- ƒ7,50.
kaas, de andere manier is een mooi dukt de toets der kritiek ruimstukje kalfs- of varkensvlees vullen schoots doorstaan. Ook de verse
Terwijl Wilma en Lennard de boel
met dezelfde produkten. Deze wat groente en de krokant gebakken aan kant brengen, komt Ad er op ons
omslachtiger wijze van koken geniet aardappeltjes laten mets te wensen verzoek gezellig bij zitten Een man
met een aangeboren liefde voor het
horecavak, zo blijkt "Als kind al was
ik niet uit de keuken van mijn moe
der weg te slaan", vertrouwt hij ons
toe "Maar de fijne kneepjes leerde
Een vriendelijke jonge vrouw
ik van gerenommeerde koks m de
diverse bedrijven". We geloven hem
staat ons al op te wachten. Ik bestel
een pilsje en een glas witte wijn. Het
graag De resultaten van zijn kook
wijnglas is goed gevuld en de conkunst logen er niet om. We bestellen
densdruppels verraden de juiste
nog een laatste kop koffie. "Altijd
temperatuur. "Is de keuken nog
vers", laat hij ons vol trots weten,
open?" Het lijkt een overbodige
"met een snufje zout en een tikkeltje
vraag, omdat de meeste tafeltjes nog
Buysman, volgens grootmoeders n
cept".
bezet zijn. "Ad is er nog", zegt het
meisje achter de tap. Ad, een jofele
Bonaparte. Het toeval kan soms
Amsterdammer zwaait de scepter in
aardige verrassingen in petto hebde keuken, zo wordt duidelijk. De
ben. Het petit restaurant is m de
gastheer en gastvrouw zijn broer en
wintermaanden dagelijks geopend
zus Lennard en Wilma.
van 16 00 tot 3.00 uur, behalve op
maandag en dinsdag, 's Zomers kan
De kaart is eenvoudig, maar daarmen er elke dag terecht vanaf 10 00
om niet minder aantrekkelijk. Het
uur. Het telefoonnummer is 12490
Foto Berlott
BS.
goedkoopste menu komt op negen • Petit-restaurant met vriendelijke bediening.
gulden vijftig en bestaat uit een
hamburger met gemengde salade,
groente en patat frites of gebakken
aardappelen. Het duurste gerecht
kost ƒ 26,50 maar daarvoor wordt er
dan ook een heuse Tournedos geserPENK JE ECHT FAT
/ \VACMT MAAK AF
NIET ALS JE JE MON17
veerd, voorzien van hetzelfde garniV/E PEZE B4PMJIPT?AC£/ IK HEB EEN TKUC
WILT WA56EM "
KUNNEN WINNEN"?
ACHTER PE HAN17
tuur. Voor de wat 'kleinere eter' zijn
er diverse broodjes, eiergerechten,
zoals uitsmijters of omeletten, of de
huzarensalade met brood. Zelfs een
Bonaparte-lunch, bestaande uit drie
sneetjes brood met ham, kaas en
vleessalade, inclusief koffie voor
ƒ7,50, ontbreekt niet.

Overleden:
Wielinga, Jan, oud 83 jaar
Rouwenhorst, Frederika, oud 86
jaar
HAARLEM - 'Kanker in perspecSieliakus, Petronella Johanna, oud tief is de titel van een expositie over
76 jaar, weduwe van Van Nooijen
kanker. Panelen met foto's en tekst
Zwemmer geb. Paap, Anna, oud 88 maken duidelijk wat kanker is, hoe
jaar
deze ziekte behandeld wordt en hoe
deze uitwas van celgroei voorkomen
kan worden.
. "
In het Ehsabeth Gasthuis is de
tentoonstelling te bekijken in de
eerste liftenhal en i.n de zuidgang op
de begane grond. Tussen tien uur 's
morgens en negen uur 's avonds kan
daar rondgewandeld worden. De exBel vrijdag telefoon
Voorafgegaan door de soep van de
positie start op l februari en duurt
tot en met 17 februari. Zij illustreert dag nemen we een respectievelijke
het vijfenzeventigjarige bestaan een Tournedos en een Cordonbleu a
van het Nederlands Kankennsti- ƒ 16,-. Een terechte keus, zoals later
blijkt. De tomatensoep is rijkelijk
tuut.

Uw krant niet
ontvangen?

Amusante voorstelling
van opera Don Pasqua]

Dommel
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Prestaties

FSO Prima SLX

Topsnelheid 153 km/h. Acceleratie van O
tot 100 km/h in 16,2 sec. Gemiddeld
brandstofverbruik tijdens de test l op 9,9.

Veel luxueuze ruimte voor weinig geld

Geld
ƒ 13.749,- incl. BTW.
Motorrijtuigenbelasting van ƒ 641,- tot
ƒ 657,- per jaar.

Laat ik nu altijd gedacht hebben dat de Poolse automobielindustrie voor het eerst in
1967 Kiats in licentie ging bouwen. Een grove vergissing mijnerzijds want het bleek
mij dat er in Polen al in 1931 Fiats werden geassembleerd. Direkt na de tweede
wereldoorlog werd het kontakt met Fiat weer vrolijk opgenomen om opnieuw Fiat
produkten te gaan assembleren. Maar door het rammelend dichtvallen van het
ijzeren gordijn ging de /aak niet door. En daar zaten die Polen met een paar
fabriekshallen waarin Fiats geassembleerd /.ouden worden. Uit arremoede werd er
maar een licentie-overeenkomst gesloten met de Russische GAZ-automobielfabriek in Gorki, waarde automobielen werden gebouwd die gebaseerd waren op een
•\merikaansc Ford uit 1927. Een noodsprong dus waar geen ontkomen aan was. En
/o werd er aangemodderd tot eind 1965, toen er opnieuw een kontrakt werd
getekend \oor de bouw van Fiats in Polen. In november 1967 rolde de eerste Polski
Fiat 125 bij FSO van de band. Op het eerste gezicht een exacte kopie van de 125,
maar schijn bedriegt want het plaatwerk is dikker en ook verder /.ijn er de nodige
aanpassingen waardoor het barre klimaat en de dito wegen in Polen goed kunnen
worden doorstaan.

Twee modellen
Momenteel levert FSO twee modellen: de
Classic, een rechtstreekse afstammeling
\ dn die 125 en de Prima met een moderner
5-deurs koetswerk maar met vrijwel de/ellde technische achtergrond. Het onderstel is dan ook niet echt modern maar wel
oer-degelijk. Voor is de wielophanging
onafhankelijk met dubbele draagarmen en
schroeheren. achter 711 er een starre as
met blatlveren. Door de/e constructie is
het geen auto om met hoge snelheden
bochtjes te pikken.
Gelukkig vraagt hij daar ook niet om want
de vicrcilinder motor met een inhoud van
1481 cm3 en een vermogen van 82 pk is
gewoon een degelijk werkpaard. dat zijn
vermogen /onder opwindende toestanden
rustig middels een goed schakelende 5versnellingsbak naarde achterwielen dingeert Dat blijkt ook wanneer de prestaties
op de klokken worden gezet. Voorde acceleratic van O naar 100 km/h heefi hij
16.2 sec nodig en de topsnelheid bedraagt
153 km/h Uit deze gegevens blijkt wei
~ dat de FSO Prima meer geschikt is voor
mensen met een rustig karakter, dan voor
, een onstuimige jongeman die perse stophchtspnntjes wil winnen van bijvoorbeeld
een Alta Romeo.

gedaan en moet de dealer maar uitleggen
hoe dat komt. Doch te zwaar beladen, nee,
hoe komt die dealer daar nu bij. Verongelukken nadat /e de top van die berg moeizaam gehaald hebben, /uilen ze overigens
bn u. afdaling niet gauw - mocht onze
FOVJ Prima in een te hoge versnelling
staan - want hij is voorzien van vier zeer
wel voor hun taak berekende schijfremmen.
Om nog even op die bagagerui mte terug te
komen, die is zeer royaal en mochten de
achterpassagiers door afwezigheid schitteren, dan kan de achterbank simpel neergeklapt worden, waardoor er een enorme
ruimte ontstaat. Alleen moet die bagage
wel redelijk hoog opgetild worden vanwege de hoge drempel.

Techniek
In lengterichting voorin geplaatste 4cilinder lijnmotor. Cilinderinhoud
1481 cm3. Boring x slag 77x79,5 mm.
Compressieverhouding 9,0:1. Max.
vermogen 60 kW bij 5200 tpm. Max.
koppel 114 Nm bij 4000 tpm.
Achterwielaandrijving.
5-Versnellingsbak met achteruit. Wielophanging voor onafhankelijk met dubbele
draagarmen en schroefveren. Achter
starre as met bladveren. Telescopische
schokdempers. Stuurinrichting kogelkringloop. Schijfremmen voor en
achter, vacuüm bekrachtigd, gescheiden met lastafhankelijke regeling op de
achterwielen.
Velgen 5J, banden 175 SR 13. Wielbasis 250,9cm. Spoorbreedte voor 131,4
cm, achter 129,2 cm. Lengte 427,2
cm, breedte 165 cm, hoogte 137,9 cm.
Massa 1110 kg. Max. toelaatbaar gewicht 1550 kg. Max. aanhanggewicht
geremd 1000 kg, ongeremd 500 kg.
Max. kogeldruk 50 kg. Tankinhoud 45
liter. Draaicirkel 10 m.

!)<• r"SO l'riiiin /.s zeer pat-hikt mor meuten die rustig, comfortabel i'ii ra n alle
ffenitikken i'oorzien ran .i iittttr K tcïllen reizen.
zo'n FSO Prima SLX moeten we bedenken dat deze auto uitermate geschikt is
voor mensen die rustig, comfortabel en
van alle gemakken voorzien van A naar B
willen reizen. Dat ze daarnaast beschikken over veel ruimte en gebruiksmogeIijkheden, is gewoon meegenomen.
Daarnaast zal het een brave caravantrekker blijken te zijn, mits men het trekgewicht in de gaten houdt, al zal dan ook
blijken dat het gemiddelde brandstofver-

bruik van l op 10 uiteraard niet haalbaar
is. Maar ook het milieu wordt ontzien
want de FSO Prima is voorzien van een
katalysator, langzamerhand gewoon een
noodzaak. Maar de grootste verrassing
voor mij en de mijnen was toch wel dat
deze FSO Prima SLX met alles er op en
aan voor maar ƒ 13.749,- in de prijslijst
staat. En daarvoor neem je dan toch graag
het enigszins achterhaalde onderstel op de
koop toe.

Zijreflectoren voor auto's
Er zijn nu ook zijreflectoren voor auto's te
koopen toepasbaarop alle wielmaten, dus
ook voor caravans en aanhangers. Het zijn
eigenlijk reflecterende ventieldoppen. Op
iedere ventieldop is een reflecterend metalen schijfje van ruim vier centimeter
doorsnede gemonteerd, gemaakt van aluminium materiaal. Deze zijreflectoren
zijn eenvoudig te monteren. Nadat de bestaande ventieldopjes zijn verwijderd

Conclusie
Voordat we overgaan tot de aanschaf van

PERSCOMBINATIE
Perscombinatie is uitgeefster van Het Parool,
Trouw, de Volkskrant en de Weekmediabladen.
Binnen het Advertentiebedrijf is de Advertentie
Orderafdeling verantwoordelijk voor de centrale aanname
en verwerking van orders ten. behoeve van de grafische
vervaardiging en facturering voor alle uitgaven van
Perscombinatie N.V.
Voor zo spoedig mogelijke indiensttreding zoeken wij, voor
de periode tot en met 30 september 1989 een •

>art-time
meHewerk(st) er
advertentie-orderverwerking
op MAVO-niveau ten behoeve van de
Weekmedia-uitgaven.
De werkzaamheden bestaan uit de bewijsnummerverzorging
van Weekmedia alsmede archivering van
advertentiemateriaal.
De kandidaten dienen te voldoen aan de volgende
functie-eisen:
afgeronde MAVO-opleiding;
een goede beheersing van de Nederlandse taal;
type-ervaring
administratief inzicht en accuratesse;
belangstelling voor automatisering;
woonplaats Amsterdam of directe omgeving.
De werktijden zijn op maandag en dinsdag van 8.30 uur
tot 17.00 uur en woensdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

^onnehoefe
Bloemcndaal aan zee
Tel.: 023-252280

LUNCH OF DINER?
In ons restaurant voeren wij een
uitgebreide lunchkaart en een royaal
gevarieerde dinerkaart.
Echter, de keuze uit deze laatste
beperkt zich niet tot dinertijd. Ook
tijdens de lunchperiode kunt u bij
ons genieten van een delicaat
visgerecht zoals gebakken tong,
zeewolf of scholfilet en van een
heerlijk stuk vlees zoals tournedos,
varkenshaas, kalfsoester of een
gigantische rib-eye.
Wij zijn alle dagen van de week
geopend en beschikken over een
ruime eigen parkeergelegenheid.

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO
adverteer in de krant

Het salaris bedraagt minimaal ƒ 1.098,00 en maximaal
ƒ 1.410,50 bruto per maand.
Uw sollicitatie kunt u richten aan mevrouw G. A. Zantinge,
personeelsfunctionaris, Wibautstraat 150, 1091 GR
Amsterdam, onder vermelding van GZ/89.02.
De solhcitatietermijn sluit op l februari 1989.

BROOD
DEZE WEEK

CHOCOLADESCHNITT
Bij

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28

STEENGRILL RESTAURANT

„De ïuürtoet"

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

BALK
BAKT

29,50
7T7T®.

De nieuwe FSO Prima.
Teveel auto voor te weinig geld.

De nienire sijreflectoren foor auto's zijn eenvoudig en ztmiler fiereedxcliapiien Ie
monteren, iïadal de bestaande rentieldopjes zijn rencijdenl, kunnen de reflectoren
Itecestifsd u-orden. De reflecterende cirkels die ontslaan als ile rijdende auto ran opzij
belicht u-i>rdt. rerhagen ',n het donker de veiligheid aanzienlijk.

Jrotel-Qafé - Tteséaurant

Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
Gedurende de
wintermaanden zijn
wij dinsdag en
woensdag
GESLOTEN.

stijl van de Renault 21 GTS en sierbiesjes
op de flanken. Ook is er een complete
radiovoorbereiding, inclusief antenne,
coaxiaal kabel en ontstoring, terwijl in de
hoedenplank alvast luidsprekers zijn gemonteerd. De Renault 5 Tonic is verkrijgbaar in vijf kleuren.

Wij volstaan hier
met de prijs van
de FSO Prima:
v.a. f 11.999,-.

kunnen de reflectoren bevestigd worden.
Het vast- en losdraaien van deze reflecterende ventieldop gaat even gemakkelijk
als bij een normale ventieldop. De reflecterende cirkels, die ontstaan als de rijdende auto van opzij belicht wordt, verhogen
in het donker de veiligheid. Een set van
vier van deze ventieldoppen kost ƒ 14,95
en is o.m. bij warenhuizen verkrijgbaar.

I)i' FSO l'riiiin .SIA' is ran binnen zeer
luxueus uitjserui<l.
Bij FSO zullen ze gedacht hebben dat ze
het enigszins bedaagde onderstel onderstel op de een of andere manier maar
moesten compenseren. En dat hebben ze
gedaan want het interieur is van allerlei
luxe zaken voorzien, zoals een verstelbare
Muurkolom, tweed bekleding, toerenteller, klokje, traploos verstelbare rugleunmg van de prima zittende voorzetels,
verstelbare hoofdsteunen, ruitenwissers
met twee snelheden en interval. 5e deur
vanaf de bestuurdersstoel te openen, achterruitwisser plus sproeier, enz. enz.

De Renault 5 Tonic is de opvolger van de 5
Podium. De Tonic is eveneens gebaseerd
op de 5 SL en is zowel in drie- als vijfdeurs
uitvoering leverbaar.
Het pakket extra's dat de Renault 5 Tonic
meekrijgt, omvat zonwerend glas, een
rechter buitenspiegel, een wis/was installatie op de achterruit, wieldoppen in de
(Advertentie)

Brave caravantrekker
. .• Doordat tussen 2000 en 5000 tpm 90%
van het max. koppel van 11.6 kgm ter
beschikking staat, zal deze Prima best een
brave caravantrekker zijn met die beperkmg dat de caravan plus inhoud de 1000
kg niet te boven gaat. Ik stel dit een beetje
,;nadrukkelijk want ik zou niet graag de
' mensen de kost geven die keurig in het
instructieboekje kijken welk gewicht hun
',. auto kan trekken en zich dan een caravan
aanschaften van exact dat trekgewicht.
,'• ^jDan gaan ze met vakantie en die caravan
L. ^ .wordt met het al dan niet nodige beladen.
t - [/Avaardoor het max. gewicht fors wordt
- ;\overschreden. Om het feest helemaal
compleet te maken wordt dan ook nog
: rcens de bagageruimte volgestouwd en
I.' -stappen er vijf mensen in die arme Prima.
- ' Blijkt dan dat de auto op de snelweg met
..' ,",_ vooruit te branden is en geen berg meer op
"' •' 'te krijgen, dan heeft de auto het altijd

Renault 5 Tonic

Importeur: ABIMEX B.V, Kolenbranderstraat 30, 2984 AT Ridderkerk, tel: 01804-183 00.

Sportcenter Wim Buchel
A. J. v.d. Moolenstraat 47, tel. 15829-13965

Dames ski- en keep fit gymnastiek
op disco-muziek
Maandagavond:
Donderdagmorgen:

19.30 uur
9.15 uur

Specifieke zelfverdedigingsles
voor meisje en dames
Dindagavond

19.00 uur

Damessauna
woensdagavond
Donderdagmorgen

19.00 uur
8.30 uur

JeUgdjUdO leeftijd 5 6 en 7 jaar
Donderdagmiddag
15.30

Nieuw m.i.v. februari a.s.

uur

Karate dinsdagavond
20.00 uur
o.l.v. Mej. de Krijger opgave en inl. vanaf heden
Squash nog plaats 's morgens en 's middags
Zonnebanken en zonnehemels
ƒ 7,- per të uur

i

STUNT!

BU AANKOOP
VAN 10 GDLDEN
VERS VLEES en/of
VLEESWAREN:

•SCHOUDER KARBONADÏ
i
•STROGANOFF of BRETONS GEHAKTE
•MALSE SPEKLAPJES
•HEERLUKE ROOMSGHNITZELS
•GEKRUIDE BRAADWORST

BANDENHAL
Speciaal adres voor:
gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

Adres: Parallelweg: 1O
(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
Geopend van 8.00 tot 17.00
Tel. 020-226445.

uur.

'\r~\
Het adres voor:
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantenarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

IN DE SUPER SLAGERIJEN VAN

f DIRK VAN DEN BROEK
Voor je besluit
eerst even
naar
BLOEIVÏENHUIS

J. BLUYS
De specialist

in al uw
bloemwerken

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060
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TZB maakt slechte start in
strijd om de laatste periode
ZANDVOORT - TZB is er
niet in geslaagd revanche te nemen pp BSM tegen de eerder
dit seizoen geleden nederlaag.
In een matige partij voetbal
pakte BSM in de tweede helft
de uiteindelijke 0-2 winst. De
TZB'ers maakten zodoende
een slechte start in de strijd
om de laatste periode.

voorkomen. Zo leek het een aardig
op en neer gaande strijd te worden
met mogelijkheden voor beide
teams.

De Zandvoorters waren in die fase
wat beter en kregen een veldoverwicht. Te veel werd er echter door
het midden gespeeld. Steeds werd
het hoofd van John van der Zeijs
gezocht en dat lukte een enkele keer.
Zo legde Van der Zeijs de bal voor de
Het begin van de voetbalstrijd was voeten van Jos van Houten, die rakealleszins acceptabel. TZB trok fel lings naast schoot. BSM kon niet uit
ten aanval en Jos van Houten scoor- de defensie komen en moest met
de al na een paar minuten. De voor- veel mankracht de nul zien te handzet waaruit dat gebeurde was echter haven.
volgens grensrechter en scheidsrechter achter de doellijn geweest.
Bij de volgende aanval moest de Pech
Vlak voor de rust had TZB bijna
Zandvoortse doelman handelend
optreden om een achterstand te succes toen, uit een hoekschop, de

Gelijkspel ZVM-zaterdag
ZANDVOORT - Ook de
tweede wedstrijd na de winterstop is voor het zaterdag voetbalteam van Zandvoortmeeuwen in een gelijkspel geëindigd. Tegen Energie kwamen
de Zandvoorters niet verder
dan een 1-1 eindstand.

moesten zelfs toe zien dat Energie
via een wel tot scoren kwam, 0-1.
In de tweede helft een nog driftiger aanvallend Zandvoortmeeuwen
dat Energie geheel vastzette. Martin
Visser slaagde erin om de stand in
evenwicht te brengen en meerdere
mogelijkheden kregen de Zandvoorters om Energie op de knieën te krijOver de gehele wedstrijd genomen gen. Het gelukte Zandvoortmeeuhad Zandvoortmeeuwen het beste wen echter niet om door te drukken.
van het spel en was vaak voor het
vijandige doel te vinden. Het ontStand in de eerste klasse HVB: 1.
brak de Zandvoorters echter aan KIC 16-25, 2. Velsen 15-19, 3. Zandeen koele afmaker want gezien de voortmeeuwen 15-19, 4. Energie 16verhouding had een overwinning 19,5. Jong Hercules 16-18, 6. SVIJ 15mogelijk geweest. In de eerste helft 16,7. Hillegom 16-15,8. SCW 16-14, 9.
konden de badgasten het overwicht DCO 15-13, 10. De Kennemers 16-13,
al'niet uitdrukken in doelpunten en 11. SVJ 15-11, 12. SVB 16-4.

• De kampioenen werden door het bestuur uitbundig in de bloemetjes
gezet.

Gouden seizoenUnicum 73
ZANDVOORT - Tafeltennisvereniging Unicum heeft een ongekend
succesvol seizoen afgesloten. Na een
uitstekende eerste (seizoen) helft
met zeven overwinningen op rij is
het eerste herenteam van Unicum er
ook in geslaagd, de resterende zeven
wedstrijden te winnen.
Achtereenvolgens werden Te
Zaanen 3 (9-1), Nieuw Vennep 5
(10-0), Heemstede 6 (6-4), Castricum
3 (7-3), Meertreffers 2 (7-3), Heemskerk3 (9-1) enTogspin l (6-4) verslagen. Daarmee is Unicum l zonder in
gevaar geweest te zijn, kampioen geworden, op grote afstand gevolgd
door Heemstede 6. Aanvoerder Willem Hoppe wist 31 van de 39 wedstrijden in een overwinning om te
zetten. Nieuwkomer Torn Steiner 36
van de 42 wedstrijden, topman Zvonko Steiner 32 van de 33 en invaller
Dick ter Heijden 3 van de 12. In het
dubbelspel wisten Willem en Tom
13 van de 14 wedstrijden met winst
af te sluiten. Het eerste herenteam
moet het nu in de tweede klasse tegen wat sterkere tegenstanders opnemen.
Tijdens de onlangs gehouden Kennemerland-kampioenschappen behaalden Tom, Willem en Zvonko opmerkelijke resultaten. Zvonko werd
tweede in de enkelstrijd, achter J.
Cornet van Te Zaanen. Willem en
Tom wisten de kwartfinales te bereiken, maar werden daar uitgeschakeld. In het dubbelspel werd Unicum voor het eerst sinds lange tijd
weer eens eerste: Tom en David Augustin, speler van het tweede team,
wonnen verdiend de finale van het
duo Cornet/Van Meeteren van Te
Zaanen.
Al met al dus een zeer geslaagd
seizoen voor SC Unicum '73. Het bestuur heeft de kampioenen dan ook
uitbundig in de bloemetjes gezet en

Vrijwillige Hulpverlening

17373

bekers als herinnering uitgereikt.
Overigens kan de vereniging best
nog een paar nieuwe leden gebruiken. Geïnteresseerden kunnen voor
meer informatie contact opnemen
met Dick ter Heijden, tel. 16511.

bal voor de voeten van Jos van Houten kwam.
Zijn fraaie hakbal werd echter door
een BSM'er van de doellijn gehaald.
Was er in de laatste fase van de
eerste helft al van zwakker voetbal
sprake, in de tweede helft zette dat
zich voort. Het toch niet erg sterke
BSM slaagde er in om al na vijf minuten een voorsprong te nemen.
Een voorzet van rechts werd door de
Bennebroekse spits onhoudbaar ingekopt, 0-1. TZB probeerde direct
terug te slaan en had pech dat Jos
van Houten een inzet opnieuw van
de doellijn zag weggewerkt en dat
Ron van Campen tegen de doelman
aan schoot. Een fraaie kopbal van
John van der Zeijs had eveneens
meer verdiend maar de lat stond een
treffer in de weg.
De strijd werd harder en onvriendelijker en daardoor werd er te weinig gevoetbald om het aantrekkelijk
te houden. TZB drong wel sterk aan
en hield een groot overwicht zonder
echt gevaarlijk te worden. De BSM
counters waren gevaarlijker en in de
35e minuut werd de TZB defensie
voor de tweede maal verschalkt, 0-2.
Het altijd wilskrachtige TZB was
een geslagen ploeg en had zich een
betere,start van deze laatste periode
gewénst.
„Ik ben wel teleurgesteld," aldus
trainer Thijs Bouma. „Nu er een grote kans op promotie is moet je iets
extra's doen en dat zat er vandaag
niet in. We hebben BSM wel onder

Van Eijk en
Van Brakel
slaan hun slag
ZANDVOORT - Doordat de
twee koplopers van de interne
schaakcompetitie niet konden
spelen, (verplichtingen op het
Hoogovenschaak toernooi),
hebben Jack van Eijk en Hans
van Brakel een belangrijke
slag geslagen. Beiden wonnen
vorige week donderdagavond
hun partij en verdienden daarmee een aanzienlijk aantal
punten.
Andere winstpartijen waren er
voor De Bruijn, De Graaff en Ayress.
Remise speelden Drost-Bais, Van
den Bos-Termes en Gorter tegen
Marquenie. De top-tien ziet er na de
17e ronde als volgt uit: 1. Cliteur, 2.
Van Kempen, 3. Van Eijk, 4. -Van
Brakel, 5. Lindeman, 6. Geerts, 7.
Ayress, 8. Twint, 9. Drost en 10. Bais.
De koploper van de Zandvoortse
schaakcompetitie Olaf Cliteur, doet
het uitstekend in het Hoogovenschaaktoernooi. In zijn klasse behaalde Cliteur tot nu toe 2'/2 punt uit
vier partijen en staat op een gedeelde eerste plaats.
De Zandvoorters (Jaap Bloem-shirt) speelden erg veel over het midden.

druk gezet maar zonder overleg. Het kwaliteit te kort kwam en dan moet
komt er niet uit, we missen een man je nog harder gaan werken, en dat
met een beslissende pass. BSM was zat er vandaag niet in. Nee, het draaieveneens zwak en van zo'n ploeg de niet."
moet je in een thuiswedstrijd geStand in de tweede klasse HVB: 1.
woon winnen. Je kon nu zien dat je VVH 15-22, 2. DSC'74 15-18, 3. Voge-

Volgende week donderdagavond
speelt het eerste team in een thuislenzang 15-18, 4. Alliance 15-16, 5. wedstrijd zijn vijfde wedstrijd: Zij
Spaarnestad 15-15, 6. KIC 15-15, 7. ontvangen dan de Uil 2 uit Hillegom,
BSM 15-14, 8. TZB 15-14, 9. EHS 16- die op dit moment op de derde
14, 10. Schalkwijk 15-13, 11. Heem- plaats staat in hun poule. Vanaf
stede 16-12, 12. Spaarnevogels 15-11. 20.00 uur kan men dit volgen in het
Gemeenschapshuis.
Bram Slijnen

Dames Sporting OSSbekeren verder
ZANDVOORT - Twee wedstrijden moest het eerste damesteam van Sporting OSS de
afgelopen week spelen. Winst
was er in de bekerstrijd tegen
VHZ, verlies daarentegen in de
competitiewedstrijd tegen Die
Raeckse 2.
Het damesvolleybalteam miste in de
wedstrijd tegen Die Raeckse 2 Paulien Vossen en dat was wederom
duidelijk merkbaar. Trainer-coach
Jan Philippo trachtte met de opstelling, die in de wedstrijd tegen Brother Martinus wisselend geacteerd
had, de Haarlemse dames te verrassen. Met Marjan Giestaerg op de middenpositie en Marja van de Lugt in
de spelverdeling. Maar ook nu was
er sprake van wisselend spel. De dames van Die Raeckse, die alle vele
volleybaljaren er op hebben zitten,
omzeilden al snel het lange middenblok en stelden de verdediging van
Sporting vele malen op proef. Eigenlijk- was: er. alleen in de derde set
sprake 'vari' 'e'eri echte wedstrijd.
Hierin nam Sporting in het begin
een ruime voorsprong, gaf het nog
bijna uit handen, maar wist toch de
set met 12-15 te winnen. In de overige sets was het Die Raeckse wat de
toon aangaf. Met 15-7, 15-6 en 15-10
werd het tenslotte 3-1 voor Die
Raeckse.
Ook in de bekerwedstrijd tegen
VHZ l uit Nieuw Vennep leek het
aanvankelijk de verkeerde kant op
te gaan voor Sporting, echter pas
laat in de eerste set keerde het tij.
Tot 7-12 mocht VHZ uitlopen voor-

dat trainer-coach jan Philippo met
een time-out ingreep om de dames
duidelijk te maken dat er toch wel
gewonnen diende te worden van een
eerste klasser. En vanaf dat moment
was het Sporting dat de wedstrijd
dicteerde. Via 12-13 werd het 15-13
voor Sporting en met 15-5 in de tweede set werd het verschil al snel duidelijker.

gen het onderaanstaande VCY 5
werd een ruime 0-3 overwinning behaald. Sporting OSS heren 2 speelde
weer eens een wedstrijd op het
scherpst van de snede. Nu tegen Van
Nispen 4. Beide teams waren aan
elkaar gewaagd. Het gevolg hiervan
was dat het tot het einde spannend
bleef wat ook uit de stand van de
laatste sets bleek, 17-15 en 13-15. Een
gelijkspel was dan ook het logische
gevolg.
Overwinning
Ook de meisjes adspiranten moesSporting dames 4 behaalde einde- ten tegen VHZ en verloren met 2-1.
lijk weer eens een overwinning. Te- Het team heeft wat aan lengte inge-

boet door de overstap van drie lange
meisjes naar dames 5. Toch was er
sprake van een redelijke wedstrijd.
De wedstrijd tussen de adspirantenjongens van Brother Martinus en
Sporting OSS was het duel om de
beste opslag. De teams hielden elkaar in evenwicht, hetgeen een 2-2
uitslag opleverde.
Aanstaande zaterdag is er een volledig programma in de Pellikaanhal
(zie de sportagenda) met als interessant duel de wedstrijd tussen de eerste teams van Sporting OSS en Die
Raeckse, aanvang 18.30 uur.

SAGEN D A^

VOETBAL
Zondag: DIO-Zandvoortmeeuwen,
14.30 uur te Haarlem.
Zaterdag: DCO-Zandvoortmeeuwen,
14.30 uur te Haarlem.
BASKETBAL
i
Zaterdag: Spaarndam 2-Lions, dames, 19.00 uur.
ZAALHANDBAL
Uitslagen: DS ZVM-IJmond 9-7, DS
ZVM 2-Nieuw Vennep 2 17-10, DS ZVM
3-BSM 2 8-10, HS ZVM 1-Concordia 11 15, HS ZVM 4-Full Speed 2 8-7, DJ-A
ZVM-Kombij 8-10, HJ-B ZVM-KIC
1514, JA-A Blinkert-ZVM 13-12. :
Programma zaterdag in de Pellikaanhal: Welpen ZVM-HVH 13.00 uur,
MA-B ZVM-ADO 2 13.45 uur,-MA-A
ZVM 2-ADO 4 14.30 uur, MA-A ZVMTYBB 15.15 uur.
Zondag uitwedstrijden: HS IJmondAnouk Noordervliet behoort zij nu en scoorde toen 53.37 pnt.
ZVM 15.15 uur, HS Bunkert 4-ZVM 2,
bij de topdrie van de Zeeschuimers.
Nauwelijks drie maanden later, HS odin 5-ZVM 4 17.50 uur, DJ-A ZAPSandra Dijkzeul kwam in november het afgelopen weekend in Diemen, ZVM 12.00 uur, DJ-B Concordia-ZVM
1985 van NVA/HHC in Overveen gaat zij royaal over de diploma A- 16.35 uur, JA-A IJmond-ZVM 16.30 uur.
over naar de Zandvoortse kunst- grens van 58.83 en laat notabene VOLLEYBAL
zwemsters in het bezit van het eer- zelfs 60.13 pnt. voor haar noteren. In
Zaterdagavond in de Pellikaanhal,
ste kunstzwemdiploma F. Een snel- haar leeftijdsgroep '76 staat zij bo- dames: Sporting OSS-Die Raeckse
le kunstzwemcarrière heeft zij zeker vendien als 10e in de Toptien-kunst- 18.30 uur, Sporting OSS 2-VCY 20.30
gemaakt want in 1986 behaalde zij in zwemsters van Nederland geno- uur, Sporting OSS 3-JBS 19.30 uur,
januari het E-diploma, in juni het D- teerd.
Sporting OSS 4-FES 32 19.30 uur. Heen in september het C-diploma. En
ren: Sporting OSS 2-Gaz. Heemstede 3
Voor datzelfde A-diploma werken 20.30 uur. Jeugd: Sporting OSS asp.
na een periode van hard trainen op
een steeds hoger niveau bereikte ze ook andere kunstzwemsters erg meisjes-VCM M 18.30 uur, Sporting
maart vorig jaar het B-diploma. Tij- hard. Persoonlijke records waren er OSS K-Allides A 18.30 uur.
dens de kringkampioenschappen in in Diemen voor Linda Paap met ZAALVOETBAL
Heemstede in oktober 1988 kwam 58.73 slechts l/10e punt onder het AVrijdagavond in de Pellikaanhal:
zij voor het eerst op het A-niveau uit diploma, Ditte Valk met 58.48 en In- 18.00 uur ZVM-O.Gezellen 2 D-jun.,
grid Kraaijenoord met 56.91 pnt. 18.30 uur Z'75-IJmond'73 2 D-jun.,
Joanne v.d. Meer zwom fraai 56.98 19.00 Nihot/Jaap Bloem-De Toerist dapnt. bijeen, maar noteerde geen per- mes, 19.45 uur Nihot/Jaap BLoemsoonlijk record. Vier kunstzwem- HSV, 20.40 uur Scandals 2-TZB 3,21.25
sters die mogelijk dit jaar kans ma- uur Club Maritime-Parade Boys, 22.20
ken om het felbegeerde A-diploma uur ZVM 3-Concordia 3.
kunstzwemmen te behalen.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Bad Zuid/ZVN-Klungels,
op B-niveau probeerde Vivian 21.40 uur TZB 2-DVS'85 2, 22.20 uur
Croes haar tweede limiet voor deel- Z'75 2-TZB 7.

Techniek Sandra Dijkzeul goed
voor A-diploma kunstzwemmen

ZANDVOORT/DIEMEN In
een
techniekwedstrijd
kunstzwemmen van De Kring
Amsterdam 't Gooi in Diemen
scoorde de kunstzwemploeg
van de Zandvoortse Zwem- &
Poloclub de Zeeschuimers
weer bijzonder goed. De 12-jarige Sandra Dijkzeul schitterde helemaal want zij scoorde
bij elke verplichte techniekfiguur zo hoog, dat zij na afloop
het A-diploma kunstzwemmen
in ontvangst kon nemen.
Samen met Saskia Wester en

Beatrixschool wint Lions-basketbaltoernooi
ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdag organiseerde The
Lions het jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi in de Pellikaanhal en dat werd een overweldigend succes. In een geweldige
sfeer werden de wedstrijden
gespeeld en na vele spannende
partijen werd de Beatrixschool
uiteindelijk winnaar.
Organisator André van Huystee
was zeer enthousiast over het vertoonde spel en vond dat de vakleerkrachten hun werk prima hadden
gedaan. Er werd vaak echt leuk basketbal gespeeld en dat leidde tot goede en spannende partijen met scores
als 16-8. Zowel de jongens als meisjes dribbelden, schoten van afstand
en gingen in de rebound, wat een
lust voor het oog was. Onder een
enorme belangstelling van familie
en leerkrachten was de strijd bij de
jongens en meisjes tot de laatste
wedstrijd spannend. De Oranje Nassauschool kon door een overwinning definitief in het bezit van de
beker komen, maar slaagde daar
niet in.
Bij de meisjes was het een voortreffelijk spelend Beatrixschoolteam dat de zege opeiste voor de
Nicolaasschool. Als derde eindigde
de Oranje Nassauschool met als verrassend goede vierde de Mariaschool. De Hannie Schaftschool kon
de Van Heuven Goedhartschool
achter zich laten in de strijd om de
laatste plaats.
Bij de jongens eveneens tot de
laatste wedstrijd onzekerheid wie
met de winst ging strijken. Uiteindelijk was het toch wel verrassend,
maar daarom niet minder leuk, dat

name aan de NJK te behalen. 52.50
pnt. moest zij daarvoor halen. Jammer genoeg bleef zij op 50.45 pnt.
steken. Op het iets lagere C-niveau
waren Vanessa Noordervliet, Marjolein van de Meer en Daphny Paap
zeer actief. Zij noteerden in punten
29.36, 28.89 en 26.95. Daphny Paap
probeerde hier de magische limietgrens van 28.00 pnt te bereiken, want
dat zou haar ook een toegangsbewijs
voor de NJK onder 12 jarigen hebben gegeven. Daphny wil graag mee
natuurlijk en zwom zelfs, afgelopen
zaterdag in Diemen op haar verjaardag. Jammer genoeg net te weinig
punten voor definitieve deelname
aan de JNK.

Zaalvoetballers
halen flink uit

ZANDVOORT - Met hoogstaand zaalvoetbai heeft Nihot/Jaap Bloem Sport de hoge positie op de ranglijst waar gemaakt. Het Haarlemse HVZ
kreeg er met 7-3 van langs. Nihot/Jaap Bloem Sport blijft zo
een duchtig woordje meespreken in de strijd om de bovenste
plaats. Door het scoren van
drie treffers had Dennis Keuning een belangrijk aandeel in
De prestaties van de Zandvoortse de zege.

• De trotse winnaars van de Beatrixschool

de Mariaschool de eerste plaats pak- nie Schaftschool achter zich te houte. De Van Heuven Goedhartschool den. De hoofdprijs, de wisselbeker,
werd fraai tweede, gevolgd op de der- ging door deze resultaten naar de
de plaats door de Beatrixschool. De Beatrixschool met als prima tweede
Plesmanschool werd hier vierde en de Mariaschool.
wist repectievelijk de Oranje Nas„Het geeft voldoening als je ziet
sauschool, Nicolaasschool en Han- dat er aan gewerkt is," meende An-

Folo: Bram Sli|nen

dré van Huystee. „Er lopen zeker
talentjes rond, maar het basketbalplezier voor de jongens en meisjes
staat voorop. Het is leuk om te doen
en volgend jaar wordt het zeker weer
gehouden en probeer ik het wat
grootser op te zetten."

(Advertentie)

• onderhoudsvrij • koude-warmte-geluidwerend
• verfraaiend
«naar elke maat leverbaar
bel vooreen vrijblijvend bezoek van onze vertegenwoordiger

Ramen+Deuren JAN V.D. VLUGT&ZN. B.V.
02550-30624 CORNWALLSTRAAT6 IJMUIDEN

kunstzwemsters blijven nog steeds
in een stijgende lijn. Ondanks minder trainingsuren en met de handicap niet in Zandvoort zelf te kunnen
trainen.
Wel wordt er door de hele
kunstzwemploeg reikhalzend uitgekeken naar het moment (juli 1898)
dat zij weer kunnen terugkeren in
het eigen vertrouwde zwembad. De
plannen liggen al klaar om dan nieuwe activiteiten op kunstzwemgebied
te ontplooien voor meisjes die wel
eens willen kennismaken met de
kunstzwemsport.

De Zandvoorters legden hun tegenstanders al vanaf het beginsignaai hun wil op. Met snel en direct
voetbal werd HVZ weggetikt en Edwin Ariessen scoorde al snel 1-0 na
een prachtige pass van Bas Heino.
Laatst genoemde was uitstekend op
dreef en stelde even later Dennis
Keuning in staat om de stand op 2-0
te brengen. Toch bleef HVZ, met
Zandvoorter Jos van der Meij in de
ploeg, gevaarlijk met snelle uitvallen en het bracht de spanning weer
terug, 2-1.
De Zandvoorters braken toen echter pas goed los en achtereenvolgens
brachten Ivar Steen, Dennis Keuning en Edwin Ariessen de stand op
5-1. Na deze periode van prachtig
zaalvoetbai van Nihot/Jaap Bloem
Sport verslapte de aandacht en dat
bleek tegen een tegenstander als
ZANDVOORT/HAARLEM
erg gevaarlijk. Het werd 5-2 en
- Wie tobt over het alcoholge- HVZ
korte tijd later zelfs 5-3, toen de albruik van anderen kan in fe- tijd
sterk keepende Jaap Bloem in
bruari naar de drie bijeenkom-' de fout ging.

Alcohol informatie

sten van het consultatiebureau voor alcohol en drugs om
In de korte pauze moest een don
daar advies te verkrijgen.
derspeech van coach Guus Marcelle

De bijeenkomsten worden op drie
woensdagmiddagen, 8, 15 en '2'2 februari gehouden, van half vier tot
half half zes. Verteld wordt wat ieniand moet doen als zijn of haar
partner, vader, moeder, zuster,
broer of kind te veel drinkt. Meer
informatie wordt 'gegeven via het
CAD, 023-319294. Via dit nummer
kunnen geïnteresseerden zich ook
opgeven voor de gratis cursus.

er aan te pas komen om de Zandvoorters weer op de rails te zetten.
Het liep weer als vanouds, de onvermoeibare René Paap zette Dennis
Keuning aan het werk en deze kon
Bas Heino 6-3 laten scoren. Nihot/Jaap Bloem Sport had de strijd vol
ledig onder controle en liet geen
steek meer vallen. In de slotfase was
het de doeltreffend spelende Dennis
Keuning die de eindstand op 7-3 be
paalde.

DONDERDAG 26 JANUARI 1989

WEEKMEDIA30

* Hoera het is waar, opa
Simon wordt vrijdag 65 jaar
Van harte kusjes Carola en
Melissa
* Hou je van wandelen'
Neem dan eens het boekje
Zandvoort wat ben je veran
derd, als gids Cultureel Cen
trum, ƒ1995

|^ffi|nctëï^rr.; Deüreën nieet -voortaan

zou u
alleen in

PERSCOMBINATIE
Perscombinatie N.V. is de uitgcefster van de dagbladen
Het Parool, de Volkskrant en Trouw en de
weekbladen van Weekmedia
Binnen de afdeling van het Advcrtcmicbcdrijt", die zich voornamclyk bczighoudc met de verkoop van advertentiemogclijkheden ten
behoeve van de Weekmedia-imgavcn m Amsterdam bestaat een
vacature voor een

DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland Bel
voor gratis infoboek 020
665 7658 Inruil en fin mog
* Op Wereldlepradag 1989,
zondag 29 jan half drie,
geeft Giuliani duo een con
eert in het NPB gebouw
Brugstr 15 Toegang is gratis
* Welke accordeonspeler/
ster heeft zin om lid te wor
den van een leuke accordeon
club' Inl 02507 19509
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen
worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse WONINGRUIL Aangeb kl
eengez won 2 slaapk , c v ,
lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis voor + achtertuin in Centr
Micro s op de pagina „MICRO'S '
Tel na 19 uur 02507 16040
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Reflectanten op adverten
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,36 per millimeter
ties onder nummer gelieven
Sluitingstijd dinsdag 17.00 uur
ervoor te zorgen dat het num
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 02977- mer m de linker bovenhoek
28411 of afgeven/zenden aan
op de envelop staat vermeld
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- en dat de brief geadresseerd
voort
wordt aan Centrale Order
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, 1421 AA Uit- afd Weekmedia, Postbus
hoorn
122 1000 AC Amsterdam Dit
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant, voorkomt vertraging m de be
Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venne- handeling
per Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Cou- INKOOP AUTO S ± ANWB
rant, De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer- pr snelle afw a contant m
/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amster- vrijw bew def geen bezw
dams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad Tel 020 149352 ook s av
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Te koop gevraagd Maxi Cosi
Weesper, Muider Post en alle bijbehorende advertentieBABY AUTOSTOELTJE
edities ƒ 6,01 per millimeter
Tel 0205622212 en
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
na
18 uur 075 213789
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro s zijn op aanvraag bij onze kanto- * Lezingen kaartclubs, exren verkrijgbaar
cursies Alles kan bij de Verg
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening Vrouwen van Nu Wordt ook
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten
lid of bel om informatie met
• BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers tel nr 02507 14462
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor * Lieve ervaren oppas ge
zocht voor tweeling van 4, in
wordt ƒ 3,00 m rekening gebracht
weekends ongeveer 5 uur
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z per dag Tel 02507 19246
telefonisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet
voor bezorgklachten) of zenden aan
Lijsten op maat
Centrale Orderafdeling Weekmedia
bij
Postbus 122
1000 AC Amsterdam

advertentieverkoper/ster
buitendienst

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Bestelt u in Portugal zelf een glaasje port (ruby, tawnyof
white), dan kan dat best 'n Coppi zijn, die u trots
wordt geserveerd Impodra is er nu in geslaagd om
die authentieke Coppi-port (met kwaliteitszegel)
voortaan exclusief in Nederland te mogen importeren
Dat moeten we vieren Met 'n leuke introduktiekorting
Coppi Port Ruby - Tawny - White
Normale prijs 9,95.

Met Portugees garantiezege!
exclusief Impodra

Boomsma
^Jonge Graan Jenever
Uter

18?5 17f5 B?8 19?8 7?5 18?5 17?5
Uter

üter

üter

OIHant Sonnema Henkes
Jonge Berenburg Bessen
jenever
Jenever

Fles

Fles

Fles

Fles

White
Horse
Whisky

Domecq
Sherry

Balle/s
Irish
Cream

Mallbu
RumCoconut

De Kuyper
Citroen Jenever

r~\

Uter

De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Hoppe Vieux
Uter
Black-Vetvet
Canadian Wiisky

Te koop prachtige
RONDE EETTAFEL
0 130 cm (chroom en glas)
met 5 bijpassende stoelen
plexiglas + chroom ƒ395
Tel 029423020 (Muiden)

5

FIes21 ?

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
Uw film op video, ƒ 1,75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek

Foto Boomgaard
495

498

495

Navarra
1985
Don
Crlstian

Chateau
Bemadon
Blanc
100%
Sauvignon

498

Pénedès
Côtes du
Blanco
Frorrtonnais
Seml-Seco

595

695

Côtes du
Rhônes
Vlllages
Bois du
Papillon

1985
Chateau
Gerbay
Bordeauxsuperieur

Corn. Slegersstraat 2 B1
Tel. 02507-12070

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

1 film

Standplaats Amsterdam
Voor deze afwisselende, zelfstandige funktic gelden de volgende
funktie-ciscnenige praktische ervaring, by voorkeur in de bedrijfstak;
klantgericht denken en handelen;
opleiding op M.E.A.O.-/H.A.V.O.-niveau en bereid
vakgerichte cursussen te volgen;
in bezit van auto;
goede kontaktucle eigenschappen;
leeftijd minimaal 23 jaar.
Het salaris bedraagt (afhankelijk van leeftijd en werkervaring) minimaal ƒ 2.563,00 bruto per maand en maximaal ƒ 3.476,00 bruto per
maand.
Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij de heer J. C. v.d. Willik,
verkoopmanager, tel. 020-562.3073.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot l februari 1989 nchtcn aan
mevrouw G. A. Zantingc, pcrsoncclsfunktionans, Wibautstraat 150,
1091 GR Amsterdam, onder vermelding van GZ/8901.

* Te koop 4 deurs linnen
kast, br 2 m, h 223 z g a n ,
Creda droogtrommel 2 ve
lours beklede draaistoelen
Tel 02507-14104
* Te koop badgeiser 10 h
ter nieuw, met afvoer ƒ 300
Tel 02507-15390
* Te koop carnavalspak, ml
46, zelf gemaakt Tel 02507
16672
* Te koop eethoek/hoekbank, in prima staat ƒ200
Tel 02507-12659
* Te koop eiken salontafel,
120x60 Tel 02507 19543
* Te koop gevraagd witte
Foto Boomgaard moderne box + kinderstoel
Grote Krocht 26 Tel 02507-12849
* Te koop gevraagd rechthoekige eiken eetkamertafel
* Loop op woensdagavond of rullen voor ronde eiken eet
bij gebouw De Krocht binnen tafel Tel 02507-15724
dan zult u het Vrouwenkoor
horen zingen Wordt lid Inlich * Te koop Rucanor tramings
pak, kobalt/turkoois, maat
tingen 02507 14158
S/38 (dames, 1 jaar oud, paar
MASSIEF EIKEN EETHOEK keer gedragen), ƒ40 Tel
met uitschuifblad + 4 stoelen, 02507-19666, Margreet
prima staat als nieuw, ƒ 500
* Te koop skischoenen, mt
Na 18 uur tel 023293573
39 Tel 0250714271 Vinken
NEDERLANDSE (BIJ)LES
straat 36
op MAVO/HAVO niveau
* Te koop surfpak mt 48/50,
Bel 0250716720
kleur geel, ƒ 50, piek up, JVC,
* Ook Noord wil het park be- ƒ50 Tel 0250718908
waren U begrijpt dat als u
gaat kijken Koop dan Oh * Te koop wandmeubel met
Wat een Heerlijkheid BIJ t verlichting ƒ50, mooie eiken
Cult C of Gen Oud Zvt ƒ 15 tafel ƒ 250 Tel 02507-17160
T k aangeb GRENEN HAND
GEM BED 240x220, met bo
dem + matrassen, vr prijs
MAATKLEDING EN
ƒ600, AANHANGER, zowel
VERANDERWERK
Tel 18599 Corn Slegersstr2 dicht als open te gebruiken
Geopend dinsdag t/m zater Inl na 19 uur 02507 16040

Tel. 13529

* Gevr zelfst hulp i d huishoudmg, een middag per 14
dagen ƒ 12 50 p u Tel na 19
• .
uur 02507 13453
5 films *••
'i' * Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres' Dat hebben wij voor u1
Inl tel 02907-5235
dag van 1000 1400
TAROT KAARTEN lezen
HEDEN INBRENG voor de
amuletten maken en bekrach
veiling van 6 en 7 februari
tigen Inl tel 02507 18100
VEILINGGEBOUW AMSTEL
VEEN
Fr
Halslaan 33
TE HUUR per direct SLAAP
gediplomeerd
A veen
Tel
020 473004
hondentri mster
KAMER met gebr v k d t v
( s Maandags gesloten )
werkende man Tel 15982
[ Friedhoffplem 10
* Kleutergymnastiek van 16
2042 BN Zandvoort
* Te koop 100 glastegles
tot 17 uur woensdagmiddag
20/20 staalconstructie 1252
Tel.
02507-12773
in de Pnnsessehal (bij de
Tel 02507-16904
markt) van O S S

TE KOOP GEVR PIANO
eventueel vleugel
Tel 023336582
Te koop HONDA MTS brommer b] 86 Vrpr ƒ1800 Tel
na 17 uur 02507 18708
* Te koop houten balken, l
5!/2 m x 12 x 32, div ijzeren
balken, versch maten Tel
02507 12274
* Te koop lederen fauteuil,
staande lamp, chroom, poef
Tel 02507 19081
* Te koop overcompleet 3
dehge kast, 2x 195 hoog, 100
breed 1x 195 hoog, 50 breed
ƒ150 Tel 0250715727
* Te koop parkietenkooi, kananekooi Tel 0250716672
* Te koop Philips UVA ge
zichtsbrumer ƒ50, waadpak,
maat 42 ƒ75 Tel 02507
17469
* Te koop redceder latten
div l , ƒ 1 per m houtstroken
2 cm diep, 38 cm br Tel
02507 16904

Silhouettes

25,—p. week
Verhuur Movie-boxen

Ellen Cats

Amstel 1870
Six-Pack

aausthaler
Alcoholarm bier
\ Six Pack

Gfühwein
Hete liter

95

Tapperij alleen indien
* achter het adres vermeld is
Geldig van 26 jan t/m 8 febr

WIJNEN/BIEREN/DRANKEN/DRANKJES

ZANDVOORT Kerkstraat 12A voorheen WIjnhandel van Deursen

* Bedbank + byp faut eik
stoeltje ƒ 35 luxe mottenkast
ƒ50, diaproj Revue ƒ30
stretcher ƒ 25 Dual p u +
boxen ƒ 25 Tel 02507 15689
BONTMANTELINRUIL
(kleine) bijbetaling tegen excl
l chtgewicht lammy s nappa
mantels Ook heren lammy s
bontgevoerde regenmantels
moderne bontmantels
Tel 020 233488

* Te koop 2 eiken oorfaute
uils losse kussen Tel 02507
16763
* Te koop 2 pers ledikant
compleet met matras Tel
02507 12004
Wegens omst te koop
3 KAMER APPARTEMENT
Eigen Burcht nabij Over
veen perf onderh zon lift
gez lum Tel 02507 16288

* Te koop 4 herenkostuums
mt 52/54 ƒ 30 per stuk 1 col
bert 2 lattenbodems 90x200
ƒ 60 p st Tel 0250718079

KLUSSENMAN GEVRAAGD
v klein timmerwerk, hang en
sluitwerk en klein onder
h werk Tel na 19 uur 15620
* Kusjes voor opa en oma
Treintje van Sheila
AUTOVERZEKERING
TE DUUR'
Bel geheel vrijblijvend
voor een prijsopgave
OLOF GORANSSON
02507 18505 (ook s avonds)
Een voordelige maand
of kwartaalpremie is
ook mogelijk
* Huishoudelijke hulp ge
vraagd donderdag van 9 12
uur Tel 02507 14687

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Autoverzekering
V A ƒ 7 5 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507 14534
DE VRIENDEN EN
VRIENDINNENLIJN
Tel 020 951600 en 900604

WO l/ t makelaars o.g.

«•

Tel. 02507-12614

MAKELAAR

NVM

AMVEC Veiling
Veilt in opdracht van de Gemeente Amsterdam inboedels,
kantoor en wmkelbenodigdheden en wat er verder te koop
zal worden aangeboden Onder toezicht van Deurwaarder
Kemper KIJKDAGEN vrij 27 en zat 28 jan van 9 17 uur
VEILING ma 30 jan aanvang 10 uur PARALLELWEG 10
(einde Czaar Peterstraat) Havens Oost Tel 020 665 6435
NERVOSITEIT migraine hyperventilatie maagklachten
Gratis info avond Autogene Training
30 januari Lomanstraat 4 of
2 februari Pieter Calandlaan 94 96 Aanvang 20 00 uur
Inlichtingen Instituut M&Z telefoon 020 665 7439
AUTORIJ INSTRUCTEUR worden en al na 4 maanden les
geven7 Dat kan1 Pak je kans bij MICHEL Opleidingen via
onze spoedcursus Geheel mondeling en gebruikmakend van
de nieuwste lesmethodes Onze jubileum aanbieding voor de
spoedcursus is slechts ƒ 1250 Aanvang spoedcursus 9 maart
en de normale cursus 7 maart Bel nu MICHEL voor deze
speciale aanbieding Tel 020 85 30 57
MARINA MONNICKENDAM Piano s te huur speciaal
De gezellige jachthaven met huursysteem voor beginners
alle faciliteiten Inl 02995 van 1 tot 36 maanden ƒ 600
2595 Enkele ligplaatsen be Gratis voorrijden en kijken
Inlichtingen 04490 45033
schikbaar Winterberging
Schoonmaakbedrijf
Bungalow of studio s voor u
en uw partner ƒ 50 p u Kom
De
Witte Tornado
eerst langs even kijken 020
voor uw gebouwen
156158 Altijd open Nw West
en kantoren
Tel 02507 18546
LOVE De gehele dag/avond,
ƒ 200 all in Geop ma t/m za * Wat doet de NVVH' Con
1202 uur Balth Flonsstr 37 sumentenvoorlichting Soci
hs Adam Tel 020762176
aal contactvorming + cursus
sen Wordt lid voor ƒ 45 80 p j
ZAAN ESCORT
ƒ 175 pu 075 172123 Meis Bel 02507 19583
jes gevr m A dam/Zaanstad
Cursus Spaans
beginners
* Elke maandagavond om
19 15 uur m de Pnnsessehal gevorderden en conversatie
(bij de markt) jazzgymnastiek
Inlichtingen M PEREZ
telefoon 02507 18596
OSS

5 REGELS

* T k bromfiets ƒ 75 2 ster
wielen ƒ50 meisjesfiets, 6 +
8 jaar, a ƒ 40, 3 zits bankje
bruin tweed modern, nikkel
frame, ƒ 75 Tel 02507 17421

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Kroont 26

Tel. 13529

* T k Sansui versterker 2x
40 watt, ƒ 125 box + speeltjes ƒ 100 buidel voor baby
ƒ35 Tel 02507 19646
* T k witte verst box incl
Fisher Pr act cent + boxkussen ƒ 100 + wit/pastei wip st
ƒ40 Beide z g a n Na 18 uur
02507 17625
* T k a combi kinderwagen,
reiswieg, kinderwagen en
wandelwagen met toebeho
ren, in zeer goede staat Tel
02507-16467
* T k a lichtgewicht rugstoeltje voor baby/peuter ƒ 15
en babybadje (Hema) ƒ 5 Tel
02507-12812
* T k a LPG installatie mol
verdamper Tel 02507-13776,
na 17 uur
* Verz zkt uniformen en medailles, insignes, helmen, fo
to's, doe , periode 1939-1945
Ook gezocht borden, wandtegels bevrijding Tel 17469
* Ik spaar WNF plaatjes Wie
wil met mij ruilen9 Mischa van
de Laar, tel 02507 16720
* Inge en Willem, 10 jaari
Van harte gefeliciteerd en
kom nog een keertje langs
Proost' Paul, Wilma, Barry,
Simo, Rgaro etc etc

Garage te koop of
te huur gevraagd

Tel. 12059
Zuiveltadrijf C. Warmerdam
NA 32 JAAR GAAN WIJ DE TOLWEG VERLATEN
ZATERDAG 28 JANUARI IS ONZE LAATSTE DAG
Wij zeggen hartelijk dank aan al onze klanten voor
het vertrouwen en de klandizie in die jaren
En hopen dat vanaf woensdag 1 februari
wanneer onze opvolger

T k kort wolf BONTJASJE kl
mtJ400 DATSUNCHERRY
Hans Kruut
bj 79, APK mrt 89 ƒ700,
SKI S 1 75 m Dynastar, Salo de deur weer opent u hem de kans geeft zich te bewijzen
Maandag en dinsdag 30 en 31 januari zijn wij gesloten
mon bind incl s t , ƒ 250 Tel
CEES EN CORRY WARMERDAM - TOLWEG 12
02507-18793

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen"? Bankstel of ander huisraad te koop9 Kortom alles wat u m de particuliere
se^or kwijt wilt Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft

Voorbeeld:
T e k o o p b r u i d s j la P o n 1 m t
*
1 e uk e
mo d . s a 1 o n t a f e 1 l
3 8 j
T e 1 . 0 2 0 - 111 .
r ie t e n s t oe 1

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

l'
Zandvoorts Nieuwsblad

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam
Of afgeven bij:

Adres
Telefoon:
Postcode.

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

WEEKMEDIA 30

DONDERDAG 26 JANUAR11989

Carnavalsviering niet meer
uit Zandvoort weg te denken
ZANDVOORT/SCHARREGAT - Het Zandvoortse carnaval lijkt een niet meer weg te
denken evenement in de plaatselijke samenleving. Ondanks
een wat afnemende belangstelling de afgelopen jaren werd
deze stelling vorig jaar toch
duidelijk onderschreven door
het succes van het grote feest
in de tent op het Zwarte Veld.
Gezien de positieve ervaringen
daarmee wordt dit jaar dezelfde formule gehanteerd, zodat
carnaval 1989 veel vertier belooft.
Carnaval valt dit jaar wat vroeg en

speelt zich af van vrijdag 3 tot en met
dinsdag 7 februari. In die periode zal
menig dorp en stad in den lande
weer bol staan van een enorm feestgedruis.
Dit van oorsprong 'heidens' feest
diende, nadat het door de christenen
was ingelijfd, als voorbereiding op
de vastentijd. Nog eenmaal mocht
de buik worden rond gegeten, nog
eenmaal mochten de bloemetjes
flink buiten gezet worden, alvorens
men de veertig dagen van boetedoening en onthouding in zou gaan, in
verband met Pasen.

(Advertentie)

Een "gelukkig" leven hangt niet af
van de dikte van uw polismap

heel andere betekenis gekregen. Na
behoorlijk in het slop geraakt te zijn,
waar het een aantal jaren niet meer
uitkwam, geniet het carnaval thans
weer meer aanzien bij de plaatselijke bevolking. Dit tot groot genoegen
van menig 'Scharregatter' en de horeca-ondernemers. Deze hebben nu
weer in grote getale toegezegd mee
te doen.

Staat u wel eens stil bij de tijd, waarop u van uw rust gaat genieten? Of het moment,
waarop u het gedwongen kalmer aan moet doen9
In pensioen- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek legt Kroon Assurantiën de
accenten daar waarze horen Kroon Assurantiën behartigt uw verzekeringszaken dynamisch
en alert en zorgt voor ordening en overzicht, onbegrip maakt plaats voor inzicht
Kroon Assurantiën adviseert over een evenwichtige polisopbouw, passend bi] uw persoonlijke of bedrijfssituatie Verzeker u van het beste advies

De formule waarvoor men vorig
jaar koos, sloeg goed aan. De tent op
het Zwarte Veld in het dorpscentrum voorzag duidelijk in een grote
behoefte en de omwonenden hadden
Overgewaaid uit het katholieke geen of nauwelijks overlast onderzuiden heeft dit feest voor menig vonden, zo bleek achteraf. Tijdens
Zandvoorter heden ten dage een ge- een evaluatie bleven zij weg.

KROON ASSURANTIËN
ADVISEURS IN VERZEKERINGEN-PENSIOENEN-HYPOTHEKEN
Zandvoortselaan 24, 2106CP Heemstede, Tel 023-292526, Fax 023-284222

EMM breidt woningenbestand uit
ZANDVOORT - Aan de Fahrenheitstraat is men begonnen
met de voorbereidingen voor
de bouw van 26 eengezinswoningen, verdeeld over twee locaties. De woningen, waarvan
zes bestemd voor de verkoop,
zijn voor de vereniging Eendracht Maakt Macht. Het ontwerp is van architectenbureau
Wagenaar.

Op de hoek Fahrenheitstraat/Musschenbroekstraat zijn vijftien woningwetwoningen gepland, met
daarachter gelegen garages, te bereiken via een apart aan te leggen oprit.
De bouw wordt verricht door IBB
Kondor Groep HV uit Leiden. De
toewijzing van de huurwoningen is
voor 50% in handen van EMM, de
overige 50% verdeelt de gemeente.
De verkoop van de premie-C woningen houdt EMM in eigen hand.
In de voorbereidende procedure is
Nabij de kruising met de Koch- vorig jaar een vertraging van bijna
straat komen vijf woningwetwonin- twee maanden ontstaan doordat de
gen en zes premie-C koopwoningen. Verklaring van Geen Bezwaar, af te

geven door de provincie, uitbleef.
Dit betekende een zogenaamde 'fictieve weigering', overigens zonder
dat men hiervoor een reden opgaf,
een gebruikelijke procedure als de
provincie geen toestemming wil verlenen.
Navraag door de gemeente bracht
de reden aan het licht: de nieuwbouw was gepland binnen een straal
van 150 meter van de rioolwaterzuivering. Een wat merkwaardig standpunt van Gedeputeerde Staten, aangezien er reeds een aantal woningen
binnen deze grens is gebouwd en
wordt bewoond. Daarvoor was in het
verleden dus al toestemming verleend. Na enige mondelinge onderhandelingen werd uiteindelijk toch
de gewenste verklaring afgegeven,
nu op 27 september in plaats van 3
augustus.

ZANDVOORT - De ZVM dames-handbalploeg schudde afgelopen zondag concurrent IJmond met een fraaie 9-7 overwinning van zich af. Met de
Casino/ZVM herenploeg gaat
het minder goed. Tegen Concordia gaven zij goed partij
maar het 11-15 verlies brengt
meer degradatiezorgen.
De Casino/ZVM dames namen
door deze overwinning revanche op
de eerder dit seizoen geleden nederlaag. Het werd een goede en spannende partij zaalhandbal waarin de
teams elkaar in de beginfase weinig

postgiro 192636

Wil je straks werken in: Wil je werken en leren in:
grootkeuken of civiele dienst?
kies dan MDGO-CCD
mode/kleding-branche?
kies dan MDGO-MK
gezondheidszorg?
kies dan MHNO-INTAS
om je te oriënteren
OPEN III IS MIHJO MIINO
Vrijdag 27 januari 19.00-21.00
zaterdag 28 januari 11.00-13.00

het kappersvak
kies dan de opleiding
DAMES/HERENKAPPEN
verzorgingstehuis voor
bejaarden
instelling voor
ezinsverzorging
ies dan de opleiding
HELPENDE/VERZORGENDE

f

INFOKMATIK
023-2-12917 (parttime opl.)
023-261555 (mdgo/mhno)

toegaven. Casino/ZVM strandde
vele malen op de uitstekende keepster van IJmond, die daarmee haar
team in de race hield. Verdedigend
werd er erg hard gewerkt door de
Zandvoorters, terwijl aanvallend,
zoals vermeld de keepster vaak in de
weg stond. Ruststand 4-4.
In de tweede helft duurde het tot
6-6 eer Casino/ZVM de strijd naar
zich toe kon trekken. Met een paar
zeer fraaie doelpunten liepen de
Zandvoortse dames uit naar 8-6. IJmond kwam nog eenmaal terug, wilde minstens een punt pakken, maar
een gemotiveerd spelend Casino/ZVM hield het hoofd koel en bepaalde de eindstand op 9-7.

Wij vragen voor ons
nieuw geopend filiaal

HAARLEM - Le Rois s'amuse van
Delibes, Adagio from Spartacus van
Kachaturian, Konzert G-moll van
Vivaldi, Savonic Dance opus 46 no. 8
van Dvorak en The Man I Love van
Gershwin behoren tot het repertoire van het Haarlems Jeugd Orkest.
Dat is vrijdag 27 januari om kwart
over acht te beluisteren in de gereformeerde kerk van Bennebroek
aan de Rijksstraatweg 85. Het or• Eén van de locaties aan de Fahrenheitstraat waar EMM haar woningenbe- kest staat sinds september vorig
stand uitbreidt. Op de achtergrond de Van Heuven Goedhartschool.
jaar onder leiding van Egbert KreiFoto Berlott
ken. De toegang bedraagt ƒ 2,50.

tetterodeslraat 109
2023 xm haarlem
teL 023-261555/263685

HV3 *.•

Casino/ZVM herenploeg dieper in degradatiezorg

Jeugd Orkest brengt
gevarieerd concert

tetterode
college
prol. chr. school voer ntdp a/mn.na

•••*••.
*•»••••

NETTE
VERKOOPSTERS
± 18 jaar
5-daagse werkweek

SSlagerij O. Mantel,
Schoolstraat 3, Zandvoort.
Tel. 023-282716

Die rare Chinezen
hebben ook altijd wat

De stand m deze klasse is: 1) HBC dreef Aanvullend werden goede
10-16, 2) Casino/ZVM 10-15, 3) KIC aanvallen opgezet en ook kwamen
9-14; IJmond 9-12; 5) Concordia er kansen, maar de afwerking ont10-12; BSM 9-5; 7) ADO 2, (9-5); 8) brak. Lang Bleven zij in het spoor
HVH, 10-4 en TyBB 10-3.
van Concordia, dat pas vlak voor
rust een gat kon slaan naar 6-9.
In de tweede periode onthielden
Heren
de scheidsrechters de Zandvoorters
Concordia, het tweede op de rang- op belangrijke momenten een paar
lijst, kreeg van Casino/ZVM enorm strafworpen. Concordia kon zich
veelf en goed tegenspel. Vooral defen- herstellen en uitlopen naar een 11-15
sie waren de Zandvoorters erg op overninning.

Tekortkomingen van Duinbeheersplan
Vervolg: van pagina l
gebieden, is het onaanvaardbaar de
Het gewest spreekt van een nog betrekkelijk kleine oppervlakte
'schetsmatige benadering' en de pro- betrekkelijk gaaf duingebied nog te
vincie van een 'structuurschets'. verkleinen', aldus laatstgenoemde
Deze twee hebben het ook over een instantie.
gebrekkige analyse van het gebied,
Grijns wenst een nota met de afonduidelijke motiveringen en een weging van de ruimtelijke conseonvoldoende onderbouwde ontwik- quenties van de verschillende recrekelingsvisie.
atieve functies. Camping De DuinDe provincie noemt het ontwerp rand moet volgens hem in zuidelijke
wel een bruikbare stap op weg naar richting verplaatst worden voor 'een
een zorgvuldig uitgewerkt beheers- ongestoorde ontwikkeling van de
plan. Volgens Grijns moet een en natuurwaarden' op het Roggeveld.
ander nader uitgewerkt worden. Zowel hij als de provincie hebben beHet Gewest laat ten slotte mets
zwaar tegen de geplande recreatieve aan duidelijkheid te wensen over in
functie van enkele stukken duinge- zijn advies: 'Ik geef u in overweging
bied, zoals onder andere parkeer- de status van het rapport te wijzigen
plaatsen op de strook tussen circuit en voor het opstellen van een duinen boulevard. 'Gelet op de door het beheersplan een gedegen analyse te
rijk en provincie gegeven hoge prio- doen plaatsvinden door een daartoe
nteit aan de bescherming van duin- deskundig buro'.

Stichting voor Gezinsverzorging en
Gezinshulp Haarlemmermeer e.o. is een
instelling op het terrein van de thuiszorg.
Werkzaam in de gemeenten
Haarlemmermeer, Haarlemmerliede/
Spaarnwoude en Aalsmeer.

Hoewel 't wel wat beleefder kan, zijn deze aanbiedingen inderdaad waanzinnig Omdat we als enige
rechtstreeks importeren voor partikulieren Uit
het Verre Oosten. Let wel:
de aanbiedingen duren 14
dagen. Ze kunnen binnen
een paar dagen weg zijn.

Voor de afdeling administratie gevestigd in
het kantoorgebouw te Hoofddorp, zoeken wij
i.v.m. het vertrek van de huidige funktionaris
een fulltime

administratief medewerker m/v

Chinese
lacqué deken
antieke vaas
kist van f 2 425.- van f 1250voor
voor
Art-déco

In deze funklic is men verantwoordelijk voor:
- salaris administratie
- ondersteuning bij gezinsadministratie en
opstellen bij begroting en jaarrekening
- assisteren bij overige administratieve
werkzaamheden.

CHINATÜADE CENTRE
SCHATKAMER VAN HEDENDAAGS CHINA

VANDIPMfNSIKAAT.S ADAM-C VANAF ACHTtRZIIDE C S VOORBII HAVENGEBOUW
RICHTING HAVF.NS WfST l FL ()20-2h«(>2J

WAAROM RESERVEREN
OF BOEKEN BIJ
REISBUREAU
CEBUTO-NOORD-ZUID??
1e Om de juiste voorlichting
2e Om de uitstekende service
3e Om de jarenlange ervaring van het
baliepersoneel

De belangrijkste kriteria waaraan men voor
deze funktie dient (e voldoen zijn:
- MAVO-dipIoma
- praktijk diploma boekhouden
- kennis van sociale verzekeringen en
belasting wetgeving
- kennis van en/of ervaring in het verwerken
van gegevens met een computer
- leeftijd minimaal 21 jaar
Salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring
volgens C.A.O. Welzijnswerk. (Minimaal
ƒ 2.344,-. Bij gebleken geschiktheid doorgroei mogelijk naar maximum ƒ 3.297,60 per
4 weken).
Telefonische informatie kunt U inwinnen bij
de administrateur de heer R.H. Godthelp.
Schriftelijke sollicitaties gericht aan de
dircktcur zien wij gaarne binnen 10 dagen
tegemoet.

stichting voor gezinsverzorging
en gezinshulp haarlemmermeere.o.
Boekamerlaan 2, 2132 TA Hoofddorp, tel. 02503 - 12041

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

VRAAG NAAR
ONZE SPECIALE
AANBIEDINGEN

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

REISBURO CEBUTO-NOORD-ZUID
Tempeliersstraat 47, Haarlem. Tel. 023-313950
NOG STEEDS HET ADRES VOOR UW VAKANTIE

nw
(BKBJDE
VRHUIZRS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04
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FOTO BOOMGAARD RUIMT OP! GROTE KROCHT 26
Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec m alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken
Tevens rep van dak- en
zinkwerk, ook timmer-en
stucadoorwerk

Tel. 02507-19930
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

uw adres voor
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT
TE KOOP

keukenblokken,
kasten en bladen
lage prijzen
* +*
Tevens

Bpuynzeelsteilingen
ƒ 60,- p strekkende meter

Kroon

B.V.

Tel 17619-16840

Haltestraat 55

SCHIESSER
AKTIE

Voortaan haalje de
aanbiedingen van de week
er bij de Hema zó uit,
KOONf

DAMESSLIPS
TANGA'S
11 ac3
2 stuks
l lf
HEUPSLIPS
2 stuks

Lang zoeken naar de aanbiedingen van de week is er niet meer bij. Voortaan ziet u snel waar u
ze in de winkel kunt vinden. En u weet wat u dan krijgt: de beste kwaliteit tegen 'n hele lage prijs.

12,95

TAILLESLIPS
2 stuks

13.25

100% katoen
2&ÏS"

SERVEERSTERS
gevraagd
voor de
weekenden.
Ook barwerk.
Tel. zaterdag

na 14.00 uur

Luxe isoleerkan met dubbelwandige,
glazen bmnenfles O.a m wit en zwart
Inhoud l liter

vanaf
J&ÏS',
Dames huishoudportemonnee

lë-7513.25

Katoenen meisjes- en damesslips
Mt 104-164 en 36-48.

Heren ntsportemonnee lér?5"14.25
In diverse kleuren.

8.25
Mechanische wekker. In wit, zwart, rose,
lila en mint l jaar Hema garantie

16.75
2 voor

2575

Pak met 6 katoenen oogjes- of hydrofielluiers

vanaf

nna

475
Ai
1&Ï5

4?5

1275

Herenoverhemd. 65% polyester/
35% katoen O.a. wit, grijs, bleu en beige
Mt 37/38-43/44.

02507-16972

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

1.75
3 voor'

Lakens en hoeslakens 100% Katoen
In diverse kleuren
l persoons vanaf
13-7511.75
2-persoons vanaf
-2irf5~ 19.75
Slopen
Per 2 stuks verpakt vanaf SrK 7.75

1975

2355-,

Lichtgewicht strijkijzer met oververhittmgsbeveiligmg l jaarHema garantie.

-ft*

7.75
2 voor

1375

Naadloze beha. Twee modellen. In o.a
wit en ivoor Mt 70-80AA/70-80A/7085B/75-85C/80-90D.

4.3 voor

450
Ongevormde panties 20 denier In diverse kleuren. Mt 36/40-40/44.

175

1475

Milde shampoo voor dagelijks gebruik
en elk haartype Inhoud 500 ml.

vanaf
1&Ï5
Diverse PVC sportschoenen. Mt 22-45.

1975

2455,
2 voor

425

Scheerschuim Inhoud 300 ml.

Katoenen damespyjama. In groen, lichtblauw, fuchsia en turquoise. Mt 38/4046/48.

Sledestofzuiger Inclusief accessoires
650 Watt l jaar Hema garantie

1.25

1475

vanaf
1655,
Multigrade motorolie. Inhoud 5 liter.
SF/CC-15W50
iê^S" 14.75
SF/CD-10W40

6 voor

1955"

2 voor
Pak met 20 afvalzakken

7.25

1475

Dress shirt 65% polyester/35% katoen.
Uni of gestreept Mt 37/38-43/44.
vanaf

4.25

5r

Witte porseleinen bekers Stapelbaar.

3 voor 2.25
6 voor

Hema koffie "Pittig". Snelfiltermailmg.
500 gram.

vanaf

7.75
6 voor

1855

2.50

5.25
2 voor

1.50

Katoenen kinderpyjama. In 2 uitvoermgen en diverse kleuren. Mt 128-176

MÏL

10.-

Katoenen herenshp of -smglet Uni of
gestreept Mt 4-7.

Papieren zakdoekjes, 4-laags. 30 pakjes
a 10 stuks m draagtasje

vanaf
J&2S
Aluminium pannen met PTFE anti-aanbaklaag.
Eierpan
016 cm of
014 cm SrT-5- 4.75
Steel pan
Koekepan
024 cm 2^5 6.75
0 24 cnU-7r?514.75
Hapjespan

Volkorenbrood. Gratis gesneden.
Fijn
-2rt5l.95
Grof
,2-35-1.95

2r

Gekookte schouderham. 150 gram.

475

5«ï5""^Jti
Veegvaste muurverf. Goeddekkende
matte verf voor wanden en plafonds.
Inhoud 2'/2 liter.

2?5

Kersenbonbons. Zakje a 200 gram.

vanaf

'4*•

|3 voor 2.30 <
6 voor

Standaard gloeilampen. Mat
15-60 Watt 3 voor 2.30 6 voor 4.75-100Watt 3voor2.50 6voor4-

110
4 voor

3.75

350
Standaard" acryl. Bol a 200 gram.
Bol over? Geld terug!

33?5

3955"'

Automatische broodrooster. 6 Warmte
standen. 750 WattljaarHema garantie.

2?5

Tompoucen met echte banketbakkersroom.

S?5

Set van 3 glazen
3 borrelglazen. 2.25 6 voor 3.75
3 sapglazen.
2.75 6 voor 4.75
3 longdrinkglazen 3.- 6voor5.25

195

3 voor

10.-

Vin de Pays des Côteaux de l'Ardeche.
Een heerlijke rode wijn met een prima
bouquel

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.
veilinggebouw

Culinaire Wereldreis... /
Menu Rusland ƒ 37,50

de witte zwaan
INBOEDELVEILING
vastgesteld op
WOENSDAG 15 FEBRUARI
INL- TEL. 12164 of 16658
Fa WATERDRINKER

Kislye Sjtsi (zuurkoolsap)
Ka\kazski sjasjlyk
(Kaukasische lamsspies)
Malako\v-creme

Restaurant en party-centrum
't Boeckaniersnest
Zandvoortselaan 187
Tel. 02507-12401 Zandvoort/Bentveld.

Live music in
„De Manege" Zandvoort
a.s. zaterdag v.a. 20.00 uur.

SRARICy
Ruime parkeergelegenheid.

SUPER

Celsiusstraat 192 - Zandvoort

DE
Q j

Beide zalen geopend met m de benedenzaal
een jazz trio, in de bovenzaal onze zingende
DJ/entertainer entree incl. hapjes 10,- p.p.
Elke zondag v.a. 16.00 uur het complete 3
gangen menu prijs all-in 17.50 p.p.
Uitsluitend ongebonden mensen v.a. 25 jaar.
Corr. kleding. Info 02507-16023.

JAFFA
Handsinaasappelen
net ca. 2 kilo

2,98

Magere

STEGEMAN

HAM- Schouderham
LAPPEN
kilo

100 gr.

10,90 1,20

JAFFA

Citroenen

Grapeïruits
rood of geel
net 4 stuks

net + kilo

10
11

1,08 1,00
Ma
-v

SNEL GEPLAATST - SNEL VERKOCHT

PLAATS EEN
zie de bon elders in deze krant
Donderdag 9 februari 1989

Los nummer ƒ 1.25

Ineke van der Storm
stapt uit raadsfractie

ZANDVOORT Ineke van der
Storm, fractielid van de Partij van
de Arbeid, stopt per l maart met
haar politieke werk in de Zand
voortse gemeenteraad De reden
hiervoor is uitbreiding van haar
werk Haar taak wordt overgeno
men door Jeanette van Westerloo,
momenteel voorzitter van het be
stuur van de PvdA afdeling Zand
voort
"Ik blijf wel actief, maar dan op
een laag pitje", aldus Ineke van
der Storm "Mijn baan is onver
wacht uitgebreid van 20 naar 30
uur per week en daardoor moest
ik kiezen" Zij is een van de twee
coördinatoren voor het emanci
patiebeleid van de gemeente
Haarlem, dat momenteel voor
een flinke organisatie staat In
verband daarmee is het werk ver

zwaard Haar baan, het gemeenteraadswerk en priveleven zijn daar
door met meer te combineren, al
dus Ineke van der Storm
Sinds 1978 is zij al raadslid voor
de PvdA fractie, in 1982 ging zij
een tweede periode in waar m 1984
voortijds een eind aan kwam,
eveneens vanwege te drukke om
standigheden Zij was van plan
met meer terug te komen m de
raad, maar dat liep uiteindelijk
anders toen m 1986 Gert Toonen
zich op het laatste moment terugtrok als kandidaat "Ik heb me
toen alsnog beschikbaar gesteld"
Zij werd fractievoorzitter maar
moest m 1988 lange tijd, tot de
cember, verstek laten gaan we
gens ziekte Aan het eind van dat
jaar werd raadslid Folkert Bloe
me benoemd tot voorzitter

Winkels mogelijk nog
op zondagavond tot
ZANDVOORT - Winkels mogen m het zomerseizoen op
zondagavond tot 22 00 uur
open blijven, ten minste, voor
zover het aan het College van
Burgemeester en Wethouders
ligt Het college komt hiermee
tegemoet aan de wens van Ondernemers Vereniging Zandvoort De minister van Economische Zaken moet echter nog
toestemming geven, zodat het
niet zeker is of de nieuwe regehng dit seizoen al ingaat

Voorheen mochten de terrassen
alleen m de maanden juli en augus
us tot O l 00 uur openblijven Dit tot
verdriet van de horeca onderne
iners, die met name in juni en sep
tember een deel van hun klanten al
vroeg naar andere gemeenten zagen
verdwijnen, waar de terrassen lan
ger mochten openblijven Deze
kwestie kwam maandagavond op
nieuw aan de orde tijdens de verga
c'ering van de Commissie voor Mid
den en Kleinbedrijf Dit keer was
i et college gedeeltelijk overstag ge
saan Wethouder Aukema kwam
/elfs al met een nader voorstel, na
mehjk
om het latere sluitingsuur
r
oe te passen in de periode waarin de

zomertijd geldt De commissie kon
zich daarin vinden
Toch zal er geen sprake zijn~van
volle tevredenheid bij Horeca Ne
derland, afdeling Zandvoort, waar
van voorzitter Fred Paap door het
verschuiven van de vergadermgsda
turn niet aanwezig kon zijn Hij was
met vakantie Gevraagd was een
sluitingstijd van 03 00 uur, maar
daaraan wordt met tegemoetgeko
men Aukema gaf te kennen dat bur
gemeester Van der Heijden wat dat
betreft niet wil afwijken van het tot,
nu toe gevoerde beleid "Wij denken'
dat dat heel veel oveilast geeft "en
vinden dan ook dat wij dat niet moe
ten doen", aldus de wethouder Wel
zal na het zomerseizoen een evaluatie plaatsvinden, m verband met de
eerder genoemde verandering

dat de meesten gestraft worden van
wege het gedrag van enkele ande
ren" Zij gaan ervan uit dat een slui
tingstijd van 02 00 uur voor de ter
rassen goed te realiseren is, mits er
stringente eisen gesteld "'orden en
overtreders sancties kunnen ver
wachten Een van die eisen kan zijn,
dat zich op de terrassen niet meer
personen bevinden, dan het gebrui
kelijke aantal stoelen, en buiten het
terras mag met geserveerd of 'ge
bruikt' worden Als sanctie werd ge
oppperd het terras van de overtre
der tijdelijk of bij herhaling lang
dung te sluiten

OVZ woordvoerder
Olieslagers
wees bovendien op de concurrentie
positie van Zandvoort "We moeten
de toerist wat meer kunnen bieden,
door langer open te blijven" Vol
gens Van Marie (WD) hebben de
'Gestraft'
horecaondernemers het, zelf in de
De commibsie was het niet geheel hand Hij voorzag nog rnogelijkhe
eens met de zienswijze van het colle den indien de ervaring met de ver
ge Volgens Toonen is er geen sprake ruimde sluitingstijd gunstig is
van 'beleid' indien wordt afgegaan
op 'overlast op een enkel punt in het
PvdA-fractielid Kuyken had geen
verleden' Pieterse ondersteunde moeite met het aanhouden van het
hem "Het is inderdaad belachelijk tijdstip een uur "Praten over terras
sen is ook praten over de woonfunc
tie van Zandvoort", zo verklaarde hij
zijn standpunt, en van 'straffen' zou
dan ook geen sprake zijn Controle
op het naleven van de regels is vol
gens hem moeilijk

Omgeving 'geniet mee'
van bouw Circustheater

nen dat de ondernemers de moge
lijkheid willen hebben in het zomer
seizoen hun winkel op de zondaga
vond tot tien uur 's avonds open te
houden Dit in plaats van acht uur,
de tot nu toe gehanteerde sluitings
tijd De discussie bleef uit "Het col
lege heeft daar geen overwegend be
zwaar tegen", verraste wethouder
Aukema de aanwezigen,' dus de ver
ordening kan aangepast worden"

Zijn reactie was opmerkelijk om
dat OVZ voorzitter Van der Laan
kortgeleden nog afraadde deze
kwestie aan te kaarten Volgens hem
waren er signalen' dat het onver
standig was op dit moment verande
ring m de wmkelsluitingstijd te vra
gen Welke signalen dat waien weid
toen niet duidelijk De ondeine
mersvergadermg verlangde echter
van haar voorzitter het verzoek wel

Het 'spanningsveld tussen wonen
en toerisme' is een van de belang
rijkste redenen waarom het college
niets voelt voor een sluitingstijd van
twee of drie uur
(ADVERTENTIE)

Kopers KIEWIETPROJECT
zie Achterpagina

Strandseizoen al weer in aantocht

Klaas Paap was vrijdag al druk m
de weer met het leggen van zijn vlon
ders Zondag werd er flink doorge
werkt en maandagochtend waren de
eerste vormen van paviljoen Willy,
20 A, al waar te nemen "Op l maart
zijn we zeker klaar, hoor", kan Klaas
dan ook met een gerust hart zeggen
Ondertussen tikt hij met een houten
hamer een balk op z'n plaats Er
moet nog flink wat gebeuren, maar
hij kan rekenen op de hulp van zijn
beide zoons Klaas en Jules, zwager
Torn en de heer Van Norden 'Ik ben
'maar' een vijfenzestigplusser die
een handje helpt', zo omschrijft Van
Norden zichzelf bescheiden, maar
gezien de straffe wind lijkt ieders
hulp onontbeerlijk Wat dat betreft
komt het prima uit dat de kinderen
nu Krokusvakantie hebben en best
een handje willen helpen
In zuid zet een grote kraan op het
zelfde moment containers op hun
plaats, waarmee op snelle wijze een
paviljoen wordt p-phn' > d B\I de fe
milie Paap, bijnaam Piese ('en daar
zijn we trots op'), blijft het hand

ZANDVOORT
Zandvoort
heeft zich afgelopen weekend
Foto Berlolt
weer even uitbundig kunnen
kaar gezet moest worden Het voer uitleven Met enkele groots optuig en de grote trucks met oplegger gezette feesten en een drukke
die het overige materieel aanvoer kinderoptocht ging ook deze
den, blokkeerden het plein totaal gemeente Carnaval 1989 niet
Dinsdagmiddag was het karwei ge- voorbij

ZANDVOORT Het Gasthuisplem
as maandag en dinsdag een grote
<• haos, waarin zelfs voetgangers hun
\ eg moesten zoeken Het hele plein
w erd bezet door de bouwers van een
dertig
meter hoge hijskraan Deze is
1
odig voor de bouw van het Cn cus
taeater De voorbereidende werk
-"wmheden hebben de buren overi
o'cns flink wat schrik aangejaagd
De kraan werd opgezet op het ter_
'un
van het toekomstige Circusthe"
1
er, waaraan nu stevig gebouwd
i at worden Vanaf vrijdag waren al
'kele parkeerplaatsen in beslag ge
i'imen voor het opslaan van enkele
uum
4000 kilo wegende onderdelen
v
m de hijskraan Maandagochtend
frscheen een grote kraanwagen,
u
larmee het andere gevaarte m el

Waterstanden
Datum
HW LW HW LW
Q
feb
0522 0306 1737 1315
1
0 feb
0605 0342 1822 1400
1
feb
0647 0215 1915 1439
2 feh
07 3n 0306 2005 1525
'2 feb
0826 0355 21 10 1605
11
'eb
0929 0434 2226 1714
3
feb
1056 0544 2355 1835
ltj
feb
07 14 1220 2035
1
' feb
01 04 0844 1334 2139
"Vanstanden
Mandag 13 feb EK 00 15 uur
-J0dtij 15 feb 2355 u NAP + 55cm

o De wisselbaker voor
het klantvnendelijkste middenstandsbednjf is een
'verwisselbeker'
geworden, vindt een aantal ondernemers.
Pagina 3.
® De Nicolaasschool zamelt spulletjes in voor
Poolse kinderen. Pagina 3.
o De familie Duivenvoorden kent al jaren een hechte samenwerking.Pagina 3.
® Het damesteam van
The Lions speelt verrassend.
Pagina 5
® De gemeente is teruggekomen op haar beleid
voor de toewijzing van de
'Sophiawonmgen'.Pagina 7

seizoen niet zo heel lang meer
op zich laat wachten De
maand februari was nog maar
enkele dagen oud of de eerste
pachter verscheen op strand
om zijn paviljoen op te bou
wen

Illegaal
ZANDVOORT - Door zich
verdacht op te houden op een
parkeerterrein, trok een - naar
later bleek autokraker zaterdag de aandacht ven de Zand
voortse politie

Klaas Paap (met raampje in de handen) toog dit jaar als een van de eersten
aan de slag op het strand. Met flink wat hulp.
F oto Berioti

werk "Dat vindt ik toch wel het
mooiste", aldus Klaas Sinds hij bij
zijn ouders, (eveneens) Klaas en
Willy begon, werkt hij nu al vijfen
deftig jaar op het strand Het huidi
ge paviljoen gaat zijn vijfentwintig
ste seivopn m
Ook op het naaktstrand zullen een
dezer dagen de eerste strandpach

(ADVERTENTIE)

SCHOOUNFORMATIEBULAGEN 1989
HET PAROOL/WEEKMEDIA/TOP 8+1

ters weer aan de gang gaan De mees
ten beginnen echter wat later, omdat
deze paviljoens bescheidener van
opzet sneller klaar zijn Zij kunnen
dan toch op l maart open
In principe loopt het seizoen als
vanouds tot l oktober Dat =*aat ui
het nieuwe pauituouiract met de ge
meente Indien de strandpachters
dat willen en het Hoogheemraad
schap Rijnland accoord gaat, kan
het seizoen twee weken naar achter
verschoven worden De gemeente is
bereid het contract aan te passen
ook al staat die mogelijkheid nu niet
vermeld

De oplettende heren van de sur
veillancedienst ontwaarden de man
op het Van Fenemaplem en zagen
dat hij bijzonder veel belangstelling
toonde voor het interieur van de
daar geparkeerd staande auto's Ver
dekt opgesteld besloot men de zaak
enige tijd in de gaten te houden Niet
onterecht zoals later bleek
Na ongeveer vijfentwintig auto's
kennelijk op buit te hebben beke
ken, begaf de verdachte zich naar
het Favaugeplem om daar zijn zoek
aktie voort te zetten Plotseling
hoorden de agenten een auto alarm
overgaan en zagen zij de man in ge
zwinde spoed het hazepad kiezen
Na t-en snelle spuit kon hij worden
aangehouden, waarna hij naar liet
bureau aan de Hogeweg werd over
gebracht
Daar bleek dat hij uit Libië afkom
stig te zijn en illegaal in het land te
vei toeven Hij werd overgedragen
aan de vreemdelingenpolitie Waar
schijnlijk zal hij op korte termijn uit
het land worden gezet

Gemeente gedoogt softdrugs
2e schoolinformatie-bijlage
zal in deze krant
verschijnen
op 22/23 februari a.s.
Inlichtingen.
Frank van Rooy
tel. 02975-40041

NAAR EEN ANDERE SCHOOL
MAAR WELKE.. ?

Carnaval werd groots festijn
ochtend met een bezoekje aan een carnavalsvierdei s te ontwaren Het
Zandvoortse basisschool zaterdag was gezellig druk m de tent al puil
middag met het kindercarnaval m 't de deze met uit 'Beter weinig men
Stekkie Zondagmiddag was er de sen met een goede sfeei dan een
kroegentocht en maandag stond er volle tent met narigheid' wist Henk
een uitstapje naar het Duitse Opla Vermeulen raak op te merken Hij
den op het progi anima
was ook dit jaar aanwezig met een
De Scharrekoppen pakten het dit aantal jongens van de Zandvoortse
jaar wederom grootschalig aan Vrij voetbalclub Z 75 om hand en span
klaard en kon het Gasthuisplein
Schairekoppen en Schuimkop dagmiddag verrees op het Zwarte diensten te verlichten
weer vnj gegeven worden voor het pen hadden het goed voor elkaar af Veld opnieuw een enorme feesttent
verkeer
gelopen dagen Laatstgenoemden De omwonenden gingen er dit keer Zie ook elders m dit blad.
Op het bouwterrein van het Cir waren hun feest al een week eerder zonder morren mee accoord Enkele
custheater gaapt een groot, diep gat begonnen en gingen daai afgelopen van hen waren zelfs een van beide
voor het souterrain, afgezet met een weekend vrolijk mee door, vrijdag feestavonden onder de hossende
stalen damwand die onder spanning
wordt gehouden dooi een gigantisch
kruiswerk van dikke stalen balken
Het intnllen van de platen veroor
zaakte nogal wat schade bij de beien
dende percelen
"De zijmuur is over de hele lengte
drie centimeter gezakt", laat Jan de
Jong, de nieuwe exploitant van de
Oasebai, weten Wandtafeltjes kwa
men scheef te staan, het podiumpje
in de zaak werd gekraakt en de pla
vuizenvloer vertoonde forse scheu
ren Dat laatste heeft het bouwbe
drijf al laten opknappen "De rest
heb ik zelf maar vernieuwd", aldus
Jan de Jong, "want als ik op de verze
kering moet wachten, kan ik pas
over een paar maanden open" De
openingsdatum is nu begin maart
gepland, een maand later dan de be
doeling was
Ook het belende perceel waarin
Rcprox is gevestigd, vertoont flinke
scheuren
Zelleihof lijkt inmiddels gewend
aan de activiteiten buiten en werkt
nu 'lustig dooi 'Ik blijf gewoon
open, ook al dachten sommige men
sen tot nu toe dat mijn bedrijf wel
dicht zou zijn" De architect van het
bouwplan heeft de eigenaar van het
pand, de heer Loos, toegezegd een Dit jaar werd een echte Zandvoortse Miss Carnaval gekozen, die door Prins Kokkei den Urste (r.) in de bloemetjes
werd gezet.
schaderegeling te ti effen

* Oe eigenaresse van de VW Golf kon maandagochtend geen kant meer op
met haar wagen.

aan het gemeentebestuur \oor te
leggen Van enige piobleem was
maandagavond geen sprake
Het vooistcl van het college gaat
nu naar de Kamer van Koophandel
vooi advies en naar het mimsterip
van Economische Zaken voor goed
keuring Van de snelheid w aai mee
deze twee instanties een en ander
behandelen hangt af of de nieuwe
icgeling dit sei?oen al ingaat

Het verwachte vuurwerk bleef uit,
maandagavond tijdens de vergade
ZANDVOORT - Zomerse
ring van de Commissie voor Mid temperaturen zijn uiteraard
den en Kleinbedrijf Daar gaf O V nog ver te zoeken, maar toch is
Z woordvoerder Olieslagers te ken het al duidelijk, dat het strand

oreca mag terras hele zomer
ot een uur 's nachts openhouden
ZANDVOORT - De horecagelegenheden in het dorp kunnen dit jaar meer profijt trek
ken van hun terras Zij" mogen
dit nu het hele zomerseizoen
tot een uur 's nachts open nouden, aldus het College van Burgemeester en Wethouders
Een sluitingstijd voor het terras van drie uur heeft men resoluut van de hand gewezen
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ZANDVOORT In de commissie
voor Midden en Kleinbedrijf is van
enkele zijden verzocht om een harde
aanpak van de handel m softdrugs
Tevergeefs De gemeente volgt het
landelijke gedoogbeleid zolang het
niet uit de hand loopt en zal daar
met van afwijken, zo gaf wethouder
Aukema te kennen
Aukema wees ei op dat het gedoog
beleid een landelijke richtlijn is, die,
in overeenstemming met het drie
hoeksoverleg tussen burgemeester
korpschef en officier van justitie
^uK in Zandvoort woidt gevolgd
Burgemeester Van dei Heijden had
het zelfde veihaal al eens verteld aan
de VVD De heren Attema Pieteise
en Olieslagers (Sr) spraken hun
verontrusting uit ovei het beleid
vooi zovei er tenminste van een be
leid' sprake Kan zijn Volgens Van
Maile, VVD, is gedogen namelijk
geen wettelijke regeling
Zijn partij is e\enals GBZenCDA
weinig gelukkig met dit beleid' Dat
komt ei op neei dat softdrugs getol
leieerd wolden zolang het om klei
ne hoeveelheden gaat ei geen lecla
me vooi woidt gemaakt (affichei
mgl en zij niet \erkocht wolden aan

personen jonger dan 16 jaar De
sprekers in de commissievergade
ring van afgelopen maandag vrezen
verslaving en gevaren voor de ge
zondheid en wensen dan ook een
harde aanpak 'Het begint met een
grammetje en het eindigt met een
vrachtwagen vol zo wist Attema te
vertellen Het trekt het verkeerde
publiek aan voegde Olieslagers
daaraan toe Van Maile kwam met
tot een harde stellmgname 'Je kunt
constateren dat Zandvoort het met
pikt
Kuyken P\dA vond het maar een
ietwat hypocriete discussie
U
moet de hteiatuur maar eenb goed
lezen spoorde hij de heren aan',
erop wijzend dat softdrugs daarin
als met verslavend worden geken
merkt Van veel gevaarlijker orde
noemde hij de gokverslaving Sa
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maal is vastgesteld U kunt het lan
delijke btleia ook bij uv. mmistei
Koi thals AltPb aankaarten zo \ oeg
de Aukema oua ^ VD vvethoudei At
tenia nos. too

rik
*wsi„r,•
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Giro bank
Telefoon -

— (i v m controle bezorging)

WK l

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ425' O kwartaal ƒ1350 O halfjaar ƒ2475 O jaar ƒ4475
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon m open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia
Antwoordnummer 10051 1000 PA Amsterdam
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bellen kan ook: 020-688.1300
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FAMILIEBERICHTEN

Komt u deze week in de Hema
uw ogen even uitwrijven?

\
Het enorme medeleven dat wij van u ontvingen
tijdens het overlijden van mijn innig geliefde
\ rouw en onze altijd zorgzame moeder

Martha van den Bos-Corten
was hartverwarmend en daaruit hebben wij de
kracht gekregen om \erder te gaan.
On/e dank daarvoor is groot.
Uit aller naam:
Siem van den Bos
Zanchoort. februari 1989

GOED >/(OOPJ£

INGWERSEN &
HELMIG

Zo herkent u de week aanbiedingen m de winkel

Zo herkent u de week aanbiedingen in de winkel

ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON 023-261230
TELEFAX 023-274785

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Aardewerk borden
In wit: ontbijtbordS- 2 50 diep of platbord 3r?5 3 25 In zwart: ontbijtbord
- diep- of platbord 4-253.75

DAG en NACHT bereikbaar

Tel.

02507-13278

2 voor'

| /Daar ligt onze belangrijkste
taak
en dienstverlening.
:
V
' ;'^V

Denim jurkje. 100% katoen. Mt 86-98
Mt 104-116,34^5 29.75

Pak met 250 vel schnjfmachinepapier
Ook geschikt als copieerpapier.

•

Daarnaast kunt u bij ons
Denim broek. 100% katoen. Mt 86-98
.75 Mt 104-12239^5 34.75
Mt 128-146 ,44c?5 39.75 Mt 152-164

fi inschrijvingen
$;J!Uitvaartverzekering
* NIVO-POLIS
%; een Natura'". uitvaartovereenkomst

5.75
2 voor

975

Kaart met 10 dubbele scheermesjes.
Extra comfort. Passen op apparaten
met draaibare kop.

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT

3 Stukken toiletzeep a 100 gram.

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
$&. 02507^17244

4750
7.50

als setje
vanaf
Jongensondergoed. 100% katoen. Wit
met blauw, grijs of mint streepje. Mt 104164 Hemdje vanaf 5.- Slipje vanaf 4.-

Het adres voor:
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantenarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

De Hema heeft deze ••KSSUIfiflliHi week weer een groot
aantal aantrekkelijke aanbiedingen voor u. Waaronder 'n puur katoenen pyjama
in de maten 42 tot 58 van 22.75 voor 15.-. En nu nog even uw ogen open
houden om een kleur te kiezen: o.a. blauw/groen, bordeaux/zwart of grijs/zwart.

Luxe RVS-pannen met koudgreep. Voor
gas, electnsch en keramisch koken.
Kook- of steelpan 016 cm JÏ250 47.50
Kookpan 0 20 cm, laag model £750"
57.50 Kookpan 0 20 cm, hoog model
.7-730 67.50 Hapjespan 3£5U 47.50

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.
Mr. Joh. Enschedéschool
voor MEAO te Haarlem
Openbaar Middelbaar Economisch en
Administratief Onderwijs
van de gemeente Haarlem
Zijlvest 25a - Telefoon 023-319171
Driejarige opleiding volledig dagonderwijs
Tweejarige opleiding bij de afdeling
KMBO (Volletijds Kort Middelbaar
Beroepsonderwijs)

ISRAËL

Op maandag 20 FEBRUARI 1989, aanvang 20.- UUR zal m de grote zaal
van het GEMEENSCHAPHUIS in ZANDVOORT een lezing met diavoorstelImg over Israël gehouden worden.

INTERESSANTE INBOEDELVEILING

Joop Menger - Zandvoort
Coördinator

Bezorgers gevraagd
Verdienste ± ƒ 60// 80 p.w.
Voor kleine wijk + \^ uur p.dag.

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

uitvaartverzorging
kennemerland

de witte zwaan

Jaap heeft in de loop der jaren tientallen groepen belangstellenden, waaronder leden van het koninklijk huis, Israël laten zien.
Ook nu kunt U het land Israël veilig bezoeken.
Hoe U gaat reizen en wat U allemaal te zien krijgt zal hij op deze avond vertellen en vertonen.
Kritische vragen zal hij vanzelfsprekend eerlijk beantwoorden. Echter het is
niet de bedoeling dat het een politiek debat wordt.
Daarom: Kom naar Israël en oordeel zelf.

Voor Telegraaf in Zandvoort
van 15.00-17.00 uur 's middags en van
19.00-21.00 uur 's avonds.

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Spreker is JAAP DE JONG uit Israël.

De toegang tot deze avond is gratis.

WOENSDAG 15 FEBRUARI 1989

veilinggebouw

KOM EN OORDEEL ZELF

Uit particulier bezit op woensdag 15 februari 's
morgens 9.30 uur in Veilinggebouw De Witte
Zwaan Gasthuisplem. Tel. 12164.

tel. 02507-1 53 51

Er zal worden geveild:

DAG EN NACHT VERZORGING'

Fraai meubilair, modern, klassiek
en Oma's tijd, schilderijen,
vloerkleden, porselein, glaswerk,
sieraden, keukenmateriaal en
vele andere goederen.
KIJKDAGEN: zondag 12 en maandag
13 februari van 10.00-17.00 uur.
Ambtelijk toezicht: H. Terhoeven uit Haarlem.
Veilingdirectie Fa. Waterdrinker.

Aanmelden tussen 9.00-12.00 uur
Folder en inschrijfbiljet ook telefonisch
verkrijgbaar

tel. 023-312880
of 023-315515

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

hapje!
Knabbelnoten Peking of
paprika 200giam.

Saucijrebroodjes Vers uit
eigen banketbakkerij 110

975

Bereich Bern kastel MoselSaar Ruwer Q.b.A. 1987.
Een zachte, l icht-zoete witte
wijn. 6 halen, 5 betalen
3.95 6 voor 19.75

4 voor &_li

Extra belegen Goudse
kaas 500 gram
Roomboter-amandelkoeken Bereid met edite
boter Doos a 200 gram
2--1.T5

Elzassercervelaat.
100 gram.
l^CTl.45

Krentenbollen Z^ d
4 stuks
L85-1.55

Zo herkent u de ft eek aanbiedingen

Ajnbioclingen ji|n t'»u1 ,M

i 'l Mir,nnl98°

Te huur gevr. van
1 mei tot eind aug.
v. 2 pers.

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

2 OF 3 KAM. FLAT,
UITZICHT OP ZEE.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Huur tot plm.
6000,-all-in.

DE WIT VERHUIZINGEN

vraagt

HF9 105 7 2

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

ervaren
straatmakers
Inl. na 17.00 uur,
tel. 02550-31321.

- Max. Euwestraat
- Gonst. Huygensstraat 4
- Hogeweg 11

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30
tot 12.30 uur. Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij
burgemeesteren wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar' van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Bouwplan

Tel. 020-131471.
Aannemer
DE BIE,
IJMUIDEN

Aangevraagde bouwvergunningen
12B89 oprichten woning
13B89 plaatsen dakkapel
14B89 veranderen woning

FRKB4DE
VRHUIZRS

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

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (ex artikel 50 lid 8 van de Woningwet)
bouwvergunning te verlenen voor de bouw van recreatiewoningen in het zuidelijk
gedeelte van het circuitterrein (Vendorado fase 2).
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 10 februari 1989 gedurende veertien
dagen ter inzage op de afdeling ruimtelijke ordening, Raadhuisplein 4, alsmede ter
gemeentesecretarie, Swaluëstraat 2 (geopend alle werkdagen van 9.00 -12.00
uur).
Gedurende de termijn van de ter inzagelegging kan een ieder bij burgemeester en
wethouders schriftelijk bezwaar tegen het bouwplan indienen.
9 februari 1989
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Mariaschool

Nicolaasschool voert actie
voor Poolse kindertehuizen
ZANDVOORT - De Nicolaasschool houdt komende week een
actie voor Poolse kindertehuizen. De leerlingen wordt gevraagd
(overtollige) spulletjes van huis mee te nemen, liefst kindervoeding en allerlei praktische artikelen, zelfs medicamenten. "Hoe
meer hoe liever", aldus schpoldirecteur Maarten Bothe.
Ook ieder ander die een bijdrage wil leveren, is van maandag
13 februari tot en met donderdagochtend welkom op deze
school, gelegen tussen Prof. Zeemanstraat en Lorentzstraat.
De Nicolaasschool neemt al sinds zondheid van de kinderen De süchdecember 1986 deel aan acties voor ting richt zich met name op hulp aan
Poolse kindertehuizen. Deze wor- de tehuizen voor kinderen van O tot
den gecoördineerd door de - die 5 jaar en voor gehandicapten van 7
maand in het leven geroepen - Ne- tot 13 jaar, omdat de nood daar het
derlandse Stichting Tomcio Baluch, hoogst is. Zij begeleidt bovendien
Pools voor 'KLem Duimpje'. Jaar- zelf de transporten
lijks worden ruim dertig duizend
Volgens Bothe werpen de acties
Poolse kinderen kort na hun geboor- die tot nu toe werden gehouden,
te opgenomen in kindertehuizen, in reeds hun vruchten af. "Het leuke is
verband met de noodlijdende situa- dat wij ook horen naar welke plaats
tie thuis. Maar de tehuizen zelf heb- de spullen gebracht worden en we
ben ook een voortdurend tekort aan hebben al bedankbrieven gekregen
allerlei noodzakelijke artikelen, wat van enkele kindertehuizen". Vorig
ten koste dreigt te gaan van de ge- jaar werden er vier transporten uit-

gevoerd naar - per keer - twee tot zes
tehuizen.
Hij hoopt dat het motto 'Neder
lands kind neemt iets mee voor een
Pools kind' velen aanspreekt, en dat
er van diverse kanten op een bijdrage gerekend kan worden. "Hoe
meer, hoe beter", aldus Bothe, waarbij hij erop wijst dat ook anderen,
die niets met de school te maken
hebben, welkom zijn om materialen
in te leveren. Kleding hoeft men echter met mee te nemen, daarvan is al
voldoende verzameld bij vorige acties.
Waar wel behoefte aan bestaat,
zijn met name: kindermeel, melkpoeder, Milupa (pap), Bambix,
Roosvicee, vitammetabletjes, katoenen luiers, zeep, shampo, tandpasta,
tandenborstels, handdoeken, waspoeder, medicamenten en medische
apparatuur
zoals bijvoorbeeld
bloeddrukmeters Ook (heel) speelgoed is uiteraard van harte welkom

BRIEVENBUS
Toewijzing
koopwoningen

Deze week een foto van de zesde klas van de Mariaschool uit het schooljaar 1968/1969. De foto werd ingezonden door E. Bouland.
Afgebeeld staan: achterste rij (v.l.n.r.): Marlies Laverman, Annelies Peters,
Erna Bouland, To Duivenvoorden, Elly Bakker, Dorien van de Pas, Lenneke
Blom, Anneke Lindeman, Petra van Dam en Wies Timmermans.

Weekenddiensten
Weekend: 11/12 februari 1989

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Regionale):
023-334323/363476.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord:
tel. 19507, Bart van Bergen. Huisartsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. Paardekoper: Voor dienstdoende arts
bellen: tel. 15600/15091. Verdere inhchtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flieringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en

hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
Taxi: tel. 12600.

j Kerkdiensten"
Weekend:

Vrijdag 10.00 uur: E.V.

11/12 februari 1989
Hervormde Kerk,
Kerkplein:

Zaterdag 19.00 uur: E.V., F. Meijer
Zondag 10.30 uur: EucharistievieZondag 10.00 uur: Gemeensch. Ger./- ring m.m.v. Caeciliakoor, F. Meijer
Herv. dienst in Hervormde Kerk
Kinderwoorddienst
Kindernevendienst/Crèche
Kerk v.d.Nazarener,

Zijlweg 218, Haarlem:
Zondag 10.00 uur: Gemeensch. Ger./- Zondag 09.30 uur: Zondagsschool/Herv. dienst in Hervormde Kerk
Bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst, ds. J. OverKmdernevendienst
duin
19.00 uur: Zendingsdienst
Vrijzinnige
Gereformeerde Kerk:

Geloofsgemeenschap NPB:

Zondag 10.30 uur: Ds. M. Roos, Lei- Jehova's Getuigen:
den
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
Roomskatholieke Kerk:
19.00 - 21.00 uur.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag. Uitgave Weekmedia BV
Bladmanager: J F. Sas Hoofdredacteur:
J M. Pekelhanng.
Kantoor Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel 02507
-17166 Postadres:
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort.
Kantoor geopend:
maandag 13-16 u.,
dinsdag 10-13,14-16 u,
woensdag 9-11 u.,
donderdag 10-12 en 1317 u , vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn Tel. 02975-40041
Postadres: Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Verkoopleider- B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562 6271. Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres' postbus 26,2040
AA Zandvoort.
Joan Kurpershoek Redactiechef: Dick Piet.
Fainummer redactie- 020 6684859.
Abonnementsprijzen: ƒ 13,50 per kwartaal,
ƒ 24,75 per half jaar; ƒ 44,75 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,25
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6.68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m

Inl.: R. van Rongen, L. Meeszstraat
14, Haarlem, tel. 023-244553.

Middelste rij: de heer Van Gemert, Monique v.d. Mije, Annet Bluys, Ingrid
Vreeken, Leo Diekman, Fred Castien, Cok Sleger, Clementine Lentink, Relinde Neerinx, Hetty Heitkonig en Marijke Hendriks.
Voorste rij: Hans Lefferts, Rene Teeuwen, Rob Grimbergen, Eric Stalenhoef,
Jos Kras, Paul Al, Kees Elich, Ton v.d. Linden en Stef Inden.

Beleid wisselbeker wekt
wrevel bij ondernemers
ZANDVOORT - De procedure rond de toekenning van de
Ondernemersbokaal 1988 is niet bij alle ondernemers in goede
aarde gevallen.
Verschillende middenstanders verwijten het bestuur van
OVZ 'willekeur'. De wisselbeker wordt elk jaar uitgereikt als
beloning yoor de meest klantvriendelijke zaak. Deze is echter
een 'verwisselbeker' geworden, vindt men.
Een anonieme jury ging afgelopen
jaar weer op pad om de beste ondernemers te selecteren voor een felbegeerde beker. Jupiter,_de Kaashoek,
Stomerij Azea en Versteege Wieiersport bleken dit jaar volgens het juryrapport het best te voldoen aan de
criteria. Allen ontvingen dan ook tijdens een feestelijke bijeenkomst een
ondernemersbokaal, terwijl laatst
genoemde tevens de wisselbeker in
ontvangst mocht nemen. Alhoewel,
volgens insiders, de winnaar van vorig jaar wederom het hoogste aantal
punten had gescoord en daardoor
als hoogste op de nominatie stond,
vond het OVZ-bestuur dat men de
wisselbeker niet jaarlijks aan dezelfde ondernemer uitgereikt moet worden. Dat gaf voorzitter Van der Laan
te kennen.
Deze beslissing is bij sommige ondernemers in het verkeerde keelgat
geschoten, want, zo redeneren zij,
het is op deze manier onmogelijk
om deze wisselbokaal ooit definitief
in handen te krijgen. De heer Boomgaart van de gelijknamige fotozaak
aan de Grote Krocht zegt desgevraagd gebelgd te zijn over deze handelwijze. Ook de ondernemers Balledux en Olieslagers van respectievelijk 'Visrestaurant Schut' en 'Drogisterij de Gaper' uit de Kerkstraat
tonen zich niet blij met de beslissing. De keuze van de nieuwe winnaar bestrijdt men in het geheel niet.
De beker is hem van harte gegund,
zo laten deze ondernemers weten.
Fred Paap, Voorzitter van Horeca-Nederland afdeling Zandvoort beziet de hele zaak nogal nuchter. Volgens hem zal het bestuur in de eerstvolgende vergadering verantwoording dienen af te leggen over deze
gang van zaken. 'Er dienen criteria
gesteld te worden aan het uitreiken
van de beker' vindt hij. Hij vergelijkt
het met de winnaar van drie races:
die is en blijft eerste op dat moment.
Het bestuur laat bij monde van secretaris Oonk weten, geen commen-

Gewond bij
vechtpartij

ZANDVOORT - Tijdens een
vechtpartij in een horeca-onderneming aan het Gasthuisplein raakte zondagavond een
BURGERLIJKE STAND Zandvoorter zo ernstig aan zijn
gezicht gewond, dat hij in een
ziekenhuis behandeld moest
worden.
Periode:
31/1/89 - 6/2/89
Ondertrouwd:

Prins, Job en Wildeboer, Alexandra
Christina
Geboren:

Priscilla, dochter van: Bakker,
Bouwe en Schwithal, Susanna
Emilie Elvira, dochter van: Zantvoort, Hendrikus Johannes en
Grimbergen, Josephine Theresia
Maria
Overleden:

Kool, Pieter, oud 80 jaar
Lovink, geb. Neuteboom, Gerritdina
Johanna, oud 92 jaar
Jacquemier, Gerredina, oud 69 jaar
Boomkens, Hendricus, oud 91 jaar
Buijsingh geb. Van Ophuizen, Elisabeth Hendrina Constance, oud 90
jaar

De 28-jarige Zandvoorter kreeg onenigheid met een voor hem onbekende vrouw, toen zij tot tweemaal toe
een glas bier over hem heengooide.
Bepaald niet gelukkig met deze misplaatste grap nam hij ravance door
de inhoud van zijn glas over haar
hoofd leeg te gieten.
Het gedonder was hiermee meteen
'in' de glazen. De vriend van de biergooister ging met enkele kornuiten,
gewapend met hun glazen de Zandvoorter te lijf. Deze overmacht was
hem te groot en hij moest dan ook
snel het onderspit delven. Met snijwonden aan het gezicht werd het
slachtoffer naar het Marmehospitaal in Overveen afgevoerd, waar hij
middels enkele hechtingen weer
enigzins werd opgelapt. De politie
zegt te vermoeden wie de daders
zijn. De zaak wordt nog verder uitgezocht.

taar te willen geven op de gang van
zaken.
De gedupeerde groenteman Aart
Veer, die als hoogst' gequalificeerde
de beker aan zijn neus voorbij zag
gaan, vat de zaak vrij laconiek op. In
een vraaggesprek liet hij weten de
toekomst vooralsnog positief in te
zien. 'Over zestig jaar, als iedereen
aan de beurt is geweest, ben ik de
eerste die hem voor de tweede maal
in ontvangst mag nemen. En in het
jaar 2108 wordt de beker alsnog mijn
eigendom.

De gemeente ontkent in uw
blad van l februari dat er onjuist gehandeld zou zijn bij toewijzing van de koopwoningen,
zij vinden dus dat de huizen
eerlijk verdeeld zijn. Zijn de
hardnekkige geruchten, die
van het tegendeel spreken, dan
onwaar?
De commissie voor Maatschappelijk Welzijn en Publieke Werken zal
zich 7 februari wel schoon weten te
wassen van alle beschuldigingen
van onjuist handelen maar dan rest
er toch wel een troebel sop waar
rechtvaardigheid, vriendjespolitiek
en hoe het verder ook allemaal moge
heten, boven blijven drijven.
Wat zijn de criteria voor toewijzing van een woning? Moeten deze
niet voor iedereen gelden? Toen de
uitslag bekend werd, begreep ik er
helemaal niets meer van en mijn
vertrouwen in de integriteit van de
besluitvorming van de commissie
was geschokt. Een grote woede
maakte zich van mij meester welke
een uitweg zoekt. Maar hoe? Je bent
volkomen machteloos, 35 jaar, 20
jaar in Zandvoort woonachtig, waarvan 10 jaar als woningzoekende ingeschreven, 10 jaar getrouwd, je
hebt een urgentieverklaring, een
baby van bijna eenjaar en een kleine
tweekamer woning. Toch een reden
om aanmerking te komen voor een
woning op de Clarahof of Sophiaweg?
Nee, helemaal fout gedacht, zoals
enkelen die het wel kregen, moet je
ca. 24 jaar zijn, pas getrouwd, geen
kinderen, in het bezit van een vierkamer woning (die je ook al niet
eerlijk hebt gekregen), dan zit je
goed, en je vraagt je af wat jij hebt
nagelaten om een vierkamer woning

te krijgen: je laten scheiden? Je huur
met betalen? Ruzie maken met medetaewoners? De ambtenaar van
volkshuisvesting volschelden/bedreigen/over de balie trekken?
Ja zo is het, maar je moet in geen
geval vertrouwen hebben in een eerlij ke besluitvorming van de commissie voor Maatschappelijk Welzijn en
Volkshuisvesting.
(Naam en adres bij redactie bekend)

Gasprijs

Heden de afrekening gas en water
ontvangen. Het zal wel meevallen
want de B.T.W. en de gasprijs zijn
verlaagd. Maar bij het bekijken van
de rekening denk je aan een carnavalsgrap. Het georganiseerde grote
'graaiwerk' is weer begonnen. Drastisch verhoogd zijn: vastrecht water,
vastrecht gas, rioolafvoerrechten,
afvalstoffenheffing,
calorische
waarde en milieuheffing. Tot overmaat van ramp is het gasverbruik in
tweeen geknipt. Een groot duur gedeelte en een klein goedkoop gedeelte. Het geheel resorteert in een verhoging van ƒ6,- per maand of ƒ72,per jaar. En maar zuinig stoken aan
de hand van de voorlichting met
goedkoop gas en lagere B.T.W.
Maar voor inlichtingen Gasthuisplein 4 nietwaar, en een mens wil wel
eens wat weten. Aardige en beleefde
lui daar, maar ze weten zo weinig.

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

1 71 66

Hoe dat dure en goedkope gedeelte
van het gasverbruik werd vastgesteld? Met behulp van wegingsfactoren Wat dat dan was Een soort formule waarvan men het fijne met
wist. Maar om een juist evenwicht te
krijgen tussen goedkoop en duur
gas bij tussentijdse verandering kon
men beter een briefje inleveren met
de meterstand. Maar het gasbedrijf
is toch een service-verlenend bedrijf, die hebben toch opnemers in
dienst en het sturen van een briefje
is soms moeilijk voor bejaarden e.d.
Ja dat wel, maar het zijn zulke kleine bedragen dat het niet de moeite
waard is daarvoor opnemers op pad
te sturen. Maar hoe gaat het als men
langdurig afwezig is, b.v. met vacantie of ziekenhuis? Ja dan gaat het
geheel niet meer op en klopt het met
meer.
Waarom was de calorieprijs verhoogd? Was dat dan geen constante
factor, of verandert die jaarlijks?
Hoe wordt hij vastgesteld? Deze
waarde wordt vastgesteld met een
formule. Deze wist men echter niet.
Om het de computer wat gemakkelijker te maken is een afrondingsbedrag opgenomen zodat het geheel
op hele guldens eindigt. Over het
geheel is B.T.W. berekend. Is dit ook
berekend over dit afrondingsbedrag,
want dat zou onjuist zijn. Dat weten
we niet want we weten niet hoe die
B.T.W. wordt berekend. Is er dan
een deskundige in het bedrijf die iets
van die getallen weet? Die is er niet.
Maar die bedragen worden toch
vastgesteld? Dat wel maar we weten
niet door wie.
Maar er is toch iemand die verantwoordelijk is voor dit schrijven? Ja,
wethouder Van Caspel, maar alleen
voor het gas. Het water is een ander
bedrijf. Bij het horen van die naam
heb ik mijn pet gegrist en ben weggehold. Misschien een goede Prins
Carnaval, maar een wethouder nee.
W. van Dam

Zestig jaar Duivenvoorden in de Haltestraat,
hét schoolvoorbeeld van hechte samenwerking
ZANDVOORT - Een kleine
zestig jaar geleden hing er aan
het pand Haltestraat 49 een
uithangbord 'Garnalenvisscherij en Haringhandel en Versche Visch. B.Duivenvqorden'.
Dat was het begin van iets dat
zou uitgroeien tot een 'wereldvermaardheid', zoals Gerard
Duivenvoorden zijn gelijknamige visrestaurant bestempelt.
Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de zaak, dat zondagmiddag grootscheeps werd gevierd
met het aanbieden van warme, versgekookte mosselen aan voorbijgangers (en dat waren er nogal wat!), wil
hij best teruggaan naar de bron, met
name zijn ouders. "M'n vader Boudewijn, hij was van het Dieuwertje-soort, en m'n moeder, voor zover ik
weet heeft zij geen bijnaam, begonnen na hun trouwen in dit pand een
vishandel. Het was hard werken
maar de zaak liep goed, tot de tweede wereldoorlog roet in het eten
gooide".
Het jonge gezin, inmiddels verrijkt met twee jongens en twee meisjes, moest evacueren en verhuisde
naar Heemstede. Eenmaal terug op
Zandvoort moest weer helemaal opnieuw begonnen worden, maar dat
lukte. "Door de inzet van m'n ouders
werd het weer een bloeiend bedrijf,
maar voor een groot deel is dat ook
te danken aan mijn overleden broer
Boudewijn.
Hij begon een vishandel in Umuiden, grossierde onze firma en stond
ook nog met een harmgkar op het
strand, samen met mijn vader. Mijn
moeder en ik, en niet te vergeten
mijn zusjes Nelly en Aagje, deden de
winkel".
In 1959 begint Gerard samen met
zijn vrouw Liesje een restaurant en
opnieuw is het de goede samenwerkmg in familieverband die vruchten
afwerpt.
Dochter Liesje, die reeds in 1986
haar vierjarige opleiding aan de vakschool voltooide, werkt m het bedrijf thans als sous-chef en Piet
Keur, echtgenoot van dochter Pauhen, is er chef-kok. Gerards zuster
Aagje trouwt met textielhandelaar
Kroon en zus Nelly met technisch
tekenaar Montauban, beiden hebben dus niets met vis te maken.

Een goedlachse Gerard Duivenvoorden voor de plek waar zestig jaar geleden zijn ouders een vishandel begonnen.
Fo'o Berlolt

Preddy en Gerard. zonen van NelMaar dan blijkt dat het bloed toch
kruipt waar het niet gaan kan, want ly, zijn net als hun moeder altijd
Jaap, de zoon van Aagje, wordt vis- bereid m de zaak de helpende hand
handelaar en dochter Esther trouwt te bieden De twee enige van de famimet Peter Loos, zoon van de eige- lie die nog in zalige onwetendheid
naar van Visrestaurant 'Zuiderbad'. verkeren zijn Boudewijn en Pieter-

j Dommel
KDK PUMMEL, PIEHONP"
AAN Z'N BfVXSJE. WAAROM
CUE J'J ZnZK NCOIT

PB EEUWIöÊ V/AACTERlNó
VAN JE TKXIWE 0VX6JE

-Paul, de kleinzoontjes van Gerard
en Liesje En toch is het met ondenkbaar dat die twee jochies ooit
nog eens voor de continuïteit van
het bedrijf zullen zorgen
C E KRAAN MEETH
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In de bekendste badplaats aan de Noordzee bestaat op de afdeling
Administratie van de dienst van Publieke Werken de part-time vacature
van:

SECRETARIEEL/ADMINISTRATIEF
MEDEWERK(SÏ)ER
voor 30 uur p/w

Algemene informatie:
De afdeling Administratie bestaat uit de bureaus Boekhouding, Registratuur/Typekamer en Verbruikersadministratie Gasbedrijf.
De te benoemen functionaris ressorteert rechtstreeks onder de chef van
de afdeling Administratie.
Een reorganisatie van het ambtelijk apparaat is m voorbereiding.
Functie-informatie:
De functionaris zal in hoofdzaak worden belast met:
- secretariële ondersteuning van de directeur van de dienst van Publieke
Werken en de afdelingchefs;
- het notuleren van vergaderingen;
- bijbehorende verwerking van brieven en verslagen op een tekstverwerker;
- ondersteunende werkzaamheden op het bureau Boekhouding.

AUTO HUREN?
Lada 4 drs
35,- P. dag
Toyota bestelbus 45,- p. dag
Toyota 9 pers. bus55,- p. dag
exkl. verz. km. brandstof en B.T.W.

TAXI CENTRALE
ZANDVOORT BV
Grote Krocht 18, tl. 12600
tevens auto-ambulance te huur.

Gediplomeerde
Pedicupe
KOMT OOK
AAN HUIS
Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Tel. 19632.

Waar halen die rare
Chinezen't vandaan?
Hoewel 't wel wat beleefder kan, zijn deze aanbiedingen inderdaad waanzinnig Omdat we als enige
rechtstreeks importeren
voor partikulieren. Uit het
Verre Oosten. Let wel: de
aanbiedingen duren 14
dagen. Ze kunnen
binnen een paar
dagen weg zijn
Birmees lacqué kamerscherm
van f 3.750,-voor f2.995,-

Te huur v. 1 pers.

Tapijt uit Nepal van
f5400,-voor f4690 .

GESTOFF. WOONR.
best. uit slpk.
woonk. +
keukenblok,
douche, toilet.
Inl. 02507-17279.

SCHATKAMER VAN HEDENDAAGS CHINA
VAN DICMENSTRAAT 8. A'DAM-C VANAF ACHTERZIJDE C S VOORBII HAVENGEBOUW
RICHTING HAVENS WEST TEL 020-268622

Functie-eisen:
- bezit van een HAVO/VWO-diploma met secretaresseopleiding,
danwei een gelijkwaardige opleiding;
- zelfstandig kunnen werken;
- ervaring m soortgelijke werkzaamheden strekt tot aanbeveling;
- voldoende typevaardigheid, waarbij ervaring met een tekstverwerker
tot aanbeveling strekt.
Selectie en salariëring:
Bij de selectie wordt een vertegenwoordiging van het personeel betrokken.
Het salaris bij aanstelling bedraagt minimaal ƒ 1.691,- en maximaal
ƒ 2.410,- bruto per maand. Het definitief niveau van de functie zal zo
spoedig mogelijk op grond van de regeling functiewaardering gemeente
Zandvoort worden vastgesteld.
Inlichtingen en sollicitaties:
Inlichtingen omtrent de functie kunnen worden ingewonnen bij de
directeur van de dienst van Publieke Werken, de heer ing. N. Wertheim,
tel. 02507-61400. Inlichtingen omtrent werving en selectie-procedure
kunnen worden ingewonnen bij bureau Personeelszaken, tel. 0250761401.
Sollicitaties, gericht aan de directeur van de dienst van Publieke
Werken, kunnen binnen tien dagen na publicatie van de advertentie
ingezonden ter attentie van bureau Personeelszaken, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort, onder vermelding van vacaturenummer PW-8903, linksboven op de enveloppe.

Fa. Gansner & Co,
GAS-

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Kopers van het Kiewietproject

OPGELET!
Dit is uw unieke kans:

RENTE v.a.

6.2%

Kiewietproject te Zandvoort

onze PROJEKT-RENTETARIEVEN zijn

Probeer 's kip en vis
bij McDonald's!
Smakelijke tip:

Verse kabeljauw uit zee:

McNuggetsKipT
r
Stukjes magere ktptilet met

Broodje Fish'Filet

een heerlijk gekruid korstje
Keure uit l dipsauzetv
bat becue- mosterd- zoetzure- ol kei nesaus.

(6 stuks)

Een knappcng gefrituurde
moot graatlozc kabeljamvfilet. voorzien van een heerh|k tortaarsausie. een plakje
goudgele cheddarkaas en
geserveerd op een vers. gestoomd broodje.

STARTHYPOTHEEK
5 jaar vast vanaf
10 jaar vast vanaf

v.a. 6.2%
6.8%
7.1%

* Wij bieden u deze tarieven aan tot 1-3-'89

BEL NU 02507-16941
vraag naar de heer E. Giling

Bij aankoop \an een bioodje Fish'Filet ol een portie
McNuggetsk'ip ontvangt u tijdelijk tegen mlevenng van deze
bon een gratis pot ne Franse Fricties Xiet geldig in combinatie
met andeie aanbiedingen \ an McDonald's Een bon per persoon.

w

flMcDonal

Coöperatieve Rabobank Zandvoort B.A.
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Fel Zandvoort '75
te sterk voor EHS
ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdag werd het restant van
de destijds gestaakte wedstrijd
tussen Zandvoort '75 en EHS
afgewerkt en in het voordeel
van de Zandvoorters beslist, 10. Er waren nog 64 minuten te
spelen nadat de wedstrijd toen
werd afgebroken door een
beenbreuk van Bert van Meelen. Door de zeer koude en harde wind en mede door het harde spel was er van goed voetbal
nauwelijks sprake. Het was
echter een belangrijke winst
voor Zandvoort '75 dat de koppositie overnam van het niet in
aktie komende IJFC.
Voor de Zandvoorters was het zeker
nadelig dat slechts negentien minuten geprofiteerd kon worden van de
storm mee. Daarna had EHS drie
kwartier de krachtige wind mee
maar kon daar geen voordeel uit
krijgen. In het eerste kwartier was
Zandvoort '75 veruit het sterkste en
probeerde direct afstand te nemen.
Een fel aanvallend • Zandvoort '75
bracht het tot een paar hoekschoppen en een schot van Johan van Marle net naast. Vlak voor de rust kwamen de badgasten verdiend op voorsprong toen de stug doorzettende
Reinier Krueger oog in oog met de
EHS doelman kwam. Deze trapte de
bal tegen Kreuger aan waarna het
leder in het verlaten doel rolde, 1-0.
In de tweede helft een driftig en
onstuimig aanvallend EHS dat tevergeefs op zoek ging naar de gelijkmaker. De Haarlemmers gingen er
hard tegenaan en kwamen wel tot
een paar schoten maar die gingen

Fraaie winst Casino-ZVM
ZANDVOORT - In de zaalhandbalwedstrijd tegen BSM
hebben de dames van CasinoZVM zich volledig waargemaakt. Door het behalen van
een 15-9 overwinning blijft Casino-ZVM de koploopster op
de hielen zitten.

naast. Laatste man Mario van Meelen en voorstopper Rene Paap wisten
telkens voor opluchting te zorgen al
ging dat niet erg zuiver, maar onder
deze omstandigheden was dat niet
belangrijk, „Het hoefde niet mooi,"
vond ook trainer Ad Branderhorst.
„De punten waren dit keer belangrijker." En daar streden de Zandvoorters met een prima inzet voor.

De wedstrijd ging in de eerste minuten gelijk op (2-2), maar toen Casino-ZVM eenmaal op toeren kwam
was er geen houden meer aan. Met
snel aanvallend spel, goede breakouts werd BSM naar een 5-2 achterstand gespeeld. BSM profiteerde
een enkele maal van Zandvoorts bal-

Onvriendelijk
Alhoewel EHS steeds sterker aandrong en de strijd met de minuut
onvriendelijker werd, kwam doelman Wiebe Beekalaar nauwelijks in
de problemen. Zandvoort '75 gaf
geen echte doelkans weg en van afstand viel geen gevaar te duchten.
Met een paar goed lopende uitvallen
hadden de Zandvoorters bijna een
tweede treffer gescoord. Een kopbal
en een laag schot van Philip van de
Heuvel werden ternauwernood onschadelijk gemaakt. In de rommelige slotfase mocht nog een EHS'er,
wegens natrappen, vertrekken en
liep de strijd bijna uit de hand. Veel
tumult langs de zijlijn, maar toch
haalden de teams het einde, waarmee Zandvoort '75 een zwaar bevochten zege aan haar totaal toevoegde.

ZVM-zaterdag pakt Velsen
ZANDVOORT - Het zaterdagvoetbalteam van Zandvoortmeeuwen speelde een uitstekende wedstrijd tegen Velsen en won met 1-3. Door deze
overwinning nemen de Zandvoorters de tweede plaats in op
de ranglijst achter KIC.
De Zandvoorters vochten om elke nieter.
en we staan nu aan de kop. Het
draait erg lekker en zijn we compleet dan kan het best gaan lukken.
In deze fase mag je geen punten verspelen en de komende wedstrijden
moeten uitwijzen of we er bij horen.
We krijgen een zwaar programma,
maar ik heb er vertrouwen in. Het
geluk moet je afdwingen en zoals ik
al zei: zijn we compleet dan lukt
het".

Trainer Ad Branderhorst, die in
het tumult nog een trap onder het
achterwerk kreeg was met de punten best content. „Het hoefde vandaag niet mooi, de punten telden nu.
De jongens verdedigden goed en
EHS heeft geen kansen gehad. We
hielden het hoofd koel en hebben
Komende zaterdag moet Zandwel geprobeerd te combineren maar voort '75 aantreden in en tegen
dat lukte niet. Het is goed afgelopen Hoofddorp om 14.30 uur.

Kunstzwemsters scoren opnieuw
ZANDVpORT/APPINGEDAM - Vier meisjes van de
kunstzwemafdeling van de
Zandvoortse Zwem & Poloclub De Zeeschuimers noteerden afgelopen zondag in het
verre Appingedam opvallende
suksessen. Ingrid Kraaijenoord, 14 jaar, haalde daar met
bijzonder goede punten, maar
liefst 64.22 pnt, haar A-diploma kunstzwemmen. (de eis
was minimaal 58.83).
Kunstzwemfiguren als bruinvis,
catalina overslag, dolfijn, zwaardvis
en flamingo gebogen knie deed Ingrid voor de kritische jury erg beheerst en vooral met veel overtuiging. De laatste maanden was zij al • Ingrid Kraaiju >>ord, A-diploma en
enige malen erg dicht bij de diplo- limiet NK SenifJdn.
magrens gekomen, maar bleef
steeds vlak daaronder steken. In Ap- goed. Zó goed : .slfs, dat zij meteen
pingedam lukte het allemaal erg ook een limiet i por deelname aan de
Senioren Kami. 'oenschappen (61.50
pnt.) veroverde.
In maart 1983'begon zij haar carriere bij de Zeeschuimers meteen
met een derde plaats tijdens haar
eerste wedstrijd in leiden. In 1984
werden zelfs drie kunstzwemdiploma's in de wacht gesleept. In januari
1988 bereikte Ingrid tijdens een wedstrijd in Zandvoort met 53.27 pnt.
het B-diploma, en nu, precies een
jaar later, verovert zij na hard trainen het allerhoogste dplorna-A. Dat
gold ook voor Jackelien Nijenhuis

uit Oosterwolde en Tea Apperloo uit
Drachten, kunstzwemsters die in
Friesland bijzonder actief zijn.
Ook de overige deelneemsters van
De Zeeschuimers waren erg goed op
dreef. Saskia Wester liet met 70.11
pnt. duidelijk mwerken dat zij op de
Senioren kampioenschappen beslist
een goed figuur wil slaan. Een persoonlijk record is dan natuurlijk
niet te versmaden. Sandra Dijkzeul
scooorde een persoonlijk record
met 65.07 pnt. Joanne van de Meer,
die vorige week haar A-diploma behaalde, deed haar verplichte figuren
met veel nauwkeurigheid, scoorde
61.71 pnt., en schreef meteen een
persoonlijk record en een limiet
voor de N.k. Senioren (in maart van
dit jaar) op haar naam.
Ook een delegatie van De Dolfijn
Amsterdam (kampioen van Nederland) was in Appingedam aanwezig.
Monique Braaksma was hier de allerbeste en noteerde zelfs 83.88 pnt.
De Zandvoortse Annet ter Heijden
kwam als Dolfijner goed uit de verf
met een puntenscore van 75.49,
waarmee ook zij de eerste limiet
(61.50) voor deelname aan de ook de
N.K. Senioren makkelijk bereikte.
Naast het kunstzwemmen geeft Annet, als ex-Zeeschuimster, graag
haar kennis door aan de zwemsters
van deze Zandvoortse vereniging,
maar natuurlijk ook aan haar eigen
pupillen in Breezand (bij Anna Paulowna) waar zij sinds januari trainster is.

Foto: Bram Stijnen.

Het verschil is nog slechts drie
punten met nog vijf wedstrijden te
gaan. Wat in de vorige wedstrijden

l

Heren missen 't nodige geluk

Daitiesteam The Lions herstelt
zicli met verrassend basketbal
ZANDVOORT - Zowel de heren als de dames van basketbalvereniging The Lions speelden afgelopen zaterdag een attractieve partij basketbal. De
dames wonnen met de riante
cijfers 72-53. De heren leden
wel verlies niet 49-62 tegen Alkmaar Guardians, winst was zeker niet onverdiend geweest.
De Lions dames herstelden
zich knap valn de vorige week
nodig geleden nederlaag.
In het begin was het Akrides 5 dat
een 4-8 voorsprong nam en liep het
nog wat stroef bij Lions. Na een
time-out en overschakeling op een
man to man ging het beter en via
vele balintercepties gevolgd door
snelle breaks werd Akrides inge-

haald en vervolgens overspeeld. Ak- poot 4, Simone Schilpzand 4, Ester
rides werd nu goed afgestopt door Hendrisk 3.
het felle spel van Lions en met fraaie
scores kon Lions met een 37-28 voorHeren
sprong gaan rusten.
In een spannende en gelijk opgaanIn de tweede helft bleef Lions de partij heeft Lions tenslotte de
vooral aanvallend goed spelen en winst met 49-52 moeten laten aan
voerde de score op. Verdedigend lie- Alkmaar Guardians. In het Zandten de Zandvoortse dames af en toe voortse team maakte een Ameriwat ruimte waardoor Akrides de ne- kaan zijn debuut en dat betekende
derlaag kon beperken. Ook in de toch wel een versterking. De Zandtweede helft was de break het sterk- voorters streden met meer dan 100%
ste wapen van Lions en met de regel- inzet en hebben, tegen het in de midmaat van de klok werd er gescoord. denmoot vertoevende Alkmaar
Het leverde Lions-een fraaie 72-53 Guardians, goede kansen gehad op
overwinning op en een plaats in de de zege. De teams waren gelijkwaartop van de ranglijst bleef daardoor dig en men kan stellen dat de gelukgehandhaafd.
kigste won. Het vertoonde spel was
Scores Lions: Inge Stobbelaar 33, van een dermate goede kwaliteit, dat
Elles Bruinsma 12, Skylla Janssen 9, de volgende wedstrijden met verYolanda van de Broek 8, José Beere- trouwen tegemoet worden gezien.

Schakers bouwen lichte voorsprong op
ZANDVOORT - Na meer
dan drie uur spelen staat het
eerste team van de Zandvportse Schaak Club op een lichte
voorsprong van![2-l tegen de Uil
2 uit Hillegom. Slechts drie
van de acht gespeelde partijen
konden voorlopig genoteerd
worden.

Termes en Cliteur sloten hun partijen met de volledige winst af, terwijl Twint op het moeilijke, eerste
bord, zijn meerderelmoest erkennen
tegen zijn opponenf.
Vanavond wordefi twee afgebroken partijen uitgespeeld. Van Kempen en Van Eijk gaan in deze verlen-

Opnieuw verlies ZVM/Auto Versteege

ging voor de tweede keer de strijd
aan op de 64 velden. Van Eijk heeft
de beste kansen om zijn partij in
winst om te zetten. Volgende week
donderdag spelen Lindeman, Geerts
en Van Brakel hun partijen uit.
In de interne competitie zijn bij de
toptien eigenlijk geen noemenswaardige veranderingen opgetreden. Winstpartijen waren er voor
Ayress, Van Elk, Van den Bos, Bais,
Gorter en Gude. Vorige week zaterdag heeft een afvaardiging van de
Zandvoortse Schaak Club meegedaan aan een groot rapid-tournooi in
Ermelo op de Veluwe. Van de ruim
150 deelnemers wist Olaf Cliteur
weer een eervolle, eerste plaats te

verdienen in poule 5. Walther Gerhards en Hans van Brakel werden
tweede in poule 5 en 9. Edward
Geerts eindigde als 3e in poule 10.
Voor de groepsprijs kwam Zandvoort net niet bij de beste drie van de
in totaal vijftien verenigingen, die
hiervoor hadden ingeschreven. Met
een score van 62% viel Zandvoort net
buiten de prijzen.

Verslag van de 5e wedstrijd in
de 3e competitie
In de A-lijn ging de overwinning
naar mw. de Leeuw met de heer
Braun en mw. Paap met de heer Vergeest. Beide paren behaalden
59,03%, de derde plaats was voor
mw. Spiers met de heer Emmen Jr.
met 54,76%. Mw. Spiers met dhr.
Emmen behouden de kop in deze
lijn na 5 wedstrijden, mw. de Leeuw
met de heer Braun zijn echter naar
de tweede plaats opgerukt en verwezen het echtpaar Heidoorn naar de
derde plaats.
In de B-lijn speelden de heren
Toom en Versteege een regelmatige
wedstrijd met enkele uitschieters
naar boven en zij werden daarmee
eerste met 57,14%. Goede tweede
werden mw. de Kruiff met de heer
Kleijn met 55,36%. Bovenaan in de
lijn staan, met nog een kleine voorsprong, de dames Menks en Roest
en tweede staan de heren Bakker en
Brandse.
De dames van Os en Saueressig
hadden een goede avond in de C-lijn,
zij werden eerste met 57,14% terwijl
het echtpaar van Til goede tweede
werd met 54,46%. Riant aan kop in
deze lijn staan nog steeds de heren
Overzier en v.d. Staak en de dames
van Os en Saueressig, zij hebben een
20% voorsprong op de overige paren
in deze lijn en promotie zal deze
koplopers dan ook niet meer kun'ien ontgaan.
De dames Götte en Koning zijn
ook vast van plan om weer naar de
C-lijn terug te keren. In deze voorlaatste competitieavond scoorden
zij maar liefst 69,20%!, de rest van
het veld bleef daardoor op afstand,
tweede werden de heren Ocenasek
en de Vries met 56,70%. De dames
Götte en Koning staan nu riant op
de eerste plaats in de D-lijn en de
dames van Duyn en Koning zijn
naar het tweede plan verwezen.
Inlichtingen over de bridgeclub
kan men verkrijgen bij de wedstrijd'eider, de heer C. Braun, telef. 14060,
e
n bij de secretaresse, mw. E. Visser,
telef. 18570.

ZANDVOORT - In het zaalvoetbalgebeuren waren drie
verenigingen met wisselend
succes bezig. Zo won Bad
Zuid/ZVN met de gave cijfers
van 8-1 van Klungels en bracht
Scandals het tot een 4-4 gelijkspel. tegen Blue Baypn.
ZVN/Auto Versteege beet zich
stuk op een counterend Otte
Eagles en verloor met 4-7

Bad Zuid/ZVN
Meteen vanaf de aftrap loste Gerard Ramkema een schot op het
doel en met de nodige moeite kon de
doelman van Klungels deze tot
hoekschop verwerken. Vanuit die
hoekschop kwam de bal bij de volledig vrijstaande Ramkema terecht en
deze had geen enkele moeite om binnen de dertig seconden al een 1-0
voorsprong voor de Zandvoorters op
het scorebord te zetten. Dat zo'n
snelle voorsprong niet bevorderlijk

is voor de concentratie werd in de
daarop volgende tien minuten bewezen. De aanvallen werden keurig opgebouwd maar de afwerking was zo
slordig dat Klungels weer redelijk in
de wedstrijd kon komen. Het duurde tot de elfde minuut, toen Rik
Keur na een afgeslagen aanval de
uitgekomen keeper met een prachtige lob passeerde, 2-0. De Zandvoorters hielden hun tegenstander nu
wel onder druk en in de twintigste
minuut scoorde Jack Goedegebuure
een fantastisch doelpunt toen hij de
bal vanaf de middenlijn feilloos in
de bovenhoek schoot, 3-0.
Ook na de doelwissling bleef Bad
Zuid/ZVN heer en meester en na zes
minuten werd de stand 4-0 toen Marcel Schoorl een schot van Ilya Gazan
van richting veranderde. Klungels
moest het aanvallend van één speler
hebben en deze werd door Bert van
Staveren knap in bedwang gehouden en mocht er eens een schot komen dan stond Wim van der Kuyl
steeds paraat. Bovendien bleef Bad

Het succesvolle team van Bad Zuid/ZVN

Jan Laminers
ZANDVOORT/DAYTONA - Plaatsgenoot Jan
Lammers deed het afgelopen weekend van zich spreken, door in de 24-uursrace
van Daytona een prachtige
tweede plaats op te eisen.
Het coureurs-team Jan Lammers, de Amerikaan Price Cobb,
de Brit Andy Wallace en de
Deen John Nielsen bestuurden
een Jaguar XJR9, en waren de
enigen die de winnaars, in een
Porsche 962, zeer knap partij boden. Slechts een kleine anderhalve minuut had Jan Lammers
achterstand op de winnaar. Op
de derde plaats eindigde het
team van de Duitser Stuck, die
maar liefst zeventien ronden
achter lag. Deze 24-uursrace
moest vier uur worden onderbroken door de zeer dichte mist,
die in de nacht was opgetreden.

ZANDVOORT - Voor de volleybalvereniging Sporting OSS
was er een beperkt programma. Sporting dames 2 won in
Haarlem van OVRA 6, en de
meisjes aspiranten wonnen
van Allides met 2-1.
„Een matige wedstrijd," vond spelverdeelster Ingrid Steen, na de met
1-3 gewonnen ontmoeting met het
onderaanstaande OVRA 6. ,,Ze hadkwam. Meerdere schoten volgden en den een lange aanvalster, die sloeg
het houtwerk en de Blue Bayou werkelijk alle ballen zonder te sprindoelman stonden meerdere treffers gen," vult spelverdeelster Ruth Moin de weg. Kortom een enorm sterk
Scandals dat de tegenstander geen
enkele kans gaf.

lenaar haar collega aan. ,Eén set lieten we ons meeslepen in hun tempo
en gelijk verloren we die," vervolgt
Ingrid Steen, „maar de laatste set
konden we nog op tijd ons eigen
spelletje spelen en zodoende de wedstrijd in ons voordeel beslissen."

ZANDVOORT - TZB heeft
de laatste kans op een periodetitel laten liggen. De Zandvoorters leden een 0-2 nederlaag tegen KIC. Het zat hen niet mee,
zij misten een strafschop, de
kans op een gelijkmaker.

van Houten schoot de bal te zacht in
om de KIC doelman te verrassen.
Dat was het breekpunt in de wedstrijd. TZB kwam niet meer in het
ritme en KIC kon zich gemakkelijk
overeind houden. Vlak voor tijd
werd de Zandvoortse defensie uitgespeeld en KIC maakte er zelfs 0-2
van.
„Op het moment van de strafschop was KIC rijp om gepakt te
worden. Zij zaten er door maar helaas bleef de strafschop onbenut en
brak er bij ons wat. De scherpte was
er niet meer en KIC kon zich weer
herstellen. Het is jammer, we beschikten over te weinig power," aldus trainer Thijs Bouma.

Zuid/ZVN het tempo hoog houden
en liep door twee trjeffers van Gerard
Ramkema uit naar 6-0. In de laatste
minuut bracht eerigoed doorzettende Ilya Gazan de stand op 7-0 waarna
Klungels de eer kon redden. Vlak
voor het eindsignaal mocht Rik
In de tweede helft waren de zaken
Keur alleen op de teeper af gaan en
met een beheerste! schuiver bepaal- vrijwel omgekeerd. Blue Bayou
de hij de eindstand op een ruime 8-1 kwam meer aan aanvallen toe,
maar Scandals bleef uiterst gevaaroverwinning voor Bad Zuid/ZVN.
lijk. Nadat de stand 1-2 was gewor!
den voerde Patrick Steenkist de
Scandals
stand op naar 1-3. Er volgde een
Naarmate de competitie vordert, zeer spannende slotfase waarin
gaat het steeds beter met Scandals. Blue Bayou dichterbij de ZandvoorWerd in een eerder stadium al ge- ters kwam. Met een paar fraaie trefwonnen van Doelen Boys ook tegen fers en één van Richard Kerkman
middenmoter Bluy Bayou had er werd de eindstand uiteindelijk 4-4.
Het gaat dus steeds beter met
meer dan een gelijkspel in gezeten.
De Zandvoorters verschijnen nu re- Scandals maar waarschijnlijk is de
gelmatig op volle oorlogssterkte en opmars te laat om het spelen van
dat merkt de tegenstander direct. degradatiewedstrijden te ontlopen.
Blue Bayou moest vooral in de eerste helft toezien hoe Scandals aanvallend te keer ging. Pim van Dord ZVM/Auto Versteege
Bij ZVM/Auto Versteege zit de
knalde tweemaal raak waardoor
Scandals op een 0-2 voorsprong klad er een beetje in op dit moment.
De Zandvoorters spelen met een
prima inzet doch de vorm van het
begin van de competitie wordt niet
meer gehaald. De start tegen Otte
Eagles was zeer matig en dat was de
oorzaak van de nederlaag. Na een
snelle 0-2 achterstand scoorde Bob
Brune 1-2 maar nog voor de pauze
was de strijd vrijwel beslist in het
voordeel van Otte Eagles, 1-5.

(Archielfolo)

niet gelukte, lukte nu wel. Zandvoortmeeuwen wist nu wel raad met
de kansen en deze keer werd het
betere voetbal beloond met een
fraaie overwinning. In de eerste
helft hadden de Zandvoorters al het
beste van het spel en drukte concurrent Velsen terug in de defensie.
Martin Visser was attent om het
overwicht met een doelpunt te bekronen, 0-1.
Vlak na het begin van de tweede
helft kwam Velsen geheel tegen de
verhouding in op gelijke hoogte, 1-1.
Dat bracht Zandvoortmeeuwen direct weer bij de les en het goede
voetbal werd weer opgepakt. De
Zandvoorters maakten tempo en
Velsen moest met de rug tegen de
muur toezien, dat er geen houden
aan was. Marcel Mesman zette
Zandvoortmeeuwen op een 1-2 voorsprong en toen Wim Buchel het derde doelpunt liet aantekenen was de
strijd gestreden. Velsen probeerde
het nog wel maar en geconcentreerd
spelend Zandvoortmeeuwen gaf de
voorsprong niet meer weg en nam de
twee punten mee naar de badplaats.

Sporting beslist in laatste set

Bad Zuid en Scandals tonen prima zaalvoetbal
Zandvoortse
Bridgeclub

verlies maar keek bij de rust tegen
een 8-4 achterstand aan.
De tweede helft haalde niet het
spelpeil van de eerste helft. CasinoZVM zakte wat weg en het spel werd
rommeliger. BSM probeerde daarvan te profiteren en kwam tot 12-9
terug. Verder liet Casino-ZVM het
niet komen en in de laatste fase
draaide het weer redelijk. Met een
paar fraaie treffers stelden de Zandvoortsen orde op zaken en bepaalden de eindstand op een ruime 15-9
overwinning.
Doelpunten Casino-ZVM: Elly von
Stein 4, Margreet Sterrenburg 3,
Janneke de Reus 3, Erna van Rhee 3,
Janna ter Wolbeek 2.

De meisjes-aspiranten, nog in
strijd om één van de topplaatsen in
hun klasse, versloegen zonder pardon runner-up Allides N. Onder leiding van Sarah Terol en Janneke
Kreijger blijven de meisjes op de
tweede plaats staan.

Geen periodetitel

De Zandvoorters waren over het
geheel genomen sterker, maar wisten met de doelkansen geen raad.
Het fel spelende KIC sloeg onverwachts toe via een snelle counter
vlak voor rust, 0-1.
In het begin van de tweede helft
leed TZB veel balverlies waardoor
KIC een overwicht kon opbouwen.
De Zandvoorters hervonden zich
enigszins en trokken opnieuw ten
aanval. In de twintigste minuut
werd Ron van Campen in het strafschopgebied onderuit gehaald en
dat leverde een strafschop op. Jos

Standen Voetbal

Vierde klasse KNVB.
Velsen 14-22, DIO 14-22, Geel Wit 14In de tweede helft heeft ZVN/Au- 21, TYBB 14-21, Renova 14-15, Van Nisto Versteege er alles aan gedaan om pen 14-13, Hoofddorp 14-13, VSV 14-12,
de achterstand weg te werken en er De Brug 14-10, DSOV 14-9, Hillegom
leek nog een sensatie in de lucht te 14-8, Zandvoortmeeuwen 14-2.
hangen. De Zandvoorters kwamen
Vierde klasse KNVB zaterdag.
door doelpunten van Frans Valks,
Zandvoort '75 14-21, IJFC 13-20, TOV
Roei Deesker en Rob van der Berg 14-19, OSDO 14-15, EHS 14-14, DSC '74
terug tot 4-5 en zetten aan voor een 14-14, Bloemendaal 14-13, SMS 14-13,
enorm slotoffensief. Doordat een Eenmes 14-12, NAS 14-12, Hoofddorp
'speler van de Zandvoorters een 13-9, Halfweg 14-4.
twee-minuten straf opliep, werd de
Tweede klasse HVB.
opgave te moeilijk. Met drie man
VVH 17-24, Vogelenzang 17-21, DSC
zocht ZVM/Auto Versteege alsnog '74 16-20, KIC 17-19, Alliance 16-17,
cle aanval en door middel van een BSM 17-17, EHS 17-15, TZB 17-15,
paar snelle counters werd de 4-7 Schalkwijk 17-15, Spaarnestad 17-15,
zege van Otte Eagles een feit. Voor Heemstede 17-12, Spaarnevogels 17-12.
de Zandvoorters een geflatteerde
Eerste klasse HVB zaterdag.
nederlaag en in de komende weken
KIC 17-25, Zandvoortmeeuwen l 27zullen er punten gehaald moeten 22, Energie 17-21, Velsen 17-21, SVIJ
worden, wil men niet aan de ver- 17-18, Jong Hercules 17-18, Hillegom
keerde kant van de ranglijst terecht 17-17, SCW 17-16, DCO 17-14, De Kennemers 17-14, SVJ 17-13, SVB 17-5.
komen.

VOETBAL
Zondag: TZB-KIC 14.30 uur terrein
aan de Kannemerweg. Zaterdag:
Zandvoort '75-EHS 14.30 uur terrein
binnencircuit.
ZAALHANDBAL
Uitslagen: Ma-A ZVM-TYBB 1-16,
MA-A ZVM 2-ADO 4 9-6, MA-B ZVMADO 2 2-5, Welpen ZVM-HVH 4-0,
HS Umond-ZVM 20-10, HS Blinkert
4-ZVM 2 16-11. HS Odin 5-ZVM 4 1117, DJ-A ZAP-ZVM 13-11, DJ-B Concordia-ZVM 9-6, JA-A Umond-ZVM
5-27. Programma zondag, uitwedstrijden: DS Full Speed-ZVM 3 15.15
uur, MA-A Concordia-ZVM 15.30
uur, MA-A Blinkert 2-ZVM 2, JA-A
Odin l-ZVM l 13.05 uur, MA-B Concordia-ZVM 14.45 uur, Welpen Blinkert-ZVM 11.45 uur. De Pellikaanhal: HS ZVM 3-OG 2 10.30 uur, HS
ZVM 4-BSM 3 11.35 uur, HS ZVM 2Concordia 2 12.40 uur, DS ZVM 2TYBB 3 13.45 uur, DS ZVM-BSM
14.50 uur, HJ-B ZVM-VOS 16.00 uur.
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SPECIALE VOORJAARSREIZEN
PER VLIEGTUIG
30/3, 1/4, 6/4, 8/4, Playamar _
13/4 en 15/4
3 kamerapp
3 kamerapp 3p
3 kamerapp 2p
2 kamerapp 2p

Maria Victoria
3 kamerapp 4p
3 kamerapp 3p
3 kamerapp 2p
2 kamerapp 2p

ƒ 499,-

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

/ 586,/ 550,-

ƒ 699,/ 650,-

/ 865,/ 855,-

ƒ 525,/ 550,-

550,625,-

ƒ 675,ƒ 750,-

525,555,620,560,-

ƒ
ƒ
/
ƒ

/ 499,/ 525,/ 550,-

Las Palomas Sol
2 kamerapp 3p
2 kamerapp 2p
Embajador
2 kamerapp 3p
2 kamerapp 2p
Benidorm
1/4, 8/4 en 15/4

ƒ
ƒ
/
ƒ

499,525,550,499,-

Buenos Aires _
3 kamerapp 4p ƒ 450,3 kamerapp 3p ƒ 475,3 kamerapp 2p ƒ 499,-

Gran Canaria
3/4 en 10/4

Mallorca
2/4, 5/4, 9/4, 12/4,
16/4 en 19/4

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

530,555,610,590,-

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

615,670,775,735,-

630,695,825,699,-

ƒ 490,ƒ 510,l 550,-

ƒ 560,/ 599,ƒ 690,-

/ 775,/ 875,-

ƒ 850,ƒ 960,-

/ 975,ƒ1155,-

Los Aquacates
en Roca Verde
2 kamerapp 3p
2 kamerapp 2p

ƒ 750.ƒ 850,-

ƒ 815,ƒ 910,-

ƒ 950,ƒ1125,-

Hafna
2 kamerapp
2 kamerapp
2 kamerapp
studio app

ƒ
ƒ
ƒ
/

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

450,475,499,450,-

In de bekendste badplaats aan de Noordzee bestaat bij de afdeling
Buitendienst, sectie Plantsoenen van de dienst van Publieke Werken de
vacature van:

PLANTSOENMEDEWERKER
(m/v)
Algemene informatie:
De sectie Plantsoenen maakt onderdeel uit van de afdeling Plantsoenen,
welke verder bestaat uit de sectie Reiniging en de sectie Algemene
Dienst. De sectie Plantsoenen bestaat uit totaal 17 medewerkers.
Een reorganisatie van het ambtelijke apparaat is in voorbereiding.
Functie-informatie:
De aan te stellen medewerker zal voornamelijk worden belast met het
aanleggen en onderhouden van groenvoorzieningen, het planten en
verzorgen van bomen en het onderhouden van duinterreinen.

ARMAGNAC SEMPÉ

Vistalmar en
Los Almendros
2 kamerbung 3p
2 kamerbung 2p

4p
3p
2p
2p

Armagnac, ook wel de
cognac uit Cascogne
genoemd, is 'n verrukkelijk druiven-destillaat,
dat z'n zacht-volle
smaak en temperamentvolle afdronk
dankt aan jarenlange
lagering op eikehouten
fusten. Nu zeer
vriendelijk geprijsd!

Prijzen per persoon
8 dagen 15 dagen 22 dagen

Costa del Sol

490,515,570,520,-

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

^

4p
3p
2p

ƒ 450,ƒ 475,ƒ 499,-

ƒ 475,ƒ 499,ƒ 555,-

ƒ 565,ƒ 615,ƒ 720,-

Ohvia
studio app

2p

ƒ 425,-

ƒ 480,-

ƒ 565,-

Functie-eisen:
- Diploma aankomend hovenier;
- Diploma vakbekwaam hovenier strekt tot aanbeveling.
Salariëring:
Afhankelijk van opleiding en/of ervaring zal aanstelling plaatsvinden op
een salaris van ƒ 1.950,- tot ƒ 2.736,- bruto per maand.
Onder de 22 jaar zijn jeugdsalarissen van toepassing.

Armagnac:
hu een weelde,
die betaalbaar is.

575,625,735,640,-

Helios
2 kamerapp
2 kamerapp
2 kamerapp

*** 25,95
V.S.O.P. 31,95

Bols
Jonge Jenever
UterlS.98

95
95
5
24.
34.
I6?
O 75 üter
O 70 üter
üter

5
13?
üter

5
17?
Liter

95
18
O 70 Liter

Famouse
Grouse
Whisky

Rollen
Bessen
Jenever

Keizerbitter

Jagermeister

RemyMartin
Cognac

Btxxnsma
Berenburg

Inlichtingen en sollicitaties:
Inlichtingen omtrent de functie kunnen worden ingewonnen bij de chef
van de Buitendienst van de dienst van Publieke Werken, de heer ing. P.
Honderdos, tel. 02507-61527.
Inlichtingen over de procedure kunnen worden ingewonnen bij bureau
Personeelszaken, tel. 02507-61401.

l

Sollicitaties, gericht aan de directeur van de dienst van Publieke
Werken, kunnen binnen tien dagen na publicatie van de advertentie
worden ingezonden aan bureau Personeelszaken, postbus 2,2040
AA Zandvoort, onder vermelding van vacaturenummer PW 89/05,
linksboven op de enveloppe.

Parade Vieux
Es Talayal
2 kamerapp
2 kamerapp
2 kamerapp

Algarve

Vilanova
2 kamerapp

3/4, 10/4 en 17/4

studio app

4p
3p
2p

ƒ 475,ƒ 499,ƒ 525,-

4p
3p

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

UterlS?9

ƒ 595,ƒ 650,ƒ 770,-

ƒ 499,ƒ 530,ƒ 585,-

Rum Bootz
Bruin / Wit
0.70 Üter

2p

499,525,575,525,-

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

555,585,645,599,-

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

650,715,835,755,-

Harve/s Sherry
Medium/Pale/Manzanilla
0.70 Üter

Edificio Albufeira
studio app
2p ƒ 550,-

ƒ 635,-

ƒ 799,-

da Balaia .
3 kamerapp
3 kamerapp
3 kamerapp
studio app

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4p
3p
2p
2p

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

499,550,599,499,-

570,599,665,599,-

14.

7?5

G. Zwinkels

Amstel Bier
Krat 24 x 30 cl

675,740,870,745,-

90

8

4.

Reisbureau Succes

Grolsch Amber
Amberkleung
bier van
hoge gisting
Cluster a 6

Gen. Cronjéstraat 27 2021 JB Haarlem Tel. 023-258661

Plat d'Or
Rood/
Wit

Chateau
LeGravat
Bergerac

ó?
Oiateau des
Applanats
Côtes du
Rhône
Villages

Chateau
Volland
Côtes de
Blaye

90

3.

Klüsserather
St Mlchael
Q.B.A.
i >,

Haltestraat 30

5

12?

500 gr. Bretons gehakt
500 gr. magere speklapjes
150 gr. sellerie salade
gr. boterhamworst

Port
Offley
Ruby/
Tawny/
White

Elke vrijdag
verse paardeworstü!

SUPER
Ruime parkeergelegenheid.

4,75
... 4,75
1,95
1,95

Celsiusstraat 192 - Zandvoort

KUIKENBOUT

CHIQUITA
BANANEN

kilo

kilo

ELSTAR
HANDAPPEL
klasse l maat 70 op,

kilo

4,95 1,69 1,49
TENNIS
RESERVEER NU
Lessen voor jeugd en volwasenen,
beginners en gevorderden. Overdag
en 's avonds. Baan verhuur.
Tel. 023-276667
Overveen
Bloernendaalseweg 152
SPORTACADEMIE
NAUWELAERTS DE AGÉ

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

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

29,50

Alles zoveel u wilt!!
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
Vrijdagzaterdag en
's zondags
geopend!!!

v.a. 17.00 uur

RESERVERINGEN VOOR WEEKDAGEN
S.V.P. 1 DAG VAN TE VOREN BELLEN

BEZORGERS/STERS
voor Zandvoort
Min. leeftijd 15 jaar.

Tapperij alleen indien
* achter het adres vermeld is
Geldig van 9 febr t/m 22 febr

tel. 02507-12110

WIJNEN/BIEREN/DRANKEN/DRANKJES
HOE WIN JE

ZANDVOORT Kerkstraat 12A, voorheen Wijnhandel van Deursen

EEN kERSVERSE
WERKKRACHT

WEEKMEDIA OP MICHOFICHE
TEL. 020-562.2485

Foto Boomgaard
SPAARAKTIE!

HEMA ZANDVOORT
heeft plaats per direkt voor

een medewerkster
van ± 17 jaar.

„De

vraagt

Notenwijn
Liter 4?8

full-time

STEENGRILL RESTAURANT

HAARLEMS DAGBLAD

Tips uit de TAPPERIJ

Voor inl. vragen naar hr. Van 't Hof
of mevr. Voros.
Tel. 02507-12820 of 14225.

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO
adverteer in de Krant

Vakkundig gediplomeerd

PEDICURE
Wil van Looy-Boon
Behandeling volgens afspraak
i

Tel. 16883

HET PAROOL
middagkrant
vraagt

Bent u in het
bezit van een
Compact Disc speler?
Dan is vanaf
maart ook uw
adres voor CD's

SPAARZEGP-l

Bij iedere bestede
ƒ 5,- fotowerk
(ontwikkelen en afdrukken) ontvangt
U 1 zegel
10 zegels ƒ 3,00
Korting
20 zegels ƒ 8,50
Korting
30 zegels ƒ12,50
Korting
40 zegels ƒ17,50
Korting
50 zegels ƒ25,00
Korting
ALLEEN
KORTING OP FOTOWERK, ALBUMS
EN LIJSTEN

Boekhandel De Krocht
Gr. Krocht 17

SPAARAKTIE!

BEZORGERS/STERS

KWALITEITS FOTO'S IN
3 UUR KLAAR!!!

min. leeftijd 15 jaar
Aanmelden 02507-17215
TE KOOP:

visverkoopbedrijf
met jaarvergunning voor strandverkpop, bestaande uit geheel ingerichte
visverkoopwagen en traktor, alsmede
diverse inventaris opgesteld m huurloods,
ƒ110.000,Telefoon 17596.

HEMA ZANDVOORT
heeft plaats voor

WEBER'S
Schoonmaakbedrijt-glazenwasserij
Specialiteit:

SCHOONMAAK
REPARATIE
VERKOOP

LUXAFLEX
ROLGORDIJNEN
VERT. LAMELLEN

Verhuur: sproei extractie Tapijtremigers
Bel voor info 14764-14090

seizoenkrachten
vanaf 26 maart tot eind
aug.
Voor inl. vragen naar hr. Van 't Hof
of mevr. Voros.
Tel. 02507-12820 of 14225.

* Bij ontwikkelen en afdrukken van Uw
film ...

ƒ 5,50 KORTING
op Uw nieuwe kleurnegatieffilm
Alléén bij:

Foto Boomgaard
GROTE KROCHT 26
2042 LX ZANDVOORT
TEL: 02507-13529

j
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Fietspaden-net
wordt uitgebreid

Vier dagen veel feestgewoel in het Scharregat

ZANDVOORT - Het fietspaden-net in en rond deze gemeente wordt weer uitgebreid.
Eén komt te lopen door de duinen in noord, de ander over de
oude tramtaaan.

Burgemeester Van der Heijden ontving uit handen van Scharrekoppen
Prins Kokkei den Urste een echte boerenkiel.

Uitgelaten feestvierders, ook maandagavond op Nieuw Unicum.

Tal van kinderen op het feest zaterdagmiddag in 't Stekkie, allemaal vrolijk
uitgedost.

ZANDVOORT - De feestelijkheden begonnen zaterdagmiddag officieel toen burgemeester Van der Heijden Prins Kokkei den Urste op het Raadhuis ontving, waarna
de 'meinstok' werd overhandigd. De burgemeester ontving uit handen van de prins
een echte boerenkiel. Erg druk was het op dat moment nog niet op het Raadhuisplein, maar dat was geen slechte voorbode, zoals later zou blijken. Diezelfde
middag werd namelijk ook een kindercarnaval gehouden in 't Stekkie in Zandvoort-Noord. Daar was het wel erg druk. Talloze kinderen, waarvoor moeder (of wellicht
ook vader) haar uiterste best had gedaan om een zo origineel mogelijk kostuum in
elkaar te zetten. De ouders heten zich zelf ook niet onbetuigd, want ook zij liepen er
in veel gevallen vrolijk uitgedost bij.
Voor zaterdagavond stond het eerste feest in de grote carnavalstent op het
programma. De tent stond er gelukkig nog, want een windvlaag had het hele
gevaarte 's nachts bijna de lucht in doen waaien. "We hebben er met z'n allen aan
moeten hangen", aldus Vorst Jan van de Broeck, die echter snel over de schrik
heen was en de volgende dag redelijk uitgerust acte de presence gaf. Het werden
daverend feesten, zowel zaterdag- als zondagavond, al puilde de tent niet uit. Maar
er waren in ieder geval genoeg mensen om uit de kosten te komen, kon de Vorst

constateren. Zelfs burgemeester Van der Heijden kwam zaterdagavond hoogst
persoonlijk nog een kijkje nemen, gestoken in zijn nieuwe kiel.
De sfeer zat er beide avonden in ieder geval goed in, met succesvolle optredens van
Ria Valk, de behoorlijk swingende Trinidad Steel & Showband, butreedner Bram
Stijnen die ook zorgde voor een voortreffelijke presentatie van beide avonden,
hofkapel De Schuimkragen, de Damiate Band, Zandvoorts Vrouwenkoor, Zandvoorts Mannenkoor en Trio Romance. En niet te vergeten de medewerking van het
Rode Kruis, Ton en Sander Kaspers (licht) en Ton Bakker (geluid). Een klein
hoogtepunt werd ook de verkiezing van Miss Carnaval waarvoor een 'deskundige'
jury was samengesteld, bestaande uit Silvia Verstraten, Jaap Methorst, Paul
Olieslagers en Walter Voeteling. Susanne Koper werd de gelukkige Miss die beker
en bloemen in ontvangst mocht nemen en een kroontje kreeg opzet. Op de tweede
plaats eindigden de zusjes Draayer, op de derde plaats Pie Gansner en Josee
Baarn.
Zondagmiddag had een andere jury, waaronder ook Henny Hildering, al een uiterst
moeilijke taak vervuld met het uitkiezen van de leukst verklede jonge deelnemer.
Tal van kinderen waren daarvoor komen opdagen, vergezeld van vader en/of

moeder. Gezamenlijk werd eerst een flinke wandeling gemaakt in optocht door het
dorp, waarbij men veel bekijks kreeg van de vele dagjesmensen.
Voor de uitslag bekend werd konden de kinderen eerst nog genieten van het
vrolijke optreden van het duo Wight en Patty. De ouders bleven in de buurt, en die
middag was de tent dan ook stampvol
Als laatste grote evenement kan nog het carnavalsfeest op Nieuw Unicum genoemd worden, op maandagavond, waaraan de Scharrekoppen hun medewerking
hadden verleend. Het draaide uit op een bijzonder geslaagd feest, en ook nu ware;n
de carnavalsvierders in de meest uiteenlopende creaties gestoken.
Dinsdagavond kwam dan uiteindelijk het eindsignaal gegeven worden aan vijf
dagen uitbundig feest, het geslaagde begin op vrijdagavond in enkele Zandvoorts e
kroegen meegeteld. Voor Vorst Jan van den Broeck, die de algehele leiding in
handen had, alle reden tot grote tevredenheid. De Scharrekoppen hebben met het
initiatief om een feesttent op te zetten, evenals vorig jaar, een onmisbare bijdrage
geleverd aan het Zandvoortse carnaval. "Maar als we volgend jaar een mooie zaal
in Vendorado of het Beach Hotel kunnen huren, dan doen we dat natuurlijk", aldus
Van den Broeck.

Van Caspel gaf dinsdagavond tijdens een vergadering van de commissies Publieke Werken en Maatschappelijk welzijn een toelichting.
Door het doorstromingsprincipe
worden nieuwe woningen toegewezen aan personen die een andere woning achterlaten. Bij de 44 koopwoningen aan de Sophiaweg kregen
aanvankelijk mensen die een zogenaamde HAT-eenheid zouden achterlaten, voorrang. Daarachter kwamen .pas degenen met een vierkamerflat. "Dat beantwoordt niet volledig aan datgene wat college en
raad nastreven", aldus Van Caspel.
Zo werden mensen die al jaren in
een flat wonen, ingeschreven staan
als woningzoekenden en bovendien
flink wat 'punten' hebben, achter gesteld bij anderen die sinds kort een
HAT-eenheid bewonen.
De criteria werden veranderd,

Doorstroming woningen
wordt beter gehandhaafd
'mede op basis van signalen uit de
samenleving, van allerlei groeperingen, dat het college zich niet hield
aan de afgesproken gedachte'. Het
eerste komen nu in aanmerking de
mensen die een eengezinswoning
van de gemeente of EMM achterlaten, daarna degenen met een goedkope flat op Sophiaweg of Van Lennepweg, vervolgens met vierkamerflats en daarna HAT-eenheden.

door publicatie van de wijziging veel
teleurstellingen onder de inschrijvers voorkomen zou zijn. Hij wenst
inzicht in de lijst met personen en
hun aantal punten, die een woning
toegewezen hebben gekregen. Volgens Van Caspel krijgen de betrokkenen nog een brief met de bekendmaking van de wijziging. Jongsma
(GBZ) verbaasde zich over de eerder
ingeslagen weg, omdat het resultaat
te voorspellen was.
Volgens Bloeme (PvdA) was het
Teleurstellingen
bovendien 'zeer onzorgvuldig' dat er
Van As (CDA) was van mening dat informatie gegeven was over de toe-

wijzing, alvorens het college deze definitief had bepaald. Daarnaast bepleitte hij, voor het doorstromingseffect, dat bij de toewijzing van de
vrijkomende woningen rekening
wordt gehouden met de mensen die
ingeschreven hebben op de Sophia-woningen.
Mevrouw Joustra (WD) drong er
- nogmaals - op aan dat in het vervolg
criteria in de commissie worden behandeld alvorens zij worden toegepast, om zodoende dit soort problemen te voorkomen. Van Caspel kon
zich hier in vinden.
Vanuit de stampvolle publieke tribune klonken veel klachten van
mensen die ingeschreven hadden,
afgewezen waren maar kanttekeningen plaatsten bij de gevolgde procedure. De vergadering gaf hen geen
nieuwe hoop.

(ADVERTENTIE)

Een "gelukkig" leven hangt niet af
van de dikte van uw pollsmap
Staat u wel eens stil bij de tijd, waarop u van uw rust gaat genieten? Of het moment,
waarop u het gedwongen kalmer aan moet doen?
In pensioen- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek legt Kroon Assurantiën de
accenten daar waar ze horen. Kroon Assurantiën behartigt uw verzekeringszaken dynamisch
en alert en zorgt voor ordening en overzicht; onbegrip maakt plaats voor inzicht
Kroon Assurantiën adviseert over een evenwichtige polisopbouw, passend bij uw persoonlijke of bedrijfssituatie. Verzeker u van het beste advies.

KROON ASSURANTIËN
ADVISEURS IN VERZEKERINGEN-PENSIOENEN-HYPOTHEKEN
Zandvoortselaan 24, 2106 CP Heemstede, Tel: 023-29 25 26, Fax 023-28 42 22

Vrouw beroofd van handtas
ZANDVOORT - Een vrouw
uit Heemstede werd zondagmiddag op klaarlichte dag op
de Bentveldseweg van haar
handtas beroofd.

door zij gedwongen werd van haar
fiets te stappen.

Op dat moment griste een andere
bromfietser haar handtas weg, die
zij op de bagagedrager van haar verDe vrouw reed op het fietspad ach- voermiddel meevoerde. In de tas beter de woningen aan de Zandvoort- vond zich een portemonnee met een
selaan richting Zandvoort, toen zij bedrag van slechts ƒ7,-.
door enkele jeugdige bromfietsers
De Zandvoortse politie werd gewerd gehinderd.
Een van de knapen versperde haar waarschuwd, maar bij aankomst
de doorgang op het fietspad waar- bleken de daders reeds gevlogen.

VVV-dagtocht naar
Westfriese Flora
HOOFDDORP - De WV
Amstelland-Meerlanden organiseert op 18 februari een dagtocht per touringcar naar de
Westfriese Flora. Op de kleurige voorjaarsbloemenshow in
de verwarmde veilinghallen
van Bovenkarspel zijn honderden soorten tulpen, hyacinthen, narcissen, krokussen en
dergelijke te zien.

De bus naar Bovenkarspel vertrekt op zaterdag 18 en bij voldoende
belangstelling ook op 25 februari om
9 uur vanaf het VVV-kantoor in
Hoofddorp, om 9.15 uur vanaf het
kantoor in Aalsmeer en om 9.45 uur
vanaf het kantoor in Amstelveen.
Tegen het einde van de middag zal
de bus weer terug zijn. De kosten
bedragen ƒ51,- per persoor», inclusief entree, een royale Westfriese
koffietafel en de diensten van een
?ids. Bij de drie VVV-vestigingpn
kan onder gelijktijdige betaling geboekt worden.
De Westfriese Flora, die voor de
zesenvijftigste keer wordt gehouden, heeft dit jaar het thema 'Spelen
niet licht en water' (zonder dat komt
uit geen enkele bol een bloem). Dit
thema is op artistieke en vaak ingenieuze wijze verwerkt in de bolbloe-

menhsow. Aan de Florabeurs nemen honderden bedrijven deel, die
een gevarieerd assortiment produkten, diensten en informatie aanbieden.
Op de VVV-kantoren aan het
Marktplein 88 in Hoofddorp, Stationsweg 8 in Aalsmeer en Plein 1960
nr. 2 in Amstelveen is een speciale
folder beschikbaar.
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Wim Buchel in hoog aanzien
ZANDVOORT - De 58-jarige
Zandvoorter Wim Buchel is in
de judowereld nog steeds een
graag gezien scheidsrechter.
Zijn niet-geringe capaciteiten
zijn voor de nationale en internationale judobonzen telkens
weer aanleiding hem uit te nodigen voor het leiden van topjudo-evenementen.
Medio 1988 werd Buchel uitgenodigd door de Surinaamse judobond
voor het geven van een scheidsrechterscursus en het 'geven van een opleiding voor de Ie, 2e en 3e dan. Die
opleiding bleek van een zeer hoog
niveau te zijsn en viel dermate in de
smaak dat hij benoemd werd als
technisch adviseur van de Surinaamse judobond.
Dit weekend, 9,10,11 en 12 februari is de Zandvoortse sportschoolhouder present op een groots wereldtoernooi in Parijs waar de sterkste judoka's uit de gehele wereld ver-

schijnen. Het wordt een druk jaar
voor Wim Buchel, want in mei staat
het volgende evenement op het p>rogramma. Van 13 tot en met 16 mei
geeft hij leiding aan judowedstrijden
in Helsinki tijdens de Europese
kampioenschappen.
Ook op de Macabia Spelen in Israël, begin juli, treedt Buchel op als
scheidsrechter.
In deze maand volgt nog een reis
naar Brazilië, waar de militaire wereldkampioenschappen worden gehouden. In Rio de Janeiro worden
deze judowedstrijden gehouden.
Voorlopig de laatste eervolle uitnodiging heeft Buchel ontvangen,
om referee te zijn bij een A-judotoernooi voor 32 landen in Oostenrijk.
Vrijwillige Hulpverlening

17373

Het fietspad m noord wordt een
verbinding tussen het Visserspad en
het Dumpieperspad, waardoor één
lange ononderbroken fietsroute ontstaat tussen Kraantje Lek en Bloemendaal aan Zee. Het pad loopt vanaf het nieuwe spoortunneltje in
noordelijke richting door het 'bos',
en buigt dan af naar het westen, achter het Kraansvlak langs.
Met het andere plan krijgt de oude
trambaan een nieuwe functie. Vanaf
de Kostverlorenstraat wordt een
pad aangelegd naar de Burg. Nawijnlaan, dat vervolgd wordt langs het
huidige voetpad achter het Huis in
de Duinen. Dat houdt tevens in dat
er subsidie vrijkomt voor verlichting op dit pad. Briefschrijver Niessen had hier al jaren voor gepleit.
Vanaf het Huis m de Duinen wordt
eveneens de trambaan gevolgd,
langs de tennisclub en vervolgens
achter Nieuw Unicum om, waarna
het wordt aangesloten op het pad bij
De Manege.
De mogelijkheid ontstaat om
Nieuw Unicum aan te sluiten op het
pad, maar dat zal deze instelling zelf
moeten realiseren. Op vragen van
PvdA-fractievoorzitter Bloeme deelde Publieke Werken-medewerker
Smits mee, dat de bewoners van
Nieuw Unicum de Zandvoortselaan
wel als voornaamste verbinding met
het dorp blijven zien. Bloeme had
gesuggereerd dat de J 150.000,- voor
aanpassing van het bestaande traject wellicht besteed zou kunnen
worden voor aanpassingen op andere punten, mits ook Nieuw Unicum
dit zou willen.

Auto vast
ZANDVOORT - De Zandvoortse
politie moest maandagavond rond
half negen de helpende hand bieden
aan een Duitser die met zijn auto op
het strand was vastgeraakt.
Om zijn vakantie een wat feestelijk tintje te geven was de bestuurder
samen met zijn vriendin de strandafgang ter hoogte van paviljoen 12
afgereden, om onderaan de vloedlijn
van het zeegezicht te genieten. Onbekend met de situatie ter plaatse
reed de Duitser net even te ver door
en kwam onwrikbaar in het mulle
zand terecht. Alle verwoede pogingen ten spijt lukte het de Duitser
niet, de wagen voor het snel wassende water te behoeden. De Zandvoortse politie moest de helpende hand
bieden en trok de auto los. Na vermanend te zijn toegesproken, kon
de vakantieganger en zijn vriendin
de vakantietrip voortzetten.

Aviodome wil uitbreiden en
commerciëler koers varen
SCHIPHOL - Lucht- en
ruimtevaartmuseum Aviodome heeft een masterplan opgesteld voor toekomstige uitbreidingen. Het omvat een flinke
lijst ideeën en plannen, al moet
nog worden afgewacht wat
hiervan daadwerkelijk kan
worden gerealiseerd. Met de
minder kostbare zaken is een
begin gemaakt.

De Aviodome wil een uitbreiding
van de laagbouw voor het onderbrengen van de bibliotheek, een
eventuele restauratie, opslag en kantoren, zodat de bestaande uitbouw
net als vroeger kan worden benut als
conferentie- en receptiezaal. Een
uitbreiding van de collectie vliegtuigen moet mogelijk worden door het
bouwen van een verhoogde binnenOok dat zou dan verboden moeten ring m de koepel, waarop lichte toeworden, evenals het gokken, een veel stellen en zweefvliegtuigen kunnen
gebezigde vrijetijdsbesteding in staan.
Zandvoort. Mogelijk gaf Van Marie
Verder wil de Aviodome-leiding
(VVD) maandagavond, al dan niet
bedoeld, m één zin een samenvatting meer dynamiek brengen m het muvan het kleinschalige softdrugs'pro- seum, door zaken aan te bieden,
bleem' in Zandvoort: "De acceptatie waar het publiek zelf mee bezig kan
of ervaring is in een dorp als Zand- zijn. Uit enquêtes is gebleken, dat
voort anders dan in een grote stad". daaraan behoefte bestaat. In aanbouw is een kleine vliegsimulator,
Maar waarschijnlijk draait het bij waarin men zelf het vliegen kan erde 'verontrusten' niet echt om de varen. Plannen zijn er verder voor
verslaving. Tussen de regels door een middelgrote simulator voor cirvalt te beluisteren dat de verontrus- ca acht inzittenden, waarin men
ting meer de kleine criminaliteit eveneens de sensatie van vhegbewegeldt, die zij onlosmakelijk aan de gingen kan ervaren. Realisering van
kleinschalige handel lijken te ver- deze simulator is pas mogelijk zodra
binden. Dat strookt echter niet met een sponsor zich heeft aangemeld.
de opvatting die aan het gedoogbeVoor kinderen maakt men voor
leid ten grondslag ligt, zo blijkt bij
navraag bij korpschef Menkhorst. het komende zomerseizoen twee
toestellen (een Beagle Pub en een De
Volgens hem gaat het gedoogbeleid Havilland Beaver) toegankelijk voor
ervan uit, dat er opgetreden wordt kinderen, zodat die daarin zelf met
als er problemen van open orde zijn. knoppen kunnen spelen etc. GekoOp het ogenblik is daarvan kennelijk zen is voor machines met een zekere
geen sprake.
robuustheid. Verder komt er een

COMMENTAAR
Gedogen
De laatste tijd wordt in Zandvoort
uit diverse hoeken nogal eens aangedrongen op een harde aanpak van de
kleinschalige handel en het gebruik
van softdrugs. Voornaamste reden:
de 'verslaving'. Maar de verslavende
werking van deze drugs is niet aangetoond en de 'wetenschap' spreekt
deze zelfs tegen. Niet voor niets hanteren politiek en politioneel Nederland een gedoogbeleid, dat tevens
het voordeel heeft dat het kleinschalige softdrugsgebruik niet in de cnminele sfeer belandt.
Uiteraard had wethouder Aukema, die overigens het gedoogbeleid
absoluut niet afwijst, gelijk, toen hij
toegaf dat jongeren die zich in de
softdrugssfeer bevinden, makkelijker in aanraking komen met harddrugs. Maar over het algemeen
blijkt, dat maar een klein percentage
die ook gaan gebruiken. Wat dat betreft kan het drinken van een eerste
pilsje even grote gevolgen hebben.

o Museum Aviodome wil uitbreiden.
Foto Aviodome

uitbreiding van audio-visuele pre- luchtvaart," aldus Peter van de
sentaties.
Noort, wetenschappelijk medewerker van de Aviodome
Het bezoekertal is vorig jaar met
Commercieel
155.000 wat achtergebleven met wat
De bedoeling is een wat eommer- het museum een aantal jaren geiecieler koers te varen via recepties, den gewend was. „Ik heb de indruk
waarvan het aantal reeds drastisch dat de publiciteit over de verhuisis opgevoerd, bedrijfsreportages. plannen heeft daar geen goed aan
verhuren van vliegtuigen en het heeft gedaan," aldus Van de Noort
plaatsen van vitrines. Kortom, alles „Maar het is zeker dat we hier blij
wat geld oplevert, want het museum ven, want anders zouden we hier
is te armlastig om zelf veel geld te met investeren." Bij wijze van bezuikunnen investeren De verwezenhj- mgingsmaatregel zijn de bezoektijking van de uitbreidingsplannen den in het weekeinde iets beperkt
(vooral de uitbouw en de bmnen- Voortaan is de Aviodome op zaternng) zijn daarom afhankelijk van dag en zondag geopend vanaf 12 uui
het vinden van geldschieters en in plaats van 10 uur De wmterperiosponsors. „Onze hoop is vooral ge- de, waarin het museum op maanda
vestigd op luchtvaartbedrijven, om- gen gesloten is, heeft men verlengd
dat we onze activiteiten toch zien als tot l mei (was l april). In het zomereen soort public relations voor de seizoen is het wel dagelijks upen

De 'skyline'
van Zandvoort

Joop Menger, woonachtig op de Kostverlorenstraat, heeft een linoleumsnede gemaakt van de 'skyline' van Zandvoort.
Op deze wijze, plaatsing in de krant,
schenkt hij netwerkje, min of meer gemaakt in de stijl van de 'naïeve kunst',
aan de Zandvoortse bevolking. Een
aardigegeste.
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Verpleeghuis van de gemeente hmsteidam vraagt

PHATI 16 leerlingen voedings
assistente (v/m)
Voor 32 uur per week
In het Dr Sarphatihuis doen we mee aan het
project "de Opstap", dat door de gemeente
Amsterdam is opgezet. Dat project houdt in dat
mensen van etnische minderheden een extra
kans krijgen om werkervaring op te doen en
tevens een opleiding te volgen.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen
worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse
lettergrootten
Particulieren verwezen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina ,,MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,36 per millimeter
Sluit.ngstijd dinsdag 1700 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, 1421 AA Uithoorn
« Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant,
Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmeri Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad. Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, Muider Post en alle bijbehorende advertentieedities ƒ6,01 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
a Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten
o BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z
telefonisch opgeven- tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet
voor bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
makelaars o.g.

M
NVM

Tel. 02507-12614

MAKELAAR

AUTORIJ INSTRUCTEUR worden en ai na 4 maanden lesgeven7 Dat kan1 Pak je kans bij MICHEL Opleidingen via
onze spoedcursus Geheel mondeling en gebruikmakend van
de nieuwste lesmethodes Onze jubileum-aanbieding voor de
spoedcursus is slechts ƒ 1250 Aanvang spoedcursus 9 maart
en de normale cursus 7 maart Bel nu MICHEL voor deze
speciale aanbieding telefoon 020 85 30 57
Het OCA start de 2e helft februari met de
AVONDCURSUSSEN

PD-boekhouden, „Middenstand", computerboekhouden MKB, tekstverwerking ,,WP",
etaleren en reclameschrift
ONDERNEMERSCOLLEGE AMSTERDAM, K Klinkenbergstraat hoek Jan Tooropstraat Tel 020 - 119925

Cursus Bedrijfskunde
communicatie - planning - organisatie,
beheer - motivatie - leiderschap
7 lessen van 190021 30 uur door vakdocenten
1x per 14 dagen Aanvang 16 maart te Zandvoort
Vraag direct folder
Management Adv bur, Dr Gerkestraat 76, Zandvoort
Telefoon 02507- 15308

Print Electric B.V.
PRINSESSEWEG 38 A - VRAAGT

produktiemedewerkster
voor licht montagewerk, leeftijd 30 a 35 jaar
voor 33'/2 uur per week
Gaarne telefonische afspraak 02507-12317

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt

reserve bezorgers/sters

Hef Dr. Saiphaiihuis
is een gecombineeid
verpleeghuis mei
dnehondeid en twaalf
bewoners, welke dooi
dnehondeid en vlijtig
meAewcrkei s uw de n
veipleegd en verioigd

Piano s te huur
speciaal
huursysteer/, voor beginners
van 1 tot ?•-> maanden / 600
Gratis voortijden en kijken
Inlichtingen 04490 45033

Openhaardhout
HAARLEMS
HARDHOUT

yelser&roek
Rijksweg 343
023-375381
b.g.g. 250402
T k gevr TOERCARAVAN
Avento TL, modern model
Tel 0343575455
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland Bel
voor gratis infoboek 020665 7658 Inruil en fin mog
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT
24 febr, 19 uur, MASSAGEMAGNETISEERCURSUS
door Fred van Beek (masseur
Mat Ballet), 35 jr erv Uiterwaardenstr 40, A'dam Vr pr
03461-3477 Ook cassettes
Mieuwe faciliteiten m de gezellige jachthaven „MARINA
VlONNICKENDAM' Bel voor
igplaats 02995-2595
T k gevr Puch-Maxi, kl def
geen bezw Tel 023-257112
06-06-06-06-06 06-06
POUR TOI
320 320 05
320 320 28
LESBI 28
STANDJE 68
320 320 68
HEAT LINE
320 322 30
320 324 00
PERVERS
320 324 01
SOFT
320 324 02
POTTEN
320 324 03
LIVE
LIVE HOT
320 324 05
HEET
320 325 02
MACABER
320 325 03
•O et p m Pb 157, Z'voort
Bungalow of studio s voor u
sn uw partner ƒ 50 p u Kom
eerst langs even kijken 020
56158 Altijd open, Nw-West
ZAAN ESCORT
175 pu 075-172123 Meis
es gevr in A dam'Zaanstad

min leeftijd 15 jaar
om m te vallen bij ziekte en vakantie
Inlichtingen telefoon 02507 - 17166

BAR - GRILL - DISCOTHEEK

Corn. Slegersstnaat 2 B
' 'jeE 02507*1207(1
p'- llfjlm :-s£&v./

Culinaire Wereldreis . . . !
MENU OOSTENRIJK ƒ 37,50
, Leberknodelsuppe"(soep met leverknoedels)
„Schwoanshax' (varkensschenkel)
.Kaïserschmarrn" (kostje van de keizer)

Restaurant en Party Centrum
't Boeckaniersnest

TE HUUR
2 kamerappartement,
huur
Zandvoortselaan 187-Tel 02507-12401 Zandvoort/Bentveld ƒ875 incl Tel 02507-12061
* Ik feliciteer mijn moeder en * Te koop 2-persoons boxACUPUNCTUUR
spring bedden, grote toilettavader
met hun 16-jang huwe- MASSAGE
fel, voor laag pnjsje, / 150
- SCHOONH BEHANDELING lijk Veel liefs van Ernst en Tel 02507-17242, na 18 uur
Phihp
- PEDICURE
Telefoon 13871
* Ja, ja, hij wordt morgen * T k z /w -t v , 32 cm beeldook een jaartje ouder onze buis voor 12 v + 220 v, vr pr
Autoverzekering
trainer/coach van dames l en ƒ95, mini t v , 16 cm beeldV A ƒ75 - DORSMAN
teamgenoot
H4
Gefehci- buis voor 12 v + 220 v, ƒ45
blijft toch goedkoper'
Tel 02507-15390
teerd „Just Fnends"
Bel nu 02507-14534
* Ja, ja, morgen is Fnts jarig T k a HOOG BED + nachtAUTOVERZEKERING
kastje, Aupmg, autom spiGefeliciteerd „Ouwe Rups"
TE DUUR'
raal, 9 mnd, ƒ 1500 Tel
Softballers Heren 4
Bel geheel vrijblijvend
02507-17237
KAMER
TE
HUUR
voor een prijsopgave
* T k a surfplank + kar +
voor werkend persoon
OLOF GORANSSON
trapeze
+
surfschoenen,
Tel 15982, na 16 uur
02507-18505 (ook 's avonds)
maat 41 Tel 02507-13348
Een voordelige maand* Kou in Alaska Niet om aan
of kwartaalpremie is
te denken U moet er wel aan * T k a twee zwarte rijbroeook mogelijk
denken het boekje over het ken, maten 36 en 40, ƒ35
p s t , rijlaarzen, maat 40, ƒ 25
* Babykleding te koop ge- park te kopem bij Cult Cent
Tel 02507-15585
vraagd Tel na 19 uur 02507- of Gen Oud-Zvt ƒ 15
Vitale vr z z g g in hotel en/of
18921
Lijsten op maat
rest, 5 ocht p w , 9-14 uur, 35
BONTMANTELINRUIL
jr erv , in bezit van horecapabij
(kleine) bijbetaling tegen excl
pieren Br o nr 798-76334
lichtgewicht lammy's/nappa
Foto Boomgaard
bur v d blad
mantels Ook heren-lammy's,
Grote Krocht 26
bontgevoerde regenmantels,
Voor trouwfoto's
Tel. 13529
moderne bontmantels
Tel 020-233488
Foto Boomgaard
* Onze
klaverjasvrienden
* Claudia je heb pech van- zijn beiden op 15 febr jarig
Grote Krocht 26
avond, je gaat toch weer Van harte gefeliciteerd Henk
verliezen Cocham Cie, je en Jennifer
poepie
OPPAS AANGEBODEN
VOOR UW
Door de week en 's avonds
Dakkapellen!!!
RECEPTIE OF BRUILOFT
Tel
02507-11810
'T BOECKANIERSNEST
Iedere gewenste maat en
restaurant & partycentrum
uitvoering, in hardhout
Schoonmaakbedrijf
Tel 02507-12401
of kunststof

Tel. 13529

Velux dakramen
Tien afmetingen, geplaatst
vanaf ƒ 650,00

Kozijnen en ramen
Voor u op maat gemaakt m
hardhout of kunststof
Met of zonder beglazing
Plaatsen mogelijk

Offerte!!!

12, 2aodooort
tel; 02507.12505
is de ideale gelegenheid om uw

FEESTJE BESTELLEN?
T BOECKANIERSNEST
BELLEN
restaurant & partycentrum
Tol 02507-12401

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
Uw film op video ƒ 1 75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek

Foto Boomgaard

ETC.
te vieren

DENKT U AAM ÏETS?
Neem eens vri|bli|vend kontokt met ons
op voor inlichtingen, organisatie en
div. mogeli|kheaen.

02507-12808
O25O7-18893
020-330422

ook voor
portretfoto s
pasfoto s,
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
* Gevr hulp m de huishou
dma 1x per 14 dagen 3 uur
tijden n o t k Tel
02507
13003
Gevr LEUK MEISJE of JON
GEN + 17 jaar v d bedienmg en evt keuken Beetje
bekend mot Duits en Engels
Gezellige werksfeer
STEENGRILL RESTAURANT
DE VUURBOET Zeestraat
36 Tel 17616 of 12092
*• He Joyce de foto was
mooi maar heel erg gevuld

De Witte Tornado
voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 02507-18546

Silhouettes
MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
Tel 18599, Corn Slegersstr2
Geopend dinsdag t/m zaterdag van 1000-1400

Stuur ons uw gegevens op en
wij maken een scherpe offer- * Te koop 2-pers ledikant
te voor u, geheel vrijblijvend met matras, prima staat, ƒ 95
Tel 02507-12004
TIMMERBEDRIJF RUITER
Nijverheidsterrein 14
* Te koop aangeboden he1645VX Ursem
renfiets ƒ225 Tel 02507
Tel 02202-2700
18139
* Elke maand een vol en ge- * Te koop achterbank van
zelhg programma bij de Verg Nissan Sunny, is nieuw Tel
Vrouwen van Nu Wordt ook 02507-18698
lid of bel om informatie met
* Te koop ASS autostoel
telnr 02507-14462
met slede, kleur zwart met
* Help de Polen Stuur eens hoofdsteun,
ƒ275
Tel
een voedselpakket' Geen 02507-19643, na 18 uur
adres7 Dat hebben wij voor u1
* Te koop bielzen tafel, afm
Inl tel 029075235
200x45x30, tinnen hanglamp
* Hieperdepiep Hoera Mai Tel 02507-15454
wordt dinsdag 14 februari
4 jaar (een echte kleuter al) Te koop bruin handgeknoopt
± 275x300
Johan, Danny, Johan, Bngit VLOERKLEED,
cm, ƒ325 Tel 02507 15736
* Hoera" Al jaren was het
hun droom Nu hebben zij Te koop COMMODORE 128
het hun eigen home Erwm COMPUTER + diskdrive +
en Monique veel geluk en van kleurenmonitor + final cartndge III Samen ƒ1250 Tel
harte1 Mam
02507 12332

Ellen Cats
Vephuüp Mdvie-bbxeii

Scllicitalieadies
Afi/r/iiiif Personccls:al;cii Dl Saipfiatihuis
Roetcisstiaa! 2
1018 \vc Amsfcidrni!
Telefoon 020 2 6 3 1 1 5

gediplomeerd
hondentnmster
Friedhoff plein 10
2042 BN Zandvoort

Tel. 02507-12773

Om m aanmerking te komen voor deze leuke
baan verwachten wij een opleiding op LBO of
MAVO niveau. Heb je geen diploma? Met onze
speciale test kan je toch toegelaten worden
En heb je kinderen? In het project "de Opstap"
is ruimte voor een tegemoetkoming in de kosten
voor kinderopvang Je leeftijd maakt met zoveel
uit

Hoe gaat het in zijn werk 0 Je komt bij ons 32 uur
in de week werken als leerling voedingsassistente Van die 32 uur ga je 8 uur naar school
Daarin leer je precies wat een voedmgsassistente weten moet. Hoe je broodmaaltijden moet
klaarmaken en serveren Hoe je de mensen gaat
helpen bij het eten. Maar ook hoe de keuken
werkt, wanneer je voedingsmiddelen moet bestellen en andere administratieve werkzaamheden rond de maaltijden De andere 24 uur
werk je meteen in de praktijk, soms zelfs in het
weekend Maar nooit 's avonds of 's nachts

Dus als je tot een etnische minderheid behoort
en als je zin hebt in deze unieke kans bel of
schrijf dan snel naar het Dr Sarphatihuis want
de opleiding begint al in mei 1989.
Tel 020-263115 toestel 328.

Dr techtspcisilicicacling en ite sollicilaticcotle van
de gemeente Ainsteiclam is van toepassing V/puur»/
en leden van etnische mindeihcidsgiocpen weiden nildiulifieliil: vei zocht te solliciteren Bil hei voldoen aan
de gestelde eisen genieten :i/ de vooi dein De nwgeliit;lieid van lundeiopvana is 111 piincipe aanuezig

Na twee jaar kan je het wettelijk erkend diploma
voedingsassistente halen Daarmee kan ie m
alle verpleeghuizen, bejaardenhuizen en ziekenhuizen aan de slag De kans is zelfs erg groot
dat je bi; ons in vaste dienst kunt blijven werken

* T k 2 High Tec 4000 FM
C B portofoon, 40 kanalen
met s + batt meter, incl oplaadbare batt + adapter Tel
02507-18363

MET LEEDWEZEN DELEN WIJ U
MEDE DAT ER VOOR DE NABESTAANDEN
BITTER WEINIG WAS GEREGELD.

* T k Aupmg lits-jumeaux
spiraal op pootjes ƒ 75, McLaren buggyzak Tel 0250715467
* Wat ik voor mijn verjaardag wiP Het boekje „Zandvoort wat ben je veranderd"
Cultureel Centrum, ƒ 19,95
* Wij kunnen nog enthousiaste nieuwe leden gebruiken Voor inlichtingen Zandvoorts
Vrouwenkoor,
tel
02507-14158

Woningruil
Aangeb 3-KAMERWONING
+ carport + berging, ƒ595
p m , in HOOFDDORP
Gevr
WOONRUIMTE
in
ZANDVOORT, event koop
Inl tel 02503-37668
* Woningruil Aangeb mod
4-kamerwoning met groot terras m Hoorn Gevraagd iets
dergelijks m Zandvoort Inl
tel 02290-35309
WOONHUIS
te koop gevraagd Prijs tot
± ƒ 195 000 Tel 023-274311
ZOMERHUIS TE HUUR
per direct v perm v werk
alleenstaande Tel 13946

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
* Wat doet de NVVH' Con- op de envelop staat vermeld
sumentenvoorlichtmg
Soci- en dat de brief geadresseerd
aal contactvorming + cursus- wordt aan Centrale Ordersen Wordt lid voor ƒ 45,80 p j afd Weekmedia, Postbus
Bel 02507-19583
122,1000 AC Amsterdam

5 REGELS

N

og maar al te vaak blijkt er bij
een overlijden weinig tot
niets te zijn vastgelegd.
Het valt ook niet mee om stil te
staan bij zaken als een testament,
codicil of voogdijschap.
Toch zijn er goede redenen om 't
wel te doen, want wat gebeurt er met
uw partner, de kinderen, en het huis?
Wij hebben een boekje voor u
samengesteld waarin duidelijk en
overzichtelijk de meest essentiële
maatregelen worden besproken.

Stuur de coupon naar SIRE,
p/a Stephensonstraat 12,2723 RN
ZOETERMEER. Sluit een extra postzegel van f l,- bij. Dan krijgt u 't boekje
'Voor het te laat is' thuisgestuurd.
REGEL JE ZMXJES VOOR NET TE UU
Naam _
Adres _
Postcode
Woonplaats _
Publicatie aangeboden door dit blad m sampn OTTJP
werking met de Stichting Ideële Reclame
pLUC

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop9 Kortom alles wat u in de particuliere
secfor kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bi) het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
k o0P b r u ids
mo d
s a 1 o n t a
r i e t e n s t o e 1
T e

*
3 8

T
;

e

BEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec m alle soorten
dakbedekking, leien,
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk

Tel. 02507-19930
Ons bedrijf is gesloten van
6 t/m 19 februari

iaP0n
te j 1
i 020j

mt
e uk e
111 .

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

* Te koop complete filmset
Revu, stereo combinatie, 3-in1, compl met 4 boxen a 25
watt, Polaroid camera Tel
02507 17862
* Te koop elektrische vloerwnjver/50 Tel 02507 14718

Zandvoorts Nieuwsblad

* Te koop gevraagd twee
boekenkasten Tel 02507
13048

* Peteren Mananne van har
te gefeliciteerd met je verjaar- * Te koop gevraagd paard
dag a s woensdag 15 februa rijlaarzen maat 40 of 41 Tel
n Hennco en Vanessa Ver- 023 354289
meulen
TE KOOP GEVR PIANO
* Philips tuner, versterker,
eventueel vleugel
cass deck met boxen, ƒ 135,
Tel 023336582
mooie hoge lederen stoel, lm
* Te koop nieuwe cursus banenkast wit ƒ49, st chro
sisbeveiliging Nieuw ƒ 500,
men lamp ƒ 39 Tel 19081
nu ƒ300 Tel 02507 13615

Fa. Frank
DAK-

IS.

_m/v

* Te koop Philips pick-up
ƒ 25, Bauknecht badgeiser
nw, ƒ225 Tel 02507-18486
* Te koop prachtige 2ehands
babykledmg
zeer
voordelig Tel 02507-14460
* Te koop rolstoel, geheel
compleet
i z g &t
Tel
02507 18698
* Te koop TRS 80 computer
j- datarecorder + monitor +
software + literatuur, ideaal v
beginners ƒ250 Tel 0250712332
* Te koop wegens ruimtegebrek Oosthoeks encyclope
die, 16 delen, 5e druk 1966,
ƒ200 Tel 0250714573

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

4
q
4
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14 FEBRUARI VALENTIJNDAG
••f,

14 februari

^- '-X>.

Valentijndag
Bloemendag

ZANDVOORT
Haltestraat 10

BALK
BAKT

La Bon Bonniere

WENSKAARTEN
ANSICHTKAARTEN

l
^

DEZE WEEK

Wie zijn naaste lief heeft verwend
die dan met een doos
bonbons

of een

Cadeau-artikelen/
posters
Pluche beesten

overheerlijke taart
(van Tummers).
Haltestraat 39 a
Tel. 15584
ZANDVOORT
S

De specialist
in al uw
bloemwerken

BLOEMENHUIS

SLAGROOMSCHNIIT

J. BLUYS

ECHTE BAKKER BALK

Bij

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

Hoge weg 28

\.

GROENTE EN FRUIT
Grote Krocht 25
2042 LT ZANDVOORT
Tel. 1 44 04

Laat weer eens merken wie
je een warm hart
toedraagt.
„erica

WEEKEND REKLAME
heerlijk zoet

1,95

CLEMENTINES heel KNO
prachtig mooi

1,59

HAMLOF héél pond
uit onze keuken

BLOEMENMAGAZIJN
SINDS 1908

2,45

voorgekookte KRIELTJES heel kilo

GROTE KROCHT 24
ZANDVOORT

maandag dinsdag

VALENTIJN SALADE haif pond

i,m

1,95

Beach and
Bodyshop

Speciaal

Valentijntaartje

Grote Krocht 20b

in originele

7,95

Valenlijndag verpakking

vanaf zaterdag

KADOSETJE

IETS TE VIEREN?
Of het nu gaat om een trouwerij, het vieren van een verjaardag of huwelijksfeest, het houden van een reunie, een gezellig etentje met uw
sportteam of clubbestuur, een receptie bij welke gelegenheid dan
ook, als er iets te vieren valt dan kunt u bij ons terecht.
Wij beschikken over twee aparte zaalruimten. Zaalhuur is niet verschuldigd.

B.H. en
slipje
49,95

BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Denkt u aan een koud buffet, een gecombineerd koud en warm buffet, een diner of een receptie met drankjes en hapjes?
Dit alles behoort bij ons tot de mogelijkheden.

en nog veel meer leuke, lieve,

E. PAAP

gezellige kadootjes.

POTGIETERSTRAAT 24

DE SUNSHOP
Leverancier van
o.a. Verticale lamellen
Aluminium jalouzieën
Zonneschermen

B l ü c m c n d a a l aan x.
Tel.: 023 -252280

Rolluiken
Markiezen
In alle kleuren en maten.

Vrijblijvende offerte - scherpe prijzen GRATIS meten en plaatsen.

VRAAG EENS VRIJBLIJVEND OM INLICHTINGEN.
Wij helpen u graag bij de organisatie van elke feestelijke aangelegenheid.

^

HELP! IN DE ENSCHEDESE
WATERBEHANDELINGSINSTALLATIE
IS DRINGEND EEN GEËBONITEERDE
MEMBRAAN-WIGAFSLUITER NODIG.

'Uw suggestie heeft een
positieve meerwaarde
toegevoegd
aan de discussie!

PERSCOMBINATIE TRANSPORT
Regelt 't welen snel.

tel. O25O7-14443

KOERIERS- & VRACHTDIENSTEN 020-562.28.28

JAARVERSLAGEN

MET LEEDWEZEN DELEN WIJ U
MEDE DAT ER VOOR DE NABESTAANDEN
BITTER WEINIG WAS GEREGELD.

Koggeschip Offset bv
Nieuwe Achtergracht 110
Telefoon 020 - 26 28 88

Wac/if

niet

KOI i Ie zeggen
als
^^ ^^

ko-

ko-

'Dat was een goed idee.'

iemand een

ko-

••wm\

kopje thee bestelt.
Stotteraars weten heus wel wet ze

N

og maar al te vaak blijkt er bij
een overlijden weinig tot
niets te zijn vastgelegd.
Het valt ook niet mee om stil te
staan bij zaken als een testament,
codicil of voogdijschap.
Toch zijn er goede redenen om 't
wel te doen, want wat gebeurt er met
uw partner, de kinderen, en het huis?
Wij hebben een boekje voor u
samengesteld waarin duidelijk en
overzichtelijk de meest essentiële
maatregelen worden besproken.

Stuur de coupon naar SIRE,
p/a Stephensonstraatl2.2723 RN
ZOETERMEER. Sluit een extra post
zegelvanfl.-bij.Dan krijgt u 't boekje
'Voor het te laat Is' thuisgestuurd.

gauw de spanning Zo komt een gesprek

stottcrproblcmcn bi| zichzelf, m hun gezin

zeggen willen, dus m de rede vallen helpt

vlotter op gang en gaan we elkaar ook

of naaste omgeving 01808-15 31 of SVS,

niet Geef ze liever even de tijd om uit

een beetje beter begrijpen Doen wc dat 7

hun woorden te komen. Dat vermindert al

Informatie voor alle mensen met

Publildtic ildngcbodi-n door dit btdd m sdmemvrrlmq met de Stichting l d re Ie Pee l d m

Postbus 119, 3500 AC Utrecht
(*cel •»Ji>n<T«ifir> r \ r n f/r

lijtl.

dan meteen

SIRE

REOEl rt 2UIUES V O O R HET TE U«T IS.

Naam _

_m/v

Adres _
Postcode
Woonplaats
Publicatie aangeboden door drt blad In urnen • OTDC
werVIng met de Stichting Ideelo Rectarre.
JjUlLt

Met een Micro komt uonder de mensen. Met een Micro komt u onder de mensen.
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PERSCOMBINATIE

en voor de
opleiding tot
ziekenverzorgende
De opleiding biart m maart en september 1989

ROi'tt'l • • \ / / ihtt 2
lOliS " L '\»!-li'/l/()»J

K'/r'ium o^o jo 51 is

In het Dr Sjrphatihui'. kan \c een opleiding
\oUen tot ziekenver/ornende Je begint met
7 mücinden theorie en dajrna ga ie meteen in
de p r a k t i j k \\crken Ie hebt alleen nog af en toe
een \veek theorie tussendoor Zo word |e m
2.5 jaar opgeleid tot ziekenverzorgende Met
een u ettelijk erkend diplomd

retische opleiding krijg je zakgeld en daarna
een goed leerlmgsalaris Als je je diploma hebt
gehaald kan je als je wilt nog verder studeren.
Of aan de slag als ziekenverzorgende Een goed
vooruitzicht als je bedenkt dat er in Nederland
steeds meer oudere, hulpbehoevende mensen
zullen komen.

Als |e ouder bcrit dan lt> jaar en 8 maanden en
ie bent nog geen 21 |aar, dan kan ie reageren
Daarnaast verwachten we minimaal een LBO
diploma |2 vakken op C-mvo, l op B-nivo Of
een v a n de opleidingen MAVO, HAVO, KMBO,
INTAS Verzorgingsassistente, B V B - I ) Maar
vooral inzet en betrokkenheid bi| wat ie doet
zipi belangrijk

Bel of schrijf daarom nu voor een informatiepakket en een aanmeldingsformulier
Dan
nodigen wij jou uit voor een kennismakingsgesprek
Tel.- 020-263115, toestel 328.

T.n wat hebben wij je te bieden? Een zware
maar bovenal bevredigende en gezellige baan.
Werken met en tussen mensen Tijdens de theo-

De leditspositieicgehng en de sollicitaliecode van
de gemeente AiiisIc/dfliH is van toepassing Vrouwen
en leden van etnische iiundeiheidsgioepen woideii nildnililieliili verzocht te solliciteren Bi/ het voldoen attn
de iiestelde eisen genieten :i/ de voorkeur De
heid vu n kinderopvang is in pnncipe aanwezig

Perscombinatie N.V. is de uitgecfster van de
dagbladen Het Parool, de Volkskrant en Trouw en de
weekbladen van Weekmedia.
Binnen de afdeling van bet Advertentiebedrijf' die
zicb voornamelijk bezighoudt met de verkoop van
advertentiemogelijkhedeiuenbelioevevandeWeekmedia-uitgaven in de Haarlemmermeer, bestaat een
vacature voor een

advertentieverkoper (m/v)
buitendienst
Standplaats Uithoorn.
Voor deze afwisselende, zelfstandige functie gelden
de volgende functie-eisen:
• enige praktische ervaring, bij voorkeur in de bedrijfstak;
• klantgericht denken en handelen;
• opleiding op M.E.A.O./H.A.V.O.-niveau en bereid vakgerichte cursussen te volgen;
• in bezit van rijbewijs B-E;

• goede contactuele eigenschappen;
• leeftijd minimaal 23 jaar;
• woonachtig in de Haarlemmermeer e.o.
Het salaris bedraagt (afhankelijk van leeftijd en werkervaring) minimaal ƒ 2563,-bruto per maand en maximaal ./' 3476,- bruto per maand.
Een auto wordt van bedrijfswege verstrekt.
Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij
de heer B. Lodewesen, verkoopmanager
tel. 02975-40041. "
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot 18 febiuari
1989 richten aan mevrouw G. A. Zantinge, personeelsfunctionaris, Wibautstraat 150, 109f GR Amsterdam, onder vermelding van GZ/89.05.

öKaltestraat 12, 2ai?düoort
tel, 02507.128 03

BAR - GRILL - DISCOTHEEK
presenteert
VRIJDAG 10 FEBRUARI
vanaf 21.00 uur

BRASILIAN
NIGHT
m.m.v.

de Zuidamerikaanse
8 mans formatie

NEGA

De 205 en 309 Comfort zijn auto's
die hun naam eer aan doen. Dat komt
door zuinige, stille motoren, standaarduitrusting die al heel compleet is en het
interieur dat in één woord af is. Tel daarbij de vele extra's en u begrijpt uit het
rekenvoorbeeld dat het hier om een aanbieding gaat die z'n weerga niet kent.
Wij nodigen u dan ook graag uit
voor een proefrit. De vraag is nu alleen,
van welke aanbieding gaat u profiteren?
Uw voordeel
205 XL Comfort
205 GL Comfort
309 XR Comfort
309 GR Comfort
309 XRD Comfort
309 GRD Comfort

(3-dcurs,
(5-deurs,
(3-deurs,
(5-dcurs,
(3-deurs,
(5-deurs,

Peugeot205XEU

1.1 benzine)
l. l benzine)
l .3 benzine)
l .3 benzine)
1.9 diesel)
1.9 diesel)

1.500,1.500,2.255,2.255,2.4152.415,-

18.O5O?

extra:
vijf-versnellingsbak
halogcen koplampen
stootstnps
sportieve wiclplaten
dagteller
kwartsklok
sigaretteaansteker
armsteun portieren
bergvak linker voorportier
hoofdsteunen vóór

:

Totale waarde
1.945Catalogusprijs -f Extra's 19.995;205 XL Comfort tijdelijk 18.495Uw voordeel
1.500r
Peugeot 309 XR 13

25390^

inclusief:
in 2 delen necrklapbare achterbank
ruitewisser/sprocier achter
ruitcwisscr met intcrvalschakeling
electronischc tocrenteller
plafond- en middenconsole
regclbarcinstrumcntcnbordverlichting
opbcrgvakkcn achterpanclen (3-deurs)
sierstrip in de bumpers
sportieve wielplaten
verlichting bagageruimte
in lendenen stelbarc bestuurdersstoel
handgrepen achter
uitklapbare achterzijruiten (3-dcurs)
verlichting dashboardkastjc
digitaal klokje, extra plafonnier
165/70 SR 13 banden (benzincvcrsic)
achtcrspoiler (diesclversic)

Totale luxe gratis
af 2.255r
309 XR Comfort tijdelijk 23.135^
PRIJZrN INCL Hl W. I XCL. Al l L \TKINGSKOSTFN. WIJZIGINGEN VOOK1U IIOUPtN. ITUGI01 LEASI-.Ll'ASEN ri'Gl N ITN AANTRI-KK1-UJK1 PRIJS.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
'tLIGFOT. DYNAMISCM OP WFG.
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Politie moet zes
man inleveren

ZANDVOORT - Het wereldkampioenschap surfen, zoals dat
de afgelopen drie jaar in Zandvoort is gehouden, gaat dit jaar
aan deze gemeente voorbij.
De firma Eurotrading Company B.V. wil de Pall Mail Export
Pro World Cup afwisselend in Zandvoort en Scheveningen houden. Dit jaar in Scheveningen.
Wethouder Aukema maakte een
en ander afgelopen maandag bekend
tijdens de vergadering van de commissie voor financiën. Hij herinnerde daarbij aan de moeizame onderhandelingen van de organisatoren
met het plaatselijke bedrijfsleven,
met het 'teleurstellende resultaat'
dat men amper een financiële bij drage wenste te leveren. Hij gaf toe dat
de uitstraling van het evenement
niet direct bij iedereen voelbaar is,
maar wees er tevens op dat deze op
den duur wel zijn uitwerking heeft
voor Zandvoort. Dat is volgens hem
door een aantal ondernemers te weinig gezien.

Oud-wereldkampioen Robby Nash, dit jaar niet in Zandvoort te zien.

Obstakeltelefoon informatiebron
voor lichamelijk gehandicapte
ZAND VOORT - Mensen met een lichamelijke handicap die
last ondervinden van obstakels op de openbare weg, kunnen nu
telefonisch informatie inwinnen over opbrekingen en andere
ongemakken. Vanaf vrijdag 17 februari is hiervoor de 'Obstakeltelefoon' van Zuid-Kennemerland beschikbaar.
van Stichting 't WEB, Werkverband
Emancipatie en Belangenbehartiging lichamelijk
gehandicapten
Zuid-Kennemerland.
Via het nummer van de Obstakeltelefoon, 023-311250, is - via een
bandje • dag en nacht actuele informatie beschikbaar. Naast Zandvoort betreft de informatie obstakels in de gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Heemstede.
Uiteraard kan de Obstakeltelefoon ook door anderen gebruikt
worden. Zo bleek bijvoorbeeld in
Zwolle, waar al enige tijd geleden
een dergelijke lijn werd geïnstal-

leerd, dat de gegevens ook handig
zijn voor mensen die met een kinderwagen op stap gaan.
Overigens werkt de Grontmij momenteel aan een werkwijzer, aan de
hand waarvan planologen, stedebouwkundigen en andere betrokkenen aangepaste verkeersvoorzieningen ten behoeve van lichamelijk gehandicapten kunnen vormgeven en
uitvoeren. De Grontmij kreeg hiertoe opdracht van het Centraal Coördinatiepunt ter bevordering van
Toegankelijkheid (CCPT) en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Tien procent van de Nederlandse bevolking heeft een lichamelijke handicap, maar een veel hoger percentage krijgt dagelijks met de problemen
van lichamelijk gehandicapten in
het verkeer te maken. Toch is het
aantal aangepaste verkeersvoorzieningen voor laatst genoemden - landelijk gezien - uiterst beperkt.

Vendoradopark ontvangt ruim
tweeduizend sollicitatiebrieven
ZANDVOORT - De pagina grote advertentie die eind vorig jaar
in het Zandvoorts Nieuwsblad stond afgedrukt en waarin Vendorado een 'zee' van banen aanbood op haar nieuwe bungalowpark, heeft voor een overvloed van sollicitanten gezorgd. Voor
de driehonderd part-time en full-time vacature's meldden zich
maar liefst tweeduizend gegadigden, waarvan de meesten uit
Zandvoort.
"Deze geweldige hoeveelheid reac- hoofd huishoudelijke dienst betrokties hadden we eigenlijk niet ver- ken bij de deze week gestarte selecwacht", vertelt Rina van Schaik, als tieprocedure. Op de vacature's voor

Het nu nog in aanbouw zijnde bungalowpark zal aan zo'n driehonderd
werkzoekenden full- of part-time werkgelegenheid verschaffen.
Foto: Bram Slijnen

Waterstanden
Datum
16 feb

17feb
18
19
20
21
22
23
24

feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb

Gratis toernooi
zaalvoetbal

ZANDVOORT - Zandvoort
'75 houdt komende zondag
HW
LW HW LW voor de derde achtereenvolgende keer een goed bezet zaal07.14 12.20 20.35 voetbaltoernooi. De toegang is
01.04 08.44 13.34 21.39 gratis.
02.10
02.56
03.36
04.06
04.35
05.05
05.35

10.06 14.24 22.35
10.56 15.15 -.--

00.36 15.4511.24
01.15 16.16
00.20 16.45
00.45 17.16
01.15 17.49

12.04
12.34
12.54
13.24

Maanstanden:
Maandag 20_feb. VM 16.32 uur
Springtij 22 feb. 04.35 u. NAP+94cm

Oplage: 4.650

dit jaar aan neus

Aan de basis van de voorgenomen
maatregelen ligt een rapport van de
Stuurgroep Project Kwantificering
Politiewerk (PKP), welke aanbevelingen geeft voor de landelijke reorganisatie. Volgens korpschef Menkhorst stoelt de motivatie echter niet
op reële gronden. "In het rapport
zijn de pieken in Zandvoort, in de
zomer en tijdens de weekenden in de
overige seizoenen, niet meegenomen", luidt zijn commentaar. "Daar
zullen wij zeker op wijzen in ons
advies".

Tot op heden was het erg lastig om
aan de informatie te komen. Hiervoor moest men apart allerlei instanties bellen, zoals politie, brandweer, Publieke Werken, PTT, Energiebedrijf en busondernemingen. De
Obstakeltelefoon bundelt alle gegevens, zodat men nu via één nummer
hierover kan beschikken. Zij waarschuwt voor 'obstakels' als werkzaamheden aan de openbare weg of
aan openbare gebouwen, en onverwachte wijzigingen in de dienstregeling van buslijnen. De lijn in deze
regio wordt vrijdag om 16.00 uur in
werking gesteld door D.J.A. Geluk,
oud-wethouder van Haarlem en belanghebbende. Het is een initiatief

Editie:30

Eurotrading wil evenementafwisselend in Zandvoort en Scheveningen

ZANDVOORT - De landelijke herverdeling van het politie-apparaat zou voor de Gemeentepolitie Zandvoort betekenen
dat zij zes man moet inleveren.
Korpschef Menkhorst verwacht echter dat het anders zal
aflopen.

"Zandvoort moet zelf de seizoeninvloeden kunnen opvangen", aldus
Menkhorst. "Dus moeten wij extra
sterkte hebben voor de zomer én de
weekenden". Daarom reken ik erop
die maatregel ongedaan te kunnen
maken". De enige oplossing zou zijn,
samenwerken met de regiogemeenten, maar deze wordt de korpsen
niet opgelegd. Menkhorst verwacht
absoluut niet, dat de gemeenten uit
de regio bereid zijn, het gehele seizoen zoveel politieagenten voor
Zandvoort beschikbaar te stellen.

eek ^Aedia

Het toernooi vindt plaats in de
Pellikaanhal en begint om 18.00 uur.
Naast twee teams van Zandvoort '75
bestaat het deelnemersveld uit ploegen van TZB, Milo '84, Zandvoort
Noord, Centrum 3 en de Zandvoortse Politie Sport Vereniging. Deze
laatste won vorig jaar reeds de wisselbeker, waar ook dit keer om
wordt gestreden. Voor meer inlichtingen kan men zich wenden tot
Henk Vermeulen, telefoon 12324.

receptionist, de gastheer of gastvrouw van het park achter de balie,
reageerden niet minder dan vierhonderd personen. Maar ook voor het
werk van recreatiemedewerker bestaat veel animo. Hiervoor hebben
zich meer dan driehonderd kandidaten aangemeld.
Voor de baan van 'interieurverzorgster' werd niet zoveel belangstelling getoond. Deze was minimaal. Het schoonmaken van de bungalows en appartementen, het opmaken van de bedden en de controle
van de inventaris blijken geen grote
aantrekkingskracht op de Zandvoortse werkzoekenden uit te oefenen. Daarom overweegt men bij
Vendorado om dit werk toch maar
aan een professionele instantie uit
te besteden.
Een eerste schifting van solicitanten heeft deze week plaatsgevonden
en eventuele kandidaten worden in
de loop van de volgende week uitgenodigd voor een 'nadere kennismaking'. Ook degenen die niet in aanmerking komen voor een baan worden op korte termijn bericht, zo liet
het parkmanagement weten. Het
hoofdkantoor in Amsterdam krijgt
dagelijks vele telefoontjes van sollicitanten die op nader bericht wachten.
Opmerkelijk zijn de open solicitatie's voor de vacatures op het toekomstige bungalowpark 'Port Zeelandia' in de gemeente Goede Rede.
Dat ligt in de provincie Zeeland. Volgens Ria van Schaik hebben hiervoor nu al, ofschoon de wervingcampagne nog niet gestart is, vele werkzoekenden hun belangstelling getoond. Zij concludeert daaruit dat
deze parken een zeer positieve bijdrage leveren in de strijd tegen de
werkeloosheid.

De commissie ontving het bericht
van Eurotrading met gemengde gevoelens. Deze wijze van handelen
kreeg van hen zeker niet de schoonheidsprijs. 'Niet erg chique', zoals
Ingwersen (CDA) het betitelde. Op
(ADVERTENTIE)

Uw krant niet
ontvangen?

Maar de gemeentekosten werden
Gezien het bericht van Eurotraniet in rekening gebracht. De Stich- ding was Aukema maandagavond
ting Pro World Cup Zandvoort van mening dat het bedrag van
kampte namelijk met een tekort van ƒ15.000,- alsnog geïnd moet worden,
ƒ32.000,- over het jaar 1986 en ook 'tenzij net college wat anders wenst'.

© Het Zandvoorts Vrouwenkoor timmert meer aan
de weg.
Pag. 3
® TZB komt na de winterstop niet meer goed op
gang.
Pag. 5
De heren van Sporting
OSS hadden niet erg veel
moeite met hun tegenstanders.
Pag. 5

Storm verrast
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Geluidonderzoek
valt gunstig uit
voor het circuit
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ZANDVOORT - Tijdens de
gebruikelijke autoraces voldoet het Zandvoortse circuit
nu al aan de gestelde eisen van
de Wet Geluidhinder. Dit concludeert het TNO te Delft na
een uitgebreid onderzoek. Bij
motorraces voldoet een pakket
maatregelen.

Het onderzoek dat onlangs door
de Technische Physische Dienst van
het TNO werd verricht, met behulp
van geluidmetingen maar ook speciale computerprogramma's, is gunstiger uitgevallen dan door betrokkenen werd verwacht. Zo was één
van de conclusies dat het geluidniveau in de woonomgeving, inclusief
het Vendoradopark (fase l en 2), beneden de grens'van 55 dB(A) blijft,
zelfs zonder dat er maatregelen worden getroffen tegen de geluidsoverdracht. Dit geldt voor de gebruikelijke, nationale races.
Volgens het rapport, dat een dezer
dagen aan de gemeente wordt overhandigd, kan er ook gereden worden
met de tweewielige motoren zonder
demping. In dat geval is het geluidsniveau met een pakket aan maatregelen terug te brengen tot de maximum proporties. Hierbij gelden
twee uitzonderingen, waaronder het
optiegebied, fase 2 van het Vendoradopark. Maar door de situering van
de woningen is dit bezwaar op te
heffen. Het geluid dat doorklinkt tot
aan de hoogste flats aan de Burgemeester van Alphenstraat bereikt
een waarde van maximaal 60 dB (A).
Formule I races, de Grand Prix
zullen altijd overlast blijven geven.
Hiertegen zijn geen afdoende maatregelen te treffen. Om deze races
alsnog te kunnen houden, zullen dus
'geluidsdagen' aangevraagd moeten
worden, waarop de Wet Geluidhinder even niet van toepassing is.

Het kolkende zeewater kwam dinsdagochtend tot grote hoogte en ondermijnde zelfs het paviljoen van Jan
Oonk.

ZANDVOORT - De strandpachters stonden dinsdagochtend voor een complete verrassing. Volslagen onverwacht
werd het zeewater tot grote
hoogte opgestuwd door een
stevige wind, die met ongeveer
kracht negen recht op de kust
blies. Het water reikte bijna tot
aan de rotonde en op sommige
plaatsen tot aan de pas opgebouwde strandpaviljoens.
De pachters die hun tent nog niet
opgebouwd hadden, zullen zich
dinsdagochtend zeker gelukkig geprezen hebben. Zowel het zeewater
als de storm vormden een serieuze
bedreiging. Dat ondervond met
name Jan Oonk. Het water spoelde
tot onder zijn strandtent Club Maritime, waardoor de vloer ondergraven werd. Daardoor dreigde het ge-

Foto: Bram Stijnen

vaar dat het hele bouwsel de lucht in
geblazen zou worden.
Ook zag zich dan ook genoodzaakt
het paviljoen af te breken, waarbij
hij spontaan hulp kreeg van enkele
collega's. "Strandpachters kunnen
af en toe flink tegen elkaar tekeer
gaan", verklaarde buurman Jaap
ZANDVOORT/HAARLEM Paap, "maar als er een in de proble- Het Christen Democratisch
men raakt, staan de anderen wél Jongeren Appel (CDJA) Regio
klaar". De materiële schade bleef be- Haarlem wordt op 20 februari
perkt en volgende week gaat Jan officieel 'heropgericht'.
Oonk weer aan de slag om zijn paviljoen opnieuw op te bouwen. De
Deze nieuwe start vindt plaats op
storm heeft vrijwel alle pachters de een thema-avond in Hotel Dreefnodige financiële schade berok- zicht, Ponteinlaan l Haarlem. De
kend, voor zover zij hiertegen niet avond begint om 20.00 uur. Hierop
verzekerd zijn. Een groot deel van staat het thema 'Sport en politiek'
het opgeschoven zand verdween in centraal, waarvoor Evert ten Napel,
zee, waardoor ook tal van tegelpla- bekend van NOS-Studio Sport, en L.
teau's werden verruïneerd. Dit werk Frissen, CDA-Tweede Kamerlid, als
moet dus opnieuw verricht worden. sprekers zijn uitgenodigd. Het publiek krijgt gelegenheid deel te neTer illustratie: het huren van een men aan de daarop volgende discussjovel kost rond de ƒ100,- per uur. sie.

Nieuwe start
CDA-jongeren

KNZHRM oefent
ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij houdt maandagavond 20 februari een oefening met
het zogenaamde Wippertoestel.
Men vertrekt hiervoor om 20.00 uur
vanaf het boothuis.

(ADVERTENTIE)

SCHOOLINFORMATIEBIJLAGEN 1989
HET PAROOL/WEEKMEDIA/TOP 8+1

Naam:.
Adres:.

£#$3^^^^

Postcode:

Plaats:

Giro/bank:

kantoorruimte
(ca. 50 m2)
of te koop gevraagd

Telefoon 16813.

Garantie

Het college was daartoe bereid, zo
blijkt uit het collegevoorstel: 'De
meerderheid van ons college is van
mening dat het evenement voor
Zandvoort van een dermate groot
belang is, dat aan het verzoek van
Eurotrading moet worden voldaan'.

© Toneelvereniging Wirn
Hildering start komende
week met de kaartverkoop
voor Portasch en Perlemoer.
Pag. 3

1 71 66

Te huur gevraagd

met 50 m2 praktijkruimte.

Daarvóór was al het nodige water
in de wijn gedaan. Zo had het college
al van het begin af aan afgezien van
het innen van verhuurgelden voor
de standplaatsen op de openbare
weg. Voor 1986 werd een vergoeding
van ƒ20.000,- voor te verlenen diensten afgesproken, terwijl de gemeente zelf de kosten van extra dranghekken zou dragen, tot een bedrag van
ƒ5.000,-.

Ook de exploitatie van 1988 was
nadelig waardoor het eerder genoemde bedrag van ƒ15.000,- nog
niet is voldaan. De stichting heeft
deze kostenpost doorgeschoven
naar Eurotrading. Deze stelde echter dat zij alleen bereid was het evenement in 1989 in Zandvoort te houden, mits de gemeente afziet van het
doorberekenen van haar kosten, wat
ook geldt voor die van 1988.

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

(ADVERTENTIE)

recent
praktijkhuis

tafel lag juist het collegevoorstel om
een tegoed van ƒ15.000,- over 1988,
voor door de gemeente verleende
diensten, kwijt te schelden.

1987 werd, tegen de verwachting in,
negatief afgesloten. In verband daarmee betaalde de gemeente in januari
1988 het totale garantiebedrag van
ƒ44.000,- uit.

INFORMATIE OVER
ADVERTEREN

Telefoon: _

Frank van Rooy:
02975-40041

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75

VERSCHIJNINGSDATA:

* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.

22/23 februari

NAAR EEN ANDERE SCHOOL ..
MAAR WELKE..?
Y->;':<.v#s*#r^

(i.v.m. controle bezorging) L_WK_j

Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam, g

bellen kan ook: 020-668.
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FAMILIEBERICHTEN

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Tot onze grote droefheid geven wij u met verslagenheid kennis van het plotselinge overlijden
van mijn lieve man. onze zorgzame vader, onze
broer, ?.\vager en oom

Foto Boomgaard

uitvaartverzorging
kennemerland

Bob Voolstra
in de leeftijd van 55 jaar.
.lo Voolstru-de Rooij
Peter en Simone
Jeanet en Maup
Rohm
en verdere familie

SPAARAKTIE!
Bij iedere bestede
ƒ 5,- fotowerk
(ontwikkelen en afdrukken) ontvangt
U 1 zegel
10 zegels ƒ 3,00
Korting
20 zegels ƒ 8,50
Korting
30 zegels ƒ12,50
Korting
40 zegels ƒ17,50
Korting
50 zegels ƒ25,00
Korting
ALLEEN KORTING OP FOTOWERK, ALBUMS
EN LIJSTEN

tel. 02507-1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

13 februari 1989
Kamerlingh Onnesstraat 2
2041 CC Zandvoort
Liever geen toespraken.
Bob is opgebaard in het mortuarium van het
Spaarneziekenhuis. ingang Kamperlaan te Haarlem. alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
17 februari om 13.00 uur in het crematorium
Vclsen te Driehuis-Westerveld.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
der ontvangkamers.

Zaterdag 11 februari j.l. i.s na een langdurige
ziekte overleden onze medewerker

Rob Assenbroek

Wat is de taak ^an de commissie?
De commissie ad\ iseert het college \ an burgemeester en wethouders
ov er het te voeren welzijnsbeleid en o\ er k n e l p u n t e n op dit gebied.
Wie hebben er zitting in de commissie?
In ieder ge\ al een wethouder, maximaal drie raadsleden en vijf tol
/even burgers benoemd op persoonlijke titel.
Het secrctariaalsvverk wordt gedaan door een ambtenaar van de
gemeente.
ER ZIJN NOG KANDIDATEN NODIG.
Per l j a n u a r i 1989 steller, volgens het rooster van altreden 2
burgerleden hun /etel beschikbaar.
Zandvoortse ingezetenen die belangstelling hebben voor en /icht
hebben op het welzijnswerk binnen de gemeente Zandvoort worden
uitgenodigd te reageren op deze oproep.

Geboren
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 30 mm
hooi; kunt u pruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, hu\velijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts /27.00 (excl. 67r BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-10011

* Bij ontwikkelen en afdrukken van Uw
film...

ƒ 5,50 KORTING
op Uw nieuwe kleurnegatieffilm
Alléén bij:

Foto Boomgaard
GROTE KROCHT 26
2042 LX ZANDVOORT
TEL: 02507-13529

4

Hoeveel tijd kost het commissiewerk?
De commissie komt ongeveer vier maal perjaar in vergaderingbijeen.
De vergaderingen vinden 's avonds plaats.

|
Daar ligt onze belangrijkste
| taak en dienstverlening.
|
Daarnaast kunt u bij ons
f terecht voor:
| • inschrijvingen
; • Uitvaartverzekering
l
NIVO-POLIS
| • een Natura| uitvaartovereenkomst

DE SUNSHOP

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30
tot 12.30 uur. Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij
burgemeester en wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar' van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen

Normaal ƒ92,10;
Deze week van
vrijdag 17/2 t/m dond. 23/2
GROENTE EN FRUIT
Grote Krocht 25
2042 LT ZANDVOORT
Tel. 1 44 04

WEEKEND REKLAME
5 voor

2,75

p. doosje

1,59

té pond

1,95

héél pond

0,95

Hagelwitte

CHAMPIGNONS
Uit onze keuken

FRISSE SALADE
Geschrapte

WORTELTJES

PARTY
HUWELIJKSFEEST
REÜNIE
VERJAARDAG
RECEPTIE ETC.

incl. crème, versteviging en lak.

Wij hebben een te gekke baan
voor een

Grote

GRAPEFRUITS

f 15,-

SPAR

| UITVAARTVERZORGER

cHaltcstraqt 12, Eaodcwrt:
tcl; 02507.12505
is de ideale gelegenheid om uw

Onze Dulcia Vital permanent
Zacht, Soepel en Verzorgend!

'16 februari 1989.

|P. J. d'HONT

BAR-GRILL-DISCOTHEEK

Haar geef je alleen hel beste!

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

l

KASSIERE,
VERKOOPSTER
Je gaat full-time werken in onze
supermarkt en ga je de klanten
adviseren bij hun aankopen.
Ervaring is niet vereist. Voor
opleiding wordt gezorgd.
Kom langs of bel voor een afspraak met
L. Bouwens, tel. 02507-14361.

Henny's Hairline Tolweg 20
Zonder Afspraak Tel. 12231
Dinsd. t/m vrij d. van 9.00-17.00
Zaterdags van 8.30-15.00 uur.

2.74 M, 3.66 M, 4.10 M, 4.50 M, 4.88 M of 5.50 M!

Bouwbedrijf
Ter Horst
voor al uw
Timmer- schildertegel- en sanitairwerk
wand en gipsplaten
aanleg.
Ook voor uw renov.
en onderh.werk

En nog veel meer...

Voor meer info
en offerte
Tel. 020-311144

te vieren

DENKT U AAN IETS?
Neem eens vri|bli|vend kontakt met ons
op voor inlichtingen, organisatie en
div. mogelijkheden.

Tel. 02507-12808
02507-18893
020-330422

maten.

tel. O25O7-14443

- Vergroten winkel
150B88 Grote Krocht 19
99B88 Zandvoorterweg 2 - Oprichten garage

| Vraag rustig vrijblijvend
l alle inlichtingen bij:

i Secretaris Bosmanstraat 40
|l^041 KT Zandvoort
ilHék,02507-1:7244,: :

Leverancier van
Rolluiken
o.a. Verticale lamellen
Aluminium jalouzieen
Markiezen
In alle kleuren en
Zonneschermen
ilijvende offerte - scherpe prijzen GRATIS meten en plaatsen.

- Veranderen voorgevel

Kerkstraat 5

Ë

i

Aangevraagde bouwvergunningen
15B89

IN DE SUPER SLAGERIJEN VAN

l4 DIRK VAN DEN BROEK

Belangstelling? Reageer!
Burgemeester en wethouders verwachten uw schriftelijke reactie
binnen veertien dagen. Heeft u meer informatie nodig bel dan even.
Telefoon 61404. bureau welzijn.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

f Begrafenissen
| en crematies!

•SCHOUDER KARBONADE
•STROGANOFF of BRETONS GEHAKT!
•MALSE SPEKLAPJES
•HEERLUKE ROOMSCHNITZELS
•GEKRUIDE BRAADWORST

KWALITEITS FOTO'S IN
3 UUR KLAAR!!!

Burgemeester en wethouders van Zandvoort.
Svvaluëstraat 2.
2040 AA Zandvoort.

Tel. 02507-13278

l ofoektiïfc

SPAARAKTIE!

\Va( oimat wel/ijn?
Wel/ijn heelt b e t r e k k i n g op allerlei a c t i \ i t e i t e n op hel gebied van
openbaarbibliotheekvverk. sociaal-cultureel werk. maatschappelijke
op\ang- en h u l p v e r l e n i n g , emancipatie- en opbouwwerk, ouderenwerk en kinderopv ang.

Wij hebben Rob leren kennen als een betrouwbaar en plichtvol collega en een opgewekte en
spontane persoon.
Voor de wijze waarop hij zijn lijden heeft gedragen past slechts het diepste respect. Ons medeleven gaat uit naar zijn ouders en naaste familieleden.
Rob wij zullen je missen.
Directie en medewerkers
Casino Zandvoort

DAG en NACHT bereikbaar

STUNT!

Zandvoort /oekt

K A N D I D A T E N COMMISSIE
PLANVOORBEREIDING WELZIJN

DU AANKOOP
VAN 10 GULDEN
VERS VLEES en/of
VLEESWAREN:

Kroon Mode
HALTESTRAAT 55

NIEUWE DESSINS

VOSSEN
BADJASSEN
in dames- en
herenmaten
lusvasl

G/WoLOA/®
RONDKANTPANELEN-MDF

GRAfoLUX®
RONDKANTPANELEN

PVCKUNSTSTOFPANELEN

ALUMINIUM
PLAFONDS

Nieuw m het exclusieve programma van De
Graaf het GRAfoLON Ol plafondpaneel op
MDF-basis, met afgeronde kanten In een
prachtige zachtwitle Essen-repro struktuur
Een bijzondere verfraaiing voor uw interieur1
GRAfoLON" (met groef en messing) heeft een
royale maatvoering 16 mm dik en 235 mm
werkend breed Bovendien m verschillende
kamerbrede lengtematen:

U heeft liever geen houtstruktuur' Bewonder dan het
GRAfoLUX® paneel. In witte of
grijze satijnglans met een fraaie
softhne.
125 en 200 mm breed, waarbij
het witte paneel van 200 mm
breed leverbaar is m de lengten2 60 M, 3 M, 3.50 M
en 4 10 M BRAfoLUX

Een vrijwel hagelwit paneel met
een sprekende Essen-repro
houtstruktuur.

Ook kamerbreed, met weer een geheel
ander karakter: aluminium lamellen.

z,eh,erboven

GRAfoLON
J H'Af JU f N Mi»

Zij worden in elke door u (vooraf]
bestelde lengtemaat geleverd.

Dit moderne paneel heeft rechte
kanten en is 125 mm werkend
breed.

Tot maar liefst 6 M'

Uit voorraad leverbaar in de
lengten: 2.60 M, 3.05 M, 3.50 M,
4.10M,of510M.

BIJ De Graaf in twee werkende brtedten
(100 of 200 mm) er, uitgevoerd in een
aantal smaakvolle tinten en
kleuren.

BIJ De Graaf gaat er een wereld voor u open.
Nergens in Nederland treft u zoveel verschillende
panelen voor wanden en plafonds. Alleen al meer
dan 25 soorten gefineerde panelen. Naturel of dekkend gelakt, in moderne kleuren en tinten. |
Plus een handig montagesysteem, onder meer voor
het eenvoudig verlagen
van een plafond.
Kom bewonderen, dan
weet u wat ei (nog meer)
te koop is'

de Graaf plafonds
SHOWROOM AMSTERDAM: Danzigerkade 15 (Houthaven)
1013APAmsterdam-Tel 020-848483
Geopend Di t/mvrij 1000-1700U Zaterdag 1000-1600.U

DONDERDAG 16 FEBRUARI 1989

VVEEKMEDIA 30

Rode Kruis organiseert
vakanties voor zieken
en gehandicapten

Openbare Ulo School

ZANDVOORT - Het Nederlandse Rode Kruis organiseert ook
dit jaar weer vakanties voor langdurig zieken en gehandicapte
mensen Degenen die graag meewillen, kunnen zich nu nog
opgeven
Voor de 'doorsnee vakantiegan
ger zijn er mogelijkheden te over
Voor de langdurig zieken en gehan
dicapten is dat echter anders ge
steld Maar natuurlijk hebben ook
deze mensen behoefte aan vakantie
Daarom organiseert het Rode Kruis
Nederland jaarlijks 'speciale' vakan
ties in binnen en buitenland voor
met name de zwaarder verzorgings
en verplegmgsbehoeftige mensen
Vakanties met extra zorg, extra aan
dacht, aangepaste accommodaties
en een aangepast programma Het
Rode Kruis wordt daarbij geholpen
door tal van vrijwillig medewerkers
uit allerlei 'disciplines', zoals artsen,
verpleegkundigen en natuurlijk de

eigen medewerkers Serviceverle
nmg speelt daarbij een belangrijke
rol om de deelnemer een zo prrttig
mogelijke vakantie te bieden
Degenen die graag gebruik maken
van deze mogelijkheid kunnen zich
tot l april opgeven Inlichtingen
over de vakanties kan men inwinnen
bij mevrouw U Bosman van het
Rode Kruis afdeling Zandvooi t tele
foon 14624 Zij kan een en ander ver
tellen over de kosten vakantiebe
stemmingen en het vervoer
Uiteraard verdient het aanbeve
hng zich tijdig op te geven, want de
belangstelling voor deze vakanties is
altijd groot Daarentegen is het aan
tal plaatsen per project beperkt

Fancy-f air Beatrixschool
ZANDVOORT De Beatrixschool houdt morgenmiddag, vrij
dag 17 februari, een fancy fair voor leerlingen, ouders, oma's en
opa's en andere familieleden De opzet is dit keer iets 'anders
dan anders'

Deze foto uit het schooljaar 1950/1951 werd ingezonden door mevrouw
Zwemmer en toont de derde klas van de toenmalige Openbare Ulo School.
Later zou deze omgedoopt worden tot de Gertenbach Mavo.
De leerlingen zijn (v l.n r.): zittend. Tonny Laane, Jaap Bruynzeel, Gerlach

Weekenddiensten
Weekend: 18/19 februari 1989
POLITIE tel 13043, Alarmnummer
14444
BRANDWEER tel 61584, alarm
nummer 12000
AMBULANCE tel 023319191 (On
gevalllen), Centrale Post Ambulan
cevervoer (CPA) Kennemerland
DIERENAMBULANCE (Regionale)
023 334323/363476

Huisartsenpraktijk Nieuw Noord
tel 19507, Ad Scipio Blume Huisartsenpraktijk G.J.J. Mol/P.C.F. Paardekoper Voor dienstdoende arts
bellen tel 15600/15091 Verdere in
lichtingen omtrent de weekenddien
sten worden verstrekt via de tele
foonnummers van de huisartsen
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Fliermga, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts Hiervoor de eigen tand
arts bellen
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J W
Neutel, tel 13073
Wijkverpleging Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleeg
kundige 023 313233
Verloskundige.
Mevrouw
Tme
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand
voort,
tel
02507-14437,
bgg
023 313233
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor
beckestraat 17 te Zandvoort, tel
15847
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening Voor informatie, advies en

hulp tel 17373, op alle werkdagen
van 10 30 12 30 uur
Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Dienstencentrum Zandvoort. Komn
ginneweg l, tel (02507) 19393
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd
t/m vrijd 09 00 09 30 uur
Belbus Om van de belbus (voor be
woners van 55 jaar en ouder) ge
bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel 13141, tus
sen 1100 en 1700 uur De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente
Alg. Maatschappelijk Werk Zand
voort. Noorderstraat l, tel 13459 bgg
023 320899 of 320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver
der volgens afspraak Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere m
woner van Zandvoort, is gratis
Telef Meldpunt Sexueel Geweld tel
023 329393 op werkdagen 12 00 14 00
uur en ma avond 19 00 21 00 uur
Wetswinkel Gemeenschapshuis L
Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van
17 30 18 30 uur
Huurdersspreekuur NVH Ie en 3e
dinsdag v d maand m 't Stekkie, Fle
mingstraat 9, 20 00 - 21 00 uur
Storingsdienst Gasbedrijf tel 17641
Taxi: tel 12600

| Kerkdiensten
Weekend: 18/19 februari 1989
Hervormde Kerk, Kerkplein.
Zondag 10 00 uur D S J A van Leeu
wen, m m v Herv Kerkkoor
Kmdernevendienst/Creche
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10 00 uur Geen opg
Kmdernevendienst

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag 09 30 uur Zondagsschool
/Bijbelgespreksgroepen
10 30 uur Morgendienst, ds J Over
duin
19 00 uur Avonddienst, ds J Over
duin

Halderman, Fred Ploegman, Ernst Walrecht, Jan Visser en Wim Drost
Staand: Piet van Veghel, Loek van Luycken, Joukje Jongsma, Nellie Loos,
Hans Meertens, Willy Paap, Piet van Koningsbruggen en Corne Kreijger
Geheel rechts de heer Bos.

Totasch en Perlemoer'
binnenkort in De Krocht
ZANDVOORT - Toneelvereniging 'Wim Hildermg' laat ook dit
jaar van zich horen Op 3 en 4 maart wordt in gebouw 'De
Krocht' onder regie van Ed Fransen een 'dijk' van een stuk op de
planken gezet 'Potasch en Perlemoer op vakantie in Zand
voort', is de titel van de klucht, vol komische verwikkelingen

in een textielzaak, honderden malen weer iedereen van deze nog steeds
vertolkt op het Nederlandse toneel bloeiende vereniging heeft weten te
Ouderen weten vaak nog te vertel mobiliseren om aan het stuk mee te
len, hoe zij reeds jaren geleden tel doen, verwacht een zeer geslaagde
kens weer 'krom lagen' van het la avond
enen
Het plaatsbespreken en de voor
Springlevend zijn Potasch en Per verkoop van de kaarten vindt al op
lemoer op deze avonden in 'Gebouw woensdag 22 februari plaats van
de Krocht', opgevoerd door Zand 19 00 tot 20 00 uur m het Gemeen
voorts enige Toneelvereniging 'Wim schapshuis Tevens worden vanaf
die datum de plaatsbewijzen tegen
Hildermg'
Dat belooft lachen, gieren en brullen een prijs van Fl 7,50 te koop aange
aldus ingewijdenen, tijdens de dol boden bij Drogisterij de Gaper m de
dwaze scene's Die zijn rijkelrjk ver Kerkstraat Donateurs hebben zoals
tegenwoordigd in deze drie uur du vanouds weer gratis toegang

AGENDA
Donderdag 16 februari:
Openbare vergadering Commissie
voor Algemene Zaken, commissie
kamer Raadhuis, ingang Halte
straat, aanv 20 00 uur
Vrijdag 17 februari:
Tiener disco m 't Stekkie, Celcms
straat 190, 12 20 jaar, toegang ƒ!,,
aanvang 19 00 uur
Zondag 19 februariKlaverjasinstuif m 't Stekkie, 14 00
17 00 uur, entree ƒ!,
Zaalvoetbaltoernooi m Pellikaanhal
georganiseerd door Zandvoort '75,
aanvang 18 00 uur Entree gratis

Roomskatholieke Kerk
Vrijdag 10 00 uur E V
Zaterdag 19 00 uur E V , J v d Meer
Zondag 10 30 uur Woord Komm
viering m m v Caeciliakoor, B J
van Gaart
Kmderwoorddienst

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur
J M Pekelhanng
Kantoor Gasthuisplein
12 Zandvoort tel 02507
17166 Postadres
postbus 26 2040 AA
\'
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u
dinsdag 10 13 14 16 u
woensdags 11 u
donderdag 10 12 en 13
17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn Tel 02975-40041
Postadres Postbus 223 1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties tel 020 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie Gasthuisplein 12 Zandvoort tel
02507 12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Faxnummer redactie 020 6684859
Abonnementsprijzen ƒ 13 50 per kwartaal
ƒ 24 75 per half jaar ƒ 44 75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers / 1 25
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc
ma t/m vr 08 30 17 uur tel (020) 6 68 13 00
Bezorgklachten vrijdag 9-12 u tel 0250717166
Zandvoorts Nieuwsblad Is opgericht in
1941

Vrouwenkoor
breidt
optredens uit
|

ZANDVOORT Het Zandvoorts
Vrouwenkoor timmert de laatste
tijd wat meer aan de weg, omdat
Periode 7 13 februari 1989
men het leuk vindt, wat vaker op te
treden Nieuwe leden zijn daarbij
Ondertrouwd:
Heyer, Harry en Van der Mije, Anna welkom
Wilhelmma Maria
Velen zullen het Zandvoorts Vrou
wenkoor ondertussen al kennen
Overleden.
want men zit bepaald niet stil Enige
Dias Santühano, Willy Alexander, tijd geleden, in oktober, is er een
oud 79 jaar
nieuw bestuur aangesteld Dat be
staat nu uit G Haitsma Muiier,
voorzitter, M Bol, secretaresse, L
Versteege, penningmeester, J Fran
(ADVERTENTIE)
ke, tweede penningmeester, en C
Halderman
Regelmatig is het Zandvoorts
Vrouwenkoor in deze gemeente, en
soms ook daar buiten, te beluiste
ren, zowel met een klassiek als met
een populair genre De dames willen
het aantal optredens echter wat ver
meerderen en zij zijn daar al druk
mee bezig Afgelopen maanden zon
gen zij onder andere al op het Nieuw
jaarsconcert, op het cai navalsfeest,
in Huis in de Duinen en op Nieuw
Unicum Voor woensdag 22 februari
staat er een optreden m de Bodaan
stichting op het programma Boven
dien repeteert het vrouwenkoor nu
ZOEKT DRINGEND
al weer hard voor het jaarlijkse con
voor werknemers van buitenlandse
eert, dit jaar op zaterdag 27 mei in de
bedrijven
Hervormde Kerk Het wordt een
gestoffeerde en/oi gemeubileerde
'grandioze avond vol verrassingen',
FLATS EN HUIZEN
zo verzekert men
in de driehoek
Het enthousiaste koor ontvangt
Amsterdam Utrecht Den Haag
graag nog wat nieuwe leden binnen
de gelederen Degenen die hiervoor
020-44.87.51 (4^ belangstelling
hebben, kunnen vrij
RENTHOUSE INT B V
blijvend een kijkje komen nemen, of
[Mederhoven 1 9 2 1 Ansterdam
meezingen, op een van de gezellige
(lid WW)
repetitie avonden die wekelijks, op
verpui n ng ; d Oeme< ite A dim)
woensdagavond, in gebouw De
Krocht worden gehouden

De afdelingen Haarlem en omstre
ken van de Nederlandse Vereniging
van Huisvrouwen wonen maandag
20 februari de opname bij van de
show Wedden dat gepresenteerd
door Jos Brink Hiervoor vertrekt
men om 18 15 uur per bus naar Aals
meer De kosten bedragen j 32,50 per
persoon Inlichtingen kan men knj
gen bij mevrouw W Beukers, tel
023 330187
Dinsdag 21 februan brengt men
een werkbezoek aan Douwe Egberts
in Utrecht Men vertrekt om 09 00
uur met de bus van Perron K vooi
het NS station te Haarlem In Breu
kelen wordt koffie met gebak geser
veerd in het Onental Palace Hotel
Bij D E wacht de dames eveneens
koffie, een filmpresentatie en een
bezoekje aan het bedrijfsmuseum
Kosten /25 p p
Inlichtingen bij mevrouw W Paap,
tel (02507) 13423
De \eienifiins oi^amseert tevent,
tal v a n cuisussen waaiondei ook
een zogenaamde voorjaarsgioencur
ADVERTENTIES

*

FLORA

Thema Spelen met licht en water

Er wordt gezorgd voor tal van acti
viteiten waaraan de kinderen tegen
een kleine vergoeding kunnen deel
nemen De ouderraad biedt thee,
koffie hapjes en drankjes te koop
aan, er is een loterij met waardevolle
prijzen en m de aula vindt men goed
kope plantjes

Gertenbach presenteert
zich tijdens open dagen

Men hoopt natuurlijk dat vooral
leerlingen uit de hoogste bassi
schoolgroepen en hun ouders ge
bruik maken van de open dag, om
alle mogelijkheden op de Gerten
bach in ogenschouw te nemen De
gasten worden na hun ontvangst
door een van de leerlingen rondge
leid langs de lokalen
Men kan dan ook een kijkje ko
men nemen in het nieuwe informati
ca oftewel computerlokaal, dat vrij
wel geheel door de leerkrachten m
hun vrije tijd is ingericht Nog met
alle computers zijn er, van de elf in
totaal zijn er acht nog 'onderweg

Vereniging van
Huisvrouwen

besteden we dat aan een verrijdbare
computertafel, want onze eerste
computer komt er aan'
De met verkochte spulletjes wor
den weer mee naar huis genomen of
blijven achter vooi de verkoping la
ter m het jaar, in het jeugdhuis ach
ter de Hervormde Kerk

ZANDVOORT De Wim Gertenbachschool houdt vrijdag 17
en zaterdag 18 februari open dagen Belangstellenden zijn dan
Sinds de twintiger jaren is dit ver
rende klucht, die werd geschreven welkom om een kijkje te komen nemen, vrijdag van 19 00 tot
haal van de wederwaardigheden van door Johan en Jan Blaazer
twee onafscheidelijke compagnons Regisseur Ed Fransen, die ook nu 21 00 uur, zaterdag van 10 00 tot 12 00 uur

Jehova's Getuigen Gem Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Zat 17 00 19 00 uur en maandag
1900 2100uurlnl R van Rongen,
NPB:
Donderdag 16 febr 14 30 uur Bijbel L Meeszstraat 14, Haarlem, tel
kring
023 244553
Zondag 10 30 uur ds S v d Meer,
Haarlem

[ Burgerlijke stand

Op een vorige rommelmarkt, een
paar jaar geleden, verkocht de ou
derraad de spulletjes die door de
kinderen waren aangeleverd De op
brengst was toen geheel voor de
school Dit keer kunnen leerlingen
en ouders zelf hun artikelen prijzen
en verkopen Zij krijgen m het speel
lokaal of in de gang een plekje aange
wezen voor een eigen 'stand Van de
opbrengst is 25% voor de school, 75%
voor de verkopers zelf Maar 'het
gaat ons m de eerste plaats om de
gezelligheid en het sociale contact',
aldus ouderraad en onderwij steam
m een schrijven aan de ouders
'Mocht er een batig saldo zijn, dan

VERENIGINGSNIEUWS

Een aantal leerkrachten volgt al em
ge tijd uitgebreide cursussen om zo
doende de kennis over computers te
completeren en goed over te kunnen
dragen Twee oud leerlingen zijn te
vens aanwezig om een demonstratie
te geven met een programma dat
vergelijkbaar is met dat wat op
school gehanteerd gaat worden
Voor de leerlingen hebben de ko
mende dagen sowieso al een bijzon
der tintje In het kader van het mu
ziekonderwijs van de school kunnen
zij vrijdagochtend een optreden bij
wonen van het Trio Jaap Keunen

Bolbloemenshow
Consumentenbeurs Mechanisatiebeurs

16 T/M 26 FEBRUARI'89
TUINCENTRUM

H. V.d. WURFF
'N GROTE KEUZE IN
BLOEIENDE - BONTE en

GROENE KAMERPLANTEN
van klein tot 2 mtr groot

Ook voor de tuin bemeste
tumaarde, potgrond, compost,
tuinturf - turfmolm - koemest

Lange Muiderweg 12

Weesp
Tel. 02940-12978

Riek en Joop Heiligers zijn weer 'weggers'
ZANDVOORT - Op 9 februa
ri 1939 werden Frederica Hendnka van der Meij en Johannes Mattheus Heiligers in de
Antomuskerk m Aerdenhout
in de echt verbonden Afgelo
pen zondag werd het heugehjke feit herdacht met een mooie
eucharistieviering m diezelfde
kerk Daarna volgde een gezel
lig feest m de Zoete Inval met
de acht kinderen en hun echtgenoten, de zeventien kleinkmderen, de acht broers en zus
ters van de bruid en de twee
nog in leven zijnde zusters van
de bruidegom
Joop Heiligers werd geboren in
Haarlem, waar hij de lagere school
bezocht Het was in die tijd moeilijk
om aan werk te komen en daarom
trof het dat z'n vader in Bentveld een
brood en banketbakkerij had "We
hadden daar twaalf klanten en ik
ging brood bezorgen met de trans
portfiets Toen de wijk zich uitbreid
de en we er klanten in Haarlem bij
kiegen, ging ik met de bakfiets ' In
Zandvoort hadden ze geen afne
mers, maar hij moet er beslist wel
eens geweest zijn, anders had hij
nooit Riek van der Meij ontmoet
Haar geboortehuis stond in de Swa
luestraat, maar het gestaag uitbrei
dende kindertal noodzaakte brand
stoffenhandelaar Van der Meij te
verhuizen naar achtereenvolgens de
Kruissteeg, de Schoolstraat en naar
de Zandvoortselaan 319, waar nog
steeds de brandstoffenhandel geves
tigd is
Behalve Riek speelde ook TZB
een belangrijke rol in het leven van
Joop Heiligers, maar toen hij als
speler van het eerste elftal eens een
paar flinke schoppen tegen z'n sche
nen kreeg, waardoor hij een week
lang de wijk met kon doen, moest hij
op vaderlijk bevel stoppen Maar er
bleef op voetbalgebied nog genoeg
over Hij ging jonge voetballers bege
lelden, werd voorzitter van de elftal
commissie, zorgde dat TZB tijdens
de evacuatie kon voetballen op het
terrein van DSS en stond later aan
de lijn toen z'n eigen zoons gingen
voetballen Hij werd in 1966 be
noemd tot erelid van TZB en nog
steeds wordt ieder jaar het "Joop
Heiligers toernooi" gehouden, waar
bij hij als naamgevei uiteraard pre
sent is

Toon Hermans
En dan was er 't Voetlicht, een
rooms katholieke toneelvereniging
met ruim vierhonderd leden die

tien families een pak vanille ijs aan
en daarmee was het ijs gebroken De
zaak liep geweldig 's Zomers wer
den er op een mooie zondag zo'n zes
mud aardappels verwerkt en zoon
Hans, thans eigenaar van de brood
en banketbakkerij aan de Zand
voortselaan, herinnert zich hoe hij
en z'n broers 's morgens vroeg moes
ten helpen met pitten De plek was
ideaal maar toen kwam de Shell en
die wilde er een benzinestation neer
zetten Ze boden meer pacht dan wij
en toen moesten we verdwijnen '
lacht Joop Heiligers

Riek en Joop Heiligers kijken terug op een vijftigjarig huwelijksleven.
Foto Berlott

jaarlijks op drie achtereenvolgende werken Maar als je een groot gezin
avonden met zelfgeschreven revues hebt en als eigen baas geen kmder
bijslag krijg! schiet je met alleen
op de planken van Monopole en
later Zomerlust verscheen
maai de eer natuurlijk niet veel op,
aldus Joop Heiligers Toch hebben
Mevrouw Heiligers toont met ge h ij en Jan Plantenga ook buiten
rechtvaardigde trots plakboeken vol Zandvoort eens bekendheid gekie
foto's en recensies, waai uit blijkt gen dooi hun optreden m oen Nedei
dat echtgenoot Joop, samen met Jan landse film met kostelijke gebeiute
Plantenga, succes oogstte m tal van nissen die zich in Zandvooi t af
cabaretvoorstellmgen, geregisseerd speelden
door Bert van Gijzel Ook bij men
sen van het vak want toen Frans
Muiiloff en Toon Hermans eens een Patat
voorstelling bijwoonden werdhij na
Dat Joop Heiligeis haid wei ken
afloop door laatstgenoemde bena nooit geschuwd heeft bleek toen hij
dei d om deel te gaan uitmaken van in 1959 naast de bakkenj ei iets bij
gme; doen Hij pachtte een stuk
zijn gezelschap
Joop, die inmiddels de bakkerij grond aan het eind van de Dr Geike
van zijn vader had overgenomen straat en zette daar een patatkiaam
voelde er uiteraard \eel \oor maar neei Omwonenden \\aren er be
vroeg, heel praktisch wat er tegen paald niet gelukkig mee maai Joop
ovei stond 'Dat bleek de eer te zijn \\ist ze handig te bespelen Op de
om met Toon Hermans te mogen da» \ in de opening bood hij de vijf

De kampwinkel op camping De
Zeereep vormde een nieuwe uitda
ging ' We hadden een goede omzet
en hebben er prettig gewerkt,' ver
telt z n vrouw 'Onze klanten waren
voornamelijk Amsterdammers en
dan \ alt er heel wat te lachen ' Toen
de kampeerders echter steeds meer
hun boodschappen bij een super
markt gingen halen daalde de om
zet Bovendien noopte een opeiatie
Joop het wat kalmer aan te gaan
doen

Wegeer s
Toen de kinderen de deur uit v. a
i en weid het huis aan de Fleming
straat te groot en betrokken ze een
flat aan de Van Lennepweg En sinds
twee jaai woont het bruidspaar op
een vertrouwde stek aan de Zand
voortse'aan in Bentveld We zijn
weer ueggeis zegt Riek die zelf
lijdt v,aardoor ze nogal eens op pad
kunnen Ik heb een geweldige
vrouw zegt JoopHeihgeis en zoon
Hans v indt dat z n ouders het met de
kinderen eigenlijk best getroffen
hebben Alle acht getrouwd alle
maal w erk en niet een gescheiden
Waai maak je dat nog mee7
C E KRAAN MEETH

Dommel
IK WEB NIIKt; TE6EN
04PEN WET 15 PC
MANIER
WAAROP"/

9f I»T IS HET ''
MOET d£ IN STJL
R7EN
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Prestaties:
Topsnelheid 235 km/h. Acceleratie van O
lot 100 km/h in 9,2 sec. Brandstot'verbruik bij 90 km/h 8,9 1. per 100 km, bi|
120 km/h 10,9 I. per 100 km, in de stai'
17,1 liter per 100 km.

een echt topmodel

Techniek

Audi heeft mei deze V8 de zaak wel zeer grondig aangepakt want naast een
uitbundige liixc en compleetheid hebhen de Audi ontwerpers de V8 voorzien van
/eer geraffineerde technieken. Maar waarom zouden we niet eens gaan rijden met
deze toch wel zeer hij/.ondere automobiel?
Ik denk trouwens dat u het wel met mij eens zult zijn dat het voor we gaan sturen,
toch wel interessant is om eerst even de buitenkant rustig in ogenschouw te nemen.
I let eerste wat dan opvalt is dat deze Audi V8 er wat agressiever uitziet dan de 100en 200-serie. De koets wil gewoon laten zien dat deze automobiel heel wat mans is.
Dit wordt mede veroorzaakt door de uitgebouwde wielkasten met daarin een setje
brede slotten in de maat 215/60 gemonteerd op 15x7,5 inch lichtmctalen velgen.
Ook dragen de laag doorlopende spoilers v oor en achter daar toe bij. Kort en goed,
die VS is een indrukwekkende >erschijning.

Wanneer komend voor|.Ki[ de nieuwe
l-ord Hestu m heel liurop.i op de nuirkt
wordt gebracht, /al het model r u i m drie
mil|oon testki!omcter> onder werkelijke
praktijkomstandigheden achter de rug
hebben De hellt hiervan /al niet door
l-ord testrijders worden algelegd. maar/al
door gewone automobilisten op de openbare weg worden \erreden.
Als onderdeel \an een grote kwaliteitscampaane rond de nieuwe auto. /al Kord
\oor het eerst in de geschiedenis een speeiale teM\ loot hesta's uit de soorproduktie beschikbaar stellen aan automobilisten
van geselecteerde commerciële bedrijven
en overheidsinstanties in tal v a n Europese
landen. De/e uitgebreide praktijkles! gaat
begin december van start - maanden voordat de nieuwe Fiesta's aan het pukbhek
worden gepresenteerd.
Voor de proef worden bijna 250 Fiesta's.
in alle geplande carros.serieversies. uitlustingsmveaus en motor/versnellingsbak-combinaties, over heel Europa inge/et en al de/e auto's /uilen werkelijk op
kwaliteit, duur/aamheid. bedrijfskosten
en betrouwbaarheid worden gecontroleerd. Tot de gebruikers behoren commerciele bedrijven en politiekorpsen, evenals
medewerkers van de landelijke Ford vestigingen.
De informatie die door dit klamen-evaluatieprogramma wordt verkregen, /al
door Ford worden geanalyseerd teneinde
eventuele kwaliteitsproblemen te kunnen
vaststellen en oplossen, lang voordat de
eerste auto's aan het publiek worden verkocht.
Bij de presentatie van het klantcn-evaluatieprojekt. verklaarde de topman van Ford
m Europa. Alex J. Trotman. dat Ford naar
topkwaliteit streelt bij alles wat het concern onderneemt. "We geloven dat de geheel nieuwe Fiesta de klant de allerhoogste kwaliteit in / i j n klasse /al bieden.

Door de/e auto's aan het begin van de
Europese w inter beschikbaar te stellen aan
automobilisten die veel kilometers onder
/ware bedrijfsomstandigheden rijden
k u n n e n vve snel gegevens over praktijker
varingen ver/amelen. De/e stellen ons n
staat het hoogst mogelijke kvvaliteitsm
veau te garanderen wanneer u e de nieuwe
hcsta volgend jaar op de markt brengen."
Ford heett twee officiële toto's vrijgegeven van het nieuwe Fiesta model die in hel
voorjaar in Europa op de markt wordt gebracht. De foto's tonen hel vóór- en achteraan/icht van het vijldeurs hatchbackmodel. De Fiesta /al ook in een dnedeursuitvoenng worden geleverd. Vanaf begin
december / i j n /o'n 250 auto's uit de voorproduktiesene door de gewone automobilisten op de Europese wegen getest, als
onderdeel van een groot kwahteitsbevvakingsprojekt. Al de/e testwagens bij elkaar /uilen ruim 1.5 miljoen kilometer
afleggen voordat de olliciele verkoop van
de Fiesta beszmt.

Wanneer we ingestapt /.ijn en gaan /itten.
dan realiseren we ons dat die /eteis en het
stuurwiel / i j n overtrokken met een bij/onder traaie kwaliteit leder en ons oog
wordt gestreeld door vvortelnotenhouten
ji.melen op het dashboard, deuren en middenconsole. En om vooral niet de indruk
te wekken dat er ook maar ergens op bcknibbeld is. is de dakhemel en de rest van
de bekleding uitgevoerd in een prachtige
Engelse wollen slot Waarschijnlijk dus
toch met een schuin oog naar een Jaguar
gekeken!
De functionaliteit heelt echter met geleden
onder al dc/e weldadig aandoende luxe
De instrumenten /ijn goed m het /icht
geplaatst en on/e handen vinden als van/elf de bedieningsorganen. Wanneer vve
het eontactsleuteltje omdraaien vertelt een
vaag gc/oem inde verte ons dat de V 8 met
/ijn 32 kleppen en 250 paardekrachten tot
leven is gekomen. Voordat we de viertraps automaat in drive /ctten. nemen we
even de moeite om de volautomatische
airconditioning op 21 graden te /etten.

Vierwielaandrijving
Na het inschakelen van de automatische
bak en een beetje gas geven /.et Audi's
trots en glorie zich middels de constant
v icrwiel aangedreven wielen in beweging.
Nogsteeds isde VS motor amper te horen.
Rustig rijden wij het parkeerterrein van
het hotel al. waarbij opvalt dat de stuurbe-

WIKA B.V.

Autonteuws

Het uiterlijk van de Audi VK i\ wat agressiever dan die van de 100- en 200-serie
nomcn worden met snelheden waar we
normaal niet van zouden durven dromen.
Het forseonderstuur, waarde Audi's zonder vierwiel aandrijving nogal mee behept
zijn, is teruggedrongen tot een ongevaarlijk heel licht schuiven van de voorwielen
naar de buitenkant van de bocht. Het
enorme koppel, in innige samenwerking
met de 250 pk. zorgt er voor dat medeweggebruikers bergop een compleet minderwaardigheidsgevoel krijgen want ook
hier lijkt het of ze stil staan.

Nieuwsgierigen

door Rein Leppink
Postbus, 383
8200 AJ Lelystad

krachtiger /.ijn werk feilloos verricht.
Moeiteloos mengen we ons dan ook in het
drukke verkeer van Munchen. De automatische bak schakelt middels /.ijn clcctro-hydraulische besturing /onder ook
maar een schokje te voelen exact op tijd
naar de juiste versnelling. Onderwijl luisteren we naarde Moonlight Serenade van
Glenn Miller. waarvan het geluid ons omspoelt via v i j f luidsprekers. Het onderstel
van de/e Audi V8 /orgt er inmiddels voor
dat slechte bestrating wordt gladgcstreken.
Ondertussen bereiken wij de autobahn en
komen dus in de gelegenheid om ongestraft eens te ervaren hoe het nu wel /.h met
de snelheidscapaciteiten van on/e vriend.
Plank gas geven resulteert in een effect
van te worden afgeschoten dooreen katapult en de versnelling die daarbij optreedt
/orgt er voor dat we stevig in de vorstelijke /etels worden gedrukt. Bij ieder schakelmoment /.vviept de naald van de toerenteller heen en weer. Graag willen we
geloven dat de acceleratie van O naar 100
km/h verloopt m de korte spanne tijds van
9.2 sec. en het overige verkeer lijkt wel
stil te staan wanneer wij de topsnelheid
van ruim 235 km/h bereikt hebben. Natuurlijk hoor je bij die snelheden duidelijk
de wind om de koets fluiten maar de 8
cilinder motor is ook dan noc opvallend
stil.
Maar genoeg van dit geweld. We klimmen
in de van ABS voorziene hohouwers en
draaien de autobahn af richting bergen en
haarspeldbochten om de Audi V8 ook daar
eens duchtig aan de land te voelen. Nu
hoefje in de buurt van Munchen nooit erg
ver te gaan om deze omstandigheden te
vinden, vandaar dat we in de kortste keren
bezig zijn of we de een of andere bergrace
moeten winnen. En hiervooral merken we
de enorme voordelen van de constante
vierwiel aandrijving. Bochten kunnen ge-

Doch het wordt tijd om weer naar ons
uitgangspunt terug te keren. Op ons dooie
akkertje. om alle nieuwsgierigen - en dat
/.ijn er vele - volop de gelegenheid te gevcn om de nieuwe Audi V8 te bcwonderen. sukkelen we Munchen weer binnen.
De boordcomputer weet ons dan te vertellen dat we gemiddeld 13,4 liter Eurosuper per 100 km hebben opgesoupeerd.
Om de concurrentie de baas te kunnen.

BARON

Autoverhuur BV
Als u zonder auto bent
kunt u bij BARON BV
al een auto huren
v.a. ƒ 27,50 excl. BTW p. dag
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
Ook verhuur 9-persoonsbus
Verhuur vanuit Haarlem. Hoofddorp,
Heemstede, Overveen
RESERVEER NU
EEN AUTO VOOR
DE WINTERSPORT

De

Wim Gertenbach Mavo
houdt

Bel 7 dagen per week

BARON
Autoverhuur BV

Paul Krugerkade 10 (t o. Vomar bij Spaarne) Haarlem.
Tel. 023-270434

op vrijdag 17 februari van 19.00-21.00 uur
en zaterdag 18 februari van 10.00-12.00

KOM EN OORDEEL ZELF
Op maandag 20 FEBRUARI 1989, aanvang 20.- UUR zal in de grote zaal
van het GEMEENSCHAPHUIS in ZANDVOORT een lezing met diavoorstelImg over Israël gehouden worden.
Spreker is JAAP DE JONG uit Israël.
Jaap heeft in de loop der jaren tientallen groepen belangstellenden, waaronder leden van het koninklijk huis. Israël laten zien.
Ook nu kunt U het land Israël veilig bezoeken.
Hoe U gaat reizen en wat U allemaal te zien krijgt zal hij op deze avond vertellen en vertonen
Kritische vragen zal hij vanzelfsprekend eerlijk beantwoorden Echter het is
niet de bedoeling dat het een politiek debat wordt.
Daarom: Kom naar Israël en oordeel zelf.
Joop Menger - Zandvoort
De toegang 'ot deze avond is gratis.
Coördinator

Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

BANDENHAL
Speciaal adres voor:

Adres: Parallelweg 10
(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
7
Geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Tel. 020-226445.

HAARLEMS
HARDHOUT

VeBserbroek
Rijksweg 343
023-375381
b.g.g. 250402

TE KOOP

keukenblokken
kasten en bladen
* * *

Bruynzeeistellingen
/ 60,- p. strekkende meter

Kroon B.V.
Tel 17619-16840

ai mama nai taf «uu iu9 om uu uu au UB aai

jRODUKTIES
WIBAUTSTRAAT 131, 1091 GL AMSTERDAM, TEL. 0 2 0 - 5 6 2 2 5 2 2 , FAX 020-562 2713

48 mnd.*
143,03

1 91 ,72
266,10
380,15
506,87
1006,38

60 mnd.*
1 20,48
160,89
222,88
318,41
424,55

841 ,56

*Langer dan 60 mnd. voor woningverbetering,
boot of caravan
*Andere looptijden en bedragen mogelijk
*Geen informatie bij werkgever
*Vlot en diskreet
*Rente fiskaal aftrekbaar
*Meestal kwijtschelding bij overlijden

BEL NU

96 mnd.*

221,295,591,886,-

120 mnd.*

191,255,51 1 ,- ' *«.
•7C-7

767,-

V a

' '
10,2%

DOORLOPENDE KREDIETEN
Aflossing Rente
Bedrag
1 1 .000,16.000,30.000,41 .000,50.000,-

per mnd.
220,320,600,820,1000,-

per mnd.
0,87%
0,83
0,83
0,81
0,81

Ik wil het volgende bedrag lenen:
D f 1.000,- D f 12.000,- D f 22.000,- D f 34.000,D f 3.000,- D f 14.000,- D f24.000,- D f35.000,-

D f 5.000,- D f 15.000,- D f 25.000,- D f 40.000,D f 7.000,- D f 18.000,- D f 28.000,- D f 50.000,D f 10.000,- D f 20.000,- D f30.000,- D
per maand

Ik wil terug betalen ƒ

CTO Naam
AdresPostc./woonplaats-

Tel.

05270-16991
ma-vrij van 09.00-19.00 uur,
za. van 11.00-14.00 uur

-Geb. datum —

-Netto inkomen .
BeroepVult u deze informatiebon in, knip hem uit en stuur hem op in een
gesloten enveloppe zonder postzegel aan: Becam, Antwoordnummer
1602, 8300 WJ Emmeloord. Wij sturen u dan een gratis offerte.

Te huur voor
enige
maanden
gemeub.
appartement.
Tel.

15178.

.

BALK
BAKT

Tijdelijk
spec. menu

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Goulash soep
Stokbrood
Oiv. soorten vlees
Seizoensalade
Palacinka

BROOD
DEZE WEEK

ADVOCAATSCHNITT
Bij

8,75
'

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28

13,50 p.p.
Dinsdag en woensdag
gesloten.

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien,
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

GAAT U BINNENKORT EEN HUIS IN EEN NIEUWBOUWPROJECT KOPEN?
Teken dan niet tegelijkertijd met de koopakte van uw
nieuwe woning de hypotheekofferte.
Informeer eerst vrijblijvend hij hypotheek- en assurantiekantoor HERINGA voor een goed en onafhankelijk
advies op hypotheekgebied. Speciale tarieven voor
nieuwbouw, ook in Zandvoort.
B.V. 7.2% 15 jaar vast 1.2% afsluit.
Hypotheek- en Assurantiekantoor

HERINGA
rei. 023-246666

Tel. 02507-19930
Ons bedrijf is gesloten van
6 t/m 19 februari

Rijnegomlaan 3, Aerdenhout

Tel. 19632.

Tevens

/ VORMGEVEND IN ZET- EN DRUKWERK

5.500,7.500,10.500,15.000,20.000,40.000,60.000,-

uitgez. zondag

gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

lage prijzen

Uw zetwerk via kopij, floppy of modem?

in handen

Tel. 15110

Openhaardhout

KOMT OOK
AAM HUIS

BECAM leent u geld! Lopende lening geen bezwaar!

Zeestraat 41

uur
Adres: Zandvoortselaan 19a.

Gediplomeerde
Pedicure

EEN ANDERE AUTO KOPEN?

DUBROVNIK

Autoruiten en kentekenplaten
ook voor lekkages van vopr-of
achterruiten (met garantie).

Bel 020-739931

(Advertentie)

Joegoslavisch
Restaurant

Sinds 1954

of na 18.00 uur 02507-14634
Wika is echt de goedkoopste

heeft Audi het bij deze V8 niet alleen
ge/.ocht in geraffineerde techniek en grote
luxe. De belangrijkste concurrenten hebben namelijk de kwalijke gewoonte om
hun modellen in de basisuitvoering nogal
kaakjes aan te bieden en forse prijzen te
vragen voor alle extra's. Audi heeft deze
weg niet bewandeld want bij de basisprijs
van plusminus ƒ 165.000,- is de uitrusting vrijwel compleet. Zo is er bijvoorbeeld een doorlaatmogelijkheid voor
ski's, antiblokkeersysteem, elektrisch instelbare buitenspiegels, elektrisch verwarmbaar zijn de buitenspiegels en ruitensproeiers, de raambediening gaat ook al
elektrisch en vanzelfsprekend is er een
centrale deurvergrendeling. De al eerder
genoemde boordcomputer en automatische airconditioning is ook al standaard.
En zo heeft Audi toch een stelletje ijzersterke argumenten om de concurrentie het
leven zuur te maken, ook al is zo'n sprong
naar die topklasse, hoe goed ook voorbereid, altijd een sprong in het ongewisse.

Acht cilinder V8 motor met 32 klcppen. Boring x slag 81,0x86,4 mm. Cilinderinhoud 3562 cm3. Compressicverhouding 10,6:1. Volelektrisch inspuitsysteem, afsluiting van de brandstoftoevoer bij afremmen op de motor.
Max. vermogen 184 kW (250 pk) bij
5800 omw/min. Max. koppel 340 Nm
bij 4000 omw/min.
Permanente vierwiel aandrijving met 2
automatische blokkeringen, elektronisch gestuurde lamelkoppeling en
Torsendifferentieel op de achteras.
Viertraps automatische versncllingsbak.
Tweekrings remsysteem met ABS.
rembekrachtiger, 2 remdrukregelaars.
vanuit het midden bediende, inwendig
geventileerde schijfremmen voor en
achter. Besturing tandheugel-servo
met centraal hydraulisch systeem.
Lichtmetalen wielen in de maat 15x7,5
met 215/60x15 banden.
Lengte 486,1 cm, breedte 181,4 cm.
hoogte 142 cm. Wielbasis 270,2 cm.
Spoorbreedte voor 151,4 cm, achter
153,1 cm. Draaicirkel 11,5 m. Massa
1710 kg. Max. aanhanggewicht geremd 1700 kg, ongeremd 680 kg.
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Eerste overwinning na veertien weken

Zandyoprtmeeuwen kan eindelijk
weer juichend het veld verlaten
ZANDVOORT - Eindelijk is
het Zandvoortmeeuwen gelukt
om juichend het veld af te
gaan. Na veertien wedstrijden
op winst gewacht te hebben,
behaalden de Zandvoorters
een verdiende 2-1 overwinning
op Hoofddorp.

Meeuwen-team en dat kwam het
spelniveau duidelijk ten goede.
De op het middenveld vertoevende Van der Meij werd bovendien bekwaam gesteund door Frans Post en
Chris Jongbloed, terwijl in de aanval
de razendsnelle Ronald Halderman
een prima debuut maakte en zeer
gevaarlijk was. In de eerste helft was
Door de trainerswissel maakte Jos het in de achterhoede nog wel zoevan der Meij zijn rentree in het ken en schiep Hoofddorp zich een

paar fraaie mogelijkheden. Maar
doelman Willem van der Kuyl en
laatste man Chris Page zorgden net
op tijd voor opruiming. De Zandvoorters zaten echter niet stil en met
een tomeloze inzet werd het doel
van Hoofddorp opgezocht. Ook de
Meeuwen creëerden enige doelrijpe
kansen. Dat kwam niet door een
zwakke Hoofddorpse defensie,
maar veelal door zeer acceptabel

Bruynzeel neemt bij ZVM roer over
ZANDVOORT - Bij voetbalvereniging
Zandvoortmeeuwen heeft de afgelopen
week een trainerswissel
plaatsgevonden. Trainer Jan
Gieske is na overleg met het
bestuur op non-actief gesteld.
Oorzaak hiervan, niet alleen de
zeer magere resultaten, niet eenmaal winst en droevig onderaan in
de vierde klasse, maar ook het feit
dat de trainingsopkomst steeds
minder werd en dat er meningsverschillen waren ontstaan betreffende opstellingen van de topteams.
Het bestuur heeft oud voetballer
en trainer van Zandvoortmeeuwen, Richard Bruynzeel bereid gevonden het roer over te nemen.
Bruynzeel heeft de technische leiDe nieuwe technische leider Ri- ding in handen terwijl de veldtraiChard Bruynzeel
Foto Bram Stijnen ning wordt verzorgd door speler

ZANDVOORT - De damesbasketbalsters van The Lions
hebben Akrides 5 totaal geen
kans gegeven zich te revancheren op de vorige week geleden
nederlaag. Ook nu was Lions waarna Lions haar sterkste wapen
op alle fronten de betere en kon hanteren, de break. Bij rust leidwon zoals het wilde met 64-33. de Lions al soeverein met 29-17.

Lions dames
halen flink uit

Herman Bosma. Of deze verandering Zandvoortmeeuwen van degradatie zal kunnen redden is lang
niet zeker. Feit is echter wel dat
afgelopen zondag, zie verslag, de
eerste winst tot stand kwam door
een zege op Hoofddorp. Bij de
Zandvoorters leeft, na dit resultaat, de hoop zich alsnog te kunnen
redden voor het vierde klasserschap.
„Een moeilijke beslissing", vond
bestuurslid Hans Jongbloed. „We
hebben dit gedaan in het belang
van de vereniging. De spelers hadden er geen zin meer in, en als die
aan het eind van het seizoen zouden weglopen dan heb je dubbel
verlies. We konden nauwelijks
twee teams op de been brengen en
hopen nu dat het wel lukt. Het resultaat van zondag geeft weer wat
moed".

defensief stond Lions haar mannetje
en de uitslag 64-33 was zeer terecht.
„We zijn niet in gevaar geweest,"
stelde coach Olaf Vermeulen. „Het
liep op rolletjes en als we dit spel
weten vol te houden blijven we hoog
in de top staan. De motivatie wordt
steeds beter en gezien het spel van
vandaag verwacht ik nog wel wat
van Lions."

Zandvoort'75 laat puntje liggen
Het altijd voor Zandvport'75 lastige Hoofddorp leek na tien minuten
een geslgen ploeg. De badgasten
hadden lichte wind mee en na vijf
minuten lag de eerste treffer al in
het Hoofddorp-doel. Na een uitstekende combinatie was het Jos
Baars, die 1-0 scoorde. Zandvoort'75

ging sterk door en toen Henry Marcelle zeer fraai een vrije trap om de
muur in het doel krulde leek de
strijd beslist, 2-0.
De vreugde was echter van korte
duur toen de Zandvoortse defensie
een minuut later niet oplette, waardoor de Hoofddorpse spits doelman
Wiebe Beekelaar kansloos liet, 2-1.
Hoofddorp zag dat er meer in zat
en het aangeslagen Zandvoort'75
moest terug in de defensie. Tot aan
de rust wisten de Zandvoorters
stand te houden. In de tweede helft
zakte het spelpeil en kwamen de beide doelverdedigers lange tijd niet in
gevaar. Na twintig minuten spelen

slaagde Hoofddorp er in door te breken en opnieuw was Wiebe Beekelaar kansloos, 2-2. In de laatste fase
gebeurde er zeer weinig. Het spel
speelde zich voornamelijk af op het
middenveld en de 2-2 stand onderging geen verandering meer.
Aanstaande zaterdag staat de zeer
belangrijke uitwedstrijd tegen koploper IJFC op het programma. In de
thuiswedstrijd zegevierde Zandvoort'75 met 4-1. Zandvoort'75 gaat
met de bus naar IJsselstein en belangstellenden kunnen de reis meemaken. De wedstrijd begint om 14.30
u. terwijl de bus afreist om 13.00 u.
van bij tunnel-oost. Kosten ƒ 5,- p.p.

14.30 uur te IJsselstein.

Programma zaterdag, uitwedstrijd: DJ-A De Meer-ZVM 18.30 uur.
Thuiswedstrijden: Welpen ZVMBlinkert 2 13.00 uur, MA-B ZVMADO 13.45 uur, MA-A ZVM 2-Overbos 14.30 u., MA-A ZVM-KIC 15.15 u.
Zondag uitwedstrijden: DS KICZVM 13.00 uur, DS Odin 7-ZVM 3
17.35 uur, HS Odin-ZVM 15.15 uur,
HJ-B HW-ZVM 14.00 uur. Thuiswedstrijden in de Pellikaanhal: HS
ZVM 4-HVH 2 10.00 uur, DS ZVM 2Blinkert 4 11.05 uur, DJ-B ZVM 1Odin 2 12.10 uur, HS ZVM 2-OG
13.05 uur, JA-A ZVM 1-Blinkert l
14.10 uur, HS ZVM 3-GVO 3 14.55
uur, Mini's ZVM-DSOV 16.00 uur.
BASKETBAL
Zaterdag: 19.00 uur Lions damesHoofddorp 6 19.00 uur Pellikaanhal.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur ZVM-ZVM 2 B jun., 18.30
uur Z'75-OG 2 B jun., 19.00 uur Scandals-Gamma Texel, 19.55 uur Z'75 2DVS'85 2 dames, 20.40 uur TZB-Bad
Zuid/ZVN, 21.35 uur Zandvoort
Noord 7-Halfweg 3, 22.20 uur TZB 7Hoofddorp 8.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Zandvoort Noord 2-TZB 2,
21.40 uur TZB 3-Concordia 3, 22.15
uur TZB 4-ZVM 5.

ZAALHANDBAL

Uitslagen: DS HVH-ZVM 9-19, DS
ZVM 2-DSOV 2 19-11, DS ZVM 3Wijk aan Zee 2 13-14, HS ZVM-BerVOETBAL
Zondag: Van Nispen-Zandvoort- dos 15-16, HS ZVM 2-BSM 2 18-17,
HS KIC 2-ZVM 3 18-12, DJ-A ZVMmeeuwen 14.30 uur.
TZB-Spaarnevogels 14.30 uur ter- Hugo Girls 10-11, DJ-B ZVM-Conrein Kennemerweg.
cordia 6-3, HJ-B Bunkert 2-ZVM 17Zaterdag: IJFC-Zandvoort '75 23, JA-A ZVM-IJmond 22-8.

EN HOE IS H ET SAMENSPEL
OP VERZEKERINGSGEBIED?
Ook als ondernemer ben |e van zoveel factoren afhankelijk Van e/terne
adviseurs bijvoorbeeld
Ons specialisme is het herkennen en behartigen van verzekenngsbeiangen
van ondernemers m het midden- en kleinbedrijf
De verzekeringen die wij u bieden vormen samen een ' ondernemerspakket'
Voor gezin en onderneming
Maar
verzekeren is meer dan het afsluiten van polissen Het stukje extra
dal u van ons kunt verwachten, omvat after sales-service in de vorm van informatie
advies en persoonlijk contact Samenwerking dus Op basis van deskundigheid
Dat is medebepalend voor uw onderneming
Wat staat onze samenwerking nog m de weg'

Buitenspel
Ondanks de straffe wind tegen
bleef Zandvoortmeeuwen de aanval
zoeken en kwam ook tot scoren.
Sander Schuurman stormde op de
Hoofddorp doelman af, knalde tegen deze op maar de attente Ronald
Halderman deponeerde de bal in het
doel. De scheidsrechter had echter
buitenspel geconstateerd. Het feest
ging niet door zoals ook in de tweede
helft toen Chris Jongbloed met een
gave hakbal een schot van Rik Keur
verlengde. Ook nu kende de scheidsrechter geen genade: buitenspel.
Nog voor de pauze zou Zandvoortmeeuwen toch weten te scoren. Opnieuw werd Sander Schuurman vrijgespeeld en ook nu redde de doelman, maar niet voldoende waardoor
Ronald Halderman de bal de laatste
tik kon meegeven, 1-0. De vreugde
zou van zeer korte duur zijn daar in
de volgende minuut Hoofddorp een
vrije trap op het middenveld mocht
nemen. De Zandvoortse achterhoede greep niet voldoende in en de bal
werd schitterend en onhoudbaar
voor Van der Kuijl ingeschoten, 1-1.
Zandvoortmeeuwen was aangeslagen maar de mooiste kans was toch
weer voor de thuisclub. Nu kon
Chris Jongbloed een kans niet benutten.

De inspanningen van Zandvoortmeeuwen werden eindelijk weer eens voor honderd procent beloond.
Folo Bran b'i'

In de tweede helft zat het verdedigend beter in elkaar bij Zandvoort meeuwen en kreeg Hoofddorp geen
gelegenheid meer gevaarlijk te worden, in tegenstelling tot de Zandvoorters, al werd er nu wat te gehaast op de tweede treffer gejaagd.
Daardoor wat minder voetbal maar
zeker een verademing met wat in de
afgelopen maanden werd vertoond.
Zoals vermeld scoorde Jongbloed in
buitenspel positie maar de kansen
bleven komen.

sel betekenen. Eerst kreeg een goed
doorzettende Rob Arends een geweldige kans maar ook nu greep de
Hoofddorpse doelman bekwaam in.
Ook een vrije trap van Rik Keur leverde niets op, maar het stugge
doorzetten van de Zandvoorters
bracht toch de verdiende zege. In de
35e minuut maakte een vrije trap
genomen door Chris Jongbloed en
Rik Keur het de doelman der gasten
dusdanig moeilijk dat Herma Bosma ter plekke was om de bal in te
schieten, 2-1. In de laatste vijf mmuten moest Zandvoortmeeuwen nog
Wissel
wel met de rug tegen de muur maar
Een moegestreden Frans Post Hoofddorp kwam er met door.
werd vervangen door Herman Bosma en dat zou later een gouden wis„Vooral gezien de kansen in de

stand gernomen van VVH. Tijdens
een time-out werd er afgesproken
meer combinaties uit te proberen en
de aanval wat vaker te verplaatsen
naar de drie meterlijn. Bert Roos
verving Kasper Bonset in de spelverdelmg en Sporting ging door. VVH
De dames l waren het weekend kwam tot vijf punten maar had desvrij en Sporting dames 2 en 3 deden ondanks weinig kijk op de Sporting
niet voor de heren onder en wonnen aanvallen. Met Martin de Wit voor
hun wedstrijden. Alleen de heren 2 Arnold Bergstra op de middenaanmoest de eer aan VCY laten. Het val en Erik Schilpzand voor Albert
goede spel dat het eerste herenteam Vedelaar op de hoofdaanval veranvan Sporting al demonstreerde in de derde er niet veel voor Sporting. De
vorige wedstrijden werd voortgezet concentratie en de scherpte bleef tot
in de wedstrijd tegen WH 1. Eigen- het einde ofschoon de Hillegomlijk was het een eenzijdige wedstrijd mers wat meer tegenstand boden in
waarin Sporting op alle fronten ster- de derde set. Gaandeweg groeide Ed
ker was dan WH. De gretigheid, Jak uit tot de beste man van de wedwaarmee voor elke bal gevochten strijd, door vrijwel uit elke positie te
werd, typeert de huidige instelling scoren. Het toch vrij hoge VVH-blok
van de Sporting spelers. De opslag is had geen zicht op zijn scherp geslaverzorgd, de posities in het achter- gen ballen. Voortdurend behield
veld worden beter verdedigd en zo- Sporting een voorsprong van vier
nodig overgenomen, kortom Spor- punten en een goed blok van Martin
ting draaide nu eindelijk zoals trai- de Wit bracht de 15-11 op het scorener-coach Rob van Straaten het dit bord. Een belangrijke 3-0 zege voor
Sporting OSS in een door scheidsseizoen voor ogen had.
In de basisopstelling startte Spor- rechter Peper prima geleide wedting in de eerste set. Binnen tien strijd.
Sporting heren 2, met de van daminuten stond het 11-0 voor de
Zandvoorters, zonder groots te spe- mes vier afkomstige Oase Dijkstra
len. Toch was het met name Albert en Natasja Steenbergen, in de geleVedelaar, die de verdediging van deren, kon het niet bolwerken tegen
WH veelvuldig teisterde en daarbij VCY 7. VCY buitte hun opslag goed
blokkerend goed werk leverde. Hij uit en ook qua lengte waren de IJsleepte z'n teamgenoten mee in z'n muidenaren aanzienlijk in het voorenthousiasme naar een vlotte 15-2 deel. Toch werkte Sporting hard
setzege. Op diezelfde voet werd maar de krappe basis brak het team
doorgegaan in de tweede set. Op- toch op in de derde en vierde set, 1-3.
nieuw werd er in het begin ruim afSporting dames 2 leverde een pri-

Er werden nog wel foutjes ge
maakt maar ik dacht dat het ee"
leuke wedstrijd was. Het zal moei
lijk worden om je te handh;iv-i
maar als ik het nog te spelen p: o
grammabekijk, dan zie ik nog moge
lijkheden. Deze overwinning doe.,
misschien de vonk overslaan en als
we er enthousiast tegenaan gaai
blijf ik er m geloven."

ma prestatie door het onberekenbare Tnumph 2 met 3-1 terug te wijzen.
Sporting kreeg de punten niet cadeau, er moest wel degelijk voor gewerkt worden. De voorsprong, die
Sporting m het begin van de eerste
set nam was voldoende voor de eerste setwinst. Vooral Mera Luikel viel
op met goed aanvalsspel. Maar
Triumph kwam terug in de tweede
set en won met 10-15. Toen gingen
echter de routine en het spelinzicht
van Sporting een belangrijke rol spelen. Met 15-11 werd de derde set binnengehaald. Spannend werd het pas
echt in de vierde set, waar Sporting
tot 13-8 uitliep maar Triumph toch
op een 14-15 voorsprong kwam.
Maar zoals zo vaak dit seizoen toonde Sporting karakter en vocht zich

naar een 17-15 setzege en voegde
daardoor twee punten aan haar totaal toe.
Sporting 3 staat garant voor boei
ende wedstrijden dit seizoen. Zo ooide wedstrijd tegen Heemstede III
Hoewel er voortdurend sprake was
van een Sporting overwicht gat'
Heemstede toch leuk partij. Coach
Ria Akkerman had geen time-oui
nodig om haar team te corrigeren
Vooral Ellen Wobma eiste de hoofd
rol op, met in haar kielzog Isolde
van Gugten en Miralda Kok. Mei
deze 3-0 overwinning kruipt dit team
naar de top van hun klasse.
Sporting dames 5 behaalde wel erg
gemakkelijk de punten. Tegenstander VVH belde af en verloor zodoende reglementair met 3-0.

Lotus herenteam kampioen
ZANDVOORT - Het herenbadmintonteam van BC Lotus
is er in geslaagd de titel van
vorig jaar te prolongeren.
Vooral de tweede helft van de
competitie waren de Zandvoorters oppermachtig.
In de eerste helft werd éénmaal
verlies geleden en éénmaal moest
een gelijkspel worden toegestaan.
Toch kwam BC Lotus op de ranglijst
met een punt voorsprong, die door
de rest winnend af te sluiten, niet
meer uit handen werd gegeven.

In de laatste twee competitiewedstrijden moest wel alles uit de kas'„
worden gehaald.
In beide ontmoetingen keek Lo
tus, halverwege de strijd, tegen een
1-3 achterstand aan, maar met prima spel en een geweldige inzet werd
alsnog tweemaal met 5-3 gewonnen
Daardoor werd het kampioenschap
behaald.
Aangezien in deze klasse niet gepromoveerd kan worden behooU
BC Lotus ook volgend jaar tot de
kanshebbers op een kampioenschap.

Nihot Jaap Bloem Sport draaien goed mee
ZANDVOORT - Zowel de heren als de dames van zaalvoetbalvereniging
Nihot/Jaap
Bloem Sport doen het yoortreffelijk in de competitie en
maken goede kansen op een
hoge notering. Daarom moet
er wel gewonnen worden, een
opdracht die voor de heren te
zwaar bleek daar niet verder
werd gekomen dan een 4-4 gelijkspel tegen Sekura. De dames konden het wel aan en zegevierden fraai met 5-0 over
DSS.
Een niet volledig Nihot/Jaap
Bloem Sport, vier spelers door vakanues en blessures afwezig, begon
erg voorzichtig tegen Sekura en
speelde de bal rustig rond. Dit was

TZB na winterstop spoor bijster
ZANDVOORT - Na een uitstekende eerste competitiehelft is TZB het
spoor, na de winterstop, volledig bijster. Een plaats in de top van het
klassement is geheel verloren gegaan en door de 6-2-nederlaag tegen
Spaarnestad wordt het nog oppassen geblazen in de onderste regionen. Tot in de tweede helft heeft
TZB uitzicht gehad op een goed resultaat tegen de Haarlemmers. TZB
kwam door Ron van Kampen op een
1-0-voorsprong, waarna de Haarlemmers gelijk kwamen. In deze tot

tweede helft hebben we verdiena ^
wonnen," aldus de nieuwe coach l-l
chard Bruynzeel „In de eerste hui
zat het verdedigend nog niet goed i.
elkaar maar in de tweede helft gij"
dat veel beter. Er is hard gewei kt '^
de jongens moeten plezier in h - '
voetbal hebben

Heren Sporting OSSvlot naar zeg*

ZANDVOORT - De heren
van volleybalvereniging Sporting OSS zijn in de winning
mood. Tegen WH leverde dat
de eerste thuisoverwinning op,
Scores Lions: Elles Bruinsma 22, (3-0) van dit seizoen.

In de eerste vijf minuten moesten
de speelsters van coach Olaf VerIn de tweede helft opnieuw een
meulen even warm draaien, maar Lions dat Akrides onder druk zette
nadien was het gedaan met Akrides. en ook nu met intercepties en snel Inge Stobbelaar 18, José Beerepoot
Door een stevige zone-press raakte opgezette aanvallen tot vele scores 10, Skylla Janssen 7, Simone SchilpAkrides vele malen de bal kwijt kwam. Liep het aanvallend goed ook zand 7.

ZANDVOORT - In de strijd
om de bovenste plaats heeft
Zandvoort'75 een belangrijk
punt verloren tegen Hoofddorp. De Zandvoorters gingen
zeer voortvarend van start,
maar moesten alsnog met een
2-2 gelijkspel genoegen nemen.

voetbal. Zo snelde Jos van der Meij
alleen op de doelman af maar door
het hobbelige veld verloor hij de
controle over de bal. Een minuut
later was het Jan Hein Carree die
doorbrak maar ook vergat te scoren.

de rust gelijkopgaande partij was
Spaarnestad de gelukkigste door
een 2-1-voorsprong te nemen.
De Zandvoorters gaven zich in eerste instantie nog niet gewonnen en
kwamen na de thee door opnieuw
Ron van Kampen naast Spaarnestad
(2-2). Dat leek een aardig uitgangspunt voor een redelijk resultaat,
maar toen wederom tegengescoord
werd (3-2) was het met het verweer
gedaan. TZB werd in de slotfase
weggespeeld en Spaarnestad behaalde nog een ruime 6-2-zege.

voor Sekura een kolfje naar de hand
en Nihot/Jaap Bloem Sport werd
hierdoor in slaap gesust. Toch kwamen de Zandvoorters op voorsprong
door Bas Heino maar in de zelfde
minuut was het alweer gelijk na een
handsbal van Jaap Bloem. De Zanvoortse doelman stopte daarna fraai
een afstandsschot en Dennis Keuning wist toen 2-1 op het scorebord
te zetten.

Niet lang
De voorsprong duurde niet lang
want in de volgende minuut was het
alweer gelijk. Jaap Bloem stompte
een gevaarlijk schot weg en een verdediger verzuimde op te ruimen en
de bal lag in het doel, 2-2. Nihot/Jaap
Bloem Sport liet toen even het zaalvoetbal zien waartoe het in staat is
en de voorsprong van 4-2 was daar.
Dennis Keuning en Ivar Steen zorgden voor de scores. De Zandvoorters
zakten daarna geheel weg en lieten
toe dat Sekura het initiatief nam en
zelfs met een man minder wist te
scoren, 4-4. „Als de groep wil promoveren", stelde coach Guus Marcelle,
„dan moet er duidelijk anders gevoetbald worden."

voor de titel. In een goed gespeelde
wedstrijd heeft Nihot/Jaap Bloem
Sport volledig de strijd beheerst.
Met leuke combinaties werd DSS
op eigen helft vastgezet en daardoor
konden doelpunten niet uitblijven.
Ruststand 2-0. Ook in de tweede

helft een veel beter Zandvooi'
team, dat DSS geen enkele kans gi.
om gevaarlijk te worden.
Met rustig en goed samenspel wer
den de kansen gecreëerd en de uit
emdehjke 5-0 overwinning was mee
dan terecht.

Schakers kruipen naar zei :e
ZANDVOORT - Vorige week donderdagavond is in het G^meenschapshuis maar één van de twee afgebroken partij CM
uitgespeeld. De tegenstander van Jack van Eijk, Muller van D->
Uil, liet al eerder in de week telefonisch weten dat hij er geen £;, ,
meer in zag om uit te spelen.

Van Kempen daarentegen heeft
toch nog bijna twee uur getracht zijn
partij in remise om te zetten. Het is
hem echter niet gelukt.
Door deze resultaten staat Zandvoort nog steeds op voorsprong. Van
de totaal acht te verdelen punten
heeft de Zandvoortse Schaak Club
op dit moment drie punten tegen De
Uil twee. Vanavond worden de drie
resterende, afgebroken partijen gespeeld. Volgens teamleider Olaf Cliteur moet Van Brakel winst en Lmdeman minimaal remise kunnen behalen. Wanneer dit zo loopt kan de
Dames
partij van Geerts opgegeven worden
De damus van Nihot/Jaap Bloem en is de volledige overwinning bmSport blijven fraaie overwinningen nen.
behalen. Dit team dat voor het eerst
In de interne competitie waren m
aan de competitie deel neemt maakt
veel indruk en is met koploper De de 20e ronde winstpartijen voor
Meer de belangrijkste kandidaat Schiltmeijer, De Bruin, Teremos.

Geerst en Chteur Remise speeld- n
Lindeman-Van Brakel en Ayit'bbTwmt. De partij tussen Marque;i_<>
en voorzitter Hans Drost, had ook
na ruim drie en half uur spelen, ron
«een uitslag Vanavond wordt «e.,partij weer vervolgd
Bij de Zandvoortse schaakjeu .d
behaalde in groep A m de tv et . •
ronde, Pepijn Paap zijn vijfde :ici
tereenvolgendc overwinning DL- ^ .
ste vijf plaatsen worden ingenonu -i
door l PepijnPaap.2 ErikJoriii'i .
3 Pepi]n van der Mi]e,-l Deiims •>\.•\
der Meijden en 5 AntaSamsuua n
groep B staat Linda Schmidt K< ,
viei winstpunten, ongeslagen bu\ _- i
aan de ranglijst Op de andeie t,';
vijf-plaatsen staan '2 Ronald Ro- i'
3 Nicolas Rmjer, 4 Fredenk v a i
Veeiibtra en 5 Bas van dei Hoek

(ADVERTENTIE)

. oncfemoudsvril •
MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF
POSTBUS 110-1180 AC AMSTELVEEN TELEFOON 020-430151

• verfraaiend

• naareikeniaa(

Ik wil meer weten over CRF \/e'jül'Cnr,geii Sluur mij inlormatie
Dhr /mevr
Adres
Poblcode/Plaalb
Teleloon
In een ongefrnnkeerde envelop opsturen naar CRF Verzekeringen Antwoordnummer
1180 VB Amstelveen
17 2 1989 W 2 89

Ramen+euren JANV.D.VLUGT&
02550-30624 CORNWALLSTRAAT6 IJMUIDEN

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 16 FEBRUARI 1989
Piano s te huur, speciaa
huursysteem voor beginners
van 1 tot 36 maanden / 600
Gratis voorrijden en kijken
Inlichtingen 04490 45033

* Hoera1 Chnstme wordt 21
jaar nu krijgt ze haar dubbel
tje Veel geluk ermee hartelijk
gefeliciteerd van Papa en
Mama

* Hoera opa en oma v d
Mey zijn 45 jaar getrouwd
Gefeliciteerd Wouter, Martijn, Gijs
* Hoera opa en oma v d
24 febr, 19 uur, MASSAGE- Mey zijn 45 jaar getrouwd
MAGNETISEERCURSUS
Gefeliciteerd Bas en Riek
door Fred van Beek (masseur
Nat Ballet), 35 jr erv Uiter HUISH HULP GEVR bij ouwaardenstr 40, A dam Vr pr dere dame, b v 's middags,
enige lichte bezigheden Br
03461 3477 Ook cassettes
o nr 798 76361 bur v d blad
Nieuwe faciliteiten m de ge
* Huishoudelijke hulp gezellige
jachthaven
.MARINA
SUCCESVOLLE KLEINE
MONNICKENDAM Bel voor vraagd, 2 tot 3 ochtenden per
week Tel 02507 12300
ADVERTENTIES VOOR DE
ligplaats 02995-2595
JA NATUURLIJK
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Bungalow of studio s voor u belt u even voor informatie
en uw partner ƒ 50 p u Kom
voor uw etentje naar
Mic r o-advertenties voor zakenman en particulier kunnen eerst langs, even kijken 020'T BOECKANIERSNEST
worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse
156158 Altijd open, Nw-West
lettergrootten
restaurant & partycentrum
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis LOVE - onbeperkt relaxen
Tel 02507-12401
Micro s op c!e pagina MICRO S"
ƒ 200 Balthasar Flonszstr 37 Jong stel zoekt woonruimte
Fiaatsng is mogelijk in de volgende editie
hs 020-762176 Gastvr gevr Zandvoort of omstreken Tel
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,36 per millimeter
ZAAN ESCORT
02260 17381
Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur
/ 175 pu 075-172123 MeisKAMER TE HUUR
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 02977- jes gevr m A dam/Zaanstad
De Witte Zwaan
28411 of afgeven,zenden aan'
Tel 02507-12164
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- Aangeboden
zelfstandige
vcoit
HULP IN DE HUISHOUDING * Kom op woensdagavond
, -t- Weekmedia Uithoorn. Stationsstraat 70 1421 AA Uit- voor de zaterdag Nadme, 17 gezellig zingen Kom ous om
hoorn
jaar Tel 0250720180
20 00 uur m gebouw de
o Plaatsing is ook mogenjk m de volgende combinaties
Krocht bij het Vrouwenkoor
ACUPUNCTUUR
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant,
binnen Inl 02507-14158
Zwanenourgse/Halfwegse Courant. Hoofddorps/Venne- - MASSAGE
pei Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Cou- - SCHOONH BEHANDELING * Lieve C bedankt voor je
rant De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenvel- - PEDICURE
attentie op Valentijnsdag
dertse Courant, Diemer Courant. De Nieuwe BijlmerTelefoon 13871
Thats what fnends are for Bel
N.euwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amster
dams Stadsblad. Nieuwsblad De Purmer. Nieuwsblad * Annet en Roon zijn ver je mij vanavond, ben na 20 00
geweldig uur thuis J
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe loofd Het was een
1
Weesper. Muider Post en alle bijbehorende advertentie- feest Veel geluk Trui, Bob, * Lieve Sira van harte gefeliedities / 6,01 per millimeter
Mananne, Nico, Stefan en citeerd Veel liefs Mama en
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
Laune
Papa
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie*
Annette
en
Ronald
hartelijk
combinaties in oe Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoLijsten op maat
gefeliciteerd met jullie verloren verkrijgbaar
bijo Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening vmg Papoa en Mamma
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm.kosten
Foto
Boomgaard
Autoverzekering
o BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
V A ƒ 75 - DORSMAN
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
Grote Krocht 26
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
blijft toch goedkoper'
Tel. 13529
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht
Bei nu 02507-14534
*
Mooie
en leuke knuffelU kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z
AUTOVERZEKERING
beestenQes), poppen, fijn
telefonisch opgeven, tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet
TE DUUR?
aangekleed, paashazen, alles
voor bezorgklachten) of zenden aan.
Bel geheel vrijblijvend
handwerk t k v a / 2,50 Kom
Centrale Orderafdeling Weekmedia
voor een prijsopgave
Postbus 122
eens kijken Tel 02507-16220
OLOF GORANSSON
1000 AC Amsterdam
02507-18505 (ook 's avonds) * Nog steeds geen AlaskaEen voordelige maandDe sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
kov Fijn wandelen dus in 't
of kwartaalpremie is
in dezelfde week.
park Koopt u dan ook O wat
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
ook mogelijk
een heerlijkheid m Cult Centr
* Babykleding te koop ge- of Gem Oud-Zandvoort, ƒ 15
vraagd Tel na 19 uur 02507- * Oh ja, koop nog even het
18921
boekje Zandvoort wat ben je
* C om het geen „sleur" te veranderd, bij het Cultureel
DEZE WEEK
SPANJE'
laten worden zullen wij dan Centrum, ƒ 19,95
mcl Tapas en een glas San-gna ƒ 37,50, o a
jouw afspraak WPst in pak 2 * Opa Leo, gefeliciteerd met
Sopa de Ajo, Chuletas de Cerda a la Zaragozana,
wat gezelligs gaan doen Of je 39ste verjaardag en nog
Flan Caramel
Coner Con Apetito'
toch in VT n N J
heel veel plezier met je
Feyenoordtrui Je FeyenoordDakkapellen!!!
vnend Hayo
Restaurant en Party Centrum
Iedere gewenste maat en
* Opi uit de Potgieterstraat
uitvoering, in hardhout
't Boeckaniersnest
heeft 65 kaarsjes op zijn taart
of kunststof
Zandvoortselaan 187-Tel 02507-12401 - Zandvoort/Bentveld
Liefs van Sander en Martin
Velux dakramen
OPPAS AANGEBODEN
Tien afmetingen, geplaatst Door de week en 's avonds
vanaf ƒ 650,00
Tel 02507-12810
communicatie - planning - organisatie,
Kozijnen en ramen * Pa Zonneveld nog heel
beheer - motivatie - leiderschap
Voor u op maat gemaakt m veel 39ste verjaardagen toe7 lessen van 1900-21 30 uur door vakdocenten,
hardhout of kunststof
gewenst
Willem, Manna,
1x per 14 dagen Aanvang 16 maart te Zandvoort
Met of zonder beglazing
Hayo
Plaatsen mogelijk
Vraag direct folder
* Pap en mam gefeliciteerd
Management Adv bur, Dr Gerkestraat 76, Zandvoort
Offerte!!!
met jullie 45 jaar Je zoon
Telefoon 02507- 15308
Stuur ons uw gegevens op en Dick
wij maken een scherpe offer- * Patrick feliciteerd Sira met
Print Electric B.V.
te voor u, geheel vrijblijvend. [aar 8ste verjaardag
PRINSESSEWEG 38-A
TIMMERBEDRIJF RUITER
* Potasch en Perlemoer op
vraagt voor 33'/2 uur per week
Nijverheidsterrein 14
vakantie m Zandvoort door
1645VX Ursem
Ton Ver Wim Hildenng VoorTel 02202-2700
verkoop en plaatsbespr op
leeft'jd 30 a 35 jaar - voor licht montagewerk
Foto Boomgaard woensd 22 febr v a 19 uur

H ET WEL HEEL VOORDELIG
ZUINIG TE ZIJN OP UW OGEN

INKOOP AUTO S, ±ANWB
pr snelle afw a contant m
vnjw bew , def geen bezw
Tel 020-149352, ook 's av

Culinaire Wereldreis . . . !

Charmant damesmontuur
in 2 verschillende
tinten verkrijgbaar.[of
herenbril
met dubbel-focus
glazen

AUTORIJ INSTRUCTEUR worden en al na 4 maanden lesgeven' Dat kan' Pak je kans bij MICHEL Opleidingen via
onze spoedcursus Geheel mondeling en gebruikmakend van
de nieuwste lesmethodes Onze jubileum-aanbieding voor de
spoedcursus is slechts ƒ 1250 Aanvang spoedcursus 9 maart
en de normale cursus 7 maart Bel nu MICHEL voor deze
speciale aanbieding telefoon 020 - 85 30 57
06-06 06-06 06 06-06
32032005
POUR TOI
320 320 28
LESBI 28
320 320 68
STANDJE 68
320 322 30
HEAT LINE
320 324 00
PERVERS
32032401
SOFT
320 324 02
POTTEN
320 324 03
LIVE
320 324 05
LIVE HOT
320 325 02
HEET
320 325 03
MACABER
50 et p m Pb 157, Z voort

DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland Bel
voor gratis infoboek 020665 7658 Inruil en fin mog
Te koop YAMAHA ORGEL
typeBSDR, ƒ995 Event met
beginnersset van 12 casset
tes auto rhytm section, tremolo selectors effect levers,
effect controls, keyboard upper en lower manual, pedals
tone levers Tel 02990-35727

Verpleeghuis van (ie gemeente \nntert1am

m straks zsekenverIn maart en september start m
het verpleeghuis Dr. Sarphatihuis een opleiding daarvoor. Als
je tussen de 17 en 21 jaar bent
'en een diploma MAVO/LBO
hebt, dan kan je tot deze opleiding worden toegelaten. Het is
een opleiding die bestaat uit werken en leren voor een wettelijk
erkena diploma en tijdens de
opleiding verdien je al een goed
salaris.
Wij willen je graag meer mformatie geven of uitnodigen voor een
gesprek.
Bel of schrijf naar:

Dr. Sarphatihuis
Afdeling Personeelszaken,
Roetersstraat 2 1018 WC Amsterdam
Telefoon 020-263115 (tst. 328)

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

NVM
WAKLLAAH

Potverdorie nog d'r eens
aan toe Wat ruist daar in het
struikgewas
Het is Willem
die 65 jaar geworden is1 Van
harte, Arthur

Foto Boomgaard

* Proficiat pap en mam en
een fijne dag Toon en Hanneke
Schoonmaakbedrijf

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
De Witte Tornado
groepsfoto's aan huis
voor uw gebouwen
Grote Krocht 26
en kantoren
Tel 13529
Tel 02507-18546
* Frank nog vijf nachtjes
dan zie je Abraham1
* Gefeliciteerd pap en mam
MAATKLEDING EN
met juilie 45 jaar John en
VERANDERWERK
José
Tel 18599, Corn Slegersstr2
* Gefeliciteerd lieve opa, je Geopend dinsdag t/m zaterbent een hele reus Morgen- dag van 1000-1400
ochtend trek ik je weer aan je * Sira vandaag 8 jaar Harteneus Liefs en knuffeltjes van :yke gefeliciteerd Glenn
Lesley
TE HUUR IN CENTRUM
* Gevr ervaren hulp m de
SOUTERRAIN
huishouding, 1x per 14 da- Tel 02507-15532, na 17 uur
gen 3 uur, tijden n o t k Tel
* Te koop 1-persoons bed
02507-13003
met skaileer hoofdeind en
Gevraagd
•ondom met skai, zonder mahuishoudelijke hulp tras iets aparts, ƒ65 Tel
1 ochtend p w ƒ 1250 p u 02507-17242, na 18 uur
Tel 02507-12233
Te koop 20 oude PLAATJES-* Good night Irene, good ALBUMS van VERKADE HILnight Irene l see you m my LE en D E , met alle plaatjes,
dream Pa ik hoop dat we n mooie staat Vaste pr
heel lang menig duet mogen ƒ400 Tel 02503-14727
zingen Proficiat1 Liefs Manj- * Te koop 5 jonge knelhenke
nen, net aan de leg + haantje,
ƒ25 Tel 02507-16413
Gratis
* Te koop 50 glastegels,
eerste behandeling
20x20 10 cm dik 1 gevelklok,
afslanken
100 Bruynzeel extenor boeiBel onze consulente
delen, 38x2 cm Tel 02507tel 02507-14866
16904
* Gratis afhalen 4 Japanse * Te koop bielzen bank (tameeuwtjes koppel spierwitte el), gedisseld, afm 200x
tortelduiven
Tel
02507- 45x30 cm Tel 02507-15454
16413
* Te koop caviakooi voor

Silhouettes

Dinnen, 40x70 cm, ƒ 40, windHASSAN
medium en helderz lost al surfer, compl, ƒ200 Tel
uw probl met succes op, bij 02507-17503
geluk, liefde, bescherming, * Te koop combi kinderwawerk slagen m zaken HIJ jen, Koelstra kleur donkerwerkt snel en serieus Beta- }lauw, z g a n , ƒ135 Tel
Img na resultaat 020-138691 02507-12313
•*• He tulp De schnitsel is ge- * Te koop draadloze telelukt, maar bij ons is de keuken oon, bereik 300 mtr, half jaar
nog wit
oud, ƒ 150 Bel na 18 uur tel
* Help de Polen Stuur eens 02507-15134, J Sjoukens
1
een voedselpakket
Geen * Te koop gevraagd een 2
adies9 Dat hebben wij voor u' persoons bed Tel 02507
Inl tel 02907-5235
17193
•*• Hiep, hiep, hoera Sira vanTe koop gevraagd klein ligdaag 8 jaar Liesbeth
bad,' 108
'"~ cm Tel 02507* Te koop konijnehok, auto- 5148
stoeltje, rieten kinderzitje Na * T k a tweelmgwandelwa18 uur tel 02507-17828
gen compl met~voetenzak* Te koop led relax fauteuil, ken en tuigjes, ƒ250 Tel
led damesfauteuil, 5 delige 02507 13037
hoekbank, velours, antiek, * Ion, al zijn de gullen nog
bruin Tel 02507-16934
™ <;nel Leo vangt ze wel1

VERRASSEND VOORDELIG
U kunt kiezen uit een groot aantal
moderne monturen. Hiernaast
Exclusieve damesbril,
modieus, elegant montuur.
enkele voorbeelden. Profiteer
Ongekende kwaliteit
snel want déze aktie is zéér
tijdelijk.

jPilotenmodel. Zeer populair.
Sterkte s + 4.00 - s -6.00. Hogere sterkte geringe bijbetaling. * Zolang de voorraad strekt.

KIESKEURIG GEPRIJSDE BRIL L EN BIJ DESKUNDIGE
l Wie niet alleen 'n lage prijs
maar ook kwaliteit en
service eist, kiest:

OOGMETING

OPTIEK SLINGER

door gediplomeerd
oog meetkundige
met de modernste
apparatuur.

Gediplomeerd opticien
Grote Krocht20A - Zandvoort - Tel.02507-1 4395
Leverancier van alle ziekenfondsen

Gevr.

nette
serveerster
voor Bistro

't Wapen van
Zandvoort
Tel. 02507-14638

leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd

na 12.00 uur
FE KOOP GEVR PIANO
eventueel vleugel
Tel 023-336582
* Te koop houten balken,
32x12 cm, 560 l, 15x4'/2 cm,
4001; 100 m redceder latten, 9
cm br, 2 cm dik Tel 0250716904
* Ton, vandaag wordt er niet
gevist Want je mag niet worden gemist Dat klinkt wel
raar, maar Sira is vandaag 8
jaar H G Leo.
* Vakantielectuur, pocketboekjes, ƒ 0,25 en ƒ 0,50 Tel
02507-18371

produktiemedewerkster

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
Uw film op video, ƒ 1,75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek

Fraai damesmodel. Voor
modebewuste vrouwen

De leesbril bij uitstek
zowel voor dames als voor
heren, in 3 verschillende
tinten.

Cursus Bedrijfskunde

Gaarne telefonische afspraak 02507-12317

'n Complete
bril voor
'n complete
prijs.

Ellen Cots
gediplomeerd
hondentnmster
Friedhoffplem 10
2042 BN Zandvoort

Tel. 02507-12773
e Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
122 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de behandelmq

VOOR PARTIJEN hebben wij
een speciale a la carte kaart
met aangepaste prijzen
T BOECKANIERSNEST
restaurant & partycentrum
Tel. 02507 - 12401

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

* Wat doet de NVVH? Consumentenvoorlichting Sociaal contactvorming + cursussen Wordt lid voor ƒ 45,80 p j
Bel 02507-19583
Werkende en studerende jongedame zoekt WOONRUIMTE in Z'voort Tel 0250718150, na 16 uur tot 21 uur
* Werkster gevraagd voor
* Te koop leuk naattafeltje, dinsdag en vrijdag van 830oma s tijd, moet opgeknapt, 11 30 uur Tel 02507-12834
ƒ75 Tel 02507-17146
* Wie doet zijn oude tapijt7
* Te koop Playmobil, 45 zeil, 1± 4 bij 3 m weg Niet
doen
Wij
kunnen
het
goed
poppetjes, grote
piraten,
Playmobil boot en toebeho- gebruiken' Tel 02507-15066
ren,
samen ƒ 150
Tel WIE VERHUURT mij tijdelijk
02507-18072
ged garage v h opknappen
* Te koop rose meisjesfiets, van mijn Fiat 126 Tel 025076-10 jaar, ƒ65 Tel 02507- 15325, b g g 023-318263
17503
* Wij hebben een leuke 2k flat (Centrum) en zoeken
* Te koop wandmeubel met een grotere woning, huur of
spiegelvitrine, breed 210, koop Tel 02507-14788, na 18
hoog 160, ƒ 125 Tel 02507- uur bellen a u b
14104
* Willem Jiffie, ook geTer overname t e a b 2 MINI- naamd Kees, trekt vanaf zonCRUISES (Neckerman) Hoek/ dag ook van Drees Proficiat!
Harwich Tel 02507-12531
Liesbeth en Arie
* T k 6 dlg cass in doos * Wilt u uw vrije tijd nuttig
Plate, ƒ35, noten t v kast,besteden en zinvolle dingen
Queen Anne, poten, ƒ 100, ta gaan doen wordt dan nu lid
felmodel diaprojector ƒ 10 v a n d e N V v H en bel 02507theepot, B bont Tel 15253
19583 of 12127
* T k doos boeken ƒ 10, 2 WONINGRUIL Aang A'damlampen + pendel ƒ 10, Royal Watergraafsmeer ged gereschnjfmach ƒ50, matras ƒ 10, nov 3/4 kam mooi ben huis,
rvs gootsteen + aanrecht op gr tuin o/h zd , met 1 et erbokast, nw, ƒ75 Tel 13339
ven, c v en 2 stookgel Huur
* T k fiets ƒ 40, nwe stofz ƒ 365 Gevr te Zandvoort geƒ45, Moulinex grill/bakoven zellig huisje of flatje, 1e et
ƒ 75, 4 dlg kop haardset Tel 020 930202, mw J Veneƒ25, Ph cass d ƒ75, mooie ma, Willem Beukelsstraat 22
hs, 1097CS Amsterdam
lederen fauteuil Tel 19081
WOONHUIS
T k radiografisch bestuurbare raceauto m brandstof mo- te koop gevraagd Prijs tot
tor en toebeh , top + 110 km + ƒ 195000 T 02507-13344
p u , ƒ800 Tel 02507-16548 * Zin m een leuke voorjaars7
* T k staalconstructie, 125 reis naar de Vogezen Ga
dan
mee
met
de
Ver
Vioum' staal balken, div maten,
15 tl tegels Tel 02507-12274 wen van Nu Wordt lid of bel
met tel 02507-14462
* T k a '/B lammy coat,
z g a n , maat 38/40, ƒ 300 • Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
Tel 02507 15325
ervoor te zorgen dat het num* T k a Amazonepapegaai, mer in de Imker-bovenhoek
1Vi-2 jr met of zonder kooi op de envelop staat vermeld
Tel 0250716626
en dat de brief geadresseerd
T k a door Fa Jopa school wordt aan Centrale Ordertafels en stoeltjes a ƒ 5, m de afd Weekmedia, Postbus
loods van transportbedr 122, 1000 AC Amsterdam Dit
Gebr Paap, Max Planckstr, voorkomt vertraging m de behandelmg
Zandvoort

Jarenlange ervaring bij aan- en verkopen, taxaties en bemiddeling
bij hypotheken en assurantiën.
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je ponder zorgen.

(13 H
NVM
MAKELAAR

\KT
PfnQrPTriT? "Q \T
. W . lAJOlJlllt 15. V.
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

telef

- 02507-15531
telefax 02507-20025

SCHILDERWERK

WONINC STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.H. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

5 REGELS

GRATIS

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander hulsraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
*
38
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad
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De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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Ideale tijd voor poten planten

'Koloniale invloeden' voeren boventoon

Snoeien houdt
struiken jong
Het weer mag niet altijd even aantrekkelijk zijn om m
de tuin aan de slag te gaan (hoewel ), de planten en
heesters verdienen deze weken echter de nodige aan
dacht Met het oog op de echte zomer Deze periode is
geschikt om vele soorten heesters te snoeien „En maart
is de meest ideale tijd voor het poten van vaste planten
Ze kunnen dan niet meer kapot vriezen en hebben
voldoende tijd om tijdens de zomer tot volle wasdom te
komen", vertelt Pieter Kreeft, hovenier in Hoofddorp
Het gaat om de kruidachtige siergewassen die afsterven tot aan de grond en ieder jaar opnieuw uit de aarde
schieten Volgens de 48-jange hovenier, die nu precies
tien jaar tuinen onderhoudt, aanlegt en er adviezen over
geeft, richten vooral vrouwen hun siertumtje creatief in
„Het is leuk te 'schilderen' met de verschillende kleu
ren van planten, maar het zoeken naar combinaties kost
tijd Je moet erop letten dat de bloeitijd tegelijk valt en
weten of het zon- of juist schaduwmmnende planten
zijn die je bij elkaar plaatst, want anders selecteert de
natuur Gemiddeld kunnen er acht
siergewassen op een vierkante me
ter"
Snoeien van heesters is elk jaar
belangrijk en in veel gevallen nog
mogelijk m maart „Gemeenten snoeien de perkjes van
wege de kosten slechts één keer m de zeven jaar tot aan
de grond toe Dat is niet verkeerd, maar je kijkt dan
tegen zo'n kale bende aan Beter is elk jaar de oude
takken weg te halen en zo de struik jong te houden
Anders wordt het ook een rotzooitje "
Vlinderstruiken, gewone bloeirozen moeten in maart
worden geknipt, zoals ook de veel voorkomende Spirea
Bumalda die dan vervolgens in augustus bloeit De
vroege bloeisoorten, zoals de Forsythia, moeten in mei
worden gekortwiekt „Van de noteboom, esdoorn en
druivestruik moet je nu afblijven, anders gaan ze bloe
den, de sappen spuiten er dan uit" In het voorjaar is het
overigens goed de grond wat voeding te geven door
middel van organische mestkorrels of „kunstmest voor
mensen die daar niets tegen hebben "
Voor degenen die nu een tuin willen aanleggen, waarschuwt hovenier Kreeft voor een veel gemaakte fout
„Beginnelingen
zijn
vaak geADVERTENTIE
neigd veel te veel
groen aan te
planten Na twee
jaar is de tuin
dan overvol ge
groeid en dan zit
je m de proble
men Detumcen
tra vinden dat
natuurlijk met
erg, maar j e blij f t
dan wel telkens
met werk en kos
ten zitten Beter
is vooruit te kijken naar hoe een
tuin zich in
meerdere jaren
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Vegetarische
rijstschotel
Ingrediënten: reken voor 4 personen züvervhesi JS L i j
koppen), l minibhkje witte bonen in tomatensaus 40 _
boter of becel voor bakken, 2 of 3 uien l doosjt cn<-u
pignons l rode paprika, l prei l blik gepelde tomaten l
dl tomatenketchup l launeiblad, ' • theelepd b s i
cum, snuf oregano, zout en peper
Bereiding van de lijst spoel de rijst af en doe de/<
in een pan met watei (per kop rijst, IV kop \vatu i > i
met eventueel wat zout Breng de rijst aan de kook t i
zet de pan daaina op een kookplaatje op een lage > *
gedurende drie kwartier De rijst is klaar wanneei n
gaar en droog is
Voor de saus Snipper de uien en snijd de champignons
m vieren Snijd de zaadhjsten uit de paprika en sn u
deze in stukjes Snijd de prei in ringen Fiuit de uien i f
de boter tot ze glazig zijn voeg dan de champignons
erbij en bak alles lekker door De papnkastukjes kun
nenernubij Na ongeveer 5 minuten kunnen de gtpt l
tomaten (+ sap) bij de saus gevoegd worden Het is E; je
om de tomaten even met een houten lepel wat fijner t
maken Hierna kunnen de tomatenketchup er de !"
den erbij Wanneer de saus te dik is kan er altija i <
een scheut water of rode wijn aan wolden toege\ou^
Met de deksel op de pan 5 minuten op zeer lang \ u ~
zetten, dan de prei erbij, weer 5 minuten verwai rrcr t '
dan, als laatste, de witte bonen erbij
Ineke Zuaan bithocm

Mode voorspelt
kleurige zomer
Het belooft dit jaar een kleurige
zomer te worden Hoofdmgredien
ten zijn soepele stoffen, tropische
„Je moet het zien als een reis langs allerlei exotische landen
dessins, goed combineerbaar in zo waar en af en toe gestopt wordt om even een kijkje te kunnen
genaamde specenjkleuren Volgens nemen". Geen slogan van een reisbureau maar een uitspraak
Betty Schüp laten de Nederlanders over de nieuwe zomercollectie die ons dit jaar te wachten staat.
zich qua mode met meer de wet
Betty Schilp weet waar ze het over heeft. Ze is al bijna
voorschrijven

We maken dan ook niets van ande
ren na Alles moet anders zijn"

Ons commentaar Het gerecht is vnj simpel om te m e.
ken en vergt weinig kooktijd Let wel op de (lang i
bereiding van de zilvervhesrijst Enig nadeel ,an K*
gerecht is dat het vrij snel 'tomateng' smaakt Zaak ,s
dus om de kruiden goed te doseren zodat de rijstschot l
niet te flauw wordt Wij vonden een combinatie nu*
stokbrood en salade bijzonder goed
De mzendster, Ineke Zwaan heeft inmiddels een K!- i
ne attentie van ons ontvangen Laat anderen meegemt
ten van uw favoriete recepten en stuur deze op naa'
Trudy Steenkamp (adres staat bovenaan de pagina* De
drie meest geschikte inzendingen worden beloond met
een kleine attentie

LP of CD van de maand
Klakkeloos de mode van Parijs,
Milaan of andere toonaangevende
steden overnemen, gebeurt bij haar
ZANGER
nooit zegt Betty „De mode van die
Raymond van
buitenlandse steden is dan ook be
het Groenewoud
vijfentwintig jaar als styliste werkzaam voor C & A. Begonnen als stemd voor een hele andere type
TITEL CD
vormgeefster
van
de
catalogus
van
het
toenmalige
„Mensen dragen wat ze lekker vin
vrouw dan waar wij op mikken Wel
Intiem
oriënteer je je natuurlijk op die
den, met de laatste tijd duidelijk een postorderbedrijf, is ze nu de coördinator van de stylistes van de
verschuiving naar de vraag om goe- damesafdeling. In een ruime werkkamer aan het Damrak, boven shows Dat doe je niet alleen op
Al vanaf 1973 timmert de Belg Raymond van het
de kwaliteit Het is met meer zo dat de zaak in Amsterdam, vertelt ze enthousiast wat ons qua
beurzen, maar ook als je naar de Groenewoud aan de muzikale weg De meeste mensen
film gaat "
een specifieke trend de enige mode kleding over een paar maanden te wachten staat en hoe deze
zullen hem waarschijnlijk het beste kennen van znn
is Alles kan en mag Deze zomer zomercollectie tot stand is gekomen. Ze is intussen al bezig met
grote hit 'Je veux de l'Amour' die m 1980 hoog op de
bijvoorbeeld zijn alle roklengten in 1990.
hitlijsten belandde Zijn nieuwe elpee is op het eerste
Radar
We krijgen dit jaar veel broekrok
gehoor erg melancholiek Of zoals Raymond dat m ZIJP
ken te zien, maar een strakke of een
„Je hebt een soort radar in de loop zelfgeschreven biografie zegt „Woorden als droef
wijde broek en of rok kan ook", alder jaren opgebouwd dat alles m warm, winter, hef, teder, fluistercampagne en wat een
leurs met veel zakken die worden dit alleen al voor de damesafdeling zich opneemt Mode wordt door zo schat, borrelen spontaan m hersenbnj op" De behoor
dus Betty
gecombineerd met bermuda's, wijde meer dan zes groepen „We hebben veel dingen beïnvloed, bijvoorbeeld lijk hese stem van de Belg weet bij bepaalde nummeis
De combinatie in de mode staat, rechte pantalons, grote shorts, ge- namelijk aparte afdelingen voor bij door architectuur en popstijl Neem die overigens over het algemeen niet langer zijn dan drie
'•\
zoals ieder jaar, weer voorop Diver- drapeerde rokken en bustiers De voorbeeld de jonge werkende de nu de rage na de film 'Out of Africa' minuten, de emoties goed op te wekken En als het dan
se tijdsbeelden gaan vaak zusterlijk stoffen bestaan veelal uit zijde, lin- sportieve-, chique en minder modi en rond Madonna Je hebt gewoon maar net even teveel wordt, komt er een vrolijk salsa
samen in één modethema Zo kun- nen en katoen met um en primitieve sche vrouw Voor al deze groepen geen tijd om op beurzen te wachten achtig nummer Luistermuziek oestaande vooral uit
willen we een verschillende stijl Ie Ik ben nu alweer bezig met de zomer grappige rijmwoorden
nen de (uit het grijze verleden plots prints en kasjmier dessins
dere styliste heeft haar eigen ac van 1990 "
weer herrezen) phssérok of de rech
Twee bekende collega's hebben Raymond steun gege
count Er moet natuurlijk wel over
te, wijde pantalon uit de jaren twm
ven op deze nieuwe elpee Zo zingt Bart Peeters mee in
In
kaart
leg zijn onderling, maar je kan met
Betty en haar medewerkers zien 'M'n leven lang en speelt Kees van Kooten de trombo
tig, gecombineerd worden met de
De collectie voor de zomer ligt in de ideeën van de ander overnemen" zichzelf als een servicebureau „Ie nepartij m 'Zo graag dicht bij je zijn'
korte, getailleerde jasjes uit het be
de winkel Daar is het een en ander
dereen komt hier binnen lopen en
gin van de zestiger jaren
Voor wie de Belg al langer kent is 'Intiem' een zeei
vooraf gegaan - achter de schermen
dingen vragen over de collectie En leuke afwisselende elpee geworden Voor wie nog niks
Warme tinten (specenjkleuren in Betty en haar medewerkers zijn al Als legpuzzel
dan roepen wij altijd in koor Welke van Van het Groenwoud kent misschien een keer een
De introductie van de compact disc was bepaald geen
Zo langzamerhand schuiven de
aanleiding om te luisteren
succes Muziekliefhebbers werden zo'n vijfjaar geleden vakjargon) zoals bruin, kerrie, fuch heel wat maanden met de zomer be
geconfronteerd met allerlei technische vernieuwingen sia en saffraan wisselen dit jaar af zig „In feite zetten wij een heel sei stukjes van de legpuzzel van de zo
Timing is volgens haar een van de
en keken rustig de kat uit de boom Was de cd werkelijk met het traditionele zwart en wit, zoen in kaart Dat begint met allerlei mercollectie in elkaar Het thema
maar naarmate het seizoen vordert, modebladen te bekijken, het praten dat aldus ontstaat wordt door de sty moeilijkste facetten van het vak „Je
wel het gejuich uit de platenindustrie waard'
De snel stijgende omzet van cd's - in 1988 al bijna 500 wordt ook de zomer kleuriger met met inkopers, tot het bezoeken van listes uitgewerkt Borduursels, behj moet je continu in een ander ver
miljoen in Nederland - geeft aan dat het publiek 'om' is onder andere prachtige aquarel beurzen aan toe Al die gegevens die mngen en printen worden tot in de plaatsen en dat betekent dat je vaak
RAI Amsterdam
Opgewekt door hooggespannen verwachtingen over de blouses Koloniale invloeden voeren wie hieruit krijgen, verzamelen we details ingevuld „We werken met dingen doet buiten je eigen smaak
19 t/m 21 februari MODAM, Internationale vakbeuis
kwaliteit van de muziek, over de onverwoestbare schijf de boventoon Safari achtige tail- en daarna beginnen we met het sa zogenaamde monsters (proef van om Wanneer je aan het werk bent,
menstellen van kleding om te oordelen over kwali houd je steeds het beeld van de voor heren, damesmode, sport en vnjetijdskledmg
en de vrijwel onbeperkte levenseen kleur en een teit.belijnmgetc ,red) Aandemko vrouw voor ogen voor wie je werkt
25 februari t/m 5 maart Hiswa 89, Internationale
duur, schafte inmiddels dertig pro
ADVERTENTIE
themakaart voor per laten we dan zien hoe het wordt En dan hoop je maar dat je goed tentoonstelling voor waterrecreatie
cent van de huishoudens een cd-spehet nieuwe sei en kijken we of er nog iets aan veran doet"
26 t/m 28 februari Vakbeuis voor Kindermode
ler aan Of de massale belangstelling
zoen, die past bij derd moet worden We schaffen ook
Jaarbeurs Utrecht
terecht is, mag betwijfeld worden
de doelgroep van overal grote lappen van aan en die
TRUDY STEENKAMP
16 t/m 19 februari Mode Totaal, Nationale mode
sinds een Amerikaans onderzoek
onze winkels "
krijgen de mko
voedmgs en beauty beuis
Dat stelt niet de kwaliteit van de
pers dan mee
17 t/m 19 februari Motoi '89 Show
weergave ter discussie, maar doet
ADVERTENTIE
Na het maken voor de fabri
van motoi fietsen, occasions ondei
Ruime parkeergelegenheid.
Celsiusstraat 192 - Zandvoort
veel af aan de hooggeprezen houdvan de 'kaarten' kanten Als iets
delen kleding en accessoires
baarheid van de disc Blootgesteld
en de daaraan mgeverfd moet
21 t/m 23 februari Supercompu
aan extreme klimaatverschillen
verbonden colla worden, dan zoe
ting Euiope '89, Europese vakbeurs
blijkt het zilveren schijfje toch bijSTEGEMAN
HAND
MAGERE
ges met tekenin ken wij bij die
en congres over supercomputing
zonder kwetsbaar Bij de proeven
SINAASHAMLAPPEN
GEKOOKTE
v. Stolbergweg 1 tel. 17093
gen van voor kleur ook de
25 t/m 26 februari Vehikel, Vetera
die het wetenschappelijke tijdbeelden voor het kleur van het in
nenmarkt van motorfiets, fietsen e i
schrift The New Scientist publiceerGELDERSE
APPELEN
Bloeiende violen
nieuwe seizoen, verfprogramma
28 feoruari t/m 3 maait Hollara
de, werden de schijfjes urenlang aan
net + 2 kilo
100 gr
kilo
zoals de stylistes Het is voor de fa
Telecom Telecommun'catiebeurs
hoge temperaturen blootgesteld
Primula's
die zien, wordt brikanten
be
5 t/m 9 maait Voorjaarsbeurs &L
Daarna gingen ze m de vrieskist Dat
Groenblijvende struiken
er druk gedis langrijk dat ze
bruiksgoederenbeurs
proces werd een aantal keren herBloem- en groentezaden
cussieerd met de exact weten hoe
13 t/m 14 maart Spovak Voorjaai <•
haald Weer terug op kamertempeinkoopgroepen
en wat we het
beuis 89 Internationale vakceu •ratuur gaven de cd's geen kik meer
Bemestingen.
Voor C & A zijn willen hebben
voor vvmtei sportartikelen
Boosdoeners zijn vooral de laklaag die de schijf beschermt en de
ADVERTENTIES
verf waarvan het label is gedrukt De
verf beschadigt de lak en de schijf
wordt door roestwerking aangetast
Bent u in het
Volgens de onderzoekers staat het
testprocéde gelijk aan een houdbezit van een
baarheid van zo'n acht jaar Daarbij
tekenen zrj wel aan dat de slechtste
In deze rubriek laten wij mensen aan
volgd Opeens zie je allei lei biood
resultaten verkregen werden bij cd's
Compact-Discspe'er'
het woord die gekke, leuke en rare dingen
i oosters met een zilveien voet en
die door minder goed uitgeruste fa
verzamelen Deze maand vertelt Jan van
daaina weer met een zwaite Of
brieken geproduceerd werden
den Berg (48) over zijn \erzamellng chro
men broodroosters Ferdlnand Rusch
opeens gestroomlijnd zoals de au
Overigens zijn de gebruikers ook
zocht
hem
op
aan
de
Valerluss>traat
188
In
to's uit die tijd met die vleugel
vaak debet aan een kort bestaan van
Amsterdam
Dan is vanaf
de muziekschrjf sommigen bewatjes '
ren die in te warme dashboardkasZe weiden veel m Amenka ge
tjes van de auto of houden de schijf
maart ook uw
„Er zitten tempeltjes bij die zo
maakt, maar die u aren duur
langdurig in een draaiende cd-spemooi van vorm zijn Als je ziet
Daarom maakten slimme jongens
ler De revolutionaire cd heeft echhoeveel aandacht er vroeger aan
adres voor CD s
ze hier na Ik heb een hele serie
ter geen eeuwigheidswaarde
besteed is en hoe creat'ef men was
van een Nedeilands bediijfje,
met kleine uitvindingen De oude
maar ik zou natuuilijk het oiigi
re broodroosters zijn met de hand
ADVERTENTIE
neel willen hebben, naar dat Ame
gemaakt en zeer inventief, dat
nkaanse model ben ik naaistig
boeit me het meest Tegenwoordig
naai op zoek Ik heb mijzelf een
hebben de ontwerpers een opleigiens gesteld, exemplaren met
dmg gehad en wordt alleen geke
pla^tn is het eindpunt, ik ga tot de
ken of een model goed zal verko
Gr Krocht 17
chiomen apparaten die tot onge
pen Vroeger waren er vaklui met
v eet tien jaar geleden weiden ge
liefde bezig Zoals te zien is aan
maakt Ook de broodi oosteis
deze met die sierlijke pootjes on
\ ooi lestauiants met tien sleuven
der het broodrooster, of deze waar
hoef ik met die zijn me te groot
vier boterhammen tegelijk m kun
nen en die als een molentje kan
, Een merk uit de jaren 50 is nu
worden gedraaid, of deze waaraan
exact nagemaakt dat kost dan
een klepje is bevestigd voor de
ook i umi vierhondei d gulden Dat
keuze tussen 110 of 220 volt, op
zo'n manier dat je het nooit fout- krijgt toebedacht Constant volgt was geëtaleerd Toen fascineerde fles gegaan Ik hoop dat ik nog eens is de Rolk Royce ondei de biood
alleen dit model uit België, waar in contact kan komen met de oud i oosteis Grappig zijn de seiies
doet Dat is zo ingenieus, ik vind men het oude principe, alleen de mijvlammetjes
zijn uitgespaard Het werknemeis De archieven zijn bijna die er uit zien als volautomatisch
het prachtig dat iemand op dat vormgeving verandert Ik denk niet in
dat ik de broodroosters verzamel is net een kacheltje Ik ben opge allemaal verdwenen, want memand gemaakt om met de trend mee te
idee is gekomen "
om mee te gaan met de jaren-50 groeid met het broodrooster, dat had er belangstelling voor Dat is gaan, maai waaibij je de boter
ik nog goed Die dingen vielen toch zonde' De verzamelaai s jutten ham er gewoon met de hand moet
BIOE.MENMAGAZIJN
„Als mensen de verzameling mode, meer om het afzetten tegen weet
op de grond vanwege dat mekaar nu vaak op en zo kom je uithalen Dat lijkt op een Rolls
zien, zijn ze eerst verbaasd Ze be- het nieuwe Als er geen mooie dingen altijd
SINDS 1908
snoer Zo zijn er heel wat kapot ge soms nog achter wat informatie '
Royce met trappedalen Nee, vei
seffen niet dat er zoveel soorten meer verschijnen, komt er belang gaan
en w erden dan weggegooid Al
„Het mooiste is te zien welke ge dei maak ik geen onderscheid in
bestaan van een object Maar het stelling voor het oude "
„Het is vijfjaar geleden begonnen lerlei kleine atehertjes die ze produ schiedems en ontwikkeling achtei de bioodi oosters die ik heb Vooi
GROTE KROCHT 24
is net als met stoelen, ook een ge
bruiksvoorwerp met een doel, in een klein winkeltje waar een hele ceerden, in Zaandam de firma Huza een sei ie schuilt Je kunt aan de mo mij zijn het allemaal mooie Rolls
ZANOVOORT
maar die steeds nieuwe vormen plank vol glimmende broodroosters en in Amsterdam Elecarti, zijn op de dellen zien welk modebeeld werd °e Royces "

Kom en bewonder onze
voorjaarskollektie

met 'n luwt

'Veelbelovende
cd geeft na acht
jaar geen kik'

Overzicht beurzen

SPARIO

KWEKERIJ P. v. KLEEFF

10,90

6

In iedere woning
voelt een plant
zich koning
verzorg hem
zoals het moet
dan bloeit en
groeit hij goed

erica

2,98

Je hebt ze met pootjesgn vleugeltjes

DONDERDAG 16 FEBRUARI 1989

WEEKMEDIA30

Dankzij 't elastische katoen laat
Hema u niet in uw hemd staan.
GOED >/(OOPJ£
Zo herkent u de week aanbiedingen in de winkel

Zo herkent u de week aanbiedingen in de winkel

Fa. Gansner & Co,
en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 / 13612 / 12518
Deskundig advies.

vanaf

GAS-

475

Strijkplankovertrek met teflon of bedrukte bovenlaag. Ook voor de brede
plank.

Lakens en hoeslakens. 100% Katoen.
Strijk- en knmpvnj In diverse maten en
kleuren.

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

725

RESERVEER NU
Lessen voor jeugd en volwasenen,
beginners en gevorderden. Overdag
en 's avonds. Baan verhuur.
Tel. 023-276667
Overveen
Bloemendaalseweg 152
SPORTACADEMIE
NAUWELAERTS DE AGÉ

STEENGRILL RESTAURANT
f,11

uur iiiiiiiniiiHr
ff

Onbeperkt vlees
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood

J&35
Unibaddoeken.100% Katoen. In diverse
kleuren 50x100 cm.

vanaf
JZ135 ,
Stretch molton matrashoes.
1-persoons
_2k75" 17.75
2-persoons
_2*?5'25.75

Hoeslakens. 100% Katoen. Met zwart,
mint, blauw of geel noppendessm.
80x200 cm
153512.90x200 cm
1&3513.140x200 cm
,23r?520.-

Joggingbroek. Polyester/katoen. In
diverse kleuren. Mt IVI-XL.

en een
aardappelgerecht

29,50

20.-

vanaf
29=75
Dekbedovertrekset. 100% Katoen. Met
zwart, mint of blauw noppendessm.
140x200 cm
200x200 cm
240x200 cm
£9^49.25

Alles zoveel u wilt!!
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
Vrijdagzaterdag en
's zondags
geopend!!!

Kinderjoggingbroek. Polyester/katoen.
In diverse kleuren. Mt 128-164.

Onze herenslips zit- U3SCiLiaHJyJiMl ten als gegoten, zelfs
als u ze heel vaak heeft gewassen. Dat komt door de sterk elastische
vezels. De andere 90% van de vezels is katoen: comfort verzekerd.

v.a. 17.00 uur

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

RESERVERINGEN VOOR WEEKDAGEN
S.V.P. 1 DAG VAN TE VOREN RELLEN

Fa.
Kroonenberg

Kerkstraat 12 Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192 Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12 Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9 Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22 Zandvoort

AKO

Kerkplein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17 ZantAOort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

Te huur
KUNSTSTOFTENNISBAAN
(buitenbaan Nw.
Unicum)
Inl.: mevr.
Sebregts
tel. 02507-14273

Vakkundig
gediplomeerd

PEDICURE
Wil van
Looy-Boon

Voelt u zich ook benadeeld door het
gemeentelijk toewijzingsbeleid inzake

DAKSERVICE

Gaarne uw reaktie.
Brieven onder nr. 960510 bur. v.d. blad.

GARANT GUM
daken 4 mm
45.- p.m.2 gelegd
lood- en
zinkwerkpannen
Tel. 02507-16551

Gespec. in

Wegens toenemende drukte hebben wij
plaats voor

leuke verkoopster
evt. part-time.

Open dag: donderdag 23 februari
aanvang 13.00 u.

pabo de /a sa//e
Glipperweg 7, 2104 AG HEEMSTEDE
023-280820

BIJ Hemen - ulekbij N.S. S t a t i o n H a a r l e m en dus gemakkelijk te b e r e i k e n
per trein of bus - ujeiken ongeueer 100 mensen - meest iironujen - in
een m o d e r n atelier. Zij maken bedrijfskleding die, in Nederland en
d a a r b u i t e n , s t e r k de a a n d a c h t t r e k t . LUij komen nog enkele goede
n a a i s t e r s te k o r t , riient er is ueel i'reeg naar onze japonnen, broeken,
s c h o r t e n en cu>eralls. D a a r o m zijn u.uj op zoek naai:

MODINETTES
Meisjes uan 16 - 21 jaat, die eruanng hebben of nullen opdoen in een
modem, gezellig bedrijf, maar ujeikkleding g e m a a k t niordt uoor
ziekenhuizen, k a n t o r e n en b u i t e n w e r k .

Top Slagerij

12451

TEKORT VAN 4000 ONDERWIJZERS!

KOM NAAR 'DE LA SALLE'Ü

OPROEP

Haltestraat 54, tel.

1992:
De basisschool heeft je dus nodig.

Behandeling volgens
afspraak.
Tel. 16883

A. J. Vreeburg en Zn.

Katholieke Pedagogische Hogeschool/
West-Nederland

Student zoekt

KAM. IN
Z'VOORT
of omg. v. d. per.
eind febr. tot eind
juli.
Huur m overleg.
Hebt u inter. bel.
05423-81941.

LlHj b e t a l e n goed uolgens de C R O uoor de C o n f e c t i e - l n d u s t r i e , boüendien
nog premies en r e i s k o s t e n v e r g o e d i n g . Uiijdegsmiddags ut ij. G r a t i s fruit
bij de lunch. Zij die dat tuillen kunnen deelnemen aan de uakopleiding
c o n f e c t i e - i n d u s t r i e . Je l e e r t een uak uiaar je ook later niat aan hebt.

EET U
MET

1 TOT 3 KILO
PER WEEK
Nu bij uw eigen
warme bakker:
• Malsovit brood
Malsovit KnScke
Malsovit Maaltijdkoeken
• Malsovit Kofïïekoekjes
• Malsovit Slankspread

MALSOVIT

HELPENDEN EN VERZORGENDEN
De werkzaamheden zijn van huishoudelijke en verzorgende aard
bij thuiswonende kliënten.
Geboden wordt:
- Zinvol werk en kollegiaal kontakt.
- Afwisselende werkzaamheden.
- Werkondersteuning.
- 7 weken vakantie (inkl. a.d.v.-dagen).
- Bijscholings- en opleidingsmogelijkheden.
- Salaris- en arbeidsvoorwaarden volgens
CAO-gezinsverzorging.
(Voor 27-jarigen en ouder /12,11 per uur).
U bent verzekerd volgens de sociale verzekeringswetten.
U kunt kiezen uit een arbeidsovereenkomst van 6 tot 21 uur per
week.
Voor informatie en sollicitatie kunt u kontakt opnemen met ons
kantoor te Aerdenhout, telefoon 023-248041 (op werkdagen van
9.00 tot 10.30 uur).

Nog'n plakje?

Brood en
banketbakkerij

Verpakte cakea 500 gram.

SEIJSENER

üebfraumilch Q.b.A. 1987.
Witte, mildzoete Duitse
kwaliteitswijn.
6 halen 5 betalen. 3.75
6 voor 18.75

Haltestraat 23
Zandvoort
02507-

MENSEN

vraagt voor het rayon Zandvoort:

WORD OOK EEN
MEISJE-MOEOER

Tel.
Kom langs of bel:
Ingrid Koeman, Mensen Bedrijfskleding Bü
023-319587, PhoeniHstraal 6, Haarlem.

Stichting Gezinszorg Kemiemerland Zuid
van Lennepweg l, Aerdenhout

Likeur- of minteitjes. Zakje
a 200 gram. -&95" 3.45

195
JLi

Gelderse achterham.
100 gram.
2<352.Boeren wit- of bruinbrood.
Gratis gesneden.2t2Sl.90
Jonge Goudse kaas. Vers
van 't mes. l kgifc£U9.50

Kersen rastervlaai.
Bereid met echte boter.
3^56.95

Zo herkent u de week aanbiedingen

12159
Aanbiedingen zijn gefdig t/m 18 lebruan 1989

H8910714/2

HEMA

.Echt Waar VoorJe Geld.

616.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 23 februari 1989

Los nummer ƒ 1.25

Zandvoort
Nieuws
49e jaargang nummer 8

Zandvoorters
Open dagen Gertenbach Mavo
opgepakt wegens
miljoenenfraude
ZANDVOORT - Een inbraak
in Blaricum, waarbij Eurocheques en een betaalpas werden
weggenomen, heeft uiteindelijk geleid tot de aanhouding
van twee Zandvoortse ingezetenen. Zij bleken betrokken bij
een in de miljoenen lopende
fraude met cheques.
De vijfenveertigjarige Zandvoorter en zijn achtendertig) arige
ex-echtgenote werden maandagochtend vroeg van hun bed gelicht. De
ochtenddienst van de plaatselijke
politie was hiervoor een uur eerder
op het bureau verschenen. Tegelijkertijd werd een echtpaar uit Zaandam gearresteerd. Bij de huiszoeking, die plaatsvond in samenwerking met de rechter-commissaris te
Haarlem, trof men in de auto van de
Zandvoorter een groot aantal gestolen cheques aan.
Aan de aanhoudig is een uitgebreid onderzoek vooraf gegaan, uitgevoerd door een team van tien personen, speciaal samengesteld uit
medewerkers van de Rijkspolitie
Amsterdam, postale recherche en
gemeentepolitie Zandvoort. Het
team opereerde vanuit Haarlem en de bijnaam 'chequeteam' zegt het al richtte de aandacht voornamelijk op
fraude op grote schaal met cheques
en girobetaalkaarten.
Na de inbraak in Blaricum bleek
dat de cheques in Duitsland werden
verzilverd. Duidelijk werd ook dat
dit, evenals in Engeland, op grote
schaal gebeurde met duizenden cheques en girobetaalkaarten, afkomstig van woninginbraken in Nederland. In totaal is hier tot nu toe ongeveer f 1,9 miljoen gemoeid. De inbrekers verkochten de betaalmiddelen
aan de man uit Zaandam, die deze
op zijn beurt doorverkocht aan de
Zandvoorters. Zij verzilverden een
en ander en leefden er ruim van. Van
hun onrechtmatig verkregen rijkdom is niets terug gevonden. De
identiteit van de verzilveraars werd
achterhaald in samenwerking met
Duitse en de Engelse politie-instanties.

Naar hartelust 'compjoeteren'

Oplage: 4 650

Politie verscher
horecabedrijven
ZANDVOORT - De gemeentepolitie is begonnen met een
scherpe, systematische controle van horeca-bedrijven in
het uitgaanscentrum
van
Zandvoort. Deze worden doorgelicht op de aanwezigheid van
de benodigde vergunningen en
het naleven van de voorwaarden. De controle maakt deel
uit van het beleidsplan van de
gemeentepolitie voor 1989.
Het wil nog wel eens voorkomen
in de horeca-wereld, dat een bedrijf
niet over alle benodigde vergunningen beschikt, of niet aan alle andere
voorwaarden voldoet. Als voorbeeld
daarvan kan men in Zandvoort het
zogenaamde schijnbeheer tegenkomen. Daarbij is de officiële exploitant die de benodigde papieren op
zak heeft, nooit of bijna nooit in de
zaak te vinden. De exploitatie wordt
dus door een ander, zonder diploma,
uitgevoerd.

De aandacht van de controles
richt zich op dit soort situaties,
Leren omgaan met de computer. De Gertenbachschool gaf de nieuwsgierige kinderen alvast een voorproef- jt maar bijvoorbeeld ook de naleving
Foto Bram Slijnen
van hinderwet- of muziekvergunninje
gen, op de aanwezigheid van vergunZANDVOORT - Naar harte- gen van het basisonderwijs en af- Karst terug op de open dagen. "Dat
lust met de computer experi- komstig uit de hoogste groep. Zij stemt ons optimistisch". De meeshun ouders konden de nodige te bezoekers namen uitgebreid de
menteren oftewel 'compjoete- en
informatie krijgen over het lessen- tijd om rond te kijken. Een grote
ren', zij het onder deskundige pakket
van de Gertenbach Mavo trekpleister vormden de vijf comleiding, dat konden afgelopen en de sfeer
deze school, die, zo- puters in het gloednieuwe informaweek tal van - merendeels - als wellichtopbekend,
ook enige ja- ticalokaal, waarmee naar hartelust
toekomstige leerlingen van ren Havo biedt. Zaterdagochtend werd geëxperimenteerd. Twee oudZANDVOORT - De Zandde Gertenbach Mavo. De hield de wethouder van onderwijs, -leerlingen van de school hadden
voortse Brandweer is vorige
school ontving zo'n yijfender- de heer Aukema, nog een korte toe- hiervoor een programma samengeweek huis aan huis gegaan met
tig ouderparen tijdens de spraak. Namens het college sprak steld. Drie van de computers zijn al
folders, in de hoop zeven nieuhij
de
overtuiging
uit
dat
Zandvan
de
school,
het
aantal
wordt
nog
open dagen. De staf is best
we vrijwilligers aan te trekken.
voort
met
deze
school
goed
kwalivóór
l
juli
verhoogd
tot
elf
in
totevreden over deze belang- tatief onderwijs in huis heeft.
Er zijn al enige reacties bintaal. Tal van vakken zullen bij het
stelling.
nen, waaronder twee van vrou"Het was een erg leuke en posi- computeronderwijs worden bewen, maar nog niet voldoende.
De kinderen waren alle leerlin- tieve sfeer", zo kijkt directeur trokken.
Het korps, dat voor het overgrote
deel uit vrijwilligers bestaat, is de
afgelopen jaren met zeven man geslonken. Deze mensen haakten af
vanwege hun werk of omdat zij een
woning in een andere gemeente betrokken. Maar zeker nu kan de
ZANDVOORT - Gedeputeer- het park direct uit te breiden met provincie donderdag bekend in de brandweer weer nieuwe mensen
fase 2. Daarnaast blijft de mogelij k- vergadering van de Commissie voor goed gebruiken, nu is vastgesteld
ZANDVOORT - Op klaarlichte de Staten van Noord-Holland heid bestaan om races te houden. de Ruimtelijke Ordening. Het is dat het korps uit vierenveertig man
dag werden vorige week woensdag hebben geen bezwaar tegen
Het plan houdt in dat er een enigszins opmerkelijk ciat de provin- mag bestaan, en er de komende tijd
uit een woning aan de Kochstraat een tijdelijke noord'zuid-daor- noordzuiddoorsteek wordt aange- cie zo snel reageert op het nog maar bovendien allerlei nieuw materiaal
steek
op
het
circuitterrein.
in 'Noord' sieraden, geld en vibracht tussen het lange rechte eind enkele weken geleden gelanceerde aangeschaft mag worden.
deo-apparatuur ontvreemd. De ei- Met de aanleg hiervan zou Vendora- en het trajectgedeelte kort achter de idee. Tot nu toe komt dit overheidsEn zoals de folder het al zegt, de
genaar bleek niet te zijn verzekerd. do bijzonder geholpen zijn, omdat Hugenholtzbocht. Hierdoor ont- lichaam, voor zover het zijn coördi- brandweer rukt niet alleen uit bij
De politie heeft de zaak in onder- het dit bedrijf de gelegenheid geeft, staat een kort circuit met een lengte nerende rol betreft in de onderzoe- brand. Men staat ook klaar om op
zoek.
van ongeveer 1700 meter. Of de ken rond het circuit, maar traag in andere momenten in te grijpen of
Stichting Exploitatie Circuitpark beweging. Men constateert dat het hulp te bieden, zoals bij het vastzit(ADVERTENTIE)
hiervoor kiest, is nog niet duidelijk. plan in overeenstemming is met het ten van liften of gevaarlijk loshan"Wij zijn nog in gesprek daarover", bestemmingsplan, en er geen geluid- gende voorwerpen op straat. Afgeloaldus voorzitter Bennelot Moens. hindervergunning en ontgrondings- pen jaar werd de brandweer 177 keer
Bij het gesprek zijn ook de auto- en vergunningen nodig zijn. De duinen gealarmeerd. Daarvan 131 keer voor
SCHOOLINFORMATIEBIJLAGEN 1989
motorsportbonden betrokken. Meer zouden nauwelijks worden aange- brand, 46 keer voor een andere vorm
wil hij niet kwijt, omdat is afgespro- tast.
van hulpverlening, met natuurlijk
HET PAROOL/WEEKMEDIA/TOP 8+ J
ook beveiliging van het circuit.
ken geen uitlatingen te doen, zolang
De gemeente wil Vendorado graag
De vrijwilligers worden verdeeld
er geen duidelijke beslissingen zijn
genomen. Wel geeft hij toe, dat de de gelegenheid geven, door te bou- in vier groepen. Afwisselend stellen
doorsteek uiteindelijk 'weggegooid wen, omdat nu alle benodigde appa- deze zich gedurende vier weken begeld' is, omdat het maar een tijdelij- ratuur en mensen aanwezig zijn. schikbaar om onmiddellijk bij
ke oplossing is. Maar Vendorado is Maar als daardoor de racerij totaal alarm aan te treden. Men wordt dan
wordt stilgelegd, kan dat de plaatse- opgeroepen met een 'pieper'.
bereid dit project te financieren.
Gedeputeerde mevrouw M. de lijke overheid een flink bedrag aan
Uiteraard wacht de kandidaten
Boer maakte het standpunt van de inkomsten schelen. De mogelijkheid om races te houden is vanzelfsprekend een -van de eerste voorwaarden voor het betalen van de
huurpenningen voor het circuit a
vier ton per jaar.
ZANDVOORT - De doorgang

ningen voor het schenken van alcohol en het plaatsen van speclautomaten.
Daarnaast wordt er strenger gelet
op het hanteren van de sluitingstijd.
Afgelopen weekend werden al drie
waarschuwingen uitgedeeld aan
even zovele bedrijven, omdat, de
zaak niet op tijd leeg was. Ook wordt
gelet op het serveren van 'alcoholhoudende drank' op terrassen. Dit
mag niet aan personen die been zitplaats hebben. Bovendien mogen
klanten van het bedrijf hun drankje
niet buiten het terras nuttigen, daar
serveren is absoluut uitgesloten.
De meeste aandacht gaat uit naar
de bedrijven in het centrum. Overtreders krijgen eerst een mondelinge waarschuwing en bij de tweede
keer een schriftelijke. Bij drie waarschuwingen kan desnoods de vergunning voor het bedrijf of voor het
terras worden ingetrokken.
Voor deze activiteiten beschikt de
politie over een horecateam, maar
ook de algemene dienst wordt voor
de controle-activiteiten ingezet. De
actie vindt plaats in overleg met Horeca Nederland en de Kamer van
Koophandel, en met medewerking
van de afdelingen Bijzondere Wétten en Algemene Zaken.

o Oud-Hanzevoorzitter
Moerenburg heeft zijn
vleugels uitgeslagen naar
België en Duitsland.Pag. 3
* In het Cultureel Centrum is nog enkele weken
een boeiende expositie
van de plaatselijke amateurs te zien.
Pag. 3
• Casino/ZVM neemt in
haar klasse de kop over
Pag. 5
9 De dames van The
Lions verrassen het publiek met een ruime zege
Pag. 5

Brandweer zoekt vrijwilligers

Vendorado geholpen met noodcircuit

Sieraden

VANDAAG:
Informatie over
onderwijsmogelijkheden en
scholen die zich
presenteren.

NAAR EEN ANDERE SCHOOL .. ?
MAAR WELKE.. ?

Gratis toernooi
zaalvoetbal

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

1 7166

• Brandweerlieden gingen huis aan
huis om folders te verspreiden.

Zandvoort naar
Heer en Meester

een gedegen opleiding die middels
avondcursussen wordt gegeven en
op dinsdagavond vinden de oefeningen plaats. "We kunnen mensen op
alle niveau's gebruiken", verklaart
een enthousiaste brandweercommandant Rob Schröder. "Ook mensen die niet technisch zijn, maar wel
hun handen kunnen gebruiken, zijn
zeker welkom". Mensen die vaardigheden hebben op bepaalde andere
gebieden zijn ook welkom, want wat
dat betreft is er altijd wel wat te
doen.

ZANDVOORT - Burgemeester
Van der Heijden zal op donderdag 9 maart de gemeente Zandvoort verdedigen in het
NCRV-radioprogramma Heer
en Meester. Tegenstander in
deze quiz wordt de gemeente
Oostburg.
Wekelijks worden twee gemeenten uitgenodigd om het,
elk met een drie man sterk
team, tegen elkaar op te nemen
tijdens de live-uitzending van
dit vragenprogramma. Elk
team staat onder leiding van de
eigen burgemeester. Telefonisch mogen zij bij derden informatie inwinnen.

Erven Koper 'krijgen' passerei
tussen de twee nieuwe apparternentengebouwen aan het Stationsplein krijgt de naam Koper-Passarel. Deze naamgeving was bedongen door de verkopers van de grond, de erven
Koper.

ving, maar dit zal ongetwijfeld gebeuren, omdat deze bij de grondoverdracht is bedongen. De commissie voor Algemene Zaken, die donderdag bijeen was, had er ook weinig
bezwaar tegen, al wekte het voorstel
wel enige verbazing.

Overigens heeft de provincie in december de verordening voor ontgrondingen gewijzigd, waardoor
deze niet meer nodig zijn voor afgravingen tot 3 meter. Wethouder Van
Caspel sluit daardoor niet uit, dat
bepaalde onderdelen van het definiVolgens Bloeme (PvdA) moet dit
tieve plan daardoor sneller gerealiDe gemeenteraad moet zich nog soort zaken eigenlijk vermeden worseerd kunnen worden.
accoord verklaren met de naamge- den. Dit om te voorkomen dat ieder
die grond aan de gemeente verkoopt, kan gaan eisen dat zijn of
haar naam daaraan verbonden
wordt.

Op 9 maart is dus de Zandvoortse delegatie te horen, onder leiding van burgemeester
Van der Heijden, met ali> tegenstander een team uit Oostburg
met 'eerste burger' J. Kruize.
Het programma, dat door Henk
Mouwé wordt gepresenteerd,
begint om half twaalf en duurt
tot 12.40 uur

Veel spontane hulp bij actie kindertehuizen

ZANDVOORT - De inzamelingsactie die de Nicolaasschool afgelopen week hield
voor Poolse kindertehuizen, is
een groot succes geworden.
Het was 'fantastisch', vat
Dit maal gaat het om damesploe- schooldirecteur Maarten Bogen. De deelneemsters zijn de teams the het samen.
ZANDVOORT - Na het toernooi van afgelopen weekend
houdt Zandvoort '75 komende
zondag 26 februari nog een
zaalvoetbaltoernooi in de Pellikaanhal. De toegang is gratis.

van dames I en II van DSS uit Haarlem, DVS '85 uit Hoofddorp en drie
teams van Zandvoort '75 zelf. Het
arbitrale trio bestaat uit Ton Joor,
Aad Leijen en Dick Ellenkamp. Ook
dit toernooi wordt door vijf plaatselijke ondernemers gesponsord. Voor
meer inlichtingen kan men zich
wenden tot H.Vermeulen, tel. 12324.

Waterstanden
Datum

HW

LW

HW/ LW

05.05 00.45 17.16 12.54
23 teb
05.35 01.15 17.49 13.24
24feb
06.05 01.44 18.19 14.06
25 feb
06.31 02.14 18.45 14.30
26feb
27 feb
07.01 02.56 19.19 14.54
07.36 03.20 20.05 15.34
28 feb
1 mrt
08.19 04.05 21.0516.30
2 mrt
09.45 04.55 22.35 17.35
3 mrt
11.40 06.06 -.- 19.25
Maanstanden:
Dinsdag 28 feb. LK 21.08 uur
Doodtij 3 mrt. 11.40 u. NAP+61cm

"Wij hebben zo'n twintig dozen
vol aan materiaal gekregen, plus nog
een aantal zakken", aldus Bothe. De
verzameling was rijk gesorteerd,
van vierhonderd stukjes zeep tot dozen vol kinderpap, katoenen luiers,
kleine frutseltjes als haarclips, en
speelgoed. Sommige mensen hadden zelfs nieuw speelgoed gekocht.
Naast de andere reacties was veel
materiaal afkomstig van de leerlingen, ouders en ouders van voormalige leerlingen. Donderdag ontving de
-school een kleine delegatie van Huis
in de Duinen die nog meer materiaal
aandroeg. Een aantal ouderen had
zelfs kinderkleertjes gebreid, speciaal voor deze actie. "Wij hebben
met hen afgesproken dat we contact
houden", zegt Bothe. "Als wij een
kaartje krijgen uit Polen, dan sturen
we die natuurlijk ook door naar het
Huis in de Duinen". Voor Maarten
Bothe en zijn leerlingen was al die
spontane bijval alleen maar een extra stimulans. Enthousiast kondan
zij vrijdag helpen, een auto vol te
stouwen met de spulletjes. Deze
worden zeer binnenkort via een centraal ophaalpunt in Heemstede naar
Polen gebracht.

Naam..
Adres:.
Postcode:

Plaats.

Giro/bank:
Telefoon: _

(i.v m controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar / 24,75 O |aar ƒ44.75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.
• De leerlingen ontvangen een kleine delegatie uit Huis in de Duinen.
Foto Berlotl

bellen kan ook:

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 23 FEBRUARI 1989

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

FAMILIEBERICHTEN
•K
*
*
*

uitvaartverzorging
kennemerland

HOERA!

*
*
*
*
*
*
*
*
*

A.s. zondag 26 febr. staat „Ie pierrot" op z'n kop. +
Dan zijn onze

Mam en Dad
25 jaar getrouwd.
Gefeliciteerd

Brent en Janneke
Vaughn
Marcel en Muriel
Karina en James.

v.d. Mickey Snacks

SS
Van harte
gefeliciteerd

Rien en An

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van onze lieve moeder en fijne oma
Gerredina Jacquemier
betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
C. K. Brands
Zand voort, februari 1989

ADVERTENTIES

Waterleidingbedrijf
Zuid-Kennemerland
BERICHT VAN UW
WATERLEIDINGBEDRIJF!

ïl

BETREFT: SPOELEN VAN HET
LEIDINGNET

HARRY van de Mickey
is jarig.
Van harte
gefeliciteerd van al je
vrienden en
vriendinnen.
Hans Stevenhaagen, Henk van
Heeringen, Dico van Putten, Jan
Broekhuyzen, Leo Koomen, Nico
Voss, Henk Jansen, Peter van
Campen, Ellen Bouman, Wil van
Soolingen, Ineke
Heidebrink,Tineke Nijman, Appie
v.d. Moolen, Peter Sprokamp,
Addie Spierieus,
Toon de Groot,
Bernadet
de Groot,
Willem v.d.
Moolen, Lia
van Niel,
Bert Leico,
Bram Stijnen.

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

Als gevolg van het noodzakelijk periodiek
spuien van het leidingnet kan tijdelijk

DAG EN NACHT VERZORGING

DE SUNSHOP
Leverancier van
o.a. Verticale lamellen
Rolluiken
Aluminium jalouzieën
Markiezen
Zonneschermen
In alle kleuren en
Vrijblijvende offerte - scherpe prijzen GRATIS meten en plaatsen.

tel.

van het drinkwater ontstaan.

Zandvoortselaan-BodaanstichtingBrarnenlaan-Duinrooslaan-ZuidlaanWikkellaan-grens Bloemendaal-LangelaanBentveldweg-Ebbingeweg-Westerduinweg.
Geadviseerd wordt tijdens genoemde periode
in bovenvermeld gebied:
GEEN WASMACHINE TE GEBRUIKEN
Wanneer het wasgoed roodbruine vlekken
vertoont, kan dit het beste worden nat
gehouden en nogmaals worden gewassen,
zodra het water weer schoon is, na het filter
van uw wasmachine te hebben gereinigd.
Het tijdstip van uitvoering in andere delen van
de gemeente wordt eveneens d.m.v.
advertenties in dag- en weekbladen bekend
gemaakt.
Indien gewenst kan voor meer informatie
kontakt worden opgenomen met de afdeling
Technische Administratie.

Bloeinendaal aan zee
Tel.: 023 -252280

LUNCH OF DINER?
In ons restaurant voeren wij een
uitgebreide lunchkaart en een royaal
gevarieerde dinerkaart.
Echter, de keuze uit deze laatste
beperkt zich niet tot dinertijd. Ook
tijdens de lunchperiode kunt u bij
ons genieten van een delicaat
visgerecht zoals gebakken tong,
zeewolf of scholfilet en van een
heerlijk stuk vlees zoals tournedos,
varkenshaas, kalfsoester of een
gigantische rib-eye.
Wij zijn alle dagen van de week
geopend en beschikken over een
ruime eigen parkeergelegenheid.

Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland
Stephensonstraat 38, Haarlem
Tel.:023-240424
Korrespondentieadres:
Postbus 6085
2001 HB HAARLEM

Joegoslavisch
Restaurant

DUBROVNIK
Zeestraat 41

Tel. 15110

Tijdelijk
spec. menu
uitgez. zondag

Goulash soep
Stokbrood
Div. soorten vlees
Seizoensalade
Palacinka

TeL 02507-13278
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inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NiVQiPÖLIS
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een Naturauitvaartovereenkomst

Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Tel. 19632.

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op u w
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

Bouwplannen
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel
18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te verlenen
voor:
uitbreiding woning Zuiderstraat 3.

•
l
•

Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 27 februari 1989 gedurende 14 dagen
op de afdeling Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 4, voor een ieder ter inzage
(geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00 -12.00 uur).
Gedurende de termijn van ter inzage, kan een ieder bij burgemeester en wethouders
schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen.
23 februari 1989

BAR - GRILL - DISCOTHEEK

ft

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

PEDICURE

KOMT OOK
AAW HUIS

- oprichten schuur

Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang t'e zijn getroffen, kunnen
op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts / 27,00 (excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

Vakkundig
gediplomeerd

Gediplomeerde
Pedicure

oprichten schuur
wijzigen hoofd entree
vergroten woning
wijzigen voorgevel
winkels + bovenwoningen
vergroten garage
oprichten tuinhuisje
wijzigen woning
oprichten serre + plaatsen dakkapel
aanbrengen gevelbekleding
wijzigen voorgevel
oprichten loods

Verleende bouwvergunningen

Vergadering

Dinsdag en woensdag
gesloten.

Wil van
Looy-Boon

-

12, Zaoduoort
tel-, 02507-12503
is de ideale gelegenheid om uw

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

PARTY
HUWELIJKSFEEST
REÜNIE
VERJAARDAG
RECEPTIE ETC.
te vieren

DENKT U AAN IETS?
Neem eens vrijblijvend kontakt met ons
op voor inlichtingen, organisatie en
div. mogelijkheden.

DE WIT VERHUIZINGEN

fBKBIDE
VRHUIZRS

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

BALK
BAKT

Tel. 02507-12808
02507-18893
02O-33O422
7T7I®J.

BROOD

DEZE WEEK

GEEN ELFSTEDENTOCHT, WEL EEN ELFSTEDENBOL
MET NOTEN EN ROZIJNEN VOOR ELF KWARTJES

7,95

RUMRUNNER
ECHTE BAKKER BALK
Hoge weg 28

Hellen Kimman (23),
schoonheidsspecialiste

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

maten.

152B88 Kostverlorenstraat 57

Voor de gezondheid is dit niet schadelijk.
Deze werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd en gaan van MAANDAG 27
FEBRUARI TOT EN MET VRIJDAG 3 MAART
1989 op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00
uur plaatsvinden in de gemeente Zandvoort in
het gebied Bentveld begrensd door:

Brederodestraat126
Burg. Nawijnlaan 1
Tolweg 24
Grote Krocht 29
Kleine Krocht 2
Boulevard Paulus Loot 89
Vinkenstraat 6
Brederodestraat 67
Piet Leffertsstraat 36
Van Speijkstraat 20
Kerkplein 8
Max Planckstraat

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel opdinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30
tot 12.30 uur. Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij
burgemeester en wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verteend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar' van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

O25O7-14443

Behandeling volgens
afspraak.
Tel. 16883

LICHTE ROESTKLEUR

16B89
18B89
19B89
20B89
21B89
22B89
23B89
24B89
25B89
26B89
27B89
28B89

tel. 02507-1 53 51

13,50 p.p.

INGWERSEN &
HELMIG

Aangevraagde bouwvergunningen

Haltestraat 12, Zandvoort
tel: 02507-12808
BAR - GRILL - DISCOTHEEK
Presenteert

„M'n vriend en ik hebben nu allebei
contactlenzen."

Vrijdag 24 februari
vanaf 21.00 uur

No funky live band

\

M'n vriend is er destijds mee
begonnen. Hij dacht over
contactlenzen. En volgens hem zou
het voor mij ook een uitkomst zijn. Ik
kon hem geen ongelijk geven. Elke
keer als ik bijvoorbeeld tv wilde
kijken, moest m'n bril voor de dag
komen.
Dus . . . ik naar de
contactlensspecialist. TITMUS
lenzen gepast en ... meteen
enthousiast. Ik kan niet zeggen hoe
fijn 't is, ieder uur van de dag alles
goed te kunnen zien. En eerlijk is
eerlijk, als schoonheidsspecialiste zie
ik mezelf óók graag zo mooi mogelijk.
Logisch. Mét lenzen, dus.
Hellen Kimman

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

AANPASSING ALLEEN VOLGENS AFSPRAAK
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UITVAAT VERZORGER
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Secretaris Bosmanstraat 40
4,2041 Kï Zaficjyoprt.
i "tel. Ö25oV-it244

ZANDVOORTS KONTAKTLENS CENTRUM
(afd.-van SLINGER OPTIEK)
A. G. J. SLINGER
gedipl. optometrist O.V. - kontaktlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20a, 2042 LW Zandvoort.
Tel. 02507-14395

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 23 FEBRUARI 1989

Kunst tussen debloemkolen

DEM-TZB

ZANDVOORT - 'Een wat
vreemde plaats om te exposeren' zal menigeen misschien
denken bij het aanschouwen
van een aantal prachtige olieverf schilderij en in de groentezaak van Aart Veer, gevestigd
op de Grote Krocht. De kunstwerkjes zijn van de hand van
de tweeënzeventigjarige Jan
Frederik van de Meij, bij de
oudere Zandvoorters wellicht
beter bekend als 'Jan van
Louis van Willem van Steek'.

Deze week een team van vereniging DEM-TZB. De foto, ingezonden door S.H, Achterste rij: Herman Leffers, Wim Vader, Piet Castien, Peerke Geenen en
v.d. Meij, werd gemaakt op 28 september 1941. De spelers zijn (v.l.n.r.):
Theo Thomas. Verder: S.H. v.d. Meij, Eric Holtman, Joost van Campen, Gerard
Seders, Bertus Kemp, Cok Schelvis en Chris Boon.

BRIEVENBUS

Weekenddiensten
Weekend: 25/26 februari 1989

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervóer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Regionale):
023-334323/363476.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord:

tel. 19507, Bart van Bergen. Huisartsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. Paardekoper: Voor dienstdoende arts
bellen: tel. 15600/15091. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flieringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tirie
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en

| Kerkdiensten
Weekend: 25/26 februari 1989
Hervormde Kerk, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: D.S. J.A. van Leeuwen
Kindernevendienst/Crèche
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Geen opg.
Kindernevendienst
Vrijzinnige
NPB:

Geloofsgemeenschap

Zondag 10.30 uur: mevr. J. Broström-Bruin, Roelofarendsveen
Roomskatholieke Kerk:

Vrijdag 10.00 uur: E.V.
Zaterdag 19.00 uur: E.V., D. Duijves

Ree
gewond
ZANDyOORT - Een ree uit

het
duingebied is waarschijnlijk het
slachtoffer geworden van een agressieve hond. Het dier werd vrijdag
met ernstige verwondingen in de
hals bij het Kennemer Dierentehuis
gebracht. Daar riep men de plaatselijke dierenarts te hulp, maar deze
kon niets anders meer doen dan de
ree afmaken.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
donderdag. Uitgave Weekmedia BV.
Bladmanager: J.F. Sas. Hoofdredacteur:
J.M. Pekelharing.
Kantoor Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507,^
-17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort.
Kantoor geopend:
maandag 13-16 u.;
dinsdag 10-13,14-16 u.;
woensdag 9-11 u.;
donderdag 10-12 en 1317 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041.
Postadres: Postbus 223,1420 AE Uithoorn.
Verkoopleider: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Joan Kurpershoek. Redactiechef: Dick Piet.
Faxnummer redactie: 020-6684859.
Abonnementsprijzen: ƒ 13,50 per kwartaal;
ƒ 24,75 per half jaar; ƒ 44,75 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,25.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
Taxi: tel. 12600.

Woningbeleid

De ingezonden brief in de editie
van 9 februari naar aanleiding van
de toewijzing van koopwoningen
aan de Sophiaweg, is mij uit het hart
gegrepen. Hoe kan de gemeente
spreken over een evenwichtig woningbeleid als ze bewoners van eengezinswoningen bijna uitnodigen
om vooral maar in te schrijven. Deze
mensen, die al genoeg leefruimte
hebben, moeten het dus nog beter
krijgen, terwijl andere mensen, die
al jaren in de puinhopen in Nieuw-Noord (die flats heten) wonen en
alle moeite doen om hieruit te komen, gewoon maar onderaan het
lijstje van gegadigden staan.
Ik begrijp het wel. Als er een flat
leeg komt en iemand krijgt deze toegewezen, weigert de persoon in
kwestie gewoon. En deze blijft weigeren totdat een woning hem wel
bevalt, met het gevolg dat de zogenaamde 'doorstromingsflats' bewoond worden door mensen die er
al jaren wonen en vrijwel geen kans
krijgen hieruit te komen op een fatsoenlijke manier. (Is dit de betekenis van 'doorstromen'?) Mijns inziens moeten juist 'doorstromingsflat-bewoners' als eerste in aanmerking komen om in te schrijven (lees
uitgeloot te worden) voor welk eengezinswoning-projekt dan ook.
Eerst dan kan de Gemeente geen
asociaal gedrag verweten worden en
hoeven wij - doorstromingsflat-bewqners - ons niet meer asociaal te
gedragen om toch maar uit deze
puinhopen te komen.
Mij benieuwen wie de nieuwe beZondag 10.30 uur:
woners van de straks vrijkomende
Eucharistieviering m.m.v. Caecilia- eengezinswoningen gaan worden.
koor, D. Duijves
Wij houden ons aanbevolen.
Kinderwoorddienst
J.M.M, van Nes jr.
Lorentzstraat
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
\
Zondag 09.30 uur: ZondagsschoolSOFTDRUGS - SOPT BELEID.
/Bijbelgespreksgroepen
CRISIS VAN DE GEEST.
10.30 uur: Morgendienst, ds. J. Over- Wanneer
er schade wordt toegeduin
aan onze natuur, al wordt er
19.00 uur: Avonddienst, ds. J. Over- bracht
maar een boom omgehaald, of een
duin
duintop geëgaliseerd, dan zijn de
over de aantasting van het
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, protesten
milieu niet van de lucht. Als het over
Smedestraat 37 te Haarlem.
gaat of het wild-life in Afrika
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag panda's
dan komen koninklijke hoogheden
19.00 - 21.00 uur.
Inl.: R. van Rongen, L. Meeszstraat
14, Haarlem, tel. 023-244553.

Softdrugs

lurgerlijke stand

Voorlichter
aangesteld

ZANDVOORT - Zandvoort
krijgt per l juni haar gemeenPeriode: 14 - 20 februari 1989
telijke voorlichter, hoog op de
prioriteitenlijst sinds de eerste
Ondertrouwd:
Bisenberger, Peter Marcel en Laar- aanzet om te komen tot reorganisatieplannen.
man, Marjon
Het College van Burgemeester en
Wethouders heeft mevrouw J.R.
Kistemaker, Eric en Kostense, Bi- van Ooijen als zodanig aangesteld.
anca
Momenteel is zij voolichter van de
gemeente Roden in de provincie
Geboren:
Drenthe. Op l juni van dit jaar
Esther Golda, dochter van: Salo- treedt zij in dienst van de gemeente
mons, Rudolf en Douma, Dorith Syl- Zandvoort.
via
Haar taak zal onder andere bestaan uit de public relations voor
Overleden:
deze gemeente, voorlichting naar
Visser, Jan, oud 81 jaar
burgerij en pers en de organisatie
Assentaroek, Robert Hubertus, oud van inspraakprocedures.
29 jaar
Voolstra, Wapke, oud 55 jaar
Gehuwd:

Bezinningsavond
Agathaparochie

Genootschapsavond
in De Krocht

ZANDVOORT - Liefhebbers
van het vroegere Zandvoort
kunnen morgen, vrijdag 24 februari, ruimschoots aan hun
trekken komen tijdens de jaarlijkse genootschapsavond in
gebouw De Krocht, aanvang
20.00 uur.

ZANDVOORT - De Commissie van parochiegesprekken
van de St. Agathaparochie
houdt binnenkort twee bezinningsavonden, respectievelijk Althans, dat kan men verwachten,
op 27 februari en 13 maart.
gezien het programma van deze
De bijeenkomsten vinden plaats
in de ontmoetingsruimte van de
kerk. Op 27 februari is er een bezinningsavond met dia's over het onderwerp 'Je brood delen'. Op 13
maart gaat het over de verrijzenis,
onder het motto 'Hij leeft'. Beide
avonden beginnen om 20.00 uur en
worden ingeleid door pastor D. Duijves.

Jan dreef tot enkele jaren geleden
samen met zijn broer Willem een
melkzaak in de Van Ostadestraat.
Zevendertig jaar lang, maar met plezier? Hij windt er geen doekjes om.
Het beroep melkboer was niet bepaald zijn hobby. "Veel liever was ik
schilder geworden", bekent hij. "Als
kleine jongen heb ik een blauwe
maandag bij het schildersbedrijf
van Klaas van de Meij gewerkt, in de
Willemsstraat. Daar leerde ik ook
Dick van de Meij kennen, die destijds al een hele naam had opgebouwd als glazenier en kunstschilder. Maar ja", verzucht hij, "er
moest natuurlijk brood op de plank
komen, vandaar dat ik toch in de
melkhandel terecht kwam".
Drie jaar geleden hingen beide
broers de melkbussen aan de wilgen
en werd de melkzaak aan de kant
gedaan. Spijt hebben ze er nog niet
van gehad, want eindelijk hebben ze
tijd voor hun hobby's. Tijdens de
afscheidsreceptie, indertijd in Hotel
Faber aan de Kostverlorenstraat,
kreeg Jan een tegoedbon cadeau, die
hij onmiddelijk bij de destijds aan
de Bureweg gevestigde schilders-

avond, georganiseerd door het Genootschap Oud Zandvoort.
De entree is gratis en belanstellenden zijn welkom.
Ook De Klink, het orgaan van het
genootschap, die vorige week uit
kwam, bevat weer een scala aan wetenswaardigheden. Meer daarover
elders in dit blad.

ons via de T.V. ervan overtuigen dat
het in stand houden van de natuur
en wat daarin leeft van vitaal belang
is voor komende generaties.
Maar wie maakt zich nog druk
over de komende generatie? In 'The
declaration of the Right of the Child'
is opgenomen, dat aan de jonge
mens de middelen moeten worden
gegeven die vereist zijn voor een normale ontwikkeling, materieel, moreel en spiritueel (Genève 1948).
Daarbij is zeker niet gedacht aan het
gebruik van soft-drugs! Er bestaat
een schijnbare tegenstrijdigheid tussen de bewuste individuele afkeer
van (soft-) drugs, en de collectieve
bereidheid om het gebruik ervan te
gedogen (toe te staan), althans bij de
overheid. Hoe kunt u als bestuurders als u bij jonge mensen geestelijke milieu vervuiling toestaat, geloof waardig maken dat het u ernst is
met de bestrijding van de vervuiling
van het natuurlijke milieu.
Zedelijke en godsdienstige beginselen hebben kennelijk hun leiding
gevende kracht verloren en zijn ver-

vangen door een collectieve gedoogpolitiek als camouflage voor het nihilisme.
Er is echter geen geordende samenleving denkbaar zonder gemeenschnappelijk waardebesef, dat
kan worden aangeduid met menselijke waardigheid waarin vervat het
ware, het goede, het mooie en last
but not least het heilige.
Het zou bestuurders sieren te
strijden voor een gewijde cultuur in
het belang van zedelijke beginselen,
in plaats van jonge mensen ondergeschikt te maken aan een denkbeeldige groep, die alleen uit gelijkgestemde zielen bestaat en slechts collectieve reactiepatronen gedoogd.
Nu roep ik een misverstand op
over het begrip vrijheid. De roep om
vrijheid is echter even luid als het
begrip vals is. Vrijheid betekent immers in werkelijkheid de hoogste
mate van verantwoordelijkheid, en
niet de chaos van gewetenloze nandelingen zonder te letten op de gevolgen: 'de crisis van de geest'.
P. Keur

Aart Veer is altijd wel in voor nieuwe ideeën. Zo ruimt hij graag een plaatsje
in voor creatieve Zandvoorters.
Foio: Bram stijnen

winkel in materialen omzette. Een
droom werd werkelijkheid, de langgekoesterde wens ging eindelijk in
vervulling.
Na wat schuchtere probeersels
vindt Jan het nu tijd, zijn talent aan
een wat breder publiek te tonen. Hij
kreeg Aart Veer zo ver dat deze in
zijn winkel ruimte voor hem maakte, waardoor zijn werk daar op dit

ogenblik voor iedereen te bezichtigen is. Naar voorbeeld van oude
prenten hangen de olieverfschilderijtjes in zelfgemaakte lijstjes mooi
te wezen in de omgeving van spruiten en bloemkolen. Ze zijn te koop,
want van de opbrengst wil Jan van
de Meij weer nieuwe materialen kopen om zijn hobby tot in lengte van
jaren te kunnen uitoefenen.

Zandvoorters exposeren
in het Cultureel Centrum
ZANDVOORT - Sinds het Cultureel Centrum een paar jaar
geleden plaatsgenoten in de gelegenheid stelde om met hun
hobby in de openbaarheid te treden, is de expositie 'Zandvoorters en hun hobby' een regelmatig terugkerend evenement geworden. Voor deze tentoonstelling, die tot en met 5 maart te
bezichtigen is, gelden de gebruikelijke openingstijden: woensdag tot en met zondag, 's middags van half twee tot vier uur.
Ook nu weer is in de zalen van het
Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein een groot aantal creaties
bijeengebracht, ongetwijfeld tot
stand gekomen met veel inspanning,
liefde en geduld. Soms ook met onmiskenbaar talent, dat zonder deze
exposities mogelijk alleen in de
huiselijke kring bekendheid zou
hebben gekregen. In verband met de
ons toegemeten plaatsruimte kunnen we niet alle zeventien deelnemers in extenso noemen, en dan ligt
het voor de hand dat wij een uitzondering maken voor de exposanten
wier werk ons het meest aanspreekt.
Dat is om te beginnen mevrouw Homoet-Kamstra, die in het Cultureel
Centrum met haar aquarellen al eerder hoge ogen gooide. Ditmaal bewonderden we onder andere haar
potloodtekeningen van poezen en
een jonge herder. Die hond zou je
toch zo meenemen!
Van Joop Menger, wiens linoleumsnede 'Skyline van Zandvoort'
onlangs in ons blad verscheen, waren er meer linoleumsneden, zoals
het frappante 'Kerstmis tussen de

flats'. Bepaald verrukt waren we van
het werk van mevrouw Hoogendoorn-Brugman. Zij vervaardigt van
kraaltjes kettingen, armbanden en
sierspelden (onder andere een grappig lieveheersbeestje), die het op een
revers goed doen en bovendien heel
betaalbaar zijn. W. Bol maakte niet
alleen tegelplateau's maar tekende
op een perkamenten lampekap tafereeltjes a la Anton Pieck. Eén daarvan, een handkar met opschrift
'F.W. Bol, Kruisstraat 16, tel. 276.
Handel in alle soorten aardappelen'
gaf er een Zandvoorts tintje aan.
J. Glastra vervaardigde een fraaie
vrouwenfiguur in brons. Van de inzending van J. Sijpestijn bevielen
ons zijn strandgezichten, geschilderd in vrolijke lichte tinten, het
best.
Ook dit keer toonde mevrouw Laan-van der Sommen bijzonder mooie
aquarellen en gouaches. Mevrouw
Meier-Adegeest boeide met haar
schilderij 'Monade', maar ook haar
bloemstillevens zijn het vermelden
meer dan waard.
C.E. KRAAN-MEETH

Ondernemer moet volgens oud-Hanzevoorzitter méér servicegericht werken

'Smerige lakens, dat is toch in en in triest!'
ZANDVOORT - Oud-Hanzevoorzitter Charles Moerenburg
rijdt tegenwoordig in een auto met Duits kenteken. Hij zal dan
ook niet snel de dag vergeten dat een bepaalde Duitser zijn
parfumerie Wildering in de Kerkstraat binnenstapte, waar deze
zijn ogen uit keek vanwege allerlei voor hem onbekend materiaal. Toen hij Charles voorstelde samen in Duitsland een handelsbedrijf op poten te zetten, zei deze binnen korte tijd 'ja'. Het
was de eerste stap naar twee nieuwe bloeiende bedrijven in
haarmode-accessoires en cosmetica-specialiteiten. Het gaat
hem voor de wind, Zandvoort wil hij best nog wel goede raad
geven.
"Ik ben altijd al actief geweest met
het bedenken van nieuwe trends",
verklaart Moerenburg zelfbewust.
"Die Duitser zag daardoor dan ook
allerlei nieuwe artikelen, die hij niet
kende". In het aanbod van de gast
om samen een handelsbedrijf te beginnen, zag hij een nieuwe uitdaging
en daarnaast een goede kans om het
risico te spreiden. Het bedrijf Waldhecker in Viersen, op zo'n 19 km van
Venlo, werd een succes. Zijn partner
nam het verkoopgedeelte op zich,
Charles werd inkoopdirecteur. "In
feite was ik de winkel ook een beetje
ontgroeid door mijn acht jaar bestuurservaring, met véél onderhandelen, bij de Handelsvereniging
Hanze, de latere OVZ". Momenteel
bezoekt hij ruim twintig detaillistenbeurzen in Duitsland en verder
strekt zijn gebied zich uit over allerlei landen.
Van het een komt het ander, en
dat geldt blijkbaar ook voor Moerenburg. In Duitsland kwam hij de
grootste haarmodefabrikant van dat
land tegen, die voor zo'n 140 miljoen
gulden in Europa afzet. Deze zocht
nog een importeur voor België.
Charles, ondertussen wel gewend
wat te ondernemen, vond een oplossing in het bedrijf Zenner België
N. V. in Gent, waarvan hij mede-eigenaar werd. Hij zelf houdt zich voornamelijk met het verkoop-management bezig.

lem en tonen al interesse voor de
zaak".
En kennelijk is de gemeente Zandvoort een prettige verblijfsplaats
voor Brabanders. Evenals burgemeester Van der Heijden is Moerenburg afkomstig uit Oisterwijk, veertien jaar geleden kwam hij naar deze
badplaats. "En ik ben nog steeds gek
op Zandvoort, het is een eindeloze
plaats waar iedereen wel binding
mee krijgt. Maar ik ben bijna alleen
de weekends nog hier, en dan ga ik

visie, een toeristisch beleid, bij de
gemeente".
Als andere oorzaken van de 'teruggang' sinds zo'n drie a vier jaar ziet
hij het faillissement van Bouwes,
het verdwijnen van de Grand Prix en
het 'gekrakeel' rond het circuit. Hij
Ondernemers
mist tegenwoordig de trendtoerist
Hoe schat Moerenburg, die de en het gemelleerde aanbod aan toeplaatselijke situatie behoorlijk kent, risten, met zowel de degenen die
de kansen in van de Zandvoortse veel te verteren hebben als degenen
ondernemers? "Het is de afgelopen met een krappere beurs.
drie jaar continu 'vijf-voor-twaalf
geweest. Het jaar 1988 was het diepste dal, 1989 zal het nog moeilijk Knokken
blijven, want er is teveel misgegaan
"We zullen nog twee & drie jaar
de afgelopen jaren. Wat precies? moeten knokken. Ook tegen elkaar
Wel, de ondernemers bijvoorbeeld, in de wintermaanden, nu harder
die hebben teveel op elkaar zitten zelfs dan in het verleden, om de conletten in plaats van op de toerist. Zij sumentengulden binnen te krijgen.
hebben over het algemeen te weinig De winkelstructuur was namelijk
slagkracht om iets op poten te zet- twee jaar geleden nog geënt op
ten. Wat betreft hotelaccommodatie 40.000 'inwoners', nu op 50.000". Volis er een forse achterstand opgelo- gens hem moet de Zandvoortse onpen, er is geen bedrijf dat een voor- dernemer zich meer servicegericht
trekkersfunctie
kan
vervullen. opstellen. "Je moet natuurlijk geen
Daarnaast was er een gebrek aan marken gaan omwisselen voor guldens met het principe één om één.
natuurlijk niet in de winkel staan.
Dan wil ik van mijn gezin genieten
en eindelijk ook eens van het strand
na al die jaren, tenminste als het
daar weer voor is".

En laat de kamerverhuurder om
kwaliteit denken. Wij verkopen in
de zaak tegenwoordig papieren lakens. We kregen namelijk regelmatig badgasten binnen die met het
probleem zaten, dat ze van die vieze
lakens hadden. Dat is toch in en in
triest?"
"We moeten echt zuiniger op onze
toeristen zijn. We hebben een gigantisch mooi strand, we krijgen een
Vendoradopark en een Beach Hotel.
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Charles Moerenburg rijdt tegenwoordig in een auto met Duits kenteken.

Haltestraat
Een en ander had natuurlijk wel
consequenties voor het werk in
Zandvoort. "Die twee activiteiten
waren niet te combineren met de
twee zaken.in Zandvoort. Die hebben wij toen geïntegreerd in één bedrijf in de Haltestraat, een drogisterij/parfumerie met méér dan 20.000
verschillende
artikelen".
Daar
zwaait vrouw Wil de scepter, aan het
hoofd van een klein, al bijna acht a
negen jaar uit bijna dezelfde personen bestaand verkoopteam. De aanwezigheid van deze zaak is een belangrijke reden waarom het echtpaar deze gemeente nog niet defintief achter zich heeft gelaten. "Voorlopig willen we niet verhuizen",
aldus Charles. "Wil werkt hier al
twaalf-en-een-half jaar en nog steeds
met veel plezier, de kinderen zitten
op het ondernemerscollege in Haar-

Foto: Bram Stijnen

Er komen dus weer allerlei ingrediënteii om 't uit te bouwen. Dat
betekent hoogstwaarschijnlijk ook
dat de 'goede' toerist weer terugkomt, en ik bedoel daarmee die mix,
dat gemelleerde aanbod. Als hier
weer Porsches en Rolls Royces
rondrijden, dan trekt dat ook andere
toeristen aan".
J.K.
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sasi's verdere
mieuwingen

Fiat Croma Turbo Diesel i.d.
Zuinigheid met vlijt

renbereik. De geluidsproduktie is Fiat te
lijf gegaan middels grote hoeveelheden
isolatiemateriaal, hydraulische motorsteunen, speciale afstemming van in- en
uitlaatsysteem en een hydraulisch bediende koppeling. Tijdens een korte proefrit
bleek dat deze ingrepen een behoorlijk
resultaat hadden opgeleverd. Alleen in
koude' toestand en bij stationair draaien
was er nog sprake van een duidelijke dieselklop. Daartegenover staan echter uitmuntende prestaties en een bijzonder zuinig omspringen met de brandstof. De acceleratie van O tot 100 km/h verloopt in
12,5 sec. en de topsnelheid bedraagt 180
km/h. Het verbruik volgens ECE-waarden
is gemiddeld l op 20,2. De Fiat Croma
Turbo Diesel i.d. gaat over de toonbank
voor een bedrag van ƒ 43.250,-.

De Opel Veclru 4.\4 is een bijzonder prijsgunstige 4-wiel-aangedreven auto

Opel Vectra 4x4
Grenzen verleggend

De Nnsan Micra 5-deitrs
Nissan i.s m beweging en zeer aktief bezig
om het gamma te vernieuwen. De beurt
was nu aan de kleine Micra en de toch wel
exclusieve sportwagen, de 200 SX. We
bekijken eerst even de voor Nissan belangnjke Micra, die in grote getalen over
de toonbank is gegaan sinds zijn mtroductie. De gehele carrosserie is verjongd,
heeft een rond en r'ns uiterlijk en uiteraard
heeft deze nieuweling het "familie logo",
dat recentelijk geïntroduceerd is
Er is keuze uit 3- en 5-deurs varianten
maar het echte nieuws is de introductie
\an een zwaardere motor, de 1.2 liter.
Natuurlijk blijft de oude vertrouwde l liter
krachtbron eveneens leverbaar, die is
voorzien van een elektronische ontsteking
en nu ook "schoon" is. De nieuwe motor
levert 44 kW en is - 70 ondekte ik na een
korte proefrit - enorm soepel en levendig,
hetgeen de Micra makkelijk hanteerbaar
maakt zonder veel te moeten schakelen.
De topsnelheid met deze 1.2 liter motor
bedraagt 150 km/h en dat is 10 km meer
dan de 1.0 liter motor presteert.
De type-aanduidingen zijn nu gelijk aan
die van de andere Nissan modellen en luiden L, LX en SLX. Naast de vijfversnellingsbak is ook een automatische transmissie leverbaar maar de Micra 1.0 L
moet het doen met een vierversnellingsbak. De prijzen van de nieuwe Micra lo-

pen vanaf ƒ 17.195,- voor de 1.0 L tot
ƒ 20.695,- voor de 1.2 SLX en dat zijn
aantrekkeli]ke bedragen voor deze fris
ogende Micra.
Andermeuws is de 200 SX. Deze gaat niet
en zal ook niet als warme broodjes over de
toonbank vliegen. Dat ligt echter met aan
Nissan maar simpel aan het feit dat de
markt voor deze zeer snelle en sportieve
coupe nu eenmaal niet zo groot is. Het is
Nissan gelukt er een uiterst fraaie en opvallende coupe van te maken want tijdens
de korte kennismakingsrit was er aan bekijks geen gebrek. Voor het motorische
gedeelte werd een 1.8 liter met turbolader
gebruikt, die het vermogen van 124 kW
naar de achterwielen delegeert.
De prestaties zijn fabelachtig, het sprintje
van O tot 100 km/h vergt slechts 7,5 sec.
en de - hier streng verboden - topsnelheid
bedraagt 215 km/h. Om snel te rijden
moet het toerental boven de 3000 tpm gehouden worden, anders duurt het even
voordat de turbo opti maal werkt. Maar die
gewenning duurt maar kort en dan gaat
deze coupe als een speer naar snelheden
die hier rijbewijs-gevaarlijk zijn. Qua
prestaties kan hij de Porsche 944 aan, alleen qua prijs niet, want de prijzen van
deze sportwagen pur sang beginnen bij
ƒ 59.200,- en dat is toch een aantrekkelijke prijs voor zo'n sportwagen.

Veiligheidsapostelen, caravantrekkers en
mensen die regelmatig door enigszins
moeizaam terrein moeten ploegen, kunnen nu voor een vierwielaangedreven automobiel bij de Opel dealers terecht voor
een wel zeer redelijke prijs. Opel namelijk
brengt nu de Vectra uit in een 4x4 uitvoering. vooreen prijs van ƒ 39.378,-. Deze
Vectra 4x4 is leverbaar in sedan-uitvoenng met 1.8 liter motor, die deze vierdeurs 4x4 een topsnelheid geeft van 176
km/h. Het topmodel, de Vectra 2000, die
in de zomer van 1989 op de markt komt,
wordt aangedreven door een zestienklepper, die 150 pk levert en voorzien is van
een geregelde katalysator. Dit vierwiel-

De nieuwe Fiat Croma Turbo Diesel i.d. heeft een direkt ingespoten dieselmotor
De voordelen van een direkt ingespoten
dieselmotor, zoals de nieuwe Croma Turbo Diesel i.d., zijn duidelijk. Hij kan gestart worden zonder voorgloeien en is

Autonieuws
door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

maar liefst tussen de 15 en 20% zuiniger
dan een indirect ingespoten dieselmotor.
De nadelen tot nu toe waren een veel grotere geluidsproduktie en een kleine toe-

(Advertentie)

aangedreven monster is goed voor een
topsnelheid van 208 km/h. Om al dit geweld op een verantwoorde manier te kunnen beteugelen is ABS standaard.

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM leent u geld! Lopende lening geen bezwaar!
in handen
5.500,7.500,-

Nieuwe Alfa Romeo 164
Turbo Diesel

10.5v,0,15.000,20.000,40.000,60.000,-

48 mnd.*

60 mnd.*

143,03
191,72
266,10
380,15
506,87
1006,38

120,48
160,89
222,88
318,41
424,55
841 ,56

*Langer dan 60 mnd. voor woningverbetering,
boot of caravan
*Andere looptijden en bedragen mogelijk
*Geen informatie bij werkgever
*Vlot en diskreet
*Rente fiskaal aftrekbaar
*Meestal kwijtschelding bij overlijden

BEL NU

96 mnd.*

120 mnd.*

221,295,591,886,-

191,255,51 1, -•<=«•
-7C-7
/O/,-

V a

' '

10,2%

DOORLOPENDE KREDIETEN
Aflossing Rente
Bedrag
per mnd. per mnd.
0,87%
1 1 .000,220,16.000,0,83
320,30.000,0,83
600,0,81
41 .000,820,0,81
50.000,1000,-

Ik wil het volgende bedrag lenen:
D
D
D
D
D

f 1.000,f 3.000,f 5.000,f 7.000,f 10.000,-

D
D
D
D
D

Ik wil terug betalen ƒ.

f 12.000,f 14.000,f 15.000,f 18.000,f 20.000,-

D
D
D
D
D

f22.000,f24.000,f 25.000,f28.000,f30.000,per maand

D
D
D
D
D

f 34.000,f 35.000,f40.000,f 50.000,-

CTO Naam
Adres
Poste /woonplaats-

Die Alfa fanaten, die geen Alfa prestaties
willen inleveren maar wel graag hun
brandstofrekening duidelijk gematigder
willen zien, kunnen nu uit de brand geholpen worden. Immers, de Alfa 164 Turbo
Diesel is nu op de Nederlandse markt le-

De Nissan 200 SX

verbaar.
Deze charmante beul heeft een topsnelheid van maar liefst 200km/h, dankzij een
vermogen van 117 pk. De wel zeer rappe
164 Turbo Diesel kost ƒ 59.800,- en is
vanaf nu beperkt leverbaar.

Bouwbedrijf
Ter Horst
voor al uw
Timmer- schildertegel- en sanitairmerk
wand en gipsplaten
aanleg.
Ook voor uw renov.
en onderh.werk

BARON

Voor meer info
en offerte
Tel. 020-311144

Autoverhuur BV
Als u zonder auto bent
kunt u bij BARON BV
al een auto huren

Seizoensbaan
met vaste werktijden

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
Ook verhuur 9-persoonsbus
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,
Heemstede, Overveen

m/v

Te koop gevraagd voor
een van onze cliënten

Bel 7 dagen per week

BARON

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518

Deskundig advies.

EEN APPARTEMENT
2 slaapkamers
Prijsindicatie tot
150.000,-.
Mak. o.g. Coster B.V.
02507-15531

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Openhaardhout
HAARLEMS
HARDHOUT

GARANT GUM
daken 4 mm
45.- p.m.z gelegd
lood- en
ztnkwerkpannen
Tel. 02507-16551

Rijksweg 343
023-375381
b.g.g. 250402

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist
in al uw
bloemwerken

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

Zij dient tevens lichte
administratieve
werkzaamheden te
verrichten.
Br. o. nr. 961247 bur. v.d. blad.

DE TELEFOONDIENST LEVERDE
AFGELOPEN JAAR EEN
HOGERE PRODUKTIE

Dit is de nieuwe Fiscale en sociale revue
van de Rabobank. Een uiterst bruikbare
hulp bij het invullen van uw aangiftebiljet
1988. Begrijpelijk geschreven, vol
wetenswaardigheden en wenken.

ERZIJNNOGI2082
WACHTENDEN VOOR

't staat in de krant
iedere week weer

WEER GEOPEND
U ;kunt dan bij ons weer terecht voor:
• - witte of bruine broodjes
- warme stokbroodjes
- saté van de haas
- taco
. • ;. - pizza enz.

NIEUW!

VOLG DE BROODJE BURGER-LIJN!
Voor een gezond en verantwoord
broodje moet u bij Broodje Burger zijn!

Bij de Rabobank ligt een exemplaar t. w. v.
f3.- \oor u gereed.* Belangstelling?
Loop even binnen.

Rabobank S

Grote Krocht 30-36 - Zandvoort

BROODJE BURGER

* zolang de uiorraad strekt

BEZORGERS/STERS

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

voor DE KOERIER

uw adres voor:

in Zandvoort

ELAST. KOUSEN,

Min. leeftijd v.a. 15 jaar

PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Tel. 12498
Mevr. Spaans

I

HELDERE LEIDRAADBIJ CIW
AANGIFTEBILJET

- ruim 40 soorten beleg

Voorjaar buiten
Voorjaar binnen
bij

TELEFONISTE/
RECEPTIONISTE

Tel. za.
v.a. 13.00 uur 19498

VANAF 1 MAART A.S. IS
Gespec. in

vraagt voor enkele uren per
week en voor de
vakantieperiode (op afroep)
een

Zeker als u in loondienst bent is de
Fiscale en sociale revue een heldere
leidraad bij het invullen van uw aangiltebiljet

Voor al uw

DAKSERVICE

DROGISTERIJ

Prijsindicatie ca.
250.000,-.
Tevens

Autoverhuur BV

-Netto inkomen .

Gevraagd

Klein kantoor

WOONHUIS

Paul Krugerkade 10 (t.o. Vomar bii Spaarne) Haarlem.
Tel. 023-270434

Fa. Gansner & Co.

voor Pannekoeken
Restaurant

-Geb. datum —

Beroep

Vult u deze informatiebon in, knip hem uit en stuur hem op in een
gesloten enveloppe zonder postzegel aan: Becam, Antwoordnummer
1602, 8300 WJ Emmeloord. Wij sturen u dan een gratis offerte.

ma-vrij van 09.00-19.00 uur,
za. van 11.00-14.00 uur

voor
nette medewerker

v.a. ƒ27,50 excl, BTW p. dag

RESERVEER NU
EEN AUTO VOOR
DE WINTERSPORT

05270-16991

Tel

i

STUNT!

BU AANKOOP
VAN 10 GOLDEN
VERS VLEES en/of
VLEESWAREN:

•SCHOUDER KARBONADE
l
•STROGANOFF Of BRETONS GEHAKTE
•MALSE SPÏKIAPJES
•HEERIUKE ROOMSCHNITZELS
i
•GEKRUIDE BRAADWORST
f

IN DE SUPER SLAGERIJEN VAN

VANDEN

\
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Casino/ZVM neemt kop over
ZANDVOORT - Het was een
zeer succesvol weekend voor
de zaalhandbalteam van Casino/ZVM. De dames wonnen de
topper bij KIC met 7-9 en pakten daardoor de koppositie, en
de heren grepen de laatste strohalm, in de strijd tegen degradatie, door verrassend Odin in
eigen huis met 14-16 te kloppen.

in de handbalklasse met beide handen aangegrepen. Een zeer gemotiveerd Casino/ZVM heeft van het begin de touwtjes in handen gehad.
Het jeugdige Casino/ZVM pakte
snel een 0-4 voorsprong tegen een
Odin dat gemakzuchtig handbalde.

De Zandvoorters vonden het allemaal best en gingen er voortvarend
tegenaan. Na die voorsprong taouwde Casino/ZVM zelfs de voorsprong
uit naar 2-8 door middel van goed en
De wedstrijd tussen KIC en Casi- snel opgezette aanvallen. Vlak voor
no/ZVM, met als inzet de bovenste rust kwam Odin even terug maar
plaats in de rangschikking, was tot verder dan een 5-10 ruststand liet
j de laatste minuut een enerverende Casino/ZVM het niet komen.
l partij. Een partij waarbij vooral de
l verdediging de aanval vaak de baas
was. In het Zandvoortse doel was
j bovendien Anja Hendriks in prima Spanning
idoen en stopte tevens belangrijke
In de tweede helft was er meer
strafworpen. Dat de defensies over- tegenstand van Odin. De Zandvoorheersten bleek wel uit het feit dat ters moesten alles uit de kast halen
pas na ruim een kwartier het eerste om Odin van zich af te halen. Via 9doelpunt viel. Toen werd er om en 11 kwam Odin zelfs tot 14-15 terug
om gescoord en de toeschouwers en was de spanning om te snijden.
konden zien dat beide teams volko- De badgasten hielden het hoofd echmen gelijkwaardig waren. Ruststand 4-3 voor KIC.
Ook Casino/ZVM miste wat strafj worpen en het was duidelijk te zien
j dat het een topper was. Toch neriveus handbal maar enorm spannend. In de tweede helft een keihard
ZANDVOORT - De Zeeviswerkend Casino/ZVM dat KIC tot 7- vereniging Zandvoort is de af7 naast zich dulde. In de slofase wa- gelopen week volop actief geren de Zandvoortsen echter de bete- weest. Zowel vanaf de Pier als
re en met een fraai doelpunt werd op zee bij Scheveningen werd
het 7-8. Toen mocht KIC het nog
proberen van de strafworplijn maar menige vis verschalkt en zodat ging mis en Casino/ZVM plaat- doende werd het visseizoen
ste een snelle break-out en de strijd prima geopend. Zo'n tien man
waren op de Zuidpier terplekwas beslist, 7-9.
„Ik ben heel tevreden met deze ke en vochten een verbeten
wedstrijd", aldus coach Janna Pen- strijd uit om de centimeters
nings. „Als je zo speelt in de andere vis.
wedstrijden dan is het geen probleem. De dames zijn erg gemotiHet nieuwe lid van de visclub
veerd en als we aanstaande zondag Ernst Mulder maakte direkt naam
kunnen winnen dan is er een grote door de meeste vis uit het water te
slepen. Met ruim één kilo vis werd
kans".
En komende zondag moet Casi- hij eerste terwijl Rob Dröse met 850
no/ZVM aantreden tegen de volgen- gram vis op de tweede plaats eindigde concurrent, namelijk Concordia. de.
Dit duel vindt plaats in de PellikaanWel ving Dröse de meeste vis, in
hal om 12.35 uur.
aantal, maar dat bleek niet zwaar
Doelpunten ZVM: Elly von Stein genoeg. Herman Hogkamer legde
4, Marja Brugman 2, Erna van Rhee beslag op de derde plaats met 800
2, Janna ter Wolbeek 1.
gram vis. De visvangst was vrij aardig maar had volgens de kenners
beter moeten zijn.

ter koel en bepaalden ten slotte de
eindstand op een zeer verdiende 1416 overwinning.

Het heren team van Casino/ZVM
heeft de laatste kans op handhaving

Zeevissen
Door het vangen van de grootste

In het begin verliep de strijd wat
moeizaam voor The Lions.
De Zandvoortse dames verkeken
zich wat op het verre afstandsschot

van Hoofddorp en kwamen daardoor achter met 8-16. In het tweede
gedeelte van de eerste helft ging men
over op een kortere dekking en het
afstandsschot van Hoofddorp kwam
er niet meer uit. Met snelle aanvallen en goede schoten herstelde
Lions zich en nog voor de rust waren
de zaken gekeerd, 30-21 voor Lions.
In de tweede helft hield Lions lange tijd een marge van twaalf punten
maar een kleine inzinking bracht
Hoofddorp volledig terug in de

In de interne competitie waren er
winstpartijen voor De Bruin, Van
den Bos en Gude. Drie partijen werden remise te weten: Lindeman-Cliteur, Drost-Termes en MarquenieDe Oude. Ayress tegen Van Kempen
werd afgebroken. In de ranglijst zijn
er geen wijzigingen opgetreden. De
Doelpunten Casino/ZVM: Guido
eerste tien zijn: 1. Cliteur, 2. Van
Weidema 5, Jan Drayer 4, Peter PenKempen, 3. Van Brakel, 4. Van Eyk,
nings 2, Jan van Duijn 2, Menno
• Het pplitie-kampioensteam bestaat uit Hans Konijn (met beker), Ron van Leeuwen, Ruud Luttink, Peter van 5. Lindeman, 6. Geerts, 7. Ayress, 8.
Trouw l, Erwin Spruit 1.
Twint, 9. Drost, 10. Termes.
Geijlswijk, Roy Keur en Machiel van der Wal. Laatstgenoemde ontbreekt op de foto.
FotoiBram Stijnen

Zandvoortse
Bridgeclub
Verslag van de laatste wedstrijd in de derde competitie.
Woensdagavond speelden de bridgers/sters de laatste wedstrijd in
deze competitie en dat houdt promotie en degradatie in. In de A-lijn
had het echtpaar Heidoorn een goede eindspurt; zij werden eerst met
62,05% en eindigden daardoor in
deze competitie op de eerste plaats,
daarbij mevrouw Speiers met de
heer Emmen jr. naar de tweede
plaats verwijzend. Het echtpaar
Hoogendijk werd deze avond tweede
met 55,36%.
Gedegradeerd naar de B-lijn zijn
de heren Koning en v. d. Moolen, de
heren De Leeuw en Polak en mevrouw De Vries met de heer Haalman. In de B-lijn deed het echtpaar
Van Beek het 't beste met 65%, tweede werden de dames Menks en Roest
met 57,14%. Gepromoveerd naar de
A-lijn zijn de dames Menks en Roest,
de heren Groenewoud en Smit en
het echtpaar Smink. Degradatie was
er voor mevrouw De Kruyff met de
heer Kleijn, de heren Toom en Versteege en mevrouw Visser met de
heer Van Leeuwen.
De dames Meijer en Sikkens vlamden in de C-lijn; met maar liefst
65,28% werden zij eerste. De dames
Van Ackooy en Drenth hebben er
alles aan gedaan om te promoveren;
zij werden weliswaar tweede in de C'ijn met 60,42%, echter dat was net
niet voldoende. Naar de B-lijn gaan
de dames Van Os en Saueressig, de
heren Overzier en Van der Staak en
de heren Boom en Verburg. Naar de
D-lijn,gaan de dames Haverkate en
Rudenko, de dames Mancius en
Veltman en de dames Meijer en Sikkens.
De dames Boom en Verburg werden eerste in de D-lijn met 62,86% en
dit was netaan voldoende voor prohiotie naar de C-lijn.
Tweede werden de dames Berkhehier en Trautwein met 62,50%. GePromoveerd naar de C-lijn zijn de
dames Götte en Koning, de dames
Van Duyn en Koning en de dames
Boom en Verburg.

Politieteam
het sterkst

Dames Sporting Oss op tijd in vorm

heid de achterstand teniet te doen.
Veldspelers Richard Kerkman en
Hans Schmidt probeerden van alles
en konden niet verhinderen dat
Gamma gelijk maakte. Meer echter
lieten de Zandvoorters niet toe, 3-3.

TZB-Bad Zuid/ZVN

In de beginfase van deze plaatselijke topper liep Bad Zuid/ZVN nog
naar de organisatie te zoeken; er
werd slordig en te ruim gedekt en
daar profiteerde TZB al binnen één
minuut van toen Steef Blanken de
bal simpel kon intikken. Bad
Zuid/ZVN kwam hierdoor maar
moeilijk in het ritme; alleen Marcel
Schoorl had af en toe een gevaarlijke
actie, maar deze werd vaak hard
aangepakt door de TZB-defensie. Na
acht minuten was Schoorl opnieuw
het slachtoffer, maar nu werd de
TZB'er voor twee minuten naar de
kant gestuurd. In die periode knalde
Frans Post tweemaal rakelings
naast maar was het Rik Keur die
vrijgespeeld werd en beheerst 1-1
Nu moest in de slotfase nog alles scoorde.
uit de kast gehaald worden om minNadat de gevaarlijke Ab Bol TZB
stens een gelijkspel uit het vuur te
slepen. Met nog enkele minuten te op een 2-1 voorsprong had gezet
gaan liepen twee Scandals-spelers werd het enkele seconden voor rust
tegen twee-minutenstraffen aan en 3-1 toen René Lukkien de bal van
kreeg Gamma Texel alle gelegen- verre over de te ver voor zijn doel

Voor Scandals zijn er nog zes wedstrijden te spelen en is men voltallig
en kan men het spelniveau van afgelopen vrijdagavond handhaven dan
zijn er nog mogelijkheden de dans te
ontspringen. Scandals voetbalde
fris van de lever en had meer verdiend dan de uiteindelijke remise.
Na een 1-1 ruststand, onder andere
door een doelpunt van Hans
Schmidt, namen de Zandvoorters in
de tweede helft een 3-2 voorsprong.
Ook nu weer scoorden Hans
Schmidt en Rob Verstraten. In die
tweede helft heeft Scandals het beste van het spel gehad en met wat
geluk -was de voorsprong groter geweest.

Het tweede zaalvoetbalteam van
Zandvoort '75 eindigde zeer verrassend als vierde terwijl het eerste
team van Zandvoort '75 genoegen
moest nemen met de vijfde plaats.
Het zaalteam van TZB werd zesde
en Milo '84 eindigde op de zevende
Zandvoortse Politie dacht na vijf plaats. Opvallend was het aanvallenwedstrijden ongeslagen toernooi- de spel van de deelnemende vereniwinnaar te worden. Maar Centrum gingen. Over 21 wedstrijden, van
III wist echter in de zesde wedstrijd twaalf minuten, werden maar liefst
van de Politiemannen te winnen met 76 doelpunten gescoord, hetgeen een
2-1. Het Centrum III-team werd gemiddelde is van 3,5 doelpunt per
door die zege tweede. Het Zand- wedstrijd. Het Politieteam won voor
Het toernooi werd gespeeld met voort-Noord-team behaalde even- de tweede maal het toernooi en zal
zeven verenigingen uit Zandvoort en veel punten als Centrum III maar de wisselbeker in 1990 opnieuw moewas van begin tot eind een zeer span- het doelsaldo was minder en eindig- ten verdedigen. Al met al een zeer
nend gebeuren. Het zaalteam van de de daardoor als derde.
geslaagd toernooi.

Opnieuw zege voor heren

Scandals blijft in regionale klasse
send gevoetbald en de uiteindelijke 3-3 stand geeft nog
hoop op handhaving in de interregionale klasse. De Zandvoortse derby tussen TZB en
Bad Zuid/ZVN leverde een
toch wel verrassende overwinning op voor The Boys, 3-2.

ZANDVpORT - Zandvoort
'75 organiseerde jongstleden
zondag voor de derde keer het
jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi
voor herenteams. Ook nu kan
de organiserende vereniging
terugzien op een zeer geslaagde voetbalmiddag in de Pellikaanhal. De Zandvoortse Politie Sport Vereniging prolongeerde de toernooiwinst van
vorig jaar.

gul, 81 centimeter en 5 kilo en 20
gram zwaar, werd Frits Stiekel winnaar van de gehouden zeeviswedstrijd vanuit Scheveningen. Hoewel
om 's morgens 06.30 uur op het verzamelpunt het er erg slecht uitzag,
wat weer betrof, windkracht vijf en
regen, waren de zeevissers op aanraden van rederij Trip toch naar Scheveningen getogen, waar het weer er
beter uitzag dan de berichten voorspelden.
Ook de tweede en derde plaats
werden, door het vangen van een
flinke gul, opgeëist door Peter Keur
en Ab Elsgeest. Verder werd er veel
kleine gul, wijting, bot, schar, steenbolk en schol gevangen. Frits Stiekel, Ton Goossens, Ab Elsgeest,
Warmerdam en Piet van Putten kregen deze wedstrijd één punt voor de
competitie grootste vis.
Herman Hogkamer en Warmerdam, met beide evenveel vis, scoorden punten voor de competitie
ZANDVOORT - Weliswaar moeimeeste vis.
zaam, maar toch verdiend, behaalTerugkijkend op het begin van den de dames van Sporting OSS een
.deze viswedstrijden kan geconsta- 1-3 overwinning op OVRA 3. Een
teerd worden dat er flink tegenaan middagje Spaarndam bleek voor
gegaan wordt en dat het beide keren volleybalvereniging Sporting OSS
zeer succesvol aangezien zowel heeen geslaagd evenement was.
ren l als dames 2 wonnen. De heren
met 3-1 van Spaarndam en de dames
eveneens met die cijfers.
Het onderaanstaande OVRA 3 bezorgde het eerste damesteam van
Sporting meer werk dan nodig was.
strijd, 12e minuut 42-39. Van zone „Dit team van OVRA is eigenlijk een
press schakelde Lions over naar een weinig inspirerende tegenstander en
man to man, en het liep weer als wij lieten ons in slaap sussen door
vanouds. Hoofddorp was moe ge- hun spel", zo vatte spelverdeelster
streden en Lions liet nog een paar Lydia Akkerman de wedstrijd saminuten de sterke break zien. De men. Hoofdaanvalster Anita Vossen
score, werd opgevoerd en de 66-47 voegde daar nog aan toe: „Wanneer
wij ons eigen spelletje speelden dan
zege kwam niet meer in gevaar.
was er niets aan de hand maar de
Scores Lions: Inge Stobbelaar 22, coach had regelmatig een time-out
Elles Bruinsma 16, Simone van der nodig om ons op scherp te houden".
Berg 14, José Beerepoot 6, Jeanine En inderdaad dacht Sporting dit
Stobbelaar 4, Yolande Versteege 4. klusje even te klaren maar OVRA
was taaier dan verwacht werd. Er
bleek wel degelijk dat er gewerkt

TZB wint verrassend in derby tegen Bad Zuid/ZVN
ZANDVOORT - Het zaalvoetbalteam van Scandals
komt na een zeer matige eerste
competitiehelft steeds beter op
dreef. Ook tegen het sterke
Gamma Texel werd verras-

Intern

Om.de eerste keer te winnen krijgen de Zandvoorters komende zondag misschien de kans. Dan komt op
bezoek, in de Pellikaanhal, het eveneens in de onderste regionen vertoevende GVO. Aanvang 13.45 uur.

The Lions verrast met ruime zege
ZANDVOORT - Het dames basketbalteam van The Lions blijft voor
de nodige verrassende resultaten
zorgen. Nu moest Hoofddorp 6 eraan geloven. Met goed en snel basketbal boekte Lions de zoveelste ruime zege (66-47) en is een belangrijke
kandidaat voor de titel.

ZANDVOORT - De drie resterende afgebroken schaakpartijen tegen
De Uil uit Hillegom hebben het verwachte resultaat opgeleverd.
De winst van Van Brakel en de al
eerder in de week overeengekomen
remise van Lindeman, bracht het
eindresultaat op 4,5 tegen 3,5. Vrijdagavond 10 maart speelt de Zandvoortse Schaak Club een uitwedstrijd in de zesde ronde tegen Aalsmeer. Deze staan op de laatste plaats
in de poule.

Een overwinning waar coach Jan
van Limbeek erg blij mee was. „In de
éérste helft hadden we de stand nog
florissanter kunnen maken. Toen
misten we nog wat kansen maar
toch hebben prima gewerkt en verdiend gewonnen. Op deze twee punten had ik niet gerekend en nu is de
strijd nog open. Er gloort nog hoop
en uit de laatste drie wedstrijden
moeten we wel twee keer winnen,
maar het is mogelijk."

Visvereniging slaat toe

Heren

Schakers maken
werk goed af

moest worden en dat ontbrak nog
wel eens. Normaliter is dit toch een
van de sterkste punten van Sporting. Zodoende kon OVRA regelmatig vanuit een achterstand terugkomen. Wanneer het echter echt nodig
was, vooral in de eindfases van de
sets, toonde Sporting toch over een
surplus aan kwaliteit te beschikken.

En dit was ruim genoeg voor de
overwinning. Behalve winst was er
nog een ander lichtpuntje, namelijk
het debuut van Arienne Akkerman
in de hoofdmacht. In die ene set dat
zij meedraaide toonde ze aan een
aanwinst voor Sporting te zijn.
Sporting dames 2 mocht het middagje Spaarndam afsluiten. Tegen
Spaarndam l leverde het team een
voortreffelijke prestatie door vanuit
een schijnbaar verloren positie
sterk terug te komen. Het zag er in
de eerste set nogal somber uit, vooral nadat Franse Smit een vervelende
elleboog blessure opliep. Maar op
haar tanden bijtend wist zij toch de
wedstrijd uit te spelen en haar medespeelsters op te peppen. Dit was nodig want Sporting was wat timide
van start gegaan. Maar allengs werd
de inzet en het resultaat beter. Met
deze 1-3 overwinning bewees Sporting tot een van de betere teams in
de tweede klasse te behoren.
Sporting dames 4 leverde een
fraaie prestatie tegen Spaarne '75 4.
staande Wim van der Kuijl in het De gerichte training begint nu door
doel plaatste. Na rust bleef TZB de te werken in de wedstrijden en bebetere ploeg, die de wedstrijd goed
onder controle hield en af en toe met
een gevaarlijke uitval voor onrust in
de Bad Zuid/ZVN-verdediging zorgde.
Dit duurde tot aan de tiende minuut,
toen Bad Zuid/ZVN een strafschop
mocht nemen. Marcel Schoorl plaatOnder de naam „van thuisbridger
ste zich achter de bal en schoot onclubbridger" start maandag 27
berispelijk raak en bracht de span- tot
februari a.s. de nieuwe Avro-bridgening weer terug, 3-2.
cursus. De cursus bestaat uit 8 telehet onderwerp is (basis)
TZB kwam onder grote druk maar visielessen,
speeltechniek.
De leden van de techdoelman Huub Halewijn was in een nische commissie
van de Zandvoortgeweldige vorm en ranselde alle Bad se Bridgeclub willen,
bij voldoende
Zuid/ZVN-inzetten uit zijn doel. belangstelling, deze cursus
gaan beDrie seconden voor tijd kreeg geleiden.
Schoorl van dichtbij nog een uitgeleDe kosten zijn ƒ25,- voor 4 leszen kans maar opnieuw wierp Huub avonden
te geven in hotel Fawlty
Halewijn zich succesvol voor de bal Towers, Dr.
5 te Zanden wist zodoende de zwaar bevoch- voort, op de Smitstraat
dinsdagavonden
14-3,
ten zege van TZB vast te houden.
28-3, 11-4 en 25-4 van 20.00 uur tot
22.30 uur. Inlichtingen en opgaCoach Ap Lammers stelde na af- plm.
bij de heer C. Braun, telef. 14060
loop dat zijn team het eerste en der- ve
de doelpunt aan TZB cadeau had of bij de heer H. Emmen, telef.
gedaan en als zo'n keeper van TZB 18570.
dan ook nog de wedstrijd van zijn
leven keept, je met lege handen
komt te staan.
„Maar een gelijkspel hadden we
minstens verdiend, maar dat telt geloof ik niet."

Bridgecursus
Speeltechniek

zorgde het team ook wat meer zelfvertrouwen. Sporting dames 5 opende het middagje Spaarndam en gaven direkt het goede voorbeeld door
Spaarndam 3 met 3-0 te verslaan.
Met Bianca Kwaak en Sandy de la
Grouw als steunpilaren waren de
Zandvoortse meisjes vooral op het
technische vlak beter dan hun
Spaarndamse opponenten.

Heren
Al was het nipt (14-16 in de laatste
set) maar toch was de overwinning
verdiend voor het eerste herenteam
van Sporting OSS. Gestart met het
basis-zestal werd Spaarndam vanaf
de eerste minuut onder druk gezet.
De vorm, die ook in de wedstrijd
tegen WH duidelijk aanwezig was,
en de goede wedstrijdinstelling leverden een 11-15 setwinst op. Erik
Schilpzand verving Albert Vedelaar
op de hoofdaanval in de tweede set,
maar moest met een schouderblessure al weer snel het veld verlaten.
Spaarndam maakte gebruik van de
rommelige situatie bij Sporting en
wist met 15-12 de stand gelijk te trekken. De derde set was veruit de beste
wat Sporting OSS liet zien. De staffles werden naar behoren uitgevoerd
en ook de verdediging reageerde
alert. Dit in tegenstelling tot de verdediging van Spaarndam, die enkele
malen zoek werd gespeeld niet enkele lepe plaatsballetjes van Arnold
Bergstra, 10-15.
De vierde set bevatte alles wat volleybal zo aantrekkelijk maakt.
Spanning, mooie combinaties, fouten, goede smashes en dat alles omdat beide teams vochten voor de
punten. Hoewel het niveau af en toe
naar een bedenkelijk peil zakte bleef
het spannend tot aan het einde. Het
was Joop Rogaar die met enkele
fraaie 3-meter ballen de aandacht op
zich vestigde. Een vermeende tellingsfout gaf bij Sporting net dat extra beetje meer om de set binnen te
halen. Trainer-coach Rob van Straten was kort en bondig na de wedstrijd: „met de punten ben ik zeer
tevreden, met de wedstrijd iets minder".
Sporting heren 2 mocht binnen
drie kwartier onder de douches.
Zonder Erik van Dijk is het team
geen schim meer van de ploeg die
enkele weken geleden furore maakte. SBIJ 4 won gemakkelijk met 3-0.

Ronneke Goossens verrast
met sportieve kwaliteiten

ZANDVOORT - Niet iedere
bezoeker van de drogisterij
in het winkelcentrum Zandvoort-Noord zal vermoeden
dat achter de vriendelijke
Ronneke Goossens een succesvol schaakster schuilt. Zo
nam zij onlangs nog deel aan
het Hoogoven Schaaktoernooi in Wijk aan Zee, met het
goede resultaat van een tweede plaats.

•
Deze week
ruimte voor het
succesvolle
damesteam van Nihot/.Jaap
Bloem
Sport, dat maar
weinig
moeite
heeft met de tegenstanders in de
zaalvoetbalregio.
Alleen De Meer
dingt nog mee
naar de titel.
Foto: Bram Stijnen

Het spel van veertigjarige Ronneke Goossens paste uitstekend
in de hele ambiance, boeiende
tienkampen in de grote en de kleine zaal van Café De Zon. Evenzo
boeiend was Ronnekes partij tegen de uit West-Duitsland afkomstige Kromke, een speler die hoog
in het klassement van groep 9c
stond. De Zandvoortse wist haar
tegenstander remise af te dwingen. Uiteindelijk werd zij met 6,5
punt tweede, direct na de nummer
één, Hoekstra, die 7 punten vergaarde.
De prestatie van Ronneke Goossens, tegenwoordig wellicht ook
wat meer bekend door haar yoga-

Jeugd
Bij de jeugd in groep A wonnen
Dennis van der Meijden, Nicolas
Hall, Erik Jorning, Pep ij n van de
Mije en Floijd van de Mije hun partijen. Ongeslagen blijft bovenaan
staan Pepijn Paap met vijf punten. 2.
Erik Jorning, 3. Pepijn van de Mije,
4. Dennis van der Meijden en 5.
Floijd van de Mije. In groep B had
koploopster Linda Schmidt het niet
gemakkelijk. Zij verloor haar partij
en zakte daardoor naar een vierde
plaats. Winstpartijen waren er voor
Nicolas Ruijer, Andor Sandbergen,
Ronald Roele, Bas van der Hoek en
Frederik van Veenstra.
De topvijf bestaat nu uit: 1. Ronald
Roele, 2. Nicolas Ruijer, 3. Bas van
der Hoek, 4. Linda Schmidt en 5.
Frederik van Veenstra.

Klaverjassen
ZANDVOORT - Vrijdagavond wordt de vierde klaverjas wedstrijd gehouden
om het koppelkampioenschap van Zandvoort.
De voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen organiseert dit
klaverjasgeweld in de kantine
aan de Vondellaan en verwacht
ook nu weer een vol huis. Er
zijn zeer fraaie dagprijzen te
verdienen en ook bij de te nouden loterij zijn fraaie prijzen beschikbaar gesteld. Om mee te
doen moet men ƒ 7,- per koppel
betalen. De aanvang van de wedstrijd is gesteld om 20.00 uur.

VOETBAL

Zondag: Zandvoortmeeuwen-Renova 14.30 uur terrein Vondellaan.
Zaterdag: Zandvoort '75-Eemnes
14.30 uur terrein binnencircuit.
BASKETBAL

Vrijdagavond: 19.00 uur White
Stars-Lions dames Kennemersporthal.
Zaterdag: 16.45 uur Alkmaar Guardians-Lions heren te Alkmaar.
ZAALHANDBAL
Uitslagen: DJ-A De Meer-ZVM 108, MA-A ZVM-KIC 5-25, MA-A ZVM 2Overbos 15-5, MA-B ZVM-ADO 1-6,
Welpen ZVM-Blinkert 2 7-5, DS KICZVM 7-9, DS ZVM 2-Blinkert 4 30-10,
DS Odin 7-ZVM 3 8-16, HS OdinZVM 14-16, HS ZVM 2-OG 14-29, HS
ZVM 3-GVO 3 15-12, HS ZVM 4-HVH
2 14-28, DJ-B ZVM-Odin 2 10-2, HJ-B
HVV-ZVM 6-29, JA-A ZVM-Blinkert
16-20.
Programma aanstaande zondag,
uitwedstrijden: DS Overbos-ZVM 2
13.20 uur, HS Full Speed 2-ZVM 4
17.55 uur, MA-A ADO-ZVM 10.30
uur, MA-A ADO 4-ZVM 2 09.45 uur,
MA-B KIC-ZVM 10.05 uur.
Thuiswedstrijd in de Pellikaanhal: JA-A ZVM-Odin 09.45 uur, DS
ZVM 3-ADO 6 10.30 uur, DJ-A ZVMJC Vido 11.35 uur, DS ZVM-Concordia 12.35 uur, HS ZVM-GVO 13.45
uur, HJ-B ZVM-Amsterdam 15.00
uur, HS ZVM 3-Blinkert 5 15.55 uur.
ZAALVOETBAL

Ronneke Goossens, een verrassend talent.

-lessen in 't Stekkie, is tekenend
voor haar schaakniveau. De laatste jaren speelt zij al vaker op internationale toernooien, onder andere in Polen en Denemarken,
eveneens met goede resultaten.
Maar het talent reikt nog verder.
Tijdens het Hoogoven toernooi
werd zij ook nog even eerste in het
speciaal voor schakers opgezette
Oost-Westlijn
Bridgetoernooi.
Een verrassend talent dus, deze
vriendelijke winkeljuffrouw.

Vrijdag in de Pellikaanhal: 18.00
uur Z'75-HBC B-Jun., 18.30 uur
ZVM-THB B-jun., 19.00 uur Z'75 2Schoten 4 dames, 19.45 uur Z'75 3DEM 2 dames, 20.30 uur Scandals 2DVS'85 2, 21.15 uur Zandvoort
Noord 4-Hoofddorp 4, 22.00 uur
Zandvoort Noord 6-ZVM 6.
Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.45 uur ZVM 3-Concordia 2,
21.30 uur TZB 2-SIZO 2, 22.15 uur
TZB 8-Halfweg 4.
VOLLEYBAL

Zaterdagavond in de Pellikaanhal,
dames: Sporting OSS-Delta Lloyd 3
20.00 uur, Sporting OSS 3-Allides 4
20.30 uur, Sporting OSS 4-JBS 2
19.30 uur. Heren: Sporting OSS-Cazus 18.30 uur, Sporting OSS 2-Allides 14 20.30 uur. Jeugd Sporting
OSS M-Allides N 18.30 uur, Sporting
OSS K-Allides K 18.30 uur.

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 23 FEBRUARI 1989
ALFA 33 1 3 S, febr '87, beige metallic, 43.000 km, div.
extra's, ƒ 16.750. Tel. 0324030477 of 35005.

Technisch Bureau Bonarius
vraagt.
VERWARMINGSTECHNICUS
of daarvoor studerend
Tevens vragen wij
PLAATWERKERS
Sollicitaties richten aan.
Technisch Bureau
J. C Bonarius, Schipholweg
973, 2143 CG Boesinghehede
Tel 02503-1338

INKOOP AUTO'S, ± ANWBpr, snelle afw. a contant m.
vnjw.bew., def. geen bezw.
Tel 020-149352, ook 's av.
Te koop voor
Opel Kadett E Hatchback:
KLOKJE ƒ 50 + RECHTER
BUTENSPIEGEL ƒ 55.
Deze prijzen zijn 50%
van de nieuwprijs.
Tel (na 18 uur): 02907-4785.

Ellen Cats
Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen
worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse
lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina ,,MICRO'S".
Plaatsing is mogeli|k m de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,36 per millimeter.
Sluitingsti|d: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, 1421 AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant,
Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant. De Ronde Vener. Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad. Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, Muider Post en alle bijbehorende advertentieedities. ƒ6,01 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
c Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm.kosten.
« Bij plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z
telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet
voor bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam

Tel. 02507-12773
ZAAN ESCORT
/ 175 p.u 075-172123. Meisjes gevr m A'dam/Zaanstad.

POUR TOI

-

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu: 02507-14534.

Met vakantie? Geef inbrekers
geen kans! Laat inbraakveilige pensloten plaatsen, ƒ 100
incl. montage. 02990-44213.

Tel. 02507-12614

5 REGELS

NVM
MAKELAAR

Bistro 't Wapen v Zandvoort
vraagt HULP v.d. afwas m/v.
Aanm.: tel. 14638, na 13 uur.

DOMB9
5 films

* Lezingen,
dagtochten,
museumbezoeken,
kaartclubs. Alles kan bij de Verg
Vrouwen van Nu. Word ook lid
Gezin bestaande uit 3 pers. of bel met nr. 14462!

25,—p. week
Verhuur Movie-boxen

zkt WOONRUIMTE m Zandvoort. Lid EMM. Tel. 14960.

Gratis
eerste behandeling

afslanken
Bel onze consulente
tel. 02507-14866.
* Heeft u de mooie etalages
gezien bi Bakkerij Paap-Pot,
Gieterstr. en Bloemenmag.
Erica, Grote Krocht? Het Wereld Natuurfonds is erg trots.

* Het Pandawinkeltje in je werk. Héél véél succes met
Zandvoort heeft leuke ge- je actie. Tine.
schenken voor iedereen. Belt * O jee, Rob heeft z'n motoru even dan bezorg ik u een rijbewijs! (Nu de motor nog!)
catalogus. Tel. 12432.
Gefeliciteerd! Liefs van Mar* Hr. jun. kampioen kom kij- greet.
ken 26 febr. 15 uur Pellikaan- * Particulier vraagt verse
hal.
garnalen, gekookt of onge* Jaap, Kees,
Aschwin, kookt (zelf pellen). Teg. verQuint, Patrick, Arjen, Ard, goeding. Tel. 12325.
Stefan. Bedankt.
* Piano gevraagd, mag kl.
JONGEMAN, 40 jaar, b.z.a. v. defect hebben. Tel. 15409.
horeca-werkzaamheden op * Prachtig Susan je geschilvrijdag-zaterdag-zondag. Tel derde boeketten. Ik was er stil
02550-31915.
van. Tante Jo.

Schoonmaakbedrijf

Voorbeeld:
T e k o o p b r u i d S |a p o n , m t
*
3 tl ;
Tl o d
s a 1 o n t a f e 1 ; 1 e uk e
r i e t e n
s t oe 1
T e 1
0 2 0 - 111 .

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Of afgeven bij:

H

L

Telefoon:
Postcode:

Plaats:

Celsiusstraat 192 - Zandvoort

PAPRIKA

RUNDERRIRLAPPEN

SUPER
BINTEN

WITLOF

kilo

5 kilo

500 gr.

rood, groen
of geel
per stuk

2,49

1,25

0,69

11,95

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.
* Te koop gevraagd: keukenonderkastje, wit, maten'
h. 90, br. 50, diep ± 50. Tel.
02507-16522.
Te koop gevraagd: WONING
in ZANDVOORT tot ƒ 150.000.

Tel. 19606.

LET OP: Wijnhandel van Deursen neet voortaan

* Te koop: giek voor surfplank, vrijwel nieuw, ƒ60
mast ƒ 60; gr. hamster/cavia
kooi, dubbele bodem, ƒ40
Tel. 02507-15178.

Stewarts:
Schotland:
tn
als huismei
van Impodi

* Te koop gr. hondemanc
ƒ35; elek. open haard ƒ125
Vhsotrap ƒ 125. Tel. 17353.
* Te koop honingraat bal
ken, 13 m lang. 48x15, ge
galv. Tel. 16904.
* Te koop hout 100 m balken
4'/2Xl5x400, 100 m balken
12x32x550, 100 m red cedei
latten 9x2 cm, 150 m boeide
len 38x2 div. l. Tel. 16904,
* Te koop konijnekooi vooi
binnen, wit, 1/2 jaar oud
40x70,
ƒ 40;
windsurfer
compl., ƒ200. Tel. 17503.
Te koop LADA NIVA, LPG'
onderbouw, bj. '88. Prijs
ƒ 17.000. Tel. 18588.
* Te koop massief eiken
commode ƒ275. Tel. 13050.

* Te koop: Philips versterker,
2x30 watt, ƒ150 + Philips
bandrecorder
ƒ 250. Tel,
02507-15737.
Te koop radiografische off
the road auto ƒ 250; Sony ktv
ƒ250; Sony videorec. ƒ300;
Unitech antwoordapp. ƒ 150.
Tel. 19482.

CREAMOFTHE
\ BARLEY A.

Dl i tl i,H) ftUttdod Aftutilnlin Sntlird
Hw.r f Son at Dun<t*« Ui Dund** SrvtUnd
ICm Sen-it- WtiuKiM Vro.'«.<r« o! Sceti.nd

Scotch Whisky Stewarts
0.70 Uter

* Te koop: Singer trapnaaimachine ƒ 125. Tel. 0250716522.

8
17?
23*
üter
0.70 üter
Olifant
Vieux

70 cl.

\• ''
*

26,98

Bokma
Jonge Jenever

* Te koop skischoenen, mt
38, merk Koflach, ƒ50. Tel.
13308.

i ,, 40".', vol.

I.OOUter

18,98

* Te koop rolstoel, compl
met twee soorten beensteunen, i.z.g.st. Tel. 18698.

19*

Ballarrdne's
Whisky

0.70 Uter
Smlmoff
Vodka

13* 0.70
17*
Uter

0.70 üter
Gorter
Jaditbttter

14*
Uter

Strori
Rum
Bruin

Coebergh
Bessen
Jenever

698

745

Hartevelt
Jonge Jenever

* Te koop wandtoilettafel
met 2 laden en spiegel ƒ25.
Tel. 17405.
* Te koop: wit met goud bed
met
spijlen
enz.,
200x
200 cm, erg mooi, moet gezien worden. Tel. na 18 uur:
023-335712.
T.h. gevr. WOONRUIMTE in
Zandvoort voor gezin met
2 kinderen van 15 maart tot
1 okt. Tel. 19246.

41-

'n Voortreffelijke whisky (alc. 40%)
rechtstreeks op fles geïmporteerd uit
het land van de kilts en de
doedelzakken. Drink 'm puur,
on the rocks of als mixer.
En wat dacht u van 'n Schotse koffie
voor de afwisseling?

* Te koop mod. salontafel,
verstelbaar in eetk.tafel, glazen blad, 130x80 cm, zwart
metaal onderstel, ƒ 125. Tel
02507-14143.

Liter 18?5
Haig Whisky
0.70 Uter 19.
De Kuyper
Citroen Brandewijn
UterlS.95

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

* T.k. demontabele kledingkast van ± ƒ 80 nu ƒ 40; ook
nwe Epilady van + ƒ 100 nu
ƒ40. Tel. na 18 uur: 16136.

De Witte Tornado
voor uw gebouwen
en kantoren
Tel. 02507-18546.

398

La Cour
PaMlton
Rouge

* T.k. eenpersopns springbox bed met skai leer hoofdeind. Bel: 17242.

Chateau
LeGravat
Bergerac

* T.k. espresso (Mini Gardia), 2 pers./2 kopjes, nooit
gebr., ƒ50. Tel. 13863.

Chateau des
KlüsseApplanats
rather
Côtes du St Mlchae)
Rhone
Q.BA
Vlllages

Cnateau
Volland
Côtes de
Blaye

* T.k. ijzeren balken, div. maten, staalconstructie 125 m2,
.v.s. pijpen div. lengtes, gevelklok elektr. Tel. 12274.

T.k OPEL KADETT, bj. '75,
APK-gekeurd,
technisch
goed. Vr.pnjs ƒ600. Tel.
02507-16667, na 19 uur.

Silhouettes

* T.k. schommelstoel, 1/2 jaar
oud, in perf. staat, chroom
met riet. Nieuw ƒ750, nu
ƒ250. Tel. 13863.

MAATKLEDING EN
VERANDERWERK
Tel. 18599, Corn. Slegersstr2.
Geopend' dinsdag t/m zaterdag van 10.00-14.00.

T.k. SONY combi set: verst.
2x60 waat, equalizer 5-bands,
uner, dubb. cass.deck, AMS
syst., 2 boxen 2x70 watt. Tel.
13377, tussen 10-14 uur.

* Studente zoekt woonruimte m Zandvoort of Haarlem,
evt een tijdelijke woning. Tel.
02990-36089, Lmda.

* T.k. tafelvoetbalspel ƒ40;
schaats., hout, div. mtn; ski's,
<indermt, ƒ40; boksh.schoenen ƒ40; schrijfmach., groot,
* Susan en Mona succes degelijk, ƒ 100. Tel. 12698.
met jullie actie Kunst voor een
WONINGRUIL
goed doel. Ga zo door. 'n fan.
Aangeb. te Zwaag gr. huis, 3
Te huur: GEMEUB. KAMER ilaapk. + achter., hr ƒ560
met gebr. van bad + keuken. 3.m. Gevr. eengezinswon, te
Tel. 13863.
Zandvoort. Tel. 02990-37179.
* Te koop: 70 Suske en Wis- WONINGRUIL: Delft T.H. wijkkes, in zeer goede staat. Tel. Zandvoort. Aangeb. 4-k.fl., hr
na 18 uur. 16461.
ƒ465 incl. stookk., 7e et. met
* Te koop aangeb. trottoirte- ift. Gevr. 4-kamerw. of fl. in
Zandv. Tel. 16315.
gels. Tel. 15602.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:

B

MAGERE

Het adres voor:
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantenarrangementen.

T.k.
Junkers GASGEISER,
* Prachtig werk Sudan en met garantie, nieuw in doos,
Mona. Ik ben trots op jullie. ƒ400. Tel. 15592.
Ene.
* T.k.
lectuur/krantenbak,
* Schilderen voor een goed smeedijzer, met koeiehuid
doel. Fantastisch idee. Suc- ƒ30; poppenbedje, groot,
ces Susan en Mona. Een v.d. lout, ƒ 15; baby-douchecabine ƒ 10. Tel. 02507-12698.
schoonmoeders.

30

p

MENSEN OPGELET!!!
v.a. 1 maart is
BROODJE BURGER
weer open.
Voor lekker eten en
niet zo vet!!!

Ruime parkeergelegenheid.

* Miep en haar HYB hand- * T.k. aangeboden konijneblakampioen, 26 febr. huldi- hok. Tel. 13193.
ging 1500 uur. Pelikaanhal. T.k. compl. VERW.INSTALL,
Kom allen kijken.
Vaillant, met radiatoren. Tel.
* Henk ik mis je, kom terug. •*• Mona, ik heb genoten van na 19 uur: 12885.

Zandvoorts Nieuwsblad

Adres:

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

SUPER

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

* Weg. gezmsomst.h. goed
tehuis gezocht voor onze
hond, labr./bouvier, vrouwtje,
± 5 jr, zwart, lief, speels, vitaal en waaks. 02507-12698.

Centrum, 'n Inwoner.

ICRO

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

* Gevr.: Leitz Pradovit afstandsbed.app. voor diaprojector. H. Heijermansweg 1,
f l. 33. Tel. 16085.

Corn. Slegersstraat 2 B
KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan
Tel. 02507-12070
Tel. 02507-12164.
1 film
* Kunstenaars van Zandga zo door. Ik heb geno5,-/7,50 p.d. voort
ten van jullie in het Cultureel

GRATIS

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.

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

Gevraagd 2 houten oude ronde tafels, diameter 120 cm,
minimaal 70 cm hoog. StrandKozijnen en ramen paviljoen Freddy en Paul. Tel.
Voor u op maat gemaakt m 02507-19166.
hardhout of kunststof
* T.k (wegens
aansch.
Met of zonder beglazing
comp.): Atari computerspel +
Plaatsen mogelijk.
3 mooie spellen, alles nog
Offerte!!!
met garantie en spelend te
Stuur ons uw gegevens op en bekijken. nA 18 uur: 16461.
wij maken een scherpe offer- * T.k.a. kleuren-t.v., grootte voor u, geheel vrijblijvend. beeld, Philips, met afstandsbediening. Tel. 19242.
TIMMERBEDRIJF RUITER
Nijverheidsterrein 14
•*• Toneelver. Wim Hildering
1645VX Ursem
m uitvoering op 3 en 4 maarl
Tel. 02202 - 2700
met Potasch en perlemoer.
* Dikkie en Kleintje zien Sara Kaarten bij Drog. De Gaper,
lang niet. Jij wel a.s. zondag. Kerkstraat 31.
Bep, van harte gefeliciteerd. U bent ZELFSTANDIGE? Laat
* Elektrische gitaar te koop u geen Oort aannaaien: fiscaal jurist verzorgt uw jaargevraagd Tel. 13377.
stukken al vanaf ƒ 1200 ex.
FEESTJE IN T VERSCHIET?
BTW p.j. Bel voor informatie
Wij hebben de ruimte
geheel
vrijblijvend: 020T BOECKANIERSNEST
830701 (mr. P. L. Goutbeek).
restaurant & partycentrum
* Verz. zoekt alles 1940Tel. 02507-12401
1945: unifromen, medaillers,
* Flinke huish. hulp geinsignes,
helmen,
foto's,
vraagd, 1 ochtend per week.
jeugdstorm, bevnjdingsart.,
Tel. 15436.
Ned. leger, US leger. 17469.

* Antiek boekenkastje met
laatje, 1 25 lang, O 90 breed,
zwart met goud, ƒ50; voor
verz 800 stnpboeken v. volw.
Tel. 13863.

Met anderen met uw kracht

Foto Boomgaard

Tien afmetingen, geplaatst
vanaf ƒ 650,00.

ACUPUNCTUUR
MASSAGE
SCHOONH BEHANDELING
PEDICURE
Telefoon. 13871

Grootste munt- en postzegelfestijn
brume Gazelle fiets met tromm Nederland. Amsterdam, Beurs van Berlage, Damrak, 24 melremmen, lange zadelpen,
februari 18 tot 22 uur, 25 en 26 februari 10 tot 17 uur. Verkoop, winkelhaak kettmgkast, rond
achterlichtje. Tel. 16595.
inkoop, expositie. Elke 5e bezoeker leuke attentie.
* Ben je 50+ en fiets of wanAUTORIJ-INSTRUCTEUR worden en al na 4 maanden lesdel je liever niet alleen? Sluit
geven? Dat kan! Pak je kans bij MICHEL Opleidingen via
je dan aan bij ons clubje. Wij
onze spoedcursus. Geheel mondeling en gebruikmakend van
fietsen en/of wand. meestal
de nieuwste lesmethodes. Onze jubileum-aanbieding voor de
's zondags. Tel. 02507-14058.
spoedcursus is slechts ƒ 1250. Aanvang spoedcursus 9 maart
en de normale cursus 7 maart. Bel nu MICHEL voor deze
LEUKE BIJVERDIENSTE.
speciale aanbieding telefoon 020 - 85 30 57.
In Franse parfums. Interesse?
Bel: 03240-36711/36727.
LAATSTE OPROEP- CURSUSSEN CELLULITE-MASSAGE en
BEHANDELING starten v.a. 1 maart. 020-668.6167/751444. HEDEN INBRENG van goederen voor de veiling van maart.
HOLLAND COLLECT
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN, Frans Halslaan 33,
Grootste munt- en postzegelfestijn
in Nederland. Amsterdam, Beurs van Berlage, Damrak, 24 A'veen. Tel. 020-473004.
februari 18 tot 22 uur, 25 en 26 februari 10 tot 17 uur. Verkoop, ('s Maandags gesloten.)
inkoop, expositie. Elke 5e bezoeker leuke attentie.
VERZAMELBEURS
van 10-17 uur op zondag 26
februari a.s. in twee zalen van
De bekende ST. PARAPSYCHOLOGISCH ONDERWIJS ARTIS te Amsterdam, Planta(radio/t.v.) start in maart m Amsterdam met de opleiding ge Middenlaan 41-A. O.a.
Helderziendheid en magnetiseren onder supervisie van munten, postzegels, ansichtkaarten, curiosa enz. Entree:
M. Dietnch. Nog enkele plaatsen vrij.
1 gulden. Ned. Ver. ,,De VerBel voor gratis brochure- 010-4567156 of 010-4345655
zamelaar". Tel. 020-423519.
DENNIS PAPEGAAIEN
Bungalow of studio's voor u
een begrip in Nederland. Bel en uw partner ƒ50 p.u. Kom Piano's te huur, speciaal
voor gratis mfoboek. 020- eerst langs, even kijken. 020- huursysteem voor beginners
665.7658. Inruil en fin mog. 156158 Altijd open, Nw-West. van 1 tot 36 maanden / 600.
Gratis voorrijden en kijken.
Cursus
exotisch/striptease LOVE onbeperkt RELAXEN Inlichtingen: 04490-45033.
ƒ
200.
Balthasar
Flonszstr.
37
dansen, 8 lesavonden ƒ 400.
hs. 020-762176. Gastvr gevr. Nieuwe faciliteiten in de geBel voor info: 020-751444.
zellige jachthaven „MARINA
MONNICKENDAM". Bel voor
ligplaats. 02995-2595,

CEll/C makelaars o.g.

Velux dakramen

... LESBI 28
STANDJE 68
320 320 68
320 322 30
HEAT LINE
320 324.00
... PERVERS
320 324 01
SOFT
320 324 02
.. . POTTEN
320 324 03
. . . . LIVE
320 324 05
. LIVE HOT
HEET
320.32502 ..
320.32503 .
MACABER
50 et p m. Pb. 157, Z'voort.

AUTOVERZEKERING
TE DUUR?
Bel geheel vrijblijvend
voor een prijsopgave
OLOF GORANSSON:
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
02507-18505 (ook 's avonds).
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
Een voordelige maandof kwartaalpremie is
ook mogelijk.
HOLLAND COLLECT
* Beloning v. vinden donker-

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Iedere gewenste maat en
uitvoering, in hardhout
of kunststof

06-06-06-06-06-06-06

320 320 05
320.320 28

Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
Uw film op video, ƒ 1,75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek.

* Geen Duivelse Verzen
Buur- en Contacten De 3 Punmaar een leuk boekje over uw
ten 25 febr 1200-15.00 uur
Kostverlorenpark kunt u koROMMELMARKT
pen in 't Cult. Centrum of bij
Plantsoen 56, Haarlem.
Genoot. Oud-Zandvoort, ƒ 15.
* Cultureel Centrum ZandGevr. in Zandv. of Haarlem
voortse Amateurs tot 5 maart.
gezellige KAMER met gebr.
Kom dat zien! Kom dat zien1
van keuken tot ƒ300. Voor
tijdelijk. Tel. 14801.
Dakkapellen!!!

gediplomeerd
hondentrimster

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Foto Boomgaard

Osbome
Sherry
Medium/
Pale

In V

Grolsch

Kratè 16 beugels
Buckler
Alcoholarm bier
Cluster a 6

Tips uit de TAPPERIJ

Notenwijn
Liter 4?8
Geldig van 23 febr. t/m 8 maart.
Tapperij alleen indien
* achter het adres vermeld is.

WIJNEN/BIEREN/DRANKEN/DRANKJES

ZANDVOORT: Kerkstraat 12A, voorheen Wijnhandel van Deursen

Werkende en studerende jon- WELKE VAKMAN kan begin
gedame zoekt WOONRUIM- juni tegelvloer leggen en muTE in Zandvoort. Tel. 02507- ren granollen? Tel. 12753, na
18150, na 16 uur tot 21 uur. 7 uur of 023-243200.

WOONHUIS
TE KOOP AANGEBODEN:
te koop gevraagd. Prijs tot
wengé wandmeubel ƒ 250;
herenfiets ƒ 100; ledikant, mt ±/195.000. T. 02507-13344.
Werkster gevraagd voor 1
80x190, ƒ 50. Tel. 023-382583. WOONRUIMTE gevr. voor
ochtend per week. Tel. 023eind
mei/begin
juni
voor
2
Te koop BROMMER, Honda
244893.
MT. Vraagprijs ƒ 1400. Tel.pers. + 2 poezen. Tel. 17160.
Willem, jammer dat je zon02507-18242.
* Zandvoortse Kunstenaars
dagochtend net de trein van
n
het
Cultureel
Centrum
te
* Te koop dekbed, 130x
8.00 uur hebt gemist. Harry.
180, nieuw, witte ondergrond zien t.m. 5 maart.
Wilt u uw vrije tijd nuttig
met roze rozen, ƒ 15. Tel. Reflectanten op advertenbesteden en zinvolle dingen
12141
:ies onder nummer gelieven
gaan doen wordt dan nu lid
* Te koop Etna gasfornuis + ervoor te zorgen dat het num- /an de N.V.v.H. en bel 02507mer
in
de
Imker-bovenhoek
Neff wasemkap, i.g.st. Tel.
9583 of 12127.
op de envelop staat vermeld
18698.
WONINGRUIL
en dat de brief geadresseerd
Te koop: FIAT UNO 60-S,
wordt aan: Centrale Order- Aangeb. mod. 2-kamerflat te
kleur wit, als nieuw.
afd. Weekmedia, Postbus A'dam, dichtbij metro en CenTel. 02507-19742.
122,1000 AC Amsterdam. Dit rum. Gevr. iets derg. in Zand* Te koop gevraagd: home- voorkomt vertraging in de be- oort, mag ook te koop zijn.
'el. 020-413558 of 6654985.
landelmg
trainer Tel 16425

Cursus Bedrijfskunde
communicatie - planning - organisatie,
beheer - motivatie - leiderschap

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

7 lessen van 19.00-21.30 uur door vakdocenten,
1x per 14 dagen. Aanvang 16 maart te Zandvoort.
Vraag direct folder.
Management Adv.bur., Dr. Gerkestraat 76, Zandvoort
Telefoon 02507-15308.

VOOR UW
RECEPTIE OF BRUILOFT
'T BOECKANIERSNEST
restaurant & partycentrum
Tel. 02507-12401

DEZE WEEK... SURINAME
Okro Bravoe met Tomtom, Stofoe Foeroe,
Kouseband met spek, Creoolse rijst,
Roti, Polkataart
ƒ27,50

Culinaire Wereldreis . . . !

Restaurant en Party Centrum
* Waar was je zondagochtend om 8.00 uur Willem?
't Boeckaniersnest
Was je wekker kapot? Of had
Zandvoortselaan 187 - Tel. 02507-12401 - Zandvoort/Bentveld
je ergens last van? XXX.
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International Model Centre produceert jaarlijks miljoenen vliegtuigen
vakmansschap vergt van onze ontwerpers", legt Pieter Schoen uit.

Het bescheiden gebouw van het
International Model Centre In NieuwVennep oogt niet als een wereldomvattende
onderneming. Toch worden er jaarlijks vele
duizende vliegtuigmodellen geproduceerd,
die over de hele wereld bij tal van
luchtvaartmaatschappijen terug te vinden
zijn. Het International Model Centre aan de
Hugo de Vriesstraat is feitelijk een van 's
werelds grootste vliegtuigproducenten. De
toestellen wijken slechts af qua formaat,
want het uiteindelijke model is een exacte
kopie van het orgineel, dat na een
zorgvuldige controle door de
vliegtuigfabrikanten wordt vrijgegeven voor
massaproduktie. IMC wordt geleid door
Pieter Schoen die het bedrijf zo'n anderhalf
jaar geleden overnam. Schoen, afkomstig uit
de direktie van Sigma Coatings is
enthousiast over de modellen. "Het is een
mooi produkt: door materiaal, ontwerpen en
kennis te combineren kan je zowel grote als
kleine modellen fabriceren dat geeft veel
voldoening", aldus Pieter Schoen.

De Badhoevedorper Matthijs Verkuyl legde in
1946 de basis voor het bloeiende bedrijf in NieuwVennep. Door zijn goede contacten met Fokker vervaardigde hij in een werkplaatsje achter in zijn tuin
schaalmodellen van de Fokker E-1 en de D-21. In de
jaren die volgde groeide het bedrijf en Verkuyl verwierf internationale faam. Steeds meer luchtvaartbedrijven en reisorganisaties deden een beroep op
zijn vakkennis en zo ontstond het huidige International Model Centre. Nog steeds is Verkuyl regelmatig te vinden in de werkplaats van IMC, waar hij
soms broodnodige adviezen geeft. Pieter Schoen
spreekt met trots over zijn voorganger. "De man
bezit inderdaad de ongelooflijke capaciteit om op
het oog een model te beoordelen. Hij is bij wijze van
spreke in staat een millimeter kleine afwijking op te
sporen, werkelijk... uniek", aldus Schoen.

door Hans Recourt

I

N DE HAL VAN HET gebouw is het een gezellige
drukte. Rinkelende telefoons, zoemende faxen
en in klappers bladerende werknemers bepalen
het beeld. In een vitrinekast zijn wat voorbeelden te zien van IMC-produkten: vliegtuigen..., vooral vliegtuigen, maar ook enkele schepen en een
ouderwetse Wegenwachtmotor staan opgesteld.
Het biykt later slechts een deel van het produktaanbod.
Pieter Schoen zetelt in een kantoor waar enige
tientallen vliegtuigmodellen staan opgesteld, erg in
het oog springend zijn twee forse toestellen die een
flinke ruimte van het kantoor innemen. Het gaat om
modellen van een bepaald soort kunststof en om te
illustreren wat de verschillen zijn worden uit een
grote kast nog wat andere toestellen tevoorschijn
gehaald. Het bureau staat al snel vol met Fokkers,
Boeing's en Airbussen. Tevens wordt een scheepsmodel gepakt om de stelling te ondersteunen dat het
niet alleen gaat om vliegtuigen.
Het blijkt dat het Model Centre zaken doet met
alle grote vliegtuigbouwers van de wereld. Reeds in
de ontwerpfase van het nieuw te bouwen toestel
komen vliegtuigbedrijven naar IMC. Ter promotie
van het nieuwe produkt zijn modellen nodig, die
precies moeten voldoen aan de eisen die er door de
bouwer aan worden gesteld. IMC levert op die wijze
een 'visitekaartje' voor een nieuw te bouwen vliegtuig. Daarmee moeten Fokker, Boeing of Lockheed
zaken gaan doen. Met de kwaliteit van de kopie staat
of valt de order, een order die in veel gevallen de
miljarden overschreidt. "Het is behalve de kwaliteit
die wij moeten leveren ook belangrijk vertrouwen te
wekken", meent Schoen. "Wij zijn in een héél vroeg
stadium al op de hoogte van vliegtuigontwerpen van
een bepaald bedrijf. Een concurrent kan op datzelfde ogenblik ook met nieuwe plannen bij ons binnen
stappen. Daardoor kom je in een vreemde situatie.
Kennis namelijk, die je kost wat kost binnenskamers moet houden. Je moet dat vertrouwen niet
schaden, want dat kost klanten. Dat geldt ook voor
de kwaliteit van je produkt en de levertijd die je
afspreekt. Wij hebben tot nu toe, zij het met moeite,
kans gezien de afspraken na te komen en daarmee

• Pieter Schoen is trots
op 'zijn' modellen, waarvan hij er jaarlijks vele
miljoenen levert aan
maatschappijen over de
hele wereld. "Het gaat
werkelijk
fantastisch
met het bedrijf", vertelt
hij trots.
Foto Luuk Gosewehr
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Schoen is en blijft echter een zakenman in hart en
nieren. Wat hem betreft blijft het niet bij vliegtuigmodellen. "Ik heb meer plannen. Zo zie ik een goede
markt voor modellen van cruiseschepen en daarbij
geef ik een knipoog naar de Amerikaanse markt. In
het Caraïbische gebied worden tal van cruises georganiseerd waarbij de passagiers vooral bestaan uit
oudere mensen met kinderen en kleinkinderen. Wat
is er dan mooier als opa en oma na twee weken terug
komen en voor al hun kleinkinderen een exact model meebrengen van het schip waarmee ze een reis
hebben gemaakt. Zo hebben we ook ideeën voor
reclameartikelen. Daarvoor hebben we een aantal
mensen in dienst, die de hele wereld afreizen op
zoek naar écht iets unieks. En geloof me, van kunststof is werkelijk alles te maken. Zo hebben we ook
het ontwerp en de produktie in handen gehad van
het treinmodel dat ter promotie gebruikt werd bij
de ingebruik name van de Schiphollijn. Daarvoor
werd gezocht naar een combinatie van snelheid en
comfort in relatie tot vliegen. Het uiteindelijke ontwerp werd een treinstel in de vorm van een vliegtuig
mét vleugels. Voor het 150-jarig jubileum van de
Nederlandse Spoorwegen leveren we een exacte replica van de Arend, de eerste stoomtrein die reed
tussen Haarlem en Amsterdam. Er komt gewoon
veel pruts en freubelwerk aan te pas, je kan het
vergelijken met copywriting voor advertenties, het
wachten is puur op die ene briljante ingeving. Dan
kan je alles ontwerpen en maken", aldus Schoen.
Het gaat bij IMC om een miljoenenproduktie van
talrijke modellen en wat Pieter Schoen betreft is de
groei er nog niet uit. Veel waardering geeft hij aan de
sociale werkplaatsen waarvan in het produktieproces regelmatig gebruik wordt gemaakt. Eerlijk geeft
produktieproces gevolgd dat begint aan de tekenta- hij toe dat het gunstige kostenaspect daarin een
fel", vertelt Schoen.
belangrijke rol speelt, maar anderzijds zegt hij heel
tevreden te zijn over de produktie zoals die is uitbeOp die tekentafel komen de oorspronkelijke ont- steed aan sociale werkplaatsen in Sassenheim en
werpen die aangeleverd worden door vliegtuigfabri- Sneek. Als de toename van de produktie echter nog
kant of -maatschappij waarmee op dat moment za- verder toeneemt sluit hij niet uit dat in de toekomst
ken worden gedaan. In het tekentafelstadium is het meer geautomatiseerd gaat worden. Maar apparaal meerdere keren voorgekomen dat het aangelever- tuur die voldoende nauwkeurig werkt is moeilijk te
de ontwerp onduidelijkheden bevatte. "Onze teke- vinden en over het algemeen erg kostbaar.
naars hebben al vele jaren ervaring met het ontwerPieter Schoen runt een mensvriendelijk bedrijf
pen van vliegtuigen en soms gebeurt het dan dat er waar naar zijn zeggen iedereen met plezier werkt.
iets wordt opgemerkt dat op de tekentafel bij de "Het heeft een beetje het karakter van een klein
vliegtuigfabrikant pas op in het laatste stadium familiebedrijfje, waar de directeur ook weet wat er
wordt aangepast. Er volgt dan overleg en vaak gaande is en regelmatig contact heeft met zijn menwordt onze visie onderschreven zodat het ontwerp sen. Je hoeft geen afstand van je personeel te nemen
van het model alsnog wordt aangepast. Behalve om een bedrijf goed te leiden. Het belangrijkste is
kunststof en metalen modellen wordt bij IMC ook dat iedereen bij het produktieproces betrokken is,
de zogenaamde 'lay-out' van een vliegtuig ontwor- weet waar hij over praat en bovendien een stukje
pen. "Dat wil zeggen dat wij ook de vignetten ont- van zijn ziel in het eindresultaat legt. Dan werk je
werpen en aanbrengen op de door ons geleverde met succes en kan je vertrouwen van anderen wekmodellen. Op zich nog een hele secure klus, die veel ken, dan pas lever je een goed produkt".

Alle grote jongens kloppen bij ons aan'

verwerf je een goede naam. Rond de kerstdagen
bijvoorbeeld bleek het ondanks de vakantie nodig
extra uren te maken om een order op tijd te kunnen
leveren. In overleg met het personeel is toen iedereen zonder problemen op komen draven en met z'n
allen hebben we de klus geklaard. Daarna ga je met
je mensen eten en dat geeft een lekker gevoel. Je
moet je schouders er onder zetten om het produkt
te fabriceren, je moet je personeel enthousiast maken en pas dan kan je je een plaats op de internationale markt veroorloven", aldus Schoen.
Een poging van landen in het Verre Oosten om
een deel van de wereldmarkt via concurrende prijzen in handen te krijgen mislukte doordat niet voldaan werd aan de hoge kwaliteitsstandaard die nou
eenmaal vereist is. Het zijn volgens Schoen speldeprikken die je met een goede produktielijn best te
lijf kunt gaan. De produktie is overigens gigantisch,
er moet voldaan worden' aan een zeer grote vraag
want behalve dat de modellen te vinden zijn op de
onderhandelingstafel en de balies van reisbureaus

en bij boekingskantoren vliegtuigorganisaties worden de modellen verkocht in de toestellen. "Dankzij
de compacte verpakking nemen de bouwmodellen
weinig ruimte in en kunnen, bijvoorbeeld door kinderen op lange vluchten makkelijk in elkaar worden
gezet om mee te spelen. Daarnaast brengen we tal
van andere 'speeltjes', bijvoorbeeld de opblaasdolfijnen voor de kleintjes, op de markt. Het blijkt gewoon een enorm succes waarmee je vooral de jeugdige vliegtuigpassagiers tijdens en na de reis een
enorm plezier doef'vertelt de directeur van IMC.

Onnauwkeurigheden
Schoen is een snelle, ietwat chaotische prater, die
als een snelle manager heen en weer rent om zijn
produkt die extra aandacht te geven die het wat hem
betreft nodig heeft. "We maken hier eigenlijk complete vliegtuigen, van het begin tot het eind. Het lijkt
allemaal exact, het enige wat onze toestellen niet
kunnen is vliegen. Daarvoor is wel een intensief

Enkele weken geleden trad Staatsbosbeheer met een rapport in het
licht waarin gelezen kon worden
dat de otter niet meer in Nederland
voorkomt. Het was op verzoek samengesteld door de Vereniging Das
en Boom. Deze maakte een inventarisatie van alle meldingen tot l januari 1988. Tot die datum kwamen
nog regelmatig meldingen binnen.
Daarna is het allemaal minder geworden. Kort voor het verschijnen
van het rapport meenden de opstellers van het rapport daarom toch
nog een correctie aan te moeten
brengen met een bedroevende boodschap: de otter is er, meer dan waarschijnlijk, niet meer.

kruist, moetje maatregelen treffen." Eén gebied in Friesland noemt
hij op dit moment al geschikt, maar
het is te klein. Als een otter aan de
wandel gaat, moeten er wel overlevingskansen zijn.
Het Otterstation bestaat drie jaar
en ziet de otter als symbool van een
goed zoetwatermilieu. In tegenstelling tot de Vereniging Das en Boom
is men bij het Otterstation overtuigd van de aanwezigheid van een
'handjevol' otters.
Uit het feit dat ze sinds september
niet meer worden waargenomen,
mag volgens De Jong niet de conclusie getrokken worden dat otters zijn
uitgestorven. Mooi kaalgevreten
visgraten waar Van Selm over
spreekt, hoeven niet per se van de
otter afkomstig te zijn.

Tot september vorig jaar werden
regelmatig ottersperen in Friesland
gesignaleerd. Die maand echter
werd op de snelweg A7 ter hoogte
van Joure een otter doodgereden.
Misschien wel de laatste, want
sinds die tijd is het stil geworden bij
de meldpunten. In de Botshol werden in het najaar nog zogenaamde
'spraints' of otteruitwerpselen genoteerd door een specialist. Ook werden vraatresten gevonden. Een
speurtocht in januari leverde echter
niks meer op.

„Dat kan net zo goed door een bruine rat of kat gebeurd zijn. Graten
zijn voor ons geen signaal. In Nederland wordt de aanwezigheid van otters bepaald aan de hand van
'spraints' of uitwerpselen en prenten of pootafdrukken. Zeggen dat de
otter is uitgestorven, is te prematuur. We hebben in elk geval hoop
dat de otter nog gered kan worden",
meent De Jong. Hoop die bij de Vereniging Das en Boom al vervlogen

Vervuiling
Gerard van Moll van de Vereniging
Das en Boom is droevig gestemd
over het lot van de otter. Uitgestorven in Nederland is zijn oordeel na
de inventarisatie. Van Moll: „Misschien dat er nog een enkele zit,
maar op de bekende plekken worden ze sinds september niet meer
gesignaleerd. Het leven is voor de
otter onmogelijk geworden door de
slechte waterkwaliteit. Vervuiling,
het is telkens hetzelfde verhaal. Bij
dode otters zijn grote hoeveelheden
pcb's aangetroffen in het lichaam.
Wat betreft de waarneming in de
Botshol, moet ik vaststellen dat die
nooit gedocumenteerd zijn. De
'spraints' zijn niet bewaard en er
zijn ook geen foto's van de sporen
gemaakt."
„Vanuit de Demmerikse polder
zijn in de tachtiger jaren enkele
meldingen binnengekomen, maar
ook die zijn nooit met harde feiten
bevestigd. Concrete bewijzen zijn er
niet, zo ligt de zaak nu eenmaal.
Daar kan ik niks aan doen. Er zijn
overigens ook veel mensen die denken dat ze een otter zien, maar dan
blijkt het later een muskusrat of
nerts te zijn geweest. De laatste
dode otter in Vinkeveen dateert uit
1962, die werd doodgereden op het
Achterbos."

Voor het Otterstation is de otter
het symbool van een goed zoetwatermilieu. Er bestaat geen twijfel
over dat de kwaliteit daarvan verbeterd moet worden. Onderdeel daarvan zijn de oevers die aantrekkelijk
moeten zijn voor otters, maar ook
nog eens voor recreanten. De Jong:

Foto Wilfned Overwator

'Het uitzetten van otters in
vervuild water is pure misdaad'
dood. Ook in de vijfiger jaren zijn er
diverse ten prooi gevallen aan de
auto.

Geen paniek

De Vinkevener Niek van Selm
noemt de toestand nog niet alarmeVan Moll maakt melding van veel rend. Hij is overtuigd van de aanweverkeersslachtoffers in het yerlezigheid van een otter in de Demmeden. Otters zwerven over vrij grote
rikse polder. Van Selm: „Ik weet
afstanden en zijn daarbij vaak gemet een aan zekerheid grenzende
dwongen wegen te kruisen. .,Ze lawaarschijnlijkheid in welk bosje het
ten zich niet afschrikken door een
nest zit, maar ik durf er niet te
dichtbij te komen. Vorige week heb
auto en als ze eenmaal dood zijn,
kunnen ze de anderen niet meer
ik nog een heel mooi kaalgevreten
waarschuwen", zegt Van Moll. Ook graat gevonden. Afgevreten op een
in Uithoorn zijn verschillende otmanier zoals alleen een otter dat
doet. Ik heb hem nog nooit gezien,
ters doodgereden.
maar wie heeft er vroeger dan wel
In de wateren rond De Kwakel
een otter gezien? Otters in het water
huisden voor de oorlog vele otters,
zijn net torpedo's. Je ziet ze niet."
met name in het Zijdelmeer. In 1962
Van Selm heeft in zijn huiskamer
werden voor het laatst otters gezien: een opgezette otter. Dertig jaar gele-

De otter is uitgestorven. Of moet, volgens sommigen,
in elk geval als uitgestorven worden beschouwd. Al
zes maanden is nergens in Nederland meer een spoor
van hem gevonden.
Ook niet in de Botshol, vanouds een gebied waar de otter leefde. Over één zaak is iedereen het eens: de oorzaak is de slechte waterkwaliteit.
den doodgereden op de Baambrugse Zuwe. In de jaren voor de oorlog
waren otters niet echt bijzonder in
Vinkeveen, weet hij zich te herinneren. „In de dertiger jaren zaten er
veel otters in de Vinkeveense Plassen, er was toen ook nog geen recreatie.

ter zijn otters gemakkelijk op te
sporen. In Donkereind heb ik eens
gezien hoe schaatsers een otter vingen en op het ijs doodsloegen. Ook
kan ik me herinneren dat een boer
in de Heul in zijn schuur verrast
werd door een otter. Hij heeft dat
beest toen met een hooivork doodgestoken. Otters waren niet bijzonEen vacht bracht in die dagen vijf- der", aldus Van Selm.
endertig gulden op, dat was toen
De Botshol is volgens hem getwee keer een weekloon. In de win- schikt voor otters, maar evenals

voor andere goede locaties, geldt
ook hier: verbeter eerst de waterkwaliteit. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe er voorzieningen kunnen
worden getroffen om de A2 beter
passeerbaar te maken voor otters.
Binnen zeer afzienbare tijd hoopt
men met een rapport hierover te komen. Volgens Van Selm is het allemaal zinloos, als niet eerst een goed
leefmilieu wordt gecreëerd voor de
otter.

De Vereniging Das en Boom kan
zich hier ook wel in vinden. Gerard
van Moll: „Beschermingsplannen
hebben geen zin meer, want de otters zijn er niet meer.
Je kunt hooguit iets doen in het
licht van otters, zodat ze in leven
zouden kunnen blijven. Als iemand
op dit moment ergens otters zou
uitzetten, zou ik direct de dierenbescherming bellen."

Misdaad
A. de Jong, coördinator van het Otterstation in Groningen noemt het
kunstmatig opvoeren van de otterstand zelfs een misdaad. De Jong:
„Ze zouden binnen eenjaar sterven
door pcb's of overreden worden.
Het is pas zinvol als het milieu hersteld is. Overal waar de menselijke
infrastructuur die van dieren

„Werken voor de otter betekent dat
je een meersporenbeleid moet voeren. Het gaat erom dat zowel waterkwaliteit als oevers en fauna verbeterd worden."

Zuinig
Evenals Van Selm is ook De Jong
zuinig met zijn informatie over de
mogelijke verblijfplaatsen van qtters. Uit vrees voor toeristen, want
het dier staat in een groeiende belangstelling.
Dat de otter terug moet keren in
Nederlandse natuurgebieden staat
voor alle betrokkenen als een paal
boven water. „We hebben", zo
meent Van Moll, „in Nederland
recht op de otter.
Pas dan is het goed met het watermilieu. Er gaat enorm veel tijd en
geld in zitten om die beesten terug
te krijgen. Het kost je zeker veertig
jaar, terwijl er hier alleen maar aan
korte termijnpolitiek gedaan wordt.
En het probleem moet bij de wortel aangepakt worden, bij de vervuiler dus. Sommigen zitten voor hun
lol het gebied te verruïneren. Het
lijkt wel of sommigen op dit moment het monopolie hebben om te
vervuilen, terwijl het water toch
voor iedereen is.
Maar op een goed moment is het
over, op. En dat is afgrijselijk."
EVERHARD HEBLY
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Waterleidingnet wordt gespoeld

(ADVERTENTIE)

Een "gelukkig" leven hangt niet af
van de dikte van uw polismap
Staat u wei eens stil bij de tijd, waarop u van uw rust gaat genieten? Of het moment,
waarop u het gedwongen kalmer aan moet doen?
In pensioen- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek legt Kroon Assurantiën de
accenten daar waar ze horen. Kroon Assurantiën behartigt uw verzekeringszaken dynamisch
en alert en zorgt voor ordening en overzicht; onbegrip maakt plaats voor inzicht.
Kroon Assurantiën adviseert over een evenwichtige polisopbouw, passend bij uw persoonlijke of bedrijfssituatie. Verzeker u van het beste advies.

KROON ASSURANTIËN
ADVISEURS IN VERZEKERINGEN-PENSIOENEN-HYPOTHEKEN

..«l*..
•

Zandvoortselaan 24, 2106 CP Heemstede, Tel: 023-29 25 26, Fax: 023-28 42 22.

Het waterleidingnet van Zandvoort en Bentveld ondergaat in
de periode tot en met begin
april een schoonmaakbeurt. In
Bentveld wordt begonnen met
de werkzaamheden, men eindigt in Zandvoort. Wanneer en
waar het precies gaat gebeuren, wordt vermeld middels
advertenties in deze krant.

lijk voor de gezondheid is.
Wat betreft de huishoudelijke
werkzaamheden heeft het bedrijf
een en ander aan advies. Zo bijvoorbeeld om de wasmachine tijdens de
reinigingsperiode niet te gebruiken
tussen 08.00 en 17.00 uur. De was
kan namelijk vlekken krijgen.
Als dit toch gebeurd is, dan moet
deze was nat gehouden worden en
het filter van de machine schoongemaakt. De natte was kan men verHet drinkwater kan in deze perio- volgens na 17.00 uur nog een keer
de een roestbruine kleur krijgen wassen. Zo er dan nog bruine vlekdoor kleine hoeveelheden mangaan ken inzitten, dan kan men het beste
en ijzer. Het kan zelfs gebeuren dat contact opnemen met het waterbemen op meerdere dagen bruin water drijf. Daarnaast moet men rekening
uit de kraan krijgt. Het Waterlei- houden met een lagere druk in het
dingbedrijf Zuid-Kennemerland kan waterleidingnet.
dit niet voorkomen, maar wijst erop
Het reinigen van het leidingnet is
dat het gekleurde water niet schade- nodig omdat er zich na verloop van

tijd uit het water geringe hoeveelheden mangaan en ijzer afzetten op de
buiswand, in de vorm van een sliblaag. Deze stoffen zijn echter onschadelijk voor de gezondheid.
Door middel van de zogenaamde
spuimethode wordt deze laag verwijderd. In grote lijnen gaat dat als
volgt. Het leidinggedeelte dat wordt
behandeld, wordt afgesloten van het
leidingnet, met uitzondering van
één toevoerpunt. Door vervolgens
telkens één brandkraan te openen,
wordt het water met hoge snelheid
door de leiding geperst. Het water
neemt het slib mee naar buiten via
de openstaande brandkraan. Ook
buiten het afgesloten gedeelte kan
men licht-bruin water verwachten.
Dit wordt veroorzaakt door veranderingen in de stroming in de buizen.

ZANDVOOBT - De nieuwe
aflevering van De Klink, het
orgaan van het Genootschap
'Oud Zandvoort', bevat weer
een scala aan wetenswaardigheden.

Aanvankelijk was het niet de bedoeling van hoofdredacteur Hilbers
om zijn artikel over monumenten
een vervolg te geven. Maar een natuurstenen bank op het oude gedeelte van de algemene begraafplaats,
deed hem van gedachten veranderen. De bank, met opschrift, is een
eerbetoon aan Jan van den Bos voor
zijn inzet als bestuurslid van de
Werkliedenvereniging
'Onderling
Hulpbetoon' te Zandvoort. De verdiensten van Louwe Nicolaas Weber
voor de Werkliedenvereniging werden eveneens met een stenen bank
met opschrift gehonoreerd. 'Twee
monumenten die ons ook enig inzicht geven in de opvattingen van
weleer, bij het geven van eerbetoon
aan geachte personen uit de samenleving', aldus de hoofdredacteur.
Maarten Weber, die het redactiekandidaten. Redenen onder andere: Van As voorspelde dat de ambtena- team kwam versterken, maakt een
het ontbreken van de motivatie om ren zelf weinig gelukkig zullen zijn goede start met het markeren van
een dertigtal punten op een overdeze personen aan te stellen. CDA-er met deze regeling.

Bekende Zandvoorters worden mogelijk
vaste ambtenaren van burgerlijke stand
ZANDVOORT - Mogelijk
wordt binnenkort een aantal
burgers benoemd als ambtenaar van de burgerlijke stand.
Het college van Burgemeester
en Wethouders is voornemens
vier bekende Zandvoorters te
benoemen.
Niet-gemeente-ambtenaren kunnen nu benoemd worden tot arrïbtenaar van de burgerlijke stand, doordat in december 1988 de betrokken
verordening is veranderd. Zij ontvangen een vergoeding van ƒ50,- bruto per huwelijk op een doordeweekse dag, ƒ150,- voor een huwelijk op
zaterdag, wat slechts sporadisch
voorkomt.
Er werd geen ruchtbaarheid aan
de nieuwe mogelijkheid gegeven,
maar vier personen die min of meer
nauw betrokken zijn bij de gemeentelijke ambtenarij, stelden zich al
snel enthousiast kandidaat. Het College wil hen wel aanstellen. Dat waren oud-schooldirecteur Minke van
der Meulen-Heijink, mevrouw J.R.
van der Heijden-Kouer, echtgenote
van de burgemeester, oud-WV directeur Theo Hilbers en WD-fractievoorzitter Jaap Methorst.
De commissie voor algemene zaken was nog verdeeld over de rij

Verdacht bij
bejaardentehuis
ZANDVOORT - Het opvallende gedrag van twee mannen
bij het bejaardentehuis 'Huis
in de Duinen' was voor één der
omwonende aanleiding de politie te bellen. Een 34-jarige
Zandvoorter werd aangehouden.
Naar aanleiding van het telefoontje ging de politie poolshoogte nemen en trof er twee mannen aan, die
verklaarden dat zij met de bus naar
Zandvoort waren gekomen en tussen de struiken hadden geürineerd.
Even later zagen de agenten echter
dat beide heren in een auto stapten
en wegreden. Hierop werd de bestuurder voor een nadere controle
aangehouden.
Hij verklaarde in Haarlem te wonen hetgeen echter niet overeenkwam met de autogegevens. Aan het
bureau bleek de man een valse naam
te hebben opgegeven en niet in het
bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
Ook de auto was niet verzekerd.
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Beach and
Bodyshop

Grote Krocht 20b

U komt
toch óók wel
even naar onze te gekke
nieuwe voorjaarskollektie kijken.
o.a. Radio en Frogs
Ook
veel nieuwe lingerie,
shawl, mandjes enz.

Kroonenberg

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig. mag.

Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Haltestr 9, Zandvoort
Haltestr 22, Zandvoort
Kerkplein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 Zandvoort

Sig. mag.

De Krocht,

Gr Krocht 17, Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2, Zandvoort

VERENIGINGSNIEUWS

Vrouwen
VanNu
Vereniging
Vrouwen VanNu

houdt woensdag l maart een konlaktochtend in hotel Triton, aanvang 10.00 uur. Op vrijdag 3 maart
vertrekken de dames om 09.30 uur
per bus vanaf het Gemeenschapshuis voor een excursie naar het
Gooi. Bij de KRO in Hilversum
woont men de uitzending van het
radioprogramma 'Tussen 12 en 2'
van Ted de Braak bij. Na een lunch
in de kantine staat het Oranjemuseum in Baarn op het programma.
Kosten ƒ26,- p.p.

Vereniging van
Huisvrouwen
De afdeling Haarlem en omstre-

ken van de Nederlandse Vereniging
van Huisvrouwen houdt 26 februari
een Zondagmiddagkontakt in het
Eigen Huis, Boekenrodestraat 9 te
Haarlem, aanvang 14.30 uur. Ook
introducees zijn welkom. Donderdag 2 maart om 10.00 uur houdt Annet Das in 't Schalkererf. Bernadottelaan 201, Haarlem-Schalkwijk
een lezing over astrologie. Daarbij
praat zij ook over de vele factoren
waarmee men rekening moet nouden, wil men inzicht krijgen in het
leven, de mens en zijn omstandigheden.

keren in hun geboortedorp. Met het
zingen van Hollandse liedjes en de
verkoop van prentbriefkaarten hadden zij in hun onderhoud voorzien.
De Zandvoortse Courant maakte
een dankbaar gebruik van de reisbrieven die Jan Koper schreef. Eenmaal thuis heeft hij deze artikelen,
aangevuld met foto's en documenten, bijeengebracht in twee dikke
boeken die thans in het bezit zijn
van de familie Koper op het Schelpenplein. 'De Klink' mocht deze inzien en Theo Hilbers is er in geslaagd om uit een reisverslag van
vijf maanden een boeiend artikel samen te stellen. Uit ontvangen reacties blijkt dat een vervolg heel erg op
prijs wordt gesteld.

Aardig is het om dankzij 'De
Klink' het befaamde hotel 'Groot
Badhuis' nu ook eens van binnen te
kunnen bekijken. Foto's van de statige eetzaal, de schrijfsalon, de concertzaal en de hal met haar kroonluchters, rieten stoelen en weelde
aan planten brengen weer even de
sfeer terug van het verre en grootse
verleden van Zandvoort.

zichtsfoto, omstreeks 1914 genomen
vanaf de Watertoren. Het lijkt beslist de moeite waard om de foto
goed te bestuderen en vervolgens op
papier een wandeling te maken door
het toenmalige Zandvoort.
De heer P. Brune herdenkt in 'De
Klink' de eind vorig jaar overleden
heer J.A. Steen, mede-oprichter van
het Genootschap 'Oud Zandvoort'.
Brune memoreert de boeiende wijze
waarop Steen in woord en geschrift
de historie van Zandvoort onder de
aandacht heeft weten te brengen.
Op l november 1934 vertrokken
Arie van Duin en Jan Koper uit
Zandvoort voor een fietstocht door
Europa. Gekleed in oud-Zandvoorts
costuum, achter hun fiets een aanhangwagentje met aanvankelijk zo'n
250 kilo bagage, reisden zij door België, Frankrijk, langs de Rivièra naar
Italië en Zwitserland, om via Duitsland op 19 maart 1935 weer terug te

BEDEKKINGSBEDRIJF

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

29,50

Alles zoveel u wilt!!
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
Vrijdagzaterdag en
's zondags
geopend!!!
v.a. 17.00 uur
RESERVERINGEN VOOR WEEKDAGEN
S.V.P. 1 DAG VAN TE VOREN BELLEN

Studieduur:

Niveau:

3 \r
2 |r

mbo
mbo

2jr
4jr

2K

mbo
lbo
mbo

3jr

mbo

4jr

mbo

2K

kmbo

OPEN DAGEN:
Umuiden:
Amsterdam:
Haarlem:

voor een toekomst waar vaart in zit

zaterdag 4 maart 1989 van 10.00-15.00 uur
zaterdag 4 maart 1989 van 10.00-15.00 uur
vrijdag 24 februari 1989 van 15.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur.

UMOND M.T.S.
Roos en Beeklaan 4

2071 TD Santpoort Noord

DAGOPLEIDINGEN

DAGOPLEIDINGEN

AVOND-/DEELTIJDOPLEIDINGEN

MIDDELBAAR TECHNISCH ONDERWIJS

KORT MIDDELBAAR
BEROEPSONDERWIJS

PROCESTECHNIEK
Cursusduur 5 jaar (3 middag/avonden per
week)
MTS-diploma Procestechniek
INFORMATICA
Cursusduur 2 jaar (1 avond per week)
Alg. Informatica (Ambi i l)
Programmeren in Basic en Pascal
Bestandsorganisatie en hardware
TECHNISCHE INFORMATICA
Cursusduur 2 jaar (1 avond per week)
Hardware 8086, data communicatie,
Programmeren in taal C en assembleertaal
8086.

4-jarige MTS-opleidingen
met Bedrijfstechnische,
Theoretisch technische
en Commercieel technische
afstudeerrichtingen

BOUWKUNDE
RESTAURATIE TECHNIEK
WEG- EN WATERBOUWKUNDE
ELEKTROTECHNIEK

2-jarige beroepsopleidingen met de nadruk
op praktische scholing.
Vestigingsplaatsen:

HAARLEM

STEENGRILL RESTAURANT

„De Vuurboet" -

- Maritiem officier
- Stuurman S-4
- Scheepswerktuigkundige W-4
- Scheepsgezel
• Middelbare Zeevaartschool - Stuurman S-4
Amsterdam
Nieuwe Vaart 5-9
1018 AA Amsterdam
tel 020-242169
Scheepswerktuig• Middelbare
kundige A
Technische School
Algemeen
Voor ScheepsOperationeel
werktuigkundigen
Technicus
Verspronckweg 150
2033 BP Haarlem
tel 023-261496
- Scheepstechmcus
• Zeevaartschool Pollux
Zuidersluisweg
1975 AK Umuiden
Postadres Postbus 227
1970 AE Umuiden
tel 02550-10911

DAK-

Tel. 02507-19930

Opleidingen:

Instituut:

Fa. Frank

Gespec. m alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zmkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

Inbraak

ZANDVOORT - Bij een inbraak in
de Mariaschool werd een sporttroffee ontvreemd. De inbraak heeft vermoedelijk plaatsgevonden gedurende de krokusvakantie. De dader (s)
kwamen binnen via het dak van de
Opslagplaats
school.
Goed nieuws: de eigendommen De politie heeft de zaak in ondervan het genootschap kunnen einde- zoek.

• Maritiem Instituut Umond
Kanaalstraat 7
1975 BA Umuiden
tel 02550-19016

UlllOllU

(buitenbaan Nw.
Unicum)
Inl.: mevr.
Sebregts
tel. 02507-14273

Zandvoonts Nieuwsblad
Fa.

Veel Oud-Zandvoorts in
nieuw nummer Klink

lijk op een centrale plaats worden
opgeslagen, hetgeen de mogelijkheid biedt om de inventarisatie verder op te zetten. (Bij nadere informatie blijkt dat de gemeente een archiefruimte op de zolder van het
raadhuis beschikbaar heeft gesteld).

Maritiem
instituut

Te huur
KUNSTSTOFTENNISBAAN

HV3 •.• lid

- ELEKTRONICA

ADMINISTRATIE
BOUW/HOUT
DETAILHANDEL
ELEKTROTECHNIEK
METAALBEWERKING
SCHILDEREN
ORIËNTEREN
(1-jarige opleiding)

- ENERGIETECHNIEK
- COMMERCIEEL
TECHNISCHE RICHTING
- BEDRIJFSTECHNISCHE RICHTING
(Installatietechniek)

UMUIDEN

ADMINISTRATIE
METAALBEWERKING

LISSE

ADMINISTRATIE
BETAILHANDEL

- COMPUTERTECHNIEK

WERKTUIGBOUWKUNDE
BESTURINGSTECHNIEK

SANTPOORTZUID
SCHAKELEN

(Automatisering)

PROCES- EN MILIEUTECHNIEK

OPEN HUIS

(1-jarige opleiding)

Telefoon 023-383134

TECHNICUS STERKSTROOMINSTALLATIES
Cursusduur 1 jaar (2 avonden per week)
Diploma T.S.I. van de V.E.V.
MIDDELBARE LASTECHNIEK
Cursusduur 1 jaar (2 avonden per week)
Theoriedeel N.l.L. Diploma Lastechnicus.
MILIEUKUNDE
Cursusduur 2 jaar (2 avonden per week)
De onderdelen Bodem, Water, Geluid en
Lucht kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd.
AUTOCAD
Cursusduur 26 avonden. De onderdelen Alg.
Inleiding, Werken met autocad, Maken van
menu's en Programmeren met LISP in autocad kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd.
ORCAD/ULTIBOARD
Cadtekenen voor elektronika
BASISCURSUS C.N.C./DRAAIEN EN FREZEN
Cursusduur 20 weken (1 avond per week)
MEDEWERKER RESTAURATIETECHNIEK
M.T.p.
2-jarige deeltijd opleiding.
1 dag naar school, 4 dagen werken.

VRIJDAG 24 FEBRUARI 1989
van 15.00-17.00 en 19.00-21.30 uur

WËEKMEDIA30

DONDERDAG 23 FEBRUARI 1989

Speciale onderwijspagina onder redactie van Jan Maarten Pekelharing met
bijdragen van Arthur Graaff. Jan Boskeljon (lay-out/grafiek) en Wilfned
Overwater (foto).

Schooldecaan: *Kies een
zo breed mogelijk pakket'
"OET JE als decaan leerlingen adviseren een pakket te kiezen dat ze leuk
vinden, of moet je vooral naar de
toekomstige kansen op werk kijken?" Decaan
B. Snikkenburg (47) van de scholengemeenschap Snellius beantwoordt de door hem zelf
opgeworpen vraag: "Ik raad de leerlingen aan,
m het algemeen een zo breed mogelijk pakket
te kiezen. Je moet natuurlijk wel reëel blijven:
de leerling moet het aan kunnen en het is moeilijk te voorspellen hoe de situatie over
vijf a zes jaar is. Het blijft altijd een stap in het duister."
Tot de 'zware' pakketten
worden vakken als wiskunde
en economie gerekend. Economie scoort deze jaren zeer
hoog bij de pakketkeuze.
Snikkenburg - meer dan tien
jaar schooldecaan - erkent dat
zijn adviezen er nogal eens
toe leiden dat algemeen vor
mende vakken, als aardrijkskunde en geschiedenis, buiten de boot vallen: "Ik kan me kritiek van mijn collega's daarop goed voorstellen, maar ik doe het met oog op de toekomst
van de leerling." Overigens moeten we de invloed van de decaan niet overschatten, voegt
hij er meteen aan toe. De decaan mag van alles
voorstellen, als het op de uiteindelijke beslissing aankomt blijkt dat, bij wijze van spreken,
"thuis de mening van tante Mien van de derde
generatie" een belangrijker rol speelt. De
schooldecaan adviseert in de keuze van de
vakken voor het examen én adviseert over de
vervolgopleiding.
Snellius is een openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo in het zuiden
van Amstelveen. Veel leerlingen uit een wijde
regio die tot Nieuwkoop reikt, bezoeken de
school. De vermindering van het aantal leerlingen (het Snellius telde er ooit meer dan
duizend, nu zijn het er zo'n 750) heeft geleid
tot een beperking van de mogelijkheid om zeer persoonlijke combinaties van vakken te kiezen. Er zijn nu
vakkenpakketten ontwikkeld, die
"zodanig zijn samengesteld dat ze de
meeste kans geven op een goede
aansluiting op het vervolgonderwijs".

"M

us hebben verlaten, op uitnodiging van de
decanen, belangstellende scholieren vertellen
over hun ervaringen. En ze geven adviezen.
Voor zo'n voorlichtingsmiddag bestaat een
wisselende belangstelling van de scholieren.
Voor de oudleerlingen is het meteen een reünie.
Over belangstelling voor een vervolgopleiding gesproken, het valt Snikkenburg op dat
leerlingen zich gewoonlijk
pas in een heel laat stadium in
die materie verdiepen. Soms
zijn de informatieve dagen al
achter de rug als scholieren
bij hem om inlichtingen aankloppen. Worden de open dagen misschien te vroeg in het
jaar gegeven? Nee, meent de
decaan, want het moment
waarop de leerlingen met hun
vragen komen, loopt sterk
uiteen.
Hebben kinderen van pakweg vijftien jaar al voor ogen wat ze willen
gaan doen? "Het is inderdaad heel moeilijk,"
verzucht Snikkenburg. "Een jongen die nu
piloot hoopt te worden, wordt straks misschien afgekeurd. Dat weet je allemaal met
van tevoren. Ik zeg daarom tegen zo'n jongen:
neem nu Engels en wiskunde in jouw pakket,
dan kun je straks altijd nog andere kanten
op."

'Ik houd
ouders voor
dat hun
kind het
moet doen'

Een groot aantal leerlingen met
mavo-4 (op het vereiste D-niveau)
stapt over naar havo-4, hoewel er
ook veelvuldig naar het middelbaar
beroepsonderwijs wordt doorgestroomd. Vaker dan vroeger komt
het voor dat leerlingen na het voltooien van de havo naar het vwo
stappen. In incidentele gevallen is
het zelfs mogelijk van de havo (vijfjarige opleiding) in de zesde klas het
vwo binnen te stappen, in plaats van
de gebruikelijke vijfde. Menige leerling die havo achter de rug heeft en
naar het hoger beroepsonderwijs
wil, kiest een route via het vwo. Dit,
omdat de aansluiting van vwo op
hoger beroepsonderwijs in de praktijk minder problemen blijkt te geven dan de stap direct na het havo-eindexamen.

Forumavonden
Leerlingen en ouders worden
ruim geïnformeerd over de mogehjkheden die de verschillende vakkenpakketten bieden. Snikkenburg:
"We verstrekken schriftelijke informatie en gaan er klassikaal op in.
Bovendien nodigen we ouders - met
hun kind - uit voor een gesprek.
Daarnaast organiseren we forumavonden." Hij erkent dat de verwachting over de mogelijkheden van hun
kind bij sommige ouders overdreven hoog gespannen is. "Ik houd de
ouders dan altijd voor dat hun kind
het moet doen. En als het er bij de
leerling echt niet in zit, dan moeten
de ouders de keuze accepteren. Vergeet niet, dat ik ook adviezen van de
docenten krijg. Nee, zware problemen heb ik hierover met ouders niet
gehad."
Het verband tussen de keus van
het vakkenpakket en de toekomstmogelijkheden, wordt verder toegeUcht door oud-leerlingen. Ieder jaar
komen leerlingen die twee jaar tevoren de scholengemeenschap Snelli-

Pepijn:
lampjes
doorgebrand

'Blij dat
ik van

basisschool af kon
ervaart een brugHOEklasser
de overstap

naar het voortgezet onderwijs? Pepijn (12 jaar) zit in
de eerste klas van het Keizer Karel College in Amstelveen.

"Ik was blij dat ik van de
basisschool af kon, want
ik had helemaal geen leuke meester in de achtste
groep."
En de eerste schooldag,
hoe was dat? "Heel kort.
We moesten alleen het
rooster halen, dus ik was
na twee uur weer thuis. De
eerste dag dat we les kregen, vond ik het wel prima
dat we steeds een andere
leraar of lerares kregen,
dat bevalt mij goed."
Hoe vond hij het wisselen van lokaal? "Nou, op
het KKC wisselen we niet
zoveel. We zitten met de
tweede klassers in een
spart gebouwtje, we gaan
alleen voor biologie naar
een ander lokaal. We wor-

De arbeidsmarkt verandert en dat merk je
op school. "Vroeger hadden we heel wat leerlingen die de ziekenverzorging in wilden,
sportopleidingen kozen, of in de fysiotherapie
gingen. De kansen om in zo'n vak aan de slag
te komen, zijn nu niet groot. Ik ben gymleraar,
maar ik zal niemand adviseren nu een opleiding voor gymleraar te volgen."
Leg je niet te snel vast en kies een zo breed
mogelijk pakket, daar komt het advies van de
decaan op neer.

Doorstromen met scala aan mogelijkheden
EERLINGEN VAN groep 8 en met
name hun ouders buigen zich in
deze maanden over de vraag:
waarheen na de basisschool? De toets
die op veel scholen wordt afgenomen,
kan een hulpmiddel zijn bij het bepalen
van de keuze. Het advies van de
directeur van de basisschool is een nog
belangrijker steun.

L

De toets is een moment-opname,
terwijl het advies van de schooldirectie
gestoeld is op de wijze waarop en het
tempo waarin de leerling werkt, de
mate van zelfstandigheid en dergelijke.
De docenten op de basisschool hebben
de leerling enige jaren meegemaakt en
kunnen dus een afgewogen oordeel
geven.
Wil de leerling van groep 8 (zesde
klasser zeggen ouders nog vaak) naar
havo, atheneum of gymnasium (vwo),
dan is een toelatingsonderzoek
verplicht gesteld. De toets kan daarvoor
dienen. Is er echter een
scholengemeenschap waarin ook een
mavo is opgenomen, dan is zo'n
toelatingsonderzoek niet vereist. Dat
komt, omdat voor mavo en lbo het
advies van de directeur van de
basisschool voldoende is om toegelaten
te worden.
Hiermee proeft men al iets van de
tweedeling die het voortgezet onderwijs
kenmerkt. Aan de ene kant heb je het
lager beroepsonderwijs en aan de
andere kant havo en vwo. Het mavo
(middelbaar algemeen voortgezet
onderwijs) zit daar een beetje tussenin.
De brugklas van mavo/havo/vwo
verschilt nogal van die van het lager
beroepsonderwijs. Overstappen is wel
mogelijk, maar gaat niet altijd even
gemakkelijk. De ene brugklas is dus de
andere niet.

Middelbaar
beroepsonderwijs
(MBO)
t\

Leerlingwezen
ii

Kort
middelbaar
beroepsonderwijs
iL

Zoals het lager beroepsonderwijs
uiteenlopende opleidingen biedt
(technisch, agrarisch, economisch en
administratief, nautisch, huishoud- en
nijverheidsonderwijs,
middenstandsonderwijs), zo is dat ook
m het middelbaar beroepsonderwijs
het geval. En op de verschillende
scholen zijn weer diverse specialisaties
mogelijk.
Op de basisschool is alles
betrekkelijk overzichtelijk: acht
groepen, waarin elk kind gewoonlijk
hetzelfde moet leren en doen In het
voortgezet onderwijs vormt het aantal
mogelijkheden een indrukwekkende
waaier.
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Niet alleen aan het eind van het
brugjaar kan een leerling de overstap
naar een ander schooltype wagen. De
pijlen in het schema zijn daar de
illustratie van. Vaak kost een overstap
eenjaar; wie na vier jaar de vereiste
eindcijfers op een mavo heeft behaald,
kan overstappen naar een havo, maar
komt dan (opnieuw) in de vierde klas.
Hetzelfde geldt voor wie van havo
(5-jarige opleiding) de sprong maakt
naar vwo (6-jarig). Het is echter
geenszins een loze kreet dat
overstappen mogelijk is. Ik ken iemand
die van mavo naar havo, vervolgens
naar vwo is doorgestroomd en
inmiddels vrijwel een rechtenstudie
heeft afgerond. Het is wel buffelen - met
name goed kunnen leren, zelfstandig
werken, doorzettingsvermogen hebben

en accepteren datje een of meerjaren
langer in de klas zit - maar het kan.
Na de zes jaren van het vwo
doorlopen te hebben, kan de jonge
volwassene (op achttienjarige leeftijd
gewoonlijk) zich aanmelden voor het
wetenschappelijk onderwijs of het
hoger beroepsonderwijs (hbo). Naar
dat hbo stromen ook veel leerlingen
door van de havo-scholen (opleiding
duurt daar 5 jaar).
Met een diploma mavo of lbo op zak
(opleiding duurt 4 jaar), kan de
gewoonlijk 16-jarige doorstomen m het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo),
werken en leren combineren in het
'leerlingwezen' of zich aanmelden voor
het kort middelbaar beroepsonderwijs
(kmbo).

EEL OUDERS zijn tegenwoordig 'kind aan huis' op school.
Zij helpen op feestelijke bijeenkomsten, repareren lesmateriaal, of stencillen de schoolkrant. Het
zijn gewoonlijk leden van de ouderraad die zich op die wijze nuttig maken. Maar de invloed van de ouders
reikt aanzienlijk verder. Naar voorbeeld van de ondernemingsraden in
het bedrijfsleven zijn er in 1982 medezeggenschapsraden in het onderwijs gekomen.
In zo'n raad zijn ouders en personeel van de school in gelijke mate
vertegenwoordigd. (Op scholen voor
voortgezet onderwijs kunnen soms
ook leerlingen van ouder dan vijftienjaar in zo'n medezeggenschapsraad gekozen worden.) Via die raad
oefenen ouders invloed uit op de besluitvorming door het schoolbestuur. En het bestuur van de niet-openbare scholen bestaat op zijn
beurt vaak ook uit ouders.
Jan Boskeljon (45) heeft een zoon
en dochter op een prot. chr. basisschool. Hij is voorzitter van het bestuur van de stichting voor prot. chr.
basisonderwijs in Uithoorn; een
stichting die 'het bevoegd gezag'
vormt voor vier basisscholen. In bepaalde, in de wet omschreven, gevallen moet het schoolbestuur instemming of advies vragen van de medezeggenschapsraad. Omdat er vier
scholen onder de stichting in Uithoorn vallen, zijn er ook vier medezeggenschapsraden. Zo'n raad komt
minimaal vier keer per jaar bijeen.
Jan Boskeljon: "Wij hebben vastgelegd dat ouders die in de medezeggenschapsraad zitten een kind op
school moeten hebben, zij het dat ze
nog één jaar langer mogen blijven.
Voor het bestuur geldt hetzelfde.
Dat hebben we gedaan, omdat we
het belangrijk vinden dat de leden
voeling houden met wat er in de
• Na de basisschool vallen de vaste groepjes op het plein uiteen. De leerlingen (en hun ouders) kiezen voor school gebeurt. De materie waarmee
verschillende scholen.
het schoolbestuur te maken krijgt,
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De directeur van de basisschool kent
de mogelijkheden en zal van leerling tot
leerling kunnen adviseren. In de
brochure 'Kiezen na de basisschool' zei
de afdeling voorlichting van het
ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen de mogelijkheden nog
eens duidelijk uiteen. Het meest
belangrijk is echter de vraag: wat wil en
wat kan de leerling uit groep 8? Dank zij
de overstapmogelijkheden hoeft een
verkeerde keus niet tot drama's te
leiden.
Vergeet niet na te gaan of de leerling
zich ook thuis voelt op de school voor
voortgezet onderwijs die op papier het
meest geschikt is.
ledere school heeft een eigen aanpak,
een eigen sfeer en het loont de moeite
op verschillende scholen rond te
neuzen en er met anderen die de
scholen goed kennen, over te praten
voordat de definitieve keuze wordt
gemaakt.

Ouders
hebben
inspraak
is bijzonder ingewikkeld. Het duurt
enige tijd, voordat je als amateur
goed bent ingewerkt. We kiezen
daarom voor een zittingsduur van
vier jaar, met een mogelijkheid tot
verlenging van twee jaar. De drie
jaar zittingsduur die we eerst hanteerden, bleek te kort."

Vergaderingen
Het stichtingsbestuur in Uithoorn
(elders zijn er gewoonlijk verenigmgsbesturen) komt iedere maand
bijeen. Eens in de zes weken heeft
het bestuur overleg met de schooldirecteuren. Daarnaast is er het noodzakelij ke contact met de medezeggenschapsraden. Jan Boskeljon:
"Een medezeggenschapsraad kan
gevraagd en ongevraagd adviseren.
Er moet echter vaak op korte termijn, binnen enkele weken, gereageerd worden op voorstellen van het
bestuur. Ik kan me heel goed indenken dat je als lid van een medezeggenschapsraad vaak het gevoel
krijgt onder druk gezet te worden.
Aan het ongevraagd adviseren komt
de raad vrijwel niet toe. Het bestuur
op zijn beurt moet weer reageren op
de veranderingen die het ministerie
afkondigt. Wij zijn ook maar amateurs en om te voorkomen dat wij
het wiel zitten uit te vinden en daarbij fouten maken, hebben we een
administratiekantoor in de arm genomen."
Zo'n door het ministerie erkend
kantoor volgt de departementale

*Slechte school is voor ieder een andere school

den wel ontzettend gepest door
de tweedeklassers. Als je bijvoorbeeld
een
heel
gewone
schooltas
en
geen
rugzak
hebt, dan zegt iedereen de hele
tijd: Wat een leuke schooltas heb
jij! Waar kan je
die kopen? Zo
één wil ik ook!"
Maar
hoe
kwam hij nu op het KKC
in Amstelveen? "We verhuisden van Amsterdam
naar Ouderkerk, en toen
was het KKC het dichtst
bij, ik fiets er een half uur
over. Ik ben de snelste fietser, mijn lampjes zijn
doorgebrand. Maar er zitten ook kinderen in Amsterdam op school, dat
had ik ook wel graag gedaan."
En welk nieuw vak vindt
hij nou leuk? Dat blijkt
vooral biologie te zijn. Pepijn heeft voor aardig wat
vakken negens op zijn
kerstrapport. Hij vertelt
ook nog dat het KKC een
huiswerkklas heeft, maar
daar gaat hij niet heen. Hij
kent wel een meisje dat
haar huiswerk nooit afheeft.
De ouders van Pepijn
houden goed in de gaten
wat hij op school voor resultaten heeft. De aanpak
van school en ouders
blijkt op hem een positieve
uitwerking te hebben.

voel af," adviseert Van de Laar. Wie
op verschillende scholen heeft rondgegeken, heeft iets van de specifieke
sfeer kunnen proeven. Hij raadt verder aan een scholengemeenschap te
kiezen met een tamelijk breed aanbod; een scholengemeenschap met
tussen de 800 en 1000 leerlingen. Hij
is adjunct-directeur van een college
dat er 962 telt. Een scholengemeenschap met zowel lager beroepsonderwijs als mavo en havo.
Tussen het lager beroepsonderwijs (lbo) en scholen voor mavo,
Het blijkt dat de ouders in de regel havo en vwo gaapt nog altijd een
het type onderwijs kiezen, maar dat
de leerlingen zelf de school uitzoeken. Een gezonde ontwikkeling,
want je moet je op de school een
beetje thuis kunnen voelen. De pedagogische aanpak moet de leerling aanspreken. Het is daarom een
goed teken dat de open avonden en
middagen druk worden bezocht;
door ouders en hun kinderen. En zekere kloof. Het lager beroepsondat men gewoonlijk op verschillen- derwijs kent een algemene basisvorde scholen gaat kijken, voordat de ming van twee jaar, waarna de specidefinitieve keuze wordt bepaald. De alisatie komt. Bovendien verschilt
open avonden en dagen worden het eerste jaar (brugklas) van het
steeds vroeger in het jaar gegeven, lbo nogal van de brugklas van mavo,
want de schooldirecties hopen zo havo en vwo. Toch zijn er scholengespoedig mogelijk aanmeldingen te meenschappen die deze 'kloof' overkunnen noteren. Veel haast hoeven bruggen. De middenschool moest de
de ouders echter niet te hebben. tweedeling na het basisonderwijs
Scholen zijn tegenwoordig niet opheffen. In Amsterdam-West was
gauw 'volgeboekt'.
zo'n middenschool die met ingang
van het lopende schooljaar met drie
Op de open dagen wordt de school mavo's en een havo is samengesmolop haar best getoond. Dat ligt voor ten in het Marcanti College. Een
de hand, want iedere leerling telt. brede scholengemeenschap, met opOuders moeten zich realiseren dat leidingen voor lager economisch en
wanneer een directeur of rector de administratief onderwijs (leao), lameest indrukwekkende examenre- ger (en individueel) huishoud- en
sultaten toont, het best eens kan ge- nijverheidsonderwijs (Ihno), mavo
beuren dat leerlingen die niet zo'n en havo. Er zijn zoveel mogelijkhegrote kans hadden te slagen, niet den, dat eigenlijk ieder kind er past,
aan het examen konden meedoen. constateert adjunct-directeur Van
Kortom, in de strijd om de nieuwe de Laar.
leerling worden soms verkooppraatjes niet geschuwd. "Mocht je als ouOm op een scholengemeenschap
der twijfelen, ga dan sterk op je ge- met mavo en lbo te worden toegela,EN SLECHTE school is
voor iedereen een andere
school." Het hangt hélemaal af van de eisen die je stelt en
vanuit welke situatie je redeneert,
aldus Frans van de Laar (47). De één
is vooral op examenresultaten uit,
de ander hecht meer waarde aan de
sfeer. "Als een school echt slecht
zou zijn, dan zou die in korte tijd
niet meer bestaan. Gewoonweg omdat er geen leerlingen voor worden
aangemeld."

"E'

ten is een toets niet noodzakelijk.
Volstaan kan worden met het advies
van de directeur van de basisschool.
Van de Laar: "Wij letten wel op de
aanspreekbaarheid." De leerling
moet voldoende het Nederlands
spreken en verstaan. Een eis die niet
alleen in Amsterdam-West geldt. In
het algemeen streven ouders ernaar
hun kinderen een zo hoog mogelijke
opleiding te laten volgen. Krijgt de
leerling van de directeur van de basisschool het advies voor lbo/mavo,
dan mikken de ouders gewoonlijk
op de mavo. Dit onder het motto 'als

Proef sfeer op school
tijdens de open dagen

hierover onder meer: "De regering
heeft eind 1987 een wetsvoorstel ingediend om de basisvorming m te
voeren. Daarmee wordt bedoeld dat
alle kinderen nog wat langer onderwijs in dezelfde vakken krijgen, dan
nu het geval is op de basisschool."
Het gaat dan om in totaal veertien
vakken die op twee verschillende niveaus worden gevolgd (eenvoudig
en moeilijker). Als alles volgens de
Zoetermeerse plannen verloopt, zou
in het midden van de jaren negentig
iedere school er mee moeten werken. Wie wil, mag er eerder aan beginnen. Op het Marcanti College
denkt men daar al serieus over na.
Blijft de vraag, maar dit terzijde,
of de ouders (en in sterkere mate
opa's en oma's) het allemaal nog wel
kunnen volgen. Weinig ouderen
stellen zich iets voor bij een leao, of
Ihno. En hoe vaak moet atheneum
niet worden toegelicht met: "zeg
maar de vroegere HBS"? Vroeger
ging je naar de ambachtsschool om
te leren timmeren, terwijl het lager
technisch onderwijs van nu een breder lespakket kent, waarin theorie
en praktijk worden gecombineerd.

het niet lukt, kan altijd nog teruggevallen worden op het lbo'. Van de
Laar vindt dat een begrijpelijke keuze. "Ieder kiest een school, waar het
kind een stukje hoger kan. Dat komt
niet alleen door de werkeloosheid,
maar dat doet men ook om het kind
een zo hoog mogelijke opleiding te
geven." Zo hoog mogelijk onderwijs
In het tweede jaar van het lager
als doel op zichzelf dus.
beroepsonderwijs wordt ruime aandacht besteed aan de beroepskeuze,
In een brede scholengemeen- omdat er aan het eind van dat
schap kan zonder al te veel moeilijk- schooljaar uit verschillende studieheden doorgestoomd worden naar richtingen gekozen moet worden.
een zwaardere opleiding, of kan de Van de Laar heeft ervaren dat leerleerling zonodig een stapje terug lingen van veertienjarige leeftijd in
doen. Overigens kan alles weer iets het algemeen wel weten wat ze wilanders worden indien er, zoals men len worden. Op school worden enkeop het ministerie in Zoetermeer al le beroepstesljes afgenomen; nagejaren voorbereidt, na de basisschool gaan wordt in welke richting de intevoor iedereen een basisvorming van resse gaat: "Wat de leerling kan en
bijvoorbeeld drie jaren komt. Het wat hij of zij wil." Bovendien is het
doet wat denken aan de midden- lager beroepsonderwijs vaak geen
school-opzet van vroeger.
eindpunt. Sommige leerlingen gaan
in een baan aan de slag, maar velen
In de brochure 'kiezen na de ba- stromen door naar het middelbaar
sisschool' schrijft het ministerie beroepsonderwijs.

denkt
H OE
Jikkemien

JMP

plannen op de voet, 'vertaalt' ze,
helpt bij het realiseren van schoolwerkplannen en kan de salarisadministratie voeren. Bovendien bezit
het administratiekantoor de nodige
know-how op arbeidsrechtelijk terrein, want het schoolbestuur is
werkgever van het schoolpersoneel.
"Voor je het weet, maak je fouten als
het gaat om wachtgeldregelingen,
consequenties van zwangerschapsverlof, formatievoorschriften en
dergelijke. Vergeet niet dat als het
bestuur een fout maakt, het bestuur
ook voor de kosten opdraait."
Het bestuur kan zich, dank zij de
hulp van het kantoor, concentreren
op belangrijke vragen als: hoe vangen we de vermindering van het leerlingental op? Hoe geef je de identiteit
van de school inhoud?
Het bestuur van openbare scholen
bestaat gewoonlijk uit de gemeenteraad. Met de wethouder van onderwijs en met de besturen van andere
niet-openbare scholen bespreekt
Jan Boskeljon eens in het kwartaal
de algemene lokale onderwijszaken.
Hoeveel tijd kost dat allemaal bij
elkaar? Jan Boskeljon: "Gemiddeld
een avond per week, maar daarnaast
is er ook veel telefonisch overleg. En
dan moet je bedenken dat wij in ons
bestuur niet werken met een dagelijks bestuur dat van alles regelt,
maar we werken volgens het platte
pannekoek-model. Alle bestuursleden hebben specifieke taken en kunnen in een aantal gevallen zelf beslissmgen nemen."
Zijn er voldoende ouders die m de
ouderraad, medezeggenschapsraad
of schoolbestuur willen zitten? Boskeljon: "Ik heb niet de indruk dat
dat problemen geeft."
De betrokkenheid van ouders bij
het schoolgebeuren is aanzienlijk
groter dan enige tientallen jaren geleden. Jan Boskeljon: "Vroeger was
het toch zo dat ouders alleen naar
school gingen als er een ouderavond
was, of als ze over de rapporten
moesten praten?" Nu hebben ze mspraak. Ze praten mee over benoemingen, het schoolwerkplan, of over
de richting die de school moet mslaan. De school is niet meer alleen
het domein van het kind

(11 jaar) over de
overstap? Zij zit
op een basisschool in het
centrum
van
Amsterdam, bij
de Nieuwmarkt.
"Nou,
mijn
broer en mijn
zus zitten al op
het
Pieter
Nieuwlandcollege, bij het Amstelstation, en
dat lijkt mij een leuke
school, daar wil ik ook
heen." Dus dat probleem
is gauw opgelost Maar wil
Jikkemien graag van de
basisschool af? "Ja hoor,
ik zit er nu al acht jaar op.
dat is wel lang genoeg"
Geen vervelende meester?
Dat dus met. "Maar wat ik
niet leuk vind. dat is datje
dan meteen weer de klem
ste bent op school. Maar
ja, daar is niks aan te
doen." Jikkemien lijkt
zich niet veel zorgen te
maken, het duurt nog een
hele tijd voor ze naar haar
nieuwe school moet.

•likkemien:
straks
kleinste

'Op hoge
school

meer keus voor later'
geen Engels gehad op de
lagere school en heelt er
nu in de derde nog steeds
moeite mee, omdat de Ie
raar er vanuit ging de de
kinderen het wel gehad
hadden
En waarom wil Jikkemien naar een havo-vwo
-school? "Ik wil later graag
naar het toneel. Ik wil wel
op een hoge school, want
dan heb je later meer keus
om iets te worden. De
mavo lijkt me met veel."

Denkt ze dat je op de
middelbare school veel
leuke activiteiten hebt?
Hoe bereidt haar mees- "Wij doen op school nu erg
ter de kinderen voor op de veel dingen, toneelstukjes,
nieuwe school? "Begin van carnaval en zo Dat vind ik
het jaar zei de meester, dat wel leuk. Ik hoop dat ze
we het er elke dag over dat daar ook doen " De ou
zouden hebben, welke ders van Jikkemien weikeuze. Maar dat heeft-ie ken wel allebei, maar ook
maar twee keer gedaan, zij spannen zich m om met
verder is-ie het vergeten het schoolleven van hun
We zouden ook elke don- kinderen mee te leven
derdag Engels doen, maar Ook hier zijn de resultater
daar is geen tijd voor." goed, ook van Jikkennens
Haar zusje Anne-Kee heeft broertje en zusje.
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HUIS KOPEN? HYPOTHEEK NODIG?

\

02507-12468 of kom
HEUVEL'S ASSURANTIËN
Grote Krocht 5a, Postbus 413, 2040 AK Zandvoort
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De eerste hypotheek die ongevoelig is
voor ontwikkelingen aan het rentefront
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Hypotheekrente is net als het weer: 't kan vriezen en 't kan
dooien. Daarom kijken veel Nederlanders met zorg naar de ontwikkelingen aan het rentefront.
Want een stijgende hypotheekrente betekent voor velen een gevoelige aanslag op het gezinsbudget.
Wij kunnen die zorg nu vrijwel volledig wegnemen met een hypotheekvorm waar renteschommelingen nauwelijks vat op hebben.
Een unieke combinatie van de Middelrente Hypotheek van
Woonfonds Holland en het Hypotheek Totaal Plan, een levensverzekering van Delta Lloyd waarvan de rentevergoeding gelijk is
aan de hypotheekrente.
Die combinatie biedt u een maximale bescherming tegen financiële verrassingen. Want gedurende de hele looptijd blijft het
maandbedrag praktisch gelijk.
Over hoe dat precies werkt, hebben wij een brochure voor u
klaar liggen. Even aanvragen!

RENTE
Walra bad- en slaapkamermode
ais het U gaat om
EEN LEUKE BIJVERDIENSTE
Als adviseuse van modieus linnengoed kunt u minimaal drie dagdelen m.n. in de avonduren per week zelfstandig en creatief bezit zijn.
Uw enige investering is aktiviteit en creativiteit.
Honorering op basis van provisie en omzetbonus.
Adressen van geïnteresseerde consumenten worden
ter beschikking gesteld.
Ook dames van 45 jaar en ouder worden verzocht te
reageren.
Bel vrijblijvend voor verdere info met Els Gortemulder.
04904-15858.
WALRA Heerlijk om in huis te hebben.

Foto Boomgaard
SPAARAKTIE!

SPAARZEGN

\**•\

Bij iedere bestede
ƒ5,- fotowerk
(ontwikkelen en afdrukken) ontvangt
U 1 zegel
10 zegels ƒ 3,00
Korting
20 zegels ƒ 8,50
Korting
30 zegels ƒ12,50
Korting
40 zegels ƒ17,50
Korting
50 zegels ƒ25,00
Korting
ALLEEN KORTING OP FOTOWERK, ALBUMS
EN LIJSTEN

HELPENDEN EN VERZORGENDEN
De werkzaamheden zijn van huishoudelijke en verzorgende aard
bij thuiswonende kliënten.
Geboden wordt:
- Zinvol werk en kollegiaal kontakt.
- Afwisselende werkzaamheden.
- Werkondersteuning.
- 7 weken vakantie (inkl. a.d.v.-dagen).
- Bijscholings- en opleidingsmogehjkheden.
- Salaris- en arbeidsvoorwaarden volgens
CAO-gezinsverzorging.
(Voor 27-jarigen en ouder ƒ12,11 per uur).
U bent verzekerd volgens de sociale verzekeringswetten.
U kunt kiezen uit een arbeidsovereenkomst van 6 tot 21 uur per
week.
Voor informatie en sollicitatie kunt u kontakt opnemen met ons
kantoor te Aerdenhout, telefoon 023-248041 (op werkdagen van
9.00 tot 10.30 uur).

ECHTPAAR
zoekt

2 a 3 kam.flat
liefst zicht op zee

Specialiteit:

LUXAFLEX
ROLGORDIJNEN
VERT. LAMELLEN

van 1 mei tot
eind augustus
6000,- all in.
Tel. 020-131481

Verhuur: sproei extractie Tapijtreinigers
Bel voor info 14764-14090

GROENTE EN FRUIT
Grote Krocht 25
2042 LT ZANDVOORT

SPAARAKTIE!

Tel. V4404

KWALITEITS FOTO'S IN
3 UUR KLAAR!!!
* Bij ontwikkelen en afdrukken van Uw
film ...

ƒ 5,50 KORTING
op Uw nieuwe kleurnegatieffilm
Alléén bij:

Foto Boomgaard
GROTE KROCHT 26
2042 LX ZANDVOORT
TEL: 02507-13529

WEEKEND REKLAME

Grote witte

BLOEMKOOL

- stuk

Barstens vol sap

PERSSINAASAPPELS

10 voor

Uit onze keuken overheerlijke

, ,

HUZARENSALADE
Maandag en dinsdag vers gekookte
BIETJES
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MARISSTRAAT 5

Top Slagerij

vraagt voor het rayon Zandvoort:

SCHOONMAAK
REPARATIE
VERKOOP

V(

10 JAAR 6,8%

Per 1 mei 1989 te

WEBER'S
Schoonmaakbetirijf-glazenwasserij

Ie
Pi

VANAF 5%

Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid
van Lennepweg l, Aerdenhout

1,95
2,50
2,25
0,95

v
d

huur aangeboden
een loods. V
Opp.vlakte .'
200 vierk.m.'.
Tel. 02507-15080 of
02507-18795

na 18.00 uur.

A. J. Vreeburg en Zn.
Haltestraat 54, tel. 12451
Wegens toenemende drukte hebben wij
plaats voor

WINKELMEISJE
en/of part-timer

WEEKMEDIA geeft u meer!
Dagtocht naar Brussel op zaterdag 11 maart a.s. voor
de tentoonstelling

ART DECO IN EUROPA

Woonhuis met inpandige garage nabij
strand. Opp. 214 m2. Grote
woonkamer, ruime keuken, 4
slaapkamers, ruim balkon, grote
vliering. Leeg te aanvaarden.
Vraagprijs ƒ 295.000,- k.k.

PARADIJSWEG 18
Goed onderhouden woning in
centrum, uitstekend geschikt voor
pensionbedrijf. 10 slaapkamers.
Inclusief pensioninventaris en
stoffering. Capaciteit 20 bedden.
Vraagprijs ƒ 325.000,- k.k.

Decoratieve tendensen in de toegepaste kunst rond
1925

Prijs ƒ 45,- per persoon.
Inclusief: busreis Amsterdam-Brussel v.v.,
toegang tot de tentoonstelling (dubbele prijs voor deze speciale
expositie) en kleine rondrit door Brussel langs Art Deco gebouwen.
Met meer dan 250 meesterwerken op het gebied van de
toegepaste kunst, geselecteerd uit talrijke buitenlandse musea en
privé-verzamelingen, wordt voor het eerst een duidelijk inzicht
geboden in de verspreiding van de Art Deco in Europa.
Het Paleis voor Schone Kunsten waar u de tentoonstelling bezoekt
wordt beschouwd als een van de belangrijkste gebouwen van de
Belgische Art Deco.
Opstapplaatsen voor deze dagtrip zijn:
Wibautstraat (bij Paroolgebouw) vertrek 07.40 uur
Amstelveen (Cultureel Centrum) vertrek 08.00 uur
De reis duurt 2V2 uur. De bus rijdt non-stop naar Brussel. Zowel het
museum als de winkels zijn op zaterdag tot 17.00 uur geopend. Om
14.00 uur vertrekt de bus van het museum naar het centrum,
's Avonds om 19.00 uur vertrekt u voor de terugreis non-stop naar
uw opstapplaats.
Kaarten zijn, zolang de voorraad strekt, te koop bij de volgende
kantoren van Het Parool en Weekmedia:
Amsterdam : Wibautstraat '31 en Rokin 110
Amstelveen : Dorpsstraat 54-56
Purmerend : Weerwal 19
Uithoorn
: Stationsstraat 70
Weesp
: Nieuwstraat 13
Zandvoort
: Gasthuisplein 12
Reserveren is helaas niet mogelijk. Deze dagtrip wordt gemaakt
i.s.m. Geos Tours/Oskam B.V.

WEEKMEDIA geeft u meer.'

OPEN HUIS
Haarlemmerstraat 17, zaterdag 25
februari van 15.00 tot 17.00 uur.
Halfvrijstaand herenhuis, thans in
gebruik als familiepension. 7
slaapkamers. Het geheel wordt
verkocht inclusief pensioninventaris.
Vraagprijs ƒ 275.000,- k.k.
BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE
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Eerste dertig bungalows tijdig opgeleverd

Vendorado moet nee verkopen
dit bungalowpark in Zandvoort. Het
park is geënt op de nieuwe filosofie,
om te gaan naar die plaatsen waarvan bekend is dat ze het goed doen.
"Zandvoort heeft bewezen dat het
blijk geeft in de vaart der volkeren
van het toerisme te willen terugkeren", aldus de toekomstige manager
Vermeulen. Het grote aantal genowaaronder opvallend veel geHonderden bossen bloemen en zal Vendorado in grote problemen digde,
meenteambtenaren was hierna ge'pannegeld' voor de bouwvakkers raken, liet hij de bouwers weten.
tuige van de symbolische opening
van aannemer Wessels, als dank
van een volledig ingerichte modelvoor hun inzet, tijdens een bijeenbungalow.
Massaal
komst in de grote tent bij aanvang
van de feestelijkheden. De directie
Opvallend vond manager Vermeuvan' Vendorado kon opgelucht len de vele boekingen vanuit de re- Ongeduldig
ademhalen, nu de dreigende staking gio. Maar liefst 30 tot 40 procent van
Aan' de groenvoorziening zal veel
in verband met de CAO-onderhande- de tot nu toe gedane reserveringen aandacht
worden besteed. Nu al is
ling door een akkoord met de bon- komt van mensen die binnen een men begonnen
met de aanplant van
den te elfder uur werd afgelast.
straal van 30 kilometer wonen. struiken en heesters
in de toeVooral veel Amsterdammers blijken komst moeten zorgen die
voor
een opti"Niets let ons meer te kunnen stel- zich deze zomer massaal op dit nieu- maal verpozen in deze 'parel
van
len dat op de geplande datum het we Zandvoortse vakantie-fenomeen Zandvoort'. WD wethouder Van
park geopend zal kunnen worden", te storten. Maar ook vanuit Haarlem Caspel toonde zich tevreden over
verkondigde Kruijff tijdens zijn ope- en Heemstede bestaat veel belang- het tot nu toe behaalde resultaat. Hij
ningswoord. "Dat moet ook wel", stelling voor dit bungalowpark, zo is immers kan gezien worden als de
vond hij, "omdat het publiek positief gebleken. Voor enkele weken in de grote animator van dit miljoenen
op dit park heeft gereageerd en van- maanden juli tot en met september kostende
project. "Ook de overige
af de eerste dag hiervoor al geboekt moet Vendorado al nee verkopen. Zandvoorters
zijn trots op dit park.
Vendorado blijkt blij te zijn met Dat is wel gebleken
heeft". Als men niet op tijd open is,
uit de enorme
belangstelling in de afgelopen bouwperiode van de plaatselijke bevolking", liet een tevreden Vermeulen
na afloop van de bijeenkomst weten.
De vijftigduizend gulden die een
vakantiehuisje per jaar moet opbrengen is wel wat veel voor een
permanente bewoning, vond Vermeulen naar aanleiding van uitlatingen van sommige genodigden om
zich maar meteen blijvend in dit
park te vestigen. Rina van Schaik,
die als hoofd van de huishoudelijke
dienst nauw betrokken is bij de selectieprocedure voor de openstaande vacatures liet weten, de laatste
tijd overstelpt te worden met telefoontjes van ongeduldige solicitanten. "Door het grote aanbod van de
meer dan tweeduizend gegadigden
vergt het nog wel enige tijd voordat
alle formulieren zijn doorgenomen.
De procedure zal sectorgewijs worden.doorlopen, zodat het nog wel tot
De eerste bungalow wordt met een symbolische sleutel geopend door eind maart kan duren voordat alle
Vendorado-directeur Kruijff. Hij wordt geholpen door Manager Vermeulen kandidaten bericht hebben ontvanen de heer Boelens van het bouwbedrijf Wessels.
Foto Bram sieinen
gen", liet zij desgevraagd weten.

ZANDVOORT- De bouw van het Vendoradobungalowpark
verkeert in een vergevorderd stadium. Vorige week vrijdag werden de eerste 30 bungalows opgeleverd. Volgens het contract
zullen op 30 juni van dit jaar de eerste 280 vakantiehuisjes klaar
moeten zijn. "Een datum die gemakkelijk gehaald zal worden",
is de stellige overtuiging van directeur mr. E. Kruijff van Vendorado. Manager Jim Vermeulen toonde zich verrast door het feit
dat voor de eerste maanden het park nu al is volgeboekt.

ADVERTENTIE

Kwaliteit ambtenaren
bij huwelijken slecht

ZANDVOORT - Ambtenaren van de af deling bevolking
van Zandvoort kunnen geen
huwelijken op een bevredigende manier voltrekken.
Om jong geliefde, die in het
echt verbonden worden, niet
de dupe te laten worden van
onkundige ambtenaren, zijn
er dinsdagavond door de gemeenteraad vier inwoners
van Zandvoort benoemd tot
ambtenaren van de burgelij ke stand. Zij worden verondersteld met hun verbale
vaardigheden een zo belangrijke zaak als een huwelijksvoltrekking bevredigend te
laten verlopen.

kwaliteiten van de ambtenaren te
slecht is voor de huwelij ksplechtigheid, plaatsten sommigen enkele kanttekeningen bij de gevolgde
procedure. Rita de Jong van de
WD vond het principieel juister
als de onkundige ambtenaren bijgeschoold zouden worden. Bovendien was ze het niet eens met de
gevolgde procedure en meende
dat ook de andere inwoners van
Zandvoort bij de procedure betrokken zouden moeten worden.
Ook vond ze de vergoeding voor
de nieuwe buitengewone ambtenaren veel te hoog, 150 gulden
voor een uur op de zaterdag. Ook
Jan Jongsma van Gemeentebelangen vond dit geen correcte gang
van zaken.

Wethouder Aukema verdedigde
het voorstel door te stellen dat een
sollicitatieprocedure, waar iedereen aan kon meedoen, te omslachtig was. "De gagadigde zijn door
middel van co-optatie voorgesteld,
maar daar is geen enkel democratische procedure mee geschaad.
Met een onthouding werden de
nieuwe ambtenaren van de burgelijke stand benoemd. Het zijn M.
van der Meulen-Heijink, J.R. van
Hoewel alle raadsleden het eens der Herjden-Kouer, Th.B.M. Hilwaren met het feit dat de verbale bers en M.J. Methorst.
"Uit eigen waarneming en door
klachten van de bevolking hebben
we moeten constateren dat de
kwaliteit van de ambtenaren voor
het voltrekken van een huwelijk
niet goed genoeg is. We hebben uit
onze eigen omgeving vier mensen
aangezocht om hierin te voorzien", verdedigde wethouder Ide
Aukema het voorstel.

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

1 71 66

Het 'Heer en Meester' team van Zandvoort met de beide 'denk-tanks'.

Zandvoorts intellect gaat vol
vertrouwen naar radiostrijd
ZANDVOORT - De voorbereidingen door de gemeente voor
het NCRV radioprogramma 'Heer en Meester', dat op donderdag 9 maart tussen 11.30 en 12.40 op radio 2 wordt uitgezonden,
zijn in volle gang. Onder leiding van Burgemeester Van der
Heijden zal dit maal Zandvoort zijn opwachting zal maken in
het programma.
Tijdens een persconferentie op 23
februari maakte van der Heijden bekend, "de confrontatie met zijn
ambtsgenoot, de burgemeester van
Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen, J.
Kruize, gezien het potentieel aan intellect in deze badplaats met vertrouwen tegemoet te zien". De eventueel te winnen tienduizend gulden
zullen worden besteed aan de lokale
cultuur.
Sinds 6 oktober van vorig jaar
zendt de NCRV-radio wekelijks op
radio 2 van 11.30 tot 12.40 uur een
radiospel uit onder de titel "Heer en
Meester". Presentator Henk Mouwe
ontvangt per uitzending twee gemeenten. De burgemeesters van die
gemeenten en twee inwoners vormen samen een team, dat in moeilijkheidsgraad oplopende vragen
krijgt voorgelegd.
"Heer en Meester" wordt gespeeld
in verschillende ronden en de vragen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, waaronder actua(ADVERTENTIE)

Diefstal uit school
ZANDVOORT- Vorige week dinsdag werd bij de politie aangifte gedaan van een diefstal uit de Hannie
Schaftschool. Vermist werden cheques, geld, kinderpostzegels en kaarten ter waarde van f.837.00. De inbraak moet zijn gepleegt in het weekend. Van de daders ontbreekt ieder
spoor.

Folo Bram Sieinen

Kopers KIEWIETPROJECT
zie elders in
dit blad.

liteit, muziek, media, film en literatuur.
Naast een aantal snelle ronden
met korte vragen zijn er in het spel
ook zoekvragen. De teams mogen
daarbij naslagwerken raadplegen en
er mag via een speciaal o6-nummer
door luisteraars naar het team van
hun keuze gebeld worden. "De gemeente Zandvoort zal zich terdege
moeten voorbereiden op dit toch wel
moeilijke spel", vindt Van der Heijden.
"Het vraagt veel kennis en informatie, wij verkeren in de gelukkige
omstandigheden voldoende deskundigheid in huis te hebben om ons

Ongenode gast

terdege voor te bereiden".
De Zandvoortse burgemeester zal
tijdens de uitzending dan ook worden bijgestaan door de Zandvoorters wethouder Ide Aukema en econoom Dick Bais. Zij zijn uitgekozen
vanwege hun grote deskundigheid
op velerlij gebied. Assistentie vanuit
Zandvoort zal worden verleend door
de twee 'denk-tanks', die onder leiding staan van Len van Twisk, hoofd
van de openbare bibliotheek en gemeentesecretaris Gevers. Zij opereren met hun aanhang vanuit de bibliotheek en het raadhuis.
Voor de morele ondersteuning in
Hilversum zal worden gezorgd door
een groep supporters die gezamelijk
per bus naar Hilversum zullen afreizen. Er zijn nog een beperkt aantal
plaatsen in de bus beschikbaar.
'Meedenkers' kunnen zich opgevenbij Mw. M. Vosse, telefoon 61490.

Actie voor invoeren
van parkeerpasjes
ZANDVOORT - "Als je even
een boodschap moet doen, en
je hebt toevallig geen kwartje
bij, heb je meteen een parkeerbon. Voor inwoners van Zandvoort zou er een parkeerpasje
moeten komen om niet constant het slachtoffer te worden
van overactieve parkeerwachters." Mevrouw M. Rebel uit de
De Wittstraat 11 in Zandvoort
wil actie ondernemen om de
gemeente een wat perkeervriendelijker beleid te laten
voeren.

® Nieuw
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ZANDVOORT- Een bewoonster in
de Metzgerstraat werd vorige week
dinsdag onaangenaam verrast toen
bij thuiskomst bleek dat een onbekende man zich toegang tot haar woning had verschaft. Ulings verliet de
geschrokken vrouw weer haar woning om bij de buurman versterkingte gaan halen. Toen de behulpzame
buur in haar woning een kijkje ging
nemen was de ongenode gast reeds
verdwenen. De woning bleek geheel
te zijn doorzocht, terwijl al enige
goederen voor vervoer naar elders
waren klaargezet. De dader had zich
toegang tot de woning weten te verschaffen door het forceren van de
achterdeur.

Grote schoonmaak
ZANDVOORT- In het kader van
'Noord verpauperd' is publieke werken vorige week begonnen met het
opruimen van de rommel langs de
openbare weg. Vanaf de Voltastraat
werden vier wrakken van de weg gehaald en nadat de straat was gereinigd en enkele houten schotten op
de parkeerhavens waren weggehaald, werden de gebruikers van de
loodsen gemaand de voor hun opslagplaatsen liggende rommel op te
ruimen. 'Nu nog een waarschuwing,
volgende keer een bekeuring', liet
men van politiezijde weten.

Agent gewond

"In de zomer moet je al noodgedwongen op de fiets het dorp in omdat het dorp uitpuilt van de auto's
van de badgasten. Maar 's winters,
als er wat meer rust en ruimte is,
kun je daar als Zandvoorter, die
even met de auto naar het dorp gaat,
niet echt van genieten.
Er moet een parkeerbeleid komen, waarin wat meer rekening
wordt gehouden met de inwoners
van het dorp". Het beste zou zijn als
's winters de parkeermeters van
maandag tot en met vrijdag buiten
werking zouden zijn.

ZANDVOORT- Tijdens een voetbalwedstrijd tussen de Zandvoortse
gemeentepolitie en de politie uit Alkmaar op het voetbalterrein aan de
Vondellaan raakte bij een ongelukkige botsing een speler van de Zandvoortse politie zo erg gewond dat hij
per ambulance moest worden afgevoerd. In de Mariastichting bleek
dat een teen uit de kom was geschoten. Na behandeling kon de onfortuinlijke agent weer huiswaards keren.

En anders zou ik graag willen dat
de Zandvoorters voor een redelijk
bedrag een parkeerpasje bij de gemeente zouden kunnen kopen voor
het winterseizoen", aldus mevrouw
Rebel.

ZANDVOORT- De voorruit van
een personenauto moest het vorige
week ontgelden terwijl deze geparkeerd stond in de Thorbeckestraat.
De uit Hengelo afkomstige eigenaar
had de wagen even geparkeerd om in
de omgeving een wandelingetje te
gaan maken. Toen hij bij de auto
terugkwam bleek de voorruit te zijn
vernield. De ANWB kon onvoldoende hulp bieden zodat het vervoermiddel een nachtje aan het politiebureau mocht logeren.

Zij hoopt dat haar idee bij andere
Zandvoorters aanslaat, zodat er gezamelijk actie ondernomen kan
worden. Om haar actie zo veel mogelijk kans van slagen te geven wil zij
van sympathiserende dorpsgenoten
handtekeningen ontvangen."

Gratis logies

Zandvoort krijgt vijf
peelautomatenhallen
ZANDVOORT - Binnenkort
krijgt Zandvoort waarschijnlijk vijf speelautomatenhallen.
Hiermee ging de meerderheid
van de gemeenteraad akkoord.
Op het ogenblik zij er twee van
dergelijke hallen, een in de Halte-

Waterstanden
Datum

HW

LW

2mrt
3 mrt
4 mrt
5 mrt
6 mrt
7 mrt
8 mrt
9 mrt
10 mrt

09.45
11.40
00.25
01.24
02.15
02.58
03.37
04.15
04.56

04.55
06.06
07.34
09.04
10.10
10.44
01.09
01.56
02.41

HW

LW

22.35 17.35
-.- 19.25
12.56 21 !05
13.45 22.16
14.29 23.00
15.11 -.15.52 11.36
16.3212.10
17.1712.44

Vaanstanden:
Dinsdag 7 mrt. NM 19.19 uur
Springtij 9 mrt. 16.32 u. NAP+124cm

straat en een in de Kerkstraat. De
frima Play-in, die de beide automatenhallen in de Kerkstraat en de
Haltestraat exploiteert, had eerder
al toestemming gekregen om ook
speelautomaten neer te zetten in het
toekomstige Circustheater, dat momenteel gebouwd wordt aan de Kosterstraat. Verwacht wordt dat er ook
vergunningen zullen worden aangevraagd voor het Vendoradopark en
het nieuwe circuit.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering bleek dat vooral het CDA grote problemen had met een uitbreiding van het aantal hallen. "Wij vinden de uitbreiding van dergelijke
hallen een slechte zaak. Veel jongeren raken aan zulke automaten verslaafd", aldus CDA-er Van As. Tijdens de discussie diende de CDA-fractievoorzitter Ingwirsen een motie in waarin het aantal vergunningen tot twee beperkt blijft. De motie
werd niet aangenomen.
Ook D66 en de PvdA had aanvankelrjk moeite met de uitbreiding.
WD en Gemeentebelangen waren
voor meer hallen. Het voorstel
werd, na verschillende schorsingen,
uiteindelijk met negen stemmen
voor en zes tegen aangenomen.

Naam:.
Adres:.
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon:
Leerlingen van de hoogste klassen van de basisscholen luisteren aandachtig naar kinderboekenschrijfster Corrie
Hafkamp.
Foto Berioit

Kinderboekenschrijfster vertelt
ZANDVOORT - Leerlingen van de
groepen vijf en zes van alle Zandvoortse basisscholen luisterden vorige week donderdag in de bibliotheek aandachtig naar kinderboekenschrijfster Corrie Hafkamp.

boeken, las voor uit eigen werk en
beantwoordde vragen van de kinderen.
De in 1929 geboren Corrie Hafkamp schreef zowel realistische en
fantasievolle boeken.
In 1976 won zij de zilveren griffel
Zij vertelde een en ander over haar met 'Vechten voor een veldje', een

boek over engehandicapte jongen.
Realistisch is ook 'Noem mij maar
Plop' over een ouderloos meisje.
Fantasievolle boeken zijn onder andere 'Hokus Pokus Pilatus Pil' en
'Grote schim en de kelderspin'. In
totaal schreef Corrie Hafkamp meer
dan vijftig boeken.

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.

bellen kan ook: 020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN

ONZE „OUWE"
ZIET ABRAHAM
Wij wensen hem nog 50 jaar erbij.
Hartelijk gefeliciteerd
Jacqueline, Sandra, Jopie en Jootje

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Waterleidingbedrijf
Zuid - Kennemerland
BETREFT: SPOELEN VAN HET
LEIDINGNET

uitvaartverzorging
kennemerland

Als gevolg van het noodzakelijk periodiek
spuien van het leidingnet kan tijdelijk

tel. 02507-1 53 51

BERICHT VAN UW
WATERLEIDINGBEDRIJF!

LICHTE ROESTKLEUR

In de bekendste badplaats aan de Noordzee bestaat op de afdeling Bouw-en
Woningtoezicht van de dienst van Publieke Werken de vacature van:
MEDEWERK(ST)ER BOUW- en WONINGTOEZICHT
Algemene informatie
De afdeling Bouw- en Woningtoezicht bestaat inclusief de chef uit totaal vier
personen.
Een reorganisatie van het ambtelijk apparaat is in voorbereiding.

DAG EN NACHT VERZORGING

van het drinkwater ontstaan.
Voor de gezondheid is dit niet schadelijk.
Wanneer ik morgen doodga, vertel dan aan
de bomen
hoeveel ik van jullie hield.
Vertel het uan de wind die in de bomen
klimt
hoeveel ik van jullie hield ...
Tijdens haar vakantie in Oostenrijk is geheel onverwacht overleden mijn lieve levensgezellin,
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster
en schoonzuster
Anthonia Kater
sinds 1957 weduwe van A. W. Bos
op de leeftijd van 77 jaar.
Hilversum:
J. A. Dekker
Ermelo:
D. N. J. Dokter-Bos
E. Dokter
Eveline en Robert-Jan
Er win
Zandvoort:
A. J. M. Drost-Bos
J. W. Drost
Saskia
Iris
Almere-Buiten:
L. M. Luinge-Bos
J. W. Luinge
Torn
Lenno
Winterswijk:
A. Kater
E. Kater-Felperlaan
23 februari 1989
Correspondentie-adres: Brederodestraat 30
2042 BE Zandvoort
De overledene is overgebracht naar het uitvaartcentrum Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen
bezoek.
De crematie zal plaatshebben vrijdag 3 maart a.s.
tegen 10.30 uur in het crematorium Velsen te
Driehuis.
Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in
de ontvangkamer van het crematorium.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis, dat toch nog
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader en fijne opa
Jan Holsteijn
op de leeftijd van 75 jaar.
N. Holsteijn-Rombout
Henk en Sylvia
Stefanie
Marianne en Lex
Dave
Mike
Nel en Fer
Daphne
Alain
2042 EG Zandvoort, 27 februari 1989
Piet Leffertsstraat l
Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouwkamers van het Uitvaartcentrum „Onderling
Hulpbetoon", Poststraat 7 te Zandvoort op donderdag 2 maart van 19.00 uur tot 19.30 uur.
De crematie zal plaatshebben vrijdag 3 maart om
13.30 uur in het crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.
Geen bezoek aan huis.

Koninginneweg-Dr. GerkestraatLijsterstraat-Frans ZwaanstraatC. v.d. Werfstraat-Huis in de DuinenJhr. P.H. Quarkes van UffordlaanKostverlorenstraat.

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Wanneer het wasgoed roodbruine vlekken
vertoont, kan dit het beste worden nat
gehouden en nogmaals worden gewassen,
zodra het water weer schoon is, na het filter
van uw wasmachine te hebben gereinigd.
Het tijdstip van uitvoering m andere delen
van de gemeente wordt eveneens d.m.v.
advertenties in dag- en weekbladen bekend
gemaakt.
Indien gewenst kan voor meer informatie
kontakt worden opgenomen met de afdeling
Technische Administratie.
Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland
Stephensonstraat 38, Haarlem
Tel.:023-240424
Korrespondentieadres:
Postbus 6085

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

l Begrafenissen
f en crematies!
1

;." Daar ligt onze belangrijkste
x taak en dienstverlening.
':y Daarnaast kunt u bij ons
|| terecht voor:
§;."• inschrijvingen
Ë* Uitvaartverzekering
|| NIVO-POLIS
|i>* een NaturaÜè uitvaartovereenkomst

$r

; . Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

t P. J. d'HONT
^UITVAARTVERZORGER
^Secretaris Bosmanstraat 40
IJ2041 KT Zandvoort.
I^Tel. 02507-17244

29B89
30B89
31B89
32B89
33B89
34B89

plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapel
vergroten woning
oprichten garage
wijzigen voorgevel
oprichten 33 woningen

Wilhelminaweg 50
Spoorbuurtstraat 8
H. Heijermansweg 10
H. Heijermansweg 10
Haltestraat 50
Koningstraat/Prinsesseweg

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30
tot 12.30 uur. Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij
burgemeester en wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar' van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

l

1 maart 1989

Selectie en salariëring
B ij de selectie wordt een vertegenwoordiging van het personeel betrokken.
Afhankelijk van opleiding en ervaring zal aanstelling plaatsvinden op een salaris van fl. 2.175,- tot maximaal fl. 3.284,- bruto per maand. Het definitieve
niveau van de functie zal zo spoedig mogelijk op grond van de regeling functie waardering gemeente Zandvoort worden vastgesteld.
Inlichtingen en sollicitaties
Inlichtingen omtrent de functie kunnen worden ingewonnen bij de directeur
van de dienst van Publieke Werken.de heer ing. N. Wertheim, telefoon 0250761400. Inlichtingen omtrent de werving en selectie-procedure kunnen worden
ingewonnen bij bureau Personeelszaken, telefoon 02507-61401.

l
l

Sollicitaties, gericht aan de directeur van de dienst Publieke Werken kunnen
binnen tien dagen na publicatie van de advertentie ingezonden worden terattentie van bureau Personeelszaken, postbus 2,2400 AA Zandvoort onder vermelding van vacaturenummer PW-89-02 linksboven op de enveloppe.

Emm

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Rijwielen nieuw en
gebruikt voor zeer
scherpe prijzen

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR MAART 1980
1.

De 2-kamerwoning
DE SCHELP 147
Huur 586,80 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. berging
en lift.

2.

De 2-kamerwoning
BREDERODESTRAAT 15-5
Huur ƒ 509,54 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en
berging.
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woningen slechts
woonvergunningen aan:
alleenstaanden
2-persoonshuishoudens

ALTIJD + 300 fietsen in voorraad!!
- Rijwielverhuur

- Reparaties

Rijwiel/Taxicentrale
Zandvoort B.V.
Grote Krocht 18,
tel. 12600
Vanaf 1 maart staan wij weer
7 dagen per week dag en
nacht voor u klaar.

lage prijzen

*Tevens
* *

Bruynzeelstellingen

-

Als u meer wilt weten over het grote
VARA-belastingprogramma met zeg
'ns AAA, Paul Witteman en Annette
van Trigt, kijk dan in de krant van volgende week!

v.a. 010489,
1 pers. app. m.
keukenblok.
Gebr. d.t.
550,- p.m. incl.

na 19.00 uur.

Skin lift voor
een jeugdiger
uiterlijk.
Bel voor info

Beauty Studio
02507-18766
DAKSERVICE
Gespec. in
Garant Gum
daken nmm
45,- p.m.2 gelegd.
pannedaken timmer- en
metselwerk.
Tel. 02507-16551.

Werkende en studerende

Jongeman

ZOEKT
WOONRUIMTE
huurprijs + 650,- p.mnd
tel. 19632
na 18.00 u.

De flatwoning
FLEMINGSTRAAT 162
Huur ƒ 654,19 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en
berging.

4.

De flatwoning
LORENTZSTRAAT 467
Huur ƒ 720,20 per maand

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

-

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

NOVILON MARMOLEUM

-

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

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

offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

DIT JUBILEUMJAAR KUNT U BETER BOEKEN BIJ:

Te bevr. v.a.
060389. Tel.
15620 of 12259

3.

SCHILDERWERK

Tel. 17619-16840

Te huur v. perm.

-

WONING STOFFERING

ƒ 60,- p strekkende meter

Kroon B.V.

l

'Mag ik even vangen?'

2001 HB HAARLEM

Borg verplicht.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.

GEEN WASMACHINE TE GEBRUIKEN

TE KOOP

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal'
Schelpenplein - Tel. 15068 / 13612 /12518
Deskundig advies.

Functie=eisen
bezit M.T.S.-diploma;
vooropleiding MAVO/HAVO strekt tot aanbeveling;
enige ervaring bij een gemeentelijke organisatie strekt eveneens tot aanbeveling.

Aangevraagde bouwvergunningen

Geadviseerd wordt tijdens genoemde
periode in bovenvermeld gebied:

keukenblokken,
kasten en bladen

Fa. Gansner & Co.

Functie-informatie
De aan te stellen medewerk(st)er zal voornamelijk worden belast met administratieve handelingen, samenstelling van advies-bouw vergunningen, reclame- muziek- en terrasvergunningen en het voorlichten van het publiek op het
spreekuur.

Deze werkzaamheden worden in fasen
uitgevoerd en gaan van MAANDAG
6 MAART TOT EN MET VRIJDAG 10
MAART 1989 op werkdagen tussen 8.00 uur
en 17.00 uur plaatsvinden in de gemeente
Zandvoort m het gebied begrensd door:

TOERKOOP Reisburo Zonvaart
^T Grote Krocht 20. Tel. 12560
diverse aanbiedingen in maart/april

MALLORCA
BENIDORM

vanaf 499,vanaf 475,-

RHODOS
KOS

vanaf 570,vanaf 595,-

KRETA
ALGARVE

vanaf 610,vanaf 689,-

Je koopt een nieuw pand

.....

Maar waarop was die beslissing eigenlijk gefundeerd.

M

NVM

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.
TT

\KF

POQnmF'P "R \T
VA-JOlJllXt O. V.
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

telef

- 02507-15531
telefax 02507-20025

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v.
berging en lift.
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woningen slechts
woonvergunning aan:
2-persoonshuishoudens
(onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 7 maart 1989 vóór 12.00 uur
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere
woningen kan men dit kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor
ieder object een aparte brief te schrijven. U dient de woningen in volgorde
van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van
het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE
TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 10 maart a.s. om 14.00 uur in het
gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging
geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen van
woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
uw geboortedatum;
het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem
echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur
van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

RUILRUBRIEK MAART 1989
1. Aangeboden: 2-kamerwoning
VAN LENNEPWEG (begane grond)
Huur ƒ201,38 per maand (niet geharmoniseerd)
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche,
berging en grote tuin (eigen voordeur)
Gevraagd:
Eengezinswoning (niet in Nieuw-Noord)
2. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
CELSIUSSTRAAT
Huur ƒ460,42 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v. en berging.
Gevraagd:
Flatwoning met lift (liefst in de Lorentzstraat)
3. Aangeboden: Eengezinswoning
CELSIUSSTRAAT
Huur ƒ 379,21 per maand (niet geharmoniseerd)
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. bergruimte en tuin.
Gevraagd:
3-kamerwoning in centrum of nabij centrum.
4. Aangeboden: Boven-duplex-woning
NICOLAAS BEETSLAAN
Huur ƒ 230,47 per maand (niet geharmoniseerd)
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche en zolder.
Gevraagd:
Eengezinswoning.
Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij
het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1. Woningruil
geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a.
dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt
en men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.
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Nieuw onderkomen voor'Wim
Hildering' en Kinderoperette

Zandvoortmeeuwen 1951

ZANDVOORT - De oplossing reed gemaakt te worden voor het
voor Toneelvereniging 'Wim nieuw te spelen stuk op 3, 4 en 5
Hildering' en de Zandvoortse maart, waarvoor de kaarten al zijn
Kinderoperette lijkt gevonden. uitverkocht.
en Perlemoer op vakanDe opslagplaats waar zij hun tie"Potasch
in Zandvoort" lijkt een groot suckostbare toneelmateriaal had- ces te worden. Deze klucht in drie
den opgeslagen en dat langza- bedrijven, geschreven door Johan
merhand tot een bouwval is en Jan Blaazer is dan ook een kolfje
veranderd, is dank zij de mede- naar de hand van deze bloeiende verwerking van de gemeente ver- eniging. De traditie wil, dat men op
ruild voor een wat meer con- zondagmiddag een voorstelling
fortabele lokatie, de bovenver- geeft voor de bejaarden die ook nu
gratis toegang hebben. Deze
dieping van het gemeentelijk weer
middag
wordt georganiseert door de
gasbedrijf.
ANBO, die daarmee de senioren een

De gemeente had in 1984 een deel
van de voormalige kleuterschool
'Het Zeepaardje' aan de Linnaeusstraat aan de beide verenigingen ter
beschikking gesteld. In verband met
rioleringswerkzaamheden werd een
gedeelte van het gebouw gesloopt,
hetgeen geen goed deed aan de algehele staat van van het complex. De
aantrekkingskracht op vandalen
bleek enorm. Binnen korte tijd
sneuvelden nagenoeg alle ruiten en
werden de deuren uit hun sponningen gerukt. Wind en regen hadden
nu vrij spel, zodat decor's en rekwisieten verloren dreigden te gaan.
Met lede ogen moesten beide verenigingen de ondergang van hun kostbare materiaal aanzien.

gezellig middagje uit aanbiedt. Toneelliefhebbers die geen kaarten
hebben weten te bemachtigen voor
de vrijdag of de zaterdag worden alsnog in de gelegenheid gesteld op
zondagmiddag de voorstelling bij te
wonen. Hiervoor zijn nog enkele
kaarten beschikbaar die voor ƒ7,50
bij Drogisterij 'De Gaper' in de Kerkstraat afgehaald kunnen worden.
Hiermee komt de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen tegemoet aan de wens van 'Wim Hildering' om zoveel mogelijk mensen
van deze 'dijk van een voorstelling'
te laten genieten.

Uitverkocht

De oude foto van deze week is ingezonden door J. van Duijn.
Op de foto staat het kampioenselftal van Zandvoortmeeuwen uit 1951. Staand

| Weekenddiensten

van links naar rechts: A. Keur, J. Komlasy, W. Sluis, J. Keesman, W. Vader en
H. Bos. Zittend van links naar rechts: Prins, E. Schijf, J. van Duijn, T. Kockelt,
M. Slagvelt en H. Hellendoorn.

Totdat de gemeente een helpende
hand toestak. De bovenverdieping
van de opslagplaats van het gemeentelijk gasbedrijf, waar tot voor kort
naai- en kooklessen werden gegeven
kwam leeg te staan en is nu voor een
zacht prijsje ter beschikking gesteld
aan de noodlijdende verenigingen.
Hiermee is een einde gekomen aan
de vele omzwervingen en zijn de materialen veilig gesteld. Vorige week
kon begonnen worden met de grote
verhuizing. In de stromende regen
werden de zware decorstukken door
de 'sterke' mannen van Toneelvereniging 'Wim Hildering' naar de nieuwe lokatie aan de Tolweg overgebracht om door de decorbouwers
Arie Kerkman en Rink Belder ge-

Rolstoelgebruikers Zandvoort
kunnen nu samen een dagje uit

Weekend: 4 - 5 maart 1989

hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Konin14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- ginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
nummer 12000.
ZANDVOORT- Aan de verAMBULANCE: tel. 023-319191 (On- van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip voersproblemen van rolstoelgevalllen), Centrale Post Ambulan- mogelijk na telefonische afspraak, gebruikers lijkt een einde gecevervoer (CPA) Kennemerland.
hiervoor kan men bellen van dinsd. komen. De plaatselijke TaxiDIERENAMBULANCE (Regionale): t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be- -Centrale aan de Grote Krocht
023-334323/363476.
woners van 55 jaar en ouder) ge- heeft sinds kort een nieuw verHuisartsenpraktijk Nieuw Noord: bruik te kunnen maken, dient men voermiddel in gebruik genotel. 19507, Ad Scipio.Blüme. Huisart- zich 24 uur van tevoren op te'geven men, die door zijn grote ruimte
senpraktijk G.J.J. Mol/P_.C.F. Paar- bij Huis in'de Duinen, tel. 13141, tus- de mogelijkheid biedt comfordekoper: Voor dienstdoende arts sen 11.00 en 17.00 uur.' De kosten tabel op stap te gaan.
bellen: tel. 15600/15091. Verdere in- bedragen ƒ 1,50 per persoon per rit
lichtingen omtrent de weekenddien- binnen de gemeente.
De twee en een half duizend kilo
sten worden verstrekt via de tele- Alg. Maatschappelijk Werk Zand wegende bus is voorzien van alle gefoonnummers van de huisartsen: voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flie- 023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maanringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- dagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. lening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Neutel, tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor informatie Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
over de dienstdoende wijkverpleeg- 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
kundige: 023-313233.
Verloskundige:
Mevrouw
Tine Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
voort,
tel.
02507-14437, bgg:
17.30-18.30 uur.
023-313233.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulp ver- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
lening: Voor informatie, advies en Taxi: tel. 12600.

makken die behoren bij het heden- wel heel eenvoudig en ook de gepredaags vervoer. Tot voor kort be- pareerde laadvloer laat toe dat maxistond de mogelijkheid niet of nau- maal zes rolstoelgebruikers veilig en
welijks voor de mindervalide, die af- snel in de toekomst graag van dit
hankelijk is van een rolstoel, om vervoermiddel gebruik zullen gaan
met meerdere personen tegelijk maken. Ook voor groepsvervoer
eens gezellig op stap te gaan. Ook biedt de bus een goede mogelijkvoor een familiebezoek was men heid. Door zijn ruime afmeting is
maar al te vaak aangewezen op de het mogelijk om met negen persogoedwillendheid van buren of vrien- nen inclusief bagage comfortabel te
den. Vooral voor de electrische rol- reizen. 'Samen op stap' behoort nu
stoelgebruiker gaf dit vaak*veel pro- ook in Zandvoort tot de mogelijkheblemen. De van speciale rijplaten den. Ook in verband met de komst
voorziene bus maakt het 'instappen' van het Vendoradopark en het Beach's Hotel lijkt de aanschaf van
deze bus een goede investering. In
het verleden werd van een dergelijk
vervoermiddel, zij het wat in eenvoediger uitvoering door camping bezoekers vooral in de avonduren veelvuldig gebruik gemaakt. De nieuwe
bus is zeven dagen per week, dag en
nacht beschikbaar en de prijs ligt
iets hoger dan het normale taxi-tarief. Belangstellenden kunnen voor
inlichtingen contact opnemen met
de Taxi-centrale Zandvoort, tel.
12600.

Bijeenkomst van
de Rozenknop

l Kerkdiensten

ZANDVOORT - Zondag zal door
de Stichting 'De Rozenknop' in Hotel Fawlty Towers aan de Dr. SmitL
V
5 een bijeenkomst worden geWeekend: 4/5 maart 1989
Roomskatholieke Kerk:
/ ; f- M.t ; \ * 4 0> ^OA>^^^^<^^%Ö^^- straat
organiseerd. De middag begint om
Vrijdag 10.00 uur: E.V.
De nieuwe rolstoelbus biedt veel ruimte.
12.00 uur met spiritueel tekenen.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Foto Bram Steinen Om 14.00 uur magnetiseren en intuïZondag 10.00 uur: D.S. J.A. van Leeu- Zaterdag 19.00 uur: Woord-kommutieve massage. Hierna is er gelegenwen, Voorjaarszendingskollekte
nieviering, B.J. van Gaart
heid tot het stellen van vragen omKindernevendienst/Crèche
trent eigen ervaringen, paranormale
Zondag 10.30 uur: Eucharistievieontwikkeling en psychiatrieproblering m.m.v. Jeugdkoor, D. Duijves
Gereformeerde Kerk:
men. Om 17.00 uur is de afsluiting.
crèche, doopviering, presentatie Brinkmann I Do 2 7 9.30. Vr za 2 6.30
Zondag 10.00 uur: Geen opg.
9 11.30. Zo ma di wo 2 7 9.30 Cocktail
Voor inlichtingen kunt u bellen met
kinderen Eerste Kommunie
Kindernevendienst
(al). Brinkmann II Do 1.45 6.45 9.30.
Ruth Zwijgers tel. 19059.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, Vr za 1.45 6.15 8.45 11.30. Zo ma di wo
ZANDVOORT - Het Lande1.45 6.45 9.30 Gorrillas in the mist lijk Centrum voor GereforNPB:
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: mevr. drs. A.A. In Zondag 09.30 uur: Zondagsschool- (al). Brinkmann III Do 8.15. Vr za meerd Jeugdwerk organiseert
7.45 10.15. Zo8.15 Cocktail (al). Madi
/Bijbelgespreksgroepen
't Veld, Haarlem
voor 1989 tal van jeugd- en jon10.30 uur: Morgendienst, ds. J. Over- 1.30 7 9.30. Wo 7 9.30 Jesus Christ gerenvakanties. Deze zijn teSuperstar
(al).
Za
zo
wo
2
Frank
en
duin, H.A.
19.00 uur: Avonddienst, ds. J. Over- Frey (al). Brinkmann IV Da„2 7. Vr rug te vinden in de vakantiekZANDVOORT - De Nationale Verza 2 6.45. Zo ma di wo 2 7 Who fra- rant Wegwezen '89. Ook menduin
med Roger Rabbit (al). Do 9.30, vr za sen met een lichamelijke han- eniging De Zonnebloem (tot bevordering van het welzijn der zieken)
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, 8.45 11.30. Zo ma di wo 9.30 Willof dicap kunnen bij het LCGJ te- houdt dit voorjaar een jubileumloteZandvoorts
(al). Cinema Palace Do vr za zo 7 recht.
Smedestraat 37 te Haarlem.
rij. De opbrengst van de loterij komt
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag 9.30. Ma di wo 8. Za zo wo óók 2.30 A
Nieuwsblad
ten goede aan langdurig zieken, liOnafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
fish
called
Wanda
(al).
Luxor
dag
7
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
chamelijk gehandicapten en hulpbeBentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
9.30.
Za
zo
óók
2
Accused
(al).
FilmDe vakantiekrant is gratis ver- hoevende
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
ouderen. Met de loterij
donderdag. Uitgave Weekmedia BV.
schuur Do 7 42nd street (16). Do 9 A krijgbaar bij het LCGJ en telefo023-244553.
Bladmanager: J.F. Sas. Hoofdredacteur:
chorus line (16). Vr 7 The turning nisch of schriftelijk aan te vragen bij zijn fortse geldprijzen te winnen,
J.M. Pekelharing.
de hoofdprijs van een
point (16). Vr 9 The red shoes (16). de Afdeling Kampwerk, Postbus 99, waaronder
ton. De trekkingen zijn op 3 mei, 17
Kantoor Gasthuisplein
Za
7
Na
de
repetitie
(16).
Za
7
Ginger
3970
AB
Driebergen,
tel.
03438-23260.
12, Zandvoort, tel. 02507
mei, 31 mei en 14 juni.De prijswine Fred (16). Ma 7 Het vlot Medusa
-17166. Postadres:
naars krijgen thuis bericht.
postbus 26, 2040 AA
(16).
Ma
9
Enrico
IV
(16).
Di
7
CarDe
vakantiegroepen
zijn
ingedeeld
Periode 21/2/'89 - 27/2/'89
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Door honden
aangevallen

ZANDVOORT- Terwijl twee racefietsers over de Zandvoortselaan reden in de richting van Zandvoort
werden zij ter hoogte van de Blinkertweg aangevallen door drie rotZANDVOORT - Morgen vertrekt weilers en twee boxers. De vijf nonde vereniging Vrouwen Van Nu op den bleken afkomstig te zijn van de
9.30 uur naar het Gooi, waar onder nabijgelegen manege. Door het
andere het KRO-programma 'tussen agressieve gedrag van deze dieren
schrok een van de vrouwelijke wieltwaalf en twee' wordt bijgewoond.
's Middags wordt het Oranjemu- rijders zo, dat zij in paniek de rijweg
seum in Baarn bezocht.
van de Zandvoortselaan opstuurde.
Volgende week woensdag wordt Een toevallige passerende automoom 11 uur een bezoek aan het Frans bilist kon haar ternauwernood ontHalsmuseum gebracht. Een dag la- wijken. De manegehouder is door de
ter wordt er gelunchd bij de Techni- politie gesommeerd zijn honden in
het vervolg aan de lijn te houden.
sche School in Haarlem.

VERENIGINGSNIEUWS

Vrouwen Van Nu

In de stromende regen werden de zware decorstukken door de sterke
mannen van 'Wim Hildering' in hun nieuwe lokatie ondergebracht.
Foto Bram Steinen

Bandjes krijgen kans in Stekkie
ZANDVOORT - Beginnende
bands uit Zandvoort en omgeving krijgen een kans om een
keer in 't Stekkie op te treden.
Het wijkcentrum organiseert
disco-avonden op vrijdag.

De leiding van 't Stekkie, bij de
Van Pageehal, wil de muziekgroepen uitnodigen voor de vrijdagavond-activiteiten. Degenen die hieraan
willen meewerken kunnen zich meiden bij Fred van der Pols, jongerenZANDVOORT - Deze maand staat
werker van 't Stekkie, tel. 17113.
de openbare bibliotheek aan de
Op vrijdag is er meestal een disco- Prinsesseweg 34 in het teken van
-avond voor jongeren van 12 tot en 20 exposities en films. Tot en met 30
jaar. De diskjockeys Peter en Peter maart is er een expositie van Elisastaan dan weer garant voor een beth Zegwaard met schilderijen van
swingende avond met nummers van Zandvoortse landschappen.
Zij
artiesten van verschillende aard. De woont aan de rand van de duinen en
avond begint om 19.00 uur en de brengt dit natuurschoon fraai over
toegangsprijs bedraagt ƒ l,-.
op haar aquarellen.
Binnen afzienbare tijd zal 't StekVan 8 tot en met 18 maart is het
kie een lidmaatschapskaart uitge- boekenweek met als thema 'Boek en
ven. Degenen die lid worden van de Film'. Op 10 maart wordt om 20 uur
vrijdagavond-activiteiten, eveneens in de bibliotheek in dit verband de
film 'A room with a view' vertoond,
toegangsprijs ƒ2,50. De film verhaalt
ADVERTENTIE
over een moeizame liefdesgeschiedenis en is onderscheiden met maar
liefst drie Oscars.
Tot en met 18 maart wordt er in
het kader van de boekenweek extra
aandacht besteed aan film en filmmuziek. Er is een tentoonstelling
over verschillende soorten films, zoals stomme films, tekenfilms, westerns en over acteurs, regisseurs en
scenario's zijn boeken aanwezig.
Verder is er een collectie grammofoonplaten, en compact disks met
muziek van bekende speelfilms.

Expositie en films
in de bibliotheek

ZOEKT DRINGEND
voor werknemers van buitenlandse
bedrijven:
gestoffeerde en/of gemeubileerde

FLATS EN HUIZEN
m de driehoek
Amsterdam/Utrecht / Den Haag

020-44.87.51 ^ i,nenl
PENTHOUSE INT. B.V.
Nederhoven 19-21. Amsterdam
(lid WW)
'verdunning v.d ^eme^nte A'dami

Brandkast
gekraakt
ZANDVOORT- Vorige week zaterdag werd aan de Zandvoortse politie
gemeld dat in het duinterrein een
opengebroken brandkast was gevonden. Het loodzware gevaarte bleek
afkomstig te zijn van de Golfclub.
Met een steekwagentje hadden de
dieven de brandkast naar een duintop vervoerd waar deze vervolgens
naar beneden werd gerold. Hierna
werd de kast opengebroken. Uit de
brandkast wordt een geldbedrag van
f. 5000.- vermist. Vele administratieve bescheiden werden in de omgeving van de brandkast teruggevonden. Door de Zandvoortse recherche
wordt een onderzoek ingesteld.

Vrijwillige Hulpverlening
17373

Dommel

Ook zeil- en sportvakanties behoren tot de mogelijkheden.

Wereldgebedsdag
ZANDVOORT - De jaarlijkse wereldgebedsdag wordt morgenavond
om 19.30 uur in Zandvoort gehouden
in de Rooms Katholieke Kerk aan
de Grote Krocht.
In het kader van 'Samen in de wereld staan' wordt deze dienst gedragen door gelovigen van de vier geloofsgemeenschappen van Zandvoort.

WAAROM 15 CWT HUIS
ON BEWOON BAAI?
VEKKLAAEP?

OMCWHET OM6ESCHIKT fe VOX 0e •
MET PAK
LËUT.PE KlOt-6EIN6
KAPOT...

ONBEWOON BAAK

voor jongeren van 12 tot 20 jaar, krijgen daarmee korting op de programma's en ontvangen thuis bovendien
het programmaboekje van de stichting in de bus.

66EN C.ENTCALE VEKWAt?MIN&
GEEN HABPHOUTEM
21M® NOCH t»Kl5O_ATIE

AGENDA
Donderdag 'i maart:
Afscheid mr. A.H. Hedden, ambtenaar afdeling burgerzaken op het gemeentehuis. Receptie van 16 tot 19
uur in restaurant Queenie, Kerkplein 8.
Vrijdag 3 maart:
Start van de bouw van het Circustheater Zandvoort aan het gasthuisplein, 15.30 uur.
Oefening van de KNZHRM met het
Wippertoestel, vertrek van het boothuis om 21 uur.
Dinsdag 7 maart:
Openbare vergadering commissie
Maatschappelijk Werk in het raadhuia, 20 uur.
Woensdag 8 maart:
Openbare vergadering commissie
Algemene Zaken in het raadhuis, 20
uur.
Donderdag 10 maart:
Openbare vergadering commissie
Publieke Werken in het raadhuis, 20
uur.

Nog plaats bij
cursussen Stekkie
ZANDVOORT - Op de cursussen
yoga en tekenen/schilderen in 't
Stekkie zijn nog plaatsen vrij. Yoga
wordt gegeven in doorlopende cursussen op maandagavond en dinsdagochtend, tekenen en schilderen
op dinsdagavond. Deelname kost
ƒ48,- per kwartaal per cursus. Belangstellenden kunnen contact opnemen met 't Stekkie, tel. 17113.
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2.74 M, 3.66 M, 4.10 M, 4.50 M, 4.88 M of 5.50 M!

VISRESTAURANT BAD-ZUID

En nog veel meer...
Paviljoen 4

IS VRIJDAG 3 MAART
WEER GEOPEND
Tel. 13431

GRAfoLON®
RONDKANTPANELEN-MDF
Nieuw in het exclusieve programma van De
Graaf: het GRAfoLON® plafondpaneel op
MDF-basis, met afgeronde kanten. In een
prachtige zachtwitte Essen-repro struktuur.
Een bijzondere verfraaiing voor uw interieur!
GRAfoLON® (met groef en messing) heefteen
royale maatvoering: 16 mm dik en 235 mm
werkend breed. Bovendien in verschillende
kamerbrede lengtematen:
zie hierboven.
GHAf oLON®
1=!

^~TONDKANTPANEIENMOF

Restaurant Le Pierrot
Haltestraat 52
Zandvoort
02507-17822

GRAfoLUX®
RONDKANTPANELEN
U heeft liever geen houtstruktuur? Bewonder dan het
GRAfoLUX® paneel. In witte of
grijze satijnglans met een fraaie
softiine.
125 en 200 mm breed, waarbij
het witte paneel van 200 mm
breed leverbaar is in de lengten:
2.60 M, 3 M, 3.50 M
en4 10M

'

<^j

^ SUPER
vraagt

„Profiterols" gevulde soesjes met ijs, overgoten met
chocolade saus, Tia Maria en slagroom

de Graaf plafonds

AFSLAG
HAVENS WEST
SLOTERDUK
(S-102)

SHOWROOM AMSTERDAM: Danzigerkade 15(Houthaven)
1013 AP Amsterdam • Tel: 020-848483.
Geopend: Di. t/m vri|. 10.00-17.00 u. Zaterdag 10.00-16.00 u.

^3 RONDKANfTPANELEN "j

Jippy
BROODJE BURGER

voor de zaterdag
en

Een nieuwe trend in ons assortiment.
Volg de

MEDEWERKERS

BROODJEBURGER-LIJN

voor het vullen van de vakken op
dinsdagavond van 18.00-22.00 u.,
ƒ5,- netto p. uur. ^

Een serie van supergezonde
hapjes/drankjes.
Hartstikke lekker!!

Inl. Celsiusstraat 192 of tel. 14361,
vragen naar de Heer Bouwens.

Voor een gezond en verantwoord broodje
moet u bij BROODJE BURGER zijn.

Schoolstr. 4 - Tel. 18789
Open van 11.00-01.00 uur 's nachts
Weekend 11.00-03.00 uur 's nachts
Dinsdag gesloten

BOUCHER1E

ƒ35,-

KUNSTSTOFPANELEN
Een vrijwel hagelwit paneel met
een sprekende Essen-repro
houtstruktuur.
Dit moderne paneel heeft rechte
kanten en is 125 mm werkend
breed.
Uit voorraad leverbaar in de
lengten: 2.60 M, 3.05 M, 3.50 M,
4.10 M, of 5.10 M.

IS WEER GEOPEND

Dinsdags en woensdags gesloten

Filet de Boeuf „Stroganoff"
Gesneden ossehaas met een pikante wodkasaus
geserveerd met verse groente salade en
aardappeltjes.

PVC-

PART-TIMERS

Wij zijn vanaf 3 maart weer geopend.
MENU VAN DE WEEK
Crème de Tomates

' GRAfoLUX@

Bij De Graaf gaat er een wereld voor u open.
Nergens in Nederland treft u zoveel verschillende
panelen voor wanden en plafonds. Alleen al meer
dan 25 soorten gefineerde panelen. Naturel of dekkend gelakt, in moderne kleuren en tinten, i
Plus een handig montagej
systeem, onder meer voor
het eenvoudig verlagen
van een plafond.
Kom bewonderen, dan
weet u wat er (nog meer)
te koop is!

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

Met optimisme
het voorjaar
tegemoet
BLOEMENHUIS

Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep. van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

in al uw

Tel. 02507-19930

bloemwerken

J. BLUYS
De specialist

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

HONDENKAPSALON

Te huur
KUNSTSTOFTENNISBAAN

RENEE

(buitenbaan Nw.
Unicum)
Inl.: mevr.
Sebregts
tel. 02507-14273

Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd in poedels en terriërs.
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

GBLDI3 T/U WOENSDAG 8UAARTA.S.

STEENGRILL RESTAURANT

KWEKERIJ P. v. KLEEFF

„De Moet"

DIERENBESCHERMING

v. Stolbergweg 1 te!. 17093

•^»^rF>
-r J'f
***-*-.
f Jt

Onbeperkt vlees- " :-•"-"? ^7^
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood
en een
•'.
aardappel;
gerecht

Hoe 'kunt u voorkomen:
,• dat het aantal zwerfkatten verder toeneemt?
• dat pasgeboren hondjes moeten inslapen?

Door uw hond of poes te laten steriliseren of
castreren.

Bloeiende violen
'
Primula's
Groenblijvende struiken
Bloem- en groentezaden
Bemestingen
Beplantingen - bomen en struiken

29,50 •

'j De Vereniging voor het Welzijn der Dieren wil u daarbij
r' tegemoet komen

Alles zoveel u wilt!! i
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
Vrijdagzaterdag en
's zondags
geopend!!!
v.a. 17.00 uur

door 50% van de kosten te dragen, bij katten en
25% bij honden.
Deze mogelijkheid geldt voor 1 dier (hond of kat) per eigenaar, wonende in de gemeente Zandvoort of lid van de
Dierenbescherming Zandvoort, uitsluitend particulieren.
/Tussen 1 en 31 maart 1989 kunt u zich opgeven bij de
Dierenbescherming te Zandvoort,

tel. 14561
Na deze opgave wordt een afspraak voor de behandeling gemaakt met de plaatseljke dierenarts, mevr. Dek• ker.

BALK
BAKT
BROOD

17T71

TAART MAISON

RESERVERINGEN VOOR WEEKDAGEN
S.V.P. 1 DAG VAN TE VOREN BELLEN

Natuurlijk bij ons ook nog
PANDABROOD

ECHTE BAKKER BALK
Hoge weg 28

KOPERS KIEWIETPROJECT
VOOR DIT PROJECT BIEDEN WIJ U DE FISCAAL AANTREKKELIJKE

SPAAR-OPTIMAAL

TROUWPLANNEN?

HYPOTHEEK

Als u van plan bent te gaan trouwen zorgt Felicifas er voor dat ook u in
het bezit komt van het Felicitas felicitatiepakket. Helemaal gratis.

5 jaar vast vanaf
jaar vast vanaf

7,

- hypotheek en verzekering ineen
- 100% uitkering bij overlijden
- 100% uitkering aan het eind van de
i. looptijd
- lage vaste risico-premie gedurende de
gehele looptijd
/bij rentewijziging vrijwel gelijkblijvende',
:
netto lasten
!
- De rentetarieven zijn geldig
tot 15 april 1989

Voorbeeld
Hypotheekbedrag:
leeftijd (man):
looptijd:
bruto-inkomen:
rente:
Maandlast
jaar
l
/1033,50
5
10
25
30

ƒ140.000,30 jaar
30 jaar
ƒ 50.000,7%

bruto
ƒ965,ƒ965,ƒ965,ƒ965,ƒ965,-

- Voorfinanciering rijksbijdrage is mogelijk
- Gratis lastenvergelijking (nevenstaande
antwoordcoupon in een gesloten enveloppe
zonder postzegel inzenden aan:
De Coöperatieve Rabobank
Heemstede-Zandvoort b.a., Antwoordnummer 18,
2100 VH Heemstede, of inleveren op ons kantoor
Voor informatie: de heer E. A. Giling
(hypotheekadviseur) telefoon 02507-16941
RABOBANK ZANDVOORT
Grote Krocht 30-36
2042 LX Zandvoort

Antwoordcoupon voor gratis
lastenvergelijking
\ Naam:
; Adres:

; Postcode/Plaats
Telefoonnummer
\ Onze hypotheekadviseur neemt zo spoedig
\ mogelijk contact met u op.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Coöperatieve Rabobank Heemstede-Zandvoort b.a.

Vul dus snel onderstaande bon in en stuur hem vandaag nog op.
Ook als u iemand anders kent die trouwplannen heeft kunt u ons dit
laten weten.

netto
ƒ531,ƒ678,ƒ678,ƒ678,ƒ678,-

:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Aanbevolen door VERENIGING EIGEN HUIS.

Dit pakket wordt u namens een groot aantal vooraanstaande
Nederlandse bedrijven persoonlijk gepresenteerd door een hostess
van Felicitas. In dit pakket, waarvan de waarde meer dan tachtig
gulden bedraagt, treft u ook een huwelijksgeschenk aan van
Het Parool en verder tal van reductie- en waardebonnen die u goed
van pas zullen komen.

Graag ontvang ik tijdig vóór mijn huwelijksdag
bezoek van een hostess van de Felicitatiedienst.
Naam bruid:
Adres:
Postcode:'

Plaats:

Telefoon:
Naam bruidegom:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:
Huwelijksdatum:
Stuur de bon, vóór de huweli|ksdatum, naar Felicitas,
Antwoordnummer 1081 2, 2350 VB Leiderdorp.
Op de envelop hoeft u geen postzegel te plakken.

WEEKMEDIA30
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Z'meeuwen pakt de kop
ZANDVOORT - Het zaterdagvoetbalteam van Zandvoortmeeuwen lijkt niet meer
te stuiten en gaf ook koploper
KIC in eigenhuis een lesje, 0-2.
De Zandvoorters hebben daardoor
de achterstand van vijf punten geheel weggewerkt en voeren samen
met KIC de ranglijst aan.
Met nog drie wedstrijden te gaan
heeft Zandvoortmeeuwen een uitge-

Ambtenaren houden
volleybaltoernooi
ZANDVOORT - De personeelsvereniging van gemeente-ambtenaren
organiseert op zondag 9 april 1989
een groots volleybaltoernooi in de
Pellikaanhal. Daarvoor kan nu
reeds worden ingeschreven.
Het volleybaltoernooi dat altijd
rond de kerstdagen gehouden werd,
kon vorig jaar geen doorgang vinden
wegens het niet beschikbaar zijn van
zaalruimte. Na deze onderbreking
gaat de Peroneelsvereniging dit gebeuren nu op 9 april organiseren. De
Pellikaanhal aan de A. J. van der
Moolenstraat is de plaats van handeling en er wordt gespeeld van 10-17
uur. Omdat er in deze sporthal drie
volleybalvelden zijn en langer is afgehuurd kan het aantal deelnemende teams vergroot worden tot twintig. Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 40,per team en dient bij de inschrijving
te worden voldaan. Ook wordt elk
team verzocht een scheidsrechter te
leveren. Inschrijvingen en inlichtingen kunnen gedaan worden bij de
contactpersoon van de toernooiorganisatie, Jaap Hoogendijk, Secr.
Bosmanstraat 37, telefoon 17966.

lezen kans, gezien het lichtere programma, om het kampioenschap te
behalen in de eerste klasse HVB.
Vele Zandvoortmeeuwen supporters hadden de reis naar VelsenNoord ondernomen om hun favorieten aan te moedigen en zij hebben er
geen spijt van. KIC beschikt over
een fysiek sterke ploeg maar de
Zandvoorters kwamen technisch
veel beter uit de voeten. Met de wind
in de rug had Zandvoortmeeuwen
een groot overwicht wat uitgedrukt
werd in slechts één doelpunt. Topscorer Martin Visser was de maker
van deze treffer. Meerdere kansen
vergaten de Zandvoorters te benutten.
In de tweede helft werd KIC wel
wat sterker maar de badgasten hielden de defensie gesloten en doelman
Mare Buchel kreeg vrijwel geen
moeilijke problemen op te lossen.
Vanuit die gesloten defensie bouwde
Zandvoortmeeuwen goede aanvallen op en uit één daarvan stelde de
kwikzilverige Bas Heino de zege veilig, 0-2. Een inzet van Marcel Elzinga ging rakelings over. De schade
was voor KIC al voldoende en in de
laatste drie wedstrijden zal de beslissing gaan vallen.
„Een belangrijke, maar ook perfecte overwinning," meende woordvoerder Paul Blei. „KIC is aangeslagen en komt daar, denk ik, niet meer
bovenuit. Het moet nu lukken om
het kampioenschap te pakken." Zaterdag krijgt het Meeuwen-team om
half drie SVY op bezoek.
Stand in de eerste klasse HVB: 1.
Zandvoortmeeuwen 19-26,2. KIC 1926,3. Energie 19-23,4. Velsen 19-22,5.
SVIJ 19-21, 6. SCW 19-19, 7. Jong
Hercules 19-19, 8. Hillegom 19-18, 9.
De Kennemers 19-17, 10. DCO 19-16,
11. SVJ 19-16, 12. SVB 19-5.

Piet de Bruin gehuldigd
ZANDVOORT - Vorige week
donderdagavond
heeft de
Zandvoortse Schaak Club tijdens een informele bij eenkomst hun lid P. de Bruin gehuldigd, vanwege zijn meer
dan 50 jarig lidmaatschap van
de Koninklijke Nederlandse
Schaak Bond. Het werd een
bijzonder geslaagde avond
waarbij ook nog enige partijen
in de interne competitie op het
programma stonden.
Door de voorzitter van de Zandvoortse Schaak Club, Hans Drost,
werd De Bruin de gouden speld uitgereikt. De Bruin die al van zijn zevende jaar schaakt is in 1936 lid geworden van de DJZ in Amsterdam.
Na twee jaar ging hij over naar ASC
waar hij tot zijn verhuizing naar
Zandvoort, in 1959, lid bleef. Hier
meldde hij zich meteen bij de Zandvoortse Schaak Club waar hij meerdere functies vervulde.
Hij was het ook die de aanzet gaf
in 1980, tijdens het 50-jarig bestaan
van ZSC, om prof. Max Euwe, de
oud-wereldkampioen, blijvend te
willen verbinden met Zandvoort.
Dat gaat nu gebeuren door middel
van een straat in het project Clara-

hof, medio november dit jaar.
Op de bijgaande foto ziet men de
jubilaris met enkele leden die vorige
week donderdagavond in het Gemeenschapshuis aanwezig waren.
Volgens voorzitter Hans Drost moet
Piet de Bruin tot nu toe minimaal
27.000 partijen schaak gespeeld hebben.

Interne competitie
In de interne competitie wonnen
Schiltmeijer, Gude, De Oude, Paap,
Marquenie, Cliteur en Van Brakel
hun partijen. Remise speelden
Geerts-Termes en Van Elk-Bais. Bij
de jeugd in groep A behaalden Ilje
Mollerus, Anta Samsuria en Pepijn
Paap een overwinning op hun tegenstanders. De eerste vijf in groep A
zijn: Pepijn Paap, 2. Erik Jorning, 3.
Pepijn van der Mije, 4. Dennis van
der Meijden en 5. Anta Samsuria. In
groep B zegevierden Bas van der
Hoek, Mirjan Veenhuizen. Linda
Schmidt 2x, Ronald Roele en Frederik van Veenstra. De eerste vijf in
groep B zijn: 1. Ronald Roele en Frederik van Veenstra. De besten in
groep B zijn: 1. Ronald Roele, 2. Linda Schmidt, 3. Bas van der Hoek, 4.
Fredenk van Veenstra en 5. Nicolas
Ruijer.

Voorzitter Hans Drost reikt P.de Bruin de gouden speld uit.

Kunstzwemsters naar het
Nederlands kampioenschap
ZANDVOORT - De kunstzwemsters van de Zandvoortse
Zwem & Poloclub de Zeeschuimers zijn er op het laatste moment toch in geslaagd om een
„ploeg" te formeren voor de
komende N.K. Kunstzwemmen in Diemen op 18 en 19
maart. Anouk Noprdervliet,
Saskia Wester, Ingrid Kraaijenoord, Ditte Valk en Joanne
van der Meer zullen namens de
Zeeschuimers aan de start verschijnen.

The Lions zet
zegereeks voort

• Sterk aanvallend team speelde overtuigend.

ZANDVOORT De ZVM zaalhandballers hebben laten zien
dat de winst van vorige week
geen vergissing was. Het Casino/ZVM team had totaal geen
moeite met GVO (20-13) en
heeft de kans op behoud nu in
eigen hand. De dames hadden
de grootste moeite om een gelijkspel in de wacht te slepen
tegen Concordia (8-8), maar
blijven de ranglijst aanvoeren.
Weet het herenteam zich te
handhaven en kan het damesteam beslag leggen op het kampiqenschap dan is het seizoen
buitengewoon geslaagd, maar
de laatste twee wedstrijden
zullen uiterst moeilijk zijn.
In de belangrijke wedstrijd tegen
degradatie had Casino/ZVM in de
beginfase even een gewenningsperiode. GVO kon tweemaal een voorsprong nemen maar nadat Peter
Pennings de Zandvoorters op een 3-2
voorsprong had gezet werden de
combinaties steeds beter. De Casino/ZVM defensie pakte de zaken
stevig aan waardoor menigmaal een
twee minuten straf werd opgelopen.
Die tijd werd echter steeds goed
doorgekomen.mede doordat het
spel van GVO te steriel was. Met een
paar geweldige schoten van Guido
Weidema werd de stand verder uitgebouwd naar een 6-2 voorsprong in
de 15e minuut.
Kwam GVO af en toe tot een doelpoging dan was het doelman Johan
Molenaar die zich uitstekend van
zijn taak kweet. Met een hoog tempo
bleef Casino/ZVM het doel van GVO
bestoken en via een paar fraaie acties van Jan Drayer werd de ruststand van 11-5 bereikt.
In de tweede helft geen verandering van spelbeeld, Casino/ZVM was
veruit de sterkste en had totaal geen
moeite met GVO. Met de regelmaat
van de klok werd er gescoord en af
en toe kon GVO iets terug doen. De
Zandvoorters leken naar een grote
overwinning af te stevenen. Na een
twintig minuten spelen had Casino/ZVM de score al op 19-9 gebracht
en toen vonden zij het wel genoeg.
De jonge Zandvoortse ploeg kon
zich toen lekker uitleven maar vergat verder te scoren. GVO was echter te zwak om het de Zandvoorters
erg lastig te maken en de uiteindelij ke 20-12 overwinning was maar een
flauwe afspiegeling van de werkelijke krachtsverhouding.

„Een dik verdiende zege," constateerde coach Jan van Limbeek na
afloop zeer tevreden. „We hebben in
Foto Bram stijnen deze competitie veel tegenslag ge-

Vossen op de hoofdaanval en Marjan Giesberg op de middenpositie,
pakt steeds beter uit. Vooral Marjan
Giesberg ontwikkelt zich, mede
dankzij haar lengte, tot een veelzijdig aanvalster. Op de hoofdaanval
scoorde miriam van Wijen er lustig
op los, ofschoon zij enkele dagen
geleden nog met griep onder de wol
bivakkeerde. Samen met goed verdedigende Jolande Dekker, de hardwerkende Lydia Akkerman en de
constante Paulien Vossen beschikt
Jan Philippo over een goede basis,
vooral als men bedenkt dat Arienne
Akkerman en Marja van de Lugt
achter de hand worden gehouden.
Sporting dames 3 miste in de wedstrijd tegen Allides 4 Ellen Wobma
en Marja de Boer en dat betekende
vooral gemis aan slagkracht. Toch
was coach Ria Akkerman niet ontevreden met het gelijkspel. „Allides is
een ongelooflijk geroutineerd team
en met het gemis van de twee aanvalster kwamen we net iets te kort om
de wedstrijd af te maken."
JBS 2 kwam knap terug in de wedstrijd tegen Sporting dames 4. Sporting dacht, na de eerste twee sets
gewonnen te hebben, er al te zijn,
maar moest tot eigen verbazing constateren dat de „oudjes" van JBS
taaier waren dan gedacht, 2-2.
Heren
De goede lijn, die de heren van Sporting OSS al enkele wedstrijden te
pakken hadden, kreeg alleen in de
eerste twee sets, tegen Gazus I een
vervolg. Met 14-16 en 16-14 bleven
beide teams in evenwicht en kon Cazus, met twee invallers, niet echt
duidelijk maken waarom zij op de
eerste plaats staan, want Sporting
De wisseling in het team, die de speelde bepaald niet briljant. Intetrainer-coach halverwege het sei- gendeel zelfs want door persoonlijke
zoen toepaste, dat wil zeggen, Anita fouten moest Sporting de eeste set

Foto Bram Stijnen

Sterk spel Casino/ZVM

Eervol verlies volleybalsters
ZANDVOORT - Veel waardering was er voor de volleybalsters van Sporting OSS in
de met 1-3 verloren wedstrijden tegen Delta Lloyd 3. Setstanden 15-17,15-7, 14-16 en 1416. Het eerste damesteam
speelde een gave partij en iedereen was het na afloop over
eens dat het een wedstrijd was
om van te smullen. De heren
van Sporting OSS hadden twee
sets de illusie een stunt uit te
halen tegen koploper Cazus I,
maar daarna had Cazus weinig
problemen met Sporting OSS.
Na afloop werd er nog lang doorgePraat over de dameswedstrijd. En
niet ten onrechte, want wat beide
damesteams lieten zien was een
Ware volleybalhappening. Ook trainer-coach Jan Philippo toonde zich
tevreden en roemde vooral de inzet
van de dames. „Het enige punt was,
we konden het niet afmaken, zelfs
een voorsprong van 14-12 in de derde
set werd door Delta Lloyd nog omgebogen tot een 14-16 setwinst," was de
verzuchting van een Sporting speelster.
Toch moest Sporting dikwijls vanuit een achterstand terugkomen. En
Juist in die set, de tweede, waarin dit
niet hoefde won Sporting dan ook
gemakkelijk. Delta Lloyd, een jonge
plueg die klaar gestoomd wordt voor
het divisie werk, maakte nogal wat
Persoonlijke fouten maar wist dat te
compenseren met veel enthpusiasnie en een geweldige inzet, die voor
Sporting niet onderdeed."

werd daar, gezien haar uitstekende
resultaat op zaterdag, nog aan toegevoegd. De opgave was om de limietgrens van 61.50 pt voor de tweede
keer te evenaren. Want alleen dan
zouden zij mee kunnen naar de NK
in Diemen.Zij behaalden daar alle
drie royaal de 2e limiet. Ditte Valk
zelfs met 66.92 pnt waarmee zij een
KNZB-prestatiemedaille veroverde.
Ingrid Kraaijenoord en Joanne van
der Meer lieten 65.65 resp. 65 53 pnt.
noteren. Feest natuurlijk voor dit
drietal dat gaat debuteren op de
N.K. 1989. Voor de Zeeschuimers bovendien de grootste delegatie (vijf
Via een voorronde proberen zij zich, meisjes) waarmee deze belangrijke
met hun „Reet Petit'-muziekuitvoe- nationale wedstrijd bezocht wordt.
ring, te plaatsen in de Nederlandse
finale (de beste acht ploegen). Gebaseerd op hun technische kunnen
mogen de Zeeschuimers op dit moment als 10e van Nederland worden
ingeschat. In de duettenstrijd zullen
Saskia Wester en Anouk Noordervliet zich hoog proberen te plaatsen; ZANDVOORT - De basketbaldames
of Anouk Noordervliet ook met een van The Lions lijken op weg te zijn
solo uitkomt is niet zeker.
naar een kampioenschap. Ook WhiZaterdag in Amsterdam scoorden te Stars 3 had geen schijn van kans
Linda Paap en Ditte Valk zo goed tegen het makkelijk scorende Lions,
tussen het „kunstzwemgeweld" van 72-21. In de eerste helft liep het nog
de landskampioen De Dolfijn dat zij niet bij Lions en kon White Stars de
een A-diploma m ontvangst mogen schade nog enigszins beperkt hounemen. Linda met 60.000 pt en Ditte den. Langzaam liep Lions uit naar
zelfs met 61.600 pt, die daarmee met- een 21-11 voorsprong bij de rust. In
een de Ie limiet binnenhaalde. In- de tweede helft ging het vlotter.
grid Kraaijenoord en Joanne van der Lions ging over op man to man en de
Meer, die in Appingedam twee we- scores volgden elkaar snel op. Onken geleden hun A-diploma verover- danks dat niet de topvorm werd geden probeerden hier een tweede haald was Lions veel te sterk voor
noodzakelijke limiet te zwemmen, White Stars. Bijna elke aanval van
wat net niet lukte. Probleemloos Zandvoort was raak en de verdediwas dat voor Anouk Noordervliet ging had geen moeite met de door(70.932) en Saskia Wester (68.583) zichtige aanvallen van White Stars.
die beiden ver boven de limietgrens Het werd een gemakkelijk karwei.
van 61.50 uitkwamen.
Eindstand 72-21.
De Zeeschuimerstrainsters, overScores Lions: Elles Brumsma 19,
tuigd van de kwaliteiten van hun Jeanine Stobbelaar 16, Skylla Janspupillen, hadden al gezorgd voor in- sen 15, José Beerepoot 8, Jenneke
schrijving voor Ingrid Kraaijenoord Willemsen 6, Simone van den Bergh
en Joanne van der Meer op een wed- 4, Inge Stobbelaar 2, Yolanda Verstrijd zondag in Delfzijl; Ditte Valk steege 2.

uit handen geven wat coach Rob van
Straaten na afloop deed verzuchten:
„Als we die eerste set gepakt hadden
dan was er waarschijnlijk geen vuiltje aan de lucht geweest. Nu raakten
enkele spelers onzeker wat ons spel
niet ten goede kwam."
Toch Kwam Sporting goed terug
in de tweede set waarbij in het laatste deel van de set het hoofd goed
koel gehouden werd. De ruime voorsprong van Caxus in de derde set
kwam Sporting niet meer te boven.
Vooral verdedigend liet Sporting
nogal wat steken vallen. Cazus, leunend op twee aanvallers en een goede camouflerende spelverdeler trok
de set simpel naar zich toe. Sporting
OSS kwam die klap in de vierde set
niet meer te boven. Onsamenhangend spelend bleek inzet alleen niet
meer voldoende. Hoewel er individueel aardige acties te bewonderen
waren, was het eigenlijk alleen Erik
Schilpzand, die aanvallend een ruim
voldoende scoorde. En dat was te
weinig voor Sporting ondanks de
steun van het talrijke publiek.
Een voltallige Sporting heren 2
had weinig moeite met het onderaanstaande Allides 14. Vooral met
de opslag scoorde Sporting veel.
Een goed spelende Edward Hoogendijk wees zijn team de juiste weg.
Jeugd
De jeugd van Sporting OSS leverde
een prestatie van formaat. De jongens-adspiranten versloegen verassend het hooggeklasseerde Allides.
Met de spelverdelers Niels Molenaar
en Jorg de Bruin in de hoofdrol werd
het met 17-15 en 15-13 een nipte overwinning. Districtspeelster Laila
Steen was wederom de spil van het
meisjes-adspiranten team. Zij lieten
zich alleen in de laatste set door Allides verrassen 2-1.

had, maar het gaat nu prima. Er zijn
weer perspectieven om ons te handhaven. Er is een stuk zelfvertrouwen
gekomen door de laatste twee overwinningen. Zondag krijgen we een
zware dobber maar de sfeer is dermate goed dat het moet kunnen".
Doelpunten Casino/ZVM: Jan
Drayer 8, Peter Pennings 4, Guido
Weidema 4, Jan van Limbeek l,
Evert van der Werf f l, Erwin Spruit
l, Richard Vos 1.
Dames
De Zandvoortse dames nemen in het
duel tegen Concordia vlot een 2-0
voorsprong en er leek niets aan de
hand. Het zou echter een zeer moeizame partij worden. Concordia
maakte gebruik van een off-day van
Casino/ZVM en nam nog voor de
pauze een lichte voorsprong een 4-5.
Verdedigend wilde het nog wel bij
Casino/ZVM doch aanvallend kwam
het er deze keer niet uit. Het stugge
Concordia bood fel tegenstand en
leek zelfs een overwinning te gaan
behalen.
Bij een 7-8 achterstand zorgde Sigrid de Boer met een schitterend
doelpunt dat Casino/ZVM alsnog
een punt aan haar totaal kon toevoegen. In de zenuwslopende laatste
minuten kreeg Casino/ZVM nog wel
balbezit maar wist daar niet meer
van te profiteren. Eindstand 8-8.

„Ik heb er geen verklaring voor
dat het niet lukte vandaag", vond
coach Janna Penning. „Ik Denk dat
de dames te gespannen waren. Er
werd zelfs gemopperd en dat ben ik
helemaal niet gewend. Achteraf mag
je blij zijn met het gelijkespel. Er is
nog niets aan de hand, maar we zijn
er nog niet".
Doelpunten Casino/ZVM: Janneke de Reus 2, Elly von Stem 2, Sigrid
de Boer l, Marja Brugman l, Janna
ter Wolbeek l, Margreet Sterrenburg 1.

Zandvoort75 haalt fors uit
ZANDVOORT - In een sportief treffen heeft Zandvoort '75
een zeer verdiende 5-2 overwinning behaald op Eemnes, dat
de Zandvoorters in het eerste
treffen op 1-1 had weten te houden. Jammer genoeg konden
de beide concurrenten van
Zandvoort '75, IJFC en TOV,
met miniem verschil, een overwinning bij laten schrijven.

• Jeroen Zwanenburg en Ron Hoekstra

Zandvoorts duo actief
in rallysprintseizoen
ZANDVOORT - Aanstaande zondag wordt het Nederlandse autosport-seizoen geopend met de eerste Rallysprint te Eindhoven.
Deze rallysprint, meetellend voor
het gelijknamig kampioenschap,
is de eerste uit een serie van zes
wedstrijden. De eerste rijder van
de ongeveer 120 ingeschreven
equipes zal om 13.01 uur vertrekken voor de eerste klasementsproef, die driemaal zal moeten
worden gereden. Het totale-parcours heeft een lengte van ongeveer 50 kilometer.
De wedstrijd wordt zeer interessant, omdat vrijwel de voltallige
Nederlandse rallytop acte de présence zal geven ter voorbereiding
van het een week later beginnende
rallyseizoen, met ondermeer twee
proeven op het circuit van Zandvoort.
Een van de deelnemende teams
bestaat uit de Zandvoorters Jeroen Zwanenburg (27) en navigator Ron Hoekstra (27). Dit duo
werd al Nederlands kampioen in

hun klasse van 1300 tot 1600 cc, in
de jaren 1986, 1987 en 1988. Uitkomend met een opgepepte Golf GTI
zullen ze ook dit seizoen proberen
20 hoog mogelijk te eindigen. Een
moeilijke opgave zal dit echter wel
worden aangezien in de loop der
jaren hun tegenstanders met
steeds nieuwer en sneller materiaal op de proppen kwamen.
Nieuwe initiatieven worden
daarom noodzakelijk om zeker
voor het eind van dit seizoen en
voor 1990 zijn medewerkers van
het maandblad Auto & Sport bereid gevonden om daadwerkelijk
door middel van promotie, fotografie en hun journalistieke vaardigheden dit jaar als begeleiders
op te treden.
Het team bestaat verder uit
monteur Ronald Jonker, Amy
Zwanenburg en coördinator Nico
Voss. Verder is de enthousiaste
hulp van garage Onstein een duw
in de goede richting. Het team zal
zeker nog wat van zich laten horen
dit seizoen.

Nihot/Jaap Bloem blijft kanshebber
ZANDVOORT - Door een 7-2
overwinning op Labelle heeft
Nihot/Jaap Bloem Sport de
kans op een hoge klassering
weten te behouden. De Zandvoorters begonnen nerveus
aan deze zaalvoetbalklus, in de
wetenschap dat met verlies het
kampioenschap vergeten kon
worden.
Doordat Labelle al snel op een 1-0
voorsprong kwam was het nerveuze
snel verdwenen. Nihot/Jaap Bloem
Sport schroefde het tempo omhoog,
maar counters van Labelle bleven
gevaarlijk. De stand leek eerder 2-0
dan 1-1 te worden, door Zandvoortse
balverlies, maar doelman Jaap
Bloem bleek een betrouwbare sluitpost. Toch werd het 1-1 toen Dennis

Keuning na hogeschoolzaalvoetbal
fraai scoorde. Het tempo werd door
de Zandvoorters hoog gehouden en
dat leverde al snel meerdere doelpunten op. René Paap zorgde voor 21 en Bas Heino en Edwin Ariesen
zorgde voor een voordelige marge
van 4-1.
De badgasten hadden geen moeite
meer niet Labelle en de score leek
naar de dubbel cijfers te gaan. Dennis Keuning maakte er 1-5 van en de
beste man van het veld René Paap
zorgde voor 1-6. Ivar Steen zorgde
even later voor 7-1 en de uitslag had
veel hoger kunnen zijn als Nihot/Jaap Bloem Sport zuiniger met de
kansen had omgesprongen. In de
laatste minuut was het Labelle dat
wat terug kon doen door de eindstand van 7-2 op het scorebord te
brengen.

Kort na het eerste fluitsignaal had
Zandvoort'75 bijna al succes doordat Dennis Keuning de bal na een
hoekschop net nast de paal kopte.
Dat was de aanzet tot een groot offensief met een groot aantal goede
aanvallen. De doelman van Eemnes
werkte een vrije trap van Johan van
Marie tot hoekschop, maar daaruit
kopte Philip van de Heuvel zeer
fraai in, 1-0. Binnen het kwartier was
het 2-0 toen Paul Longayroux plotseling verwoestend uithaalde. Eemnes
kon weinig tegen het attractieve aanvalsspel van Zandvoort'75 inbrengen en doelman Wiebe Beekelaar
kreeg totaal geen moeilijk werk. De
derde treffer hing in de lucht en Philip van de Heuvel werd vrij gespeeld
door Henri Marcelle, maar miste
net. Na een half uur spelen trok verdediger René Paap mee naar voren
en zag zijn schot op de paal belanden, doch Paap kreeg loon naar werken. Bij een scrimmage voor het
Eemnes doel wist Paap de stand
naar 3-0 te tillen.
In het laatste kwartier van de eerste helft kwam Eemnes meer aan
bod en uit een vrije trap kopte de
spits de bal over Wiebe Beekelgaar
in het doel, 3-1. Bijna was het nog 4-1
geworden maar Philips van de Heuvel kopte de bal net langs de paal na
een gave hoge voorzet van Harry
Baars.
In de tweede helft kreeg Eemnes
de wind in de rug en leek daarvan te
profiteren. Maar Zandvoori'75 gaf
de gasten eigenlijk geen enkele kans
om echt gevaarlijk te worden. De in
de tweede helft steeds beter op dreef
gerakende Henri Marcelle presen-

teerde de bal op maat bij Dennis
Keuning en diens harde inzet werd
met moeite gestopt. Even later opnieuw een bal op maat van Marcelle,
doch nu zocht spits Philip van de
Heuvel het doel veel te hoog. Voor
de derde maal op rij lanceerde de
Zandvoortse linkerspits een medespeler en nu was het wel raak. Johan
van Marie zorgde met een klasse
doelpunt voor 4-1.
Een verre inworp van een Eemnes
speler verraste de Zandvoortse defensie en de stand werd op 4-3 gebracht. Nadien bleef het betere voetbal van Zandvoort'75 en Rob Koning
zag de bal door de Eemnes doelman
van de voeten worden geplukt. Ook
de voor Dennis Keuning ingevallen
Ronald Braamzeel had bijna succes.
Een prachtige combinatie tussen
Marcelle, Baars en Van de Heuvel
werd door laatstgenoemde beheerst
afgemaakt, 5-2. Het pleit voor Eemnes dat, ondanks deze achterstand,
probeerde een beter resultaat te bereiken en Zandvoort'75 in de verdediging drong. Het slot van de strijd
was weer voor Henri Marcelle die
een paar staaltjes techniek liet zien,
wat helaas niet beloond werd met
een doelpunt.
Uitslagen afgelopen zaterdag:
Hoofddorp-TOV 1-2, NAS-Halfweg Z2, DSC'74-Bloemendaal 2-2, EHSSMS 2-5, OSDO-IJFC l 2.
De stand in de vierde klasse
KNVB: 1. IJFC 15-24, 2. Zandvoort'75 16-24,3. TOV 16-23,4. OSDO
16-17, 5. EHS 16-16, 6. NAS 16-15, 7.
SMS 16-15, 8. DSC'74 16-15, 9. Bloemendaal 16-14,10. Eemnes 16-12, 11.
Hoofddorp 15-10, 12. Halfweg 16-5.

Winst Z75 dames
in zaaltoernooi
ZANDVOORT - Het dameszaalvoetbaltoernooi dat afgelopen zondag door Zandvoort'75
werd georganiseerd, is opnieuw een geslaagd evenement
geworden. Zes damesteams,
waaronder drie van Zand- VOETBAL
voort'75, streden om het toerZondag: Vogelenzang-TZB 14.30
nooikampioenschap en de wis- uur
selbeker.
Zaterdag: ZandvoortmeeuwenSVY 14.30 uur terrein Vondellaan.

Door de organisatie was bewust
gekozen voor een zoveel mogelijk
gelijkwaardig niveau. Helaas belde
twee toppers op het laatste moment
af. Toch had dit geen invloed op het
verloop van het toernooi. De dames
van DSS l en 2 streden fanatiek tegen die van Zandvoor'75.

HANDBAL

Uitslagen: DS ZVM-Concordia 8-8,
DS Overbos-ZVM 2 12-10, DS ZVM 3ADO 6 9-6, HS ZVM-GVO 20-13, HS
ZVM 3-Blinkert 5 7-14, HS Full
Speed 2-ZVM 4 4-4, DJ-A ZVM-JC
Vico 7-24, HJ-B ZVM-Amsterdam 1213, MA-A ADO-ZVM 18-8, MA-A ADO
4-ZVM 2 8-14, JA-A ZVM-Odin'20-8,
MA-B ICIC-ZVM 9-1.
Programma aanstaande zaterdag,
uitwedstrijden: Mini's ZVM 1-ADO 2
11.24 uur, Mini's KIC-ZVM l 11.48.
Thuiswedstrijden; MA-A ZVM 2Blmkert 2 13.00 uur, MA-B ZVM 1Concordia l 13.45 uur, Welpen ZVMKIC 14.30 uur. Zondag, uitwedstrij-

Het tweede damesteam van DSS
en het tweede van Zandvoort'75 hadden pech dat zij net voor tijd nog een
doelpunt tegen kregen en daardoor
de punten steeds op het laatste moment ontfutseld zagen worden.
DVS'85 gaf goed partij en verspeelde, achteraf gezien, in de eerste wedstrijd een ereplaats door van DSS l den: DS HBC 1-ZVM l 12.00 uur, DS
Nieuw Vennep 3-ZVM 3 15.45 uur,
te verliezen.
HS Meervogels-ZVM 14.45 uur, DJ-B
Het eerste team van Zandvoort'75 Nieuw Vennep-ZVM 14.50 uur, MA-A
bleek de beste te zijn en wonnen dit Odin-ZVM 09.45 uur. Thuisvvedtoernooi ongeslagen. De EHBO- strijd: HS ZVM 4-Blinkert 6 18.30
ploeg van het Rode Kruis had het dit uur.
jaar drukker, met blessurebehande- BASKETBAL
ling, dan vorige week tijdens het
Zaterdag: Lions dames-Hillegom
mannentoernooi. Slechts één dame 20.15 uur Pellikaanhal.
moest vanwege een enkelblessure
voortijdig stoppen en werd afge- ZAALVOETBAL
vperd naar een poli-afdeling van een
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
ziekenhuis. Het werd een fijn en 18.00 uur ZVM-HBC D-Jun., 18.30
vooral sportief toernooi waarbij zeer uur Z'75-ZVM 2 B-jun., 19.00 uur
fanatiek om de punten werd gevoet- TZB-Zandvoort Noord vet., 19.45
bald. Bovendien mag gesteld wor- uur Bad Zuid/ZVN-de Promotie,
den dat het spel reclame voor het 20.40 uur ZVM-Concordia vet., 21.25
dames-zaalvoetbal was.
uur Trefpunt-Hoofddorp, 22.50 uur
ZVM 3-Sekura 2.
Eindstand: 1. Zandvoort'75 l 10
punten, 2. DSS l 7 punten, 3. ZandMaandagavond in de Pellikaanvoort'75 3 6 punten, 4. DVS'85 pun- hal: 20.45 uur Scandals-Carillon
ten, 5. Zandvoort'75 2 punten, 6. DSS boys, 21.40 uur ZVM-Wilms Floet,
2 l punt.
22.30 uur TZB 2-Concordia 2.
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NU ISHETWELHEELVOORDELIG

ALLES ONDER ÉÉN DAK
INSTITUUT

OM ZÜINIGTE ZIJN OP UW OGEN.

Woensdag 8 maart
GRATIS INFO.
Hoe verzorg ik m'n haar.

'n Complete
bril voor
'n complete
prijs.

Kosterstraat 11-13, Zandvoort. Tel.: 02507-14975.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
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Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,36 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70, 1421 AA Uithoorn
« Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant,
Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant. De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenvelaertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad. Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland. De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, Muider Post en alle bijbehorende advertentieedities ƒ 6,01 per millimeter
Sluitingstijd: vrijdag 1600 uur.
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
» Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten
o BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z
telefonisch opgeven tel 020-562.6271 (dit nummer is niet
voor bezorgklachten) of zenden aanCentrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Hartelijk gefeliciteerd met
Lijsten op maat
je verjaardag morgen 57
bij
1
* He Guppie Bevalt het op
Foto Boomgaard
de fiets' Woensdag weer ie
der de helft, maar nu met
Grote Krocht 26
wanten, muts en das1 Tulp
Tel. 13529
* He Tulp, gefeliciteerd met
jouw „persoonlijk record op- * Nieke is zaterdag jarig
1
blijven - 0515 uur - gewelidg 26 al, poeh hè Van harte
hoor»i Ga je record nog aan- Tante Niki Kustjes Paul, Wilma, Barry
valleni'i (11 maart)
* Help de Polen Stuur eens * Ons tulpenzusje is zater1
een voedselpakket1 Geen dag jarig Van harte gefelici
adres7 Dat hebben wij voor ui teerd Kusjes, XXX
Inl tel 02907-5235
•*• Ook in maart heeft de
* ledereen die mijn 50e ver- Verg Vrouwen van Nu een
jaardag tot een feest heeft vol en gezellig programmal
gemaakt, wil ik heel hartelijk Word ook lid of bel om gegebedanken Abraham Beetho- vens met tel nr 14462
ven Brammetje Kok
* Oppas gevraagd, 1 kind
* Iemand echt verrassen7 van 2 jaar, enkele middagen
Geef het boekje Zandvoort p w Tel 12312
wat ben je veranderd1 CultuSchoonmaakbedrijf
reel Centrum, ƒ19,95

J. van Campen & Zn
voor al uw

schoenreparaties

Charmant damesmontuur ^
in 2 verschillende
tinten verkrijgbaar.[of
herenbril
met dubbel-focus
glazen

v- )
11 ^

HEDEN INBRENG van goede- Piano s te huur, speciaal
ren voor de veiling van maart huursysteem voor beginners
VEILINGGEBOUW AMSTEL- van 1 tot 36 maanden ƒ 600
VEEN, Frans Halslaan 33, Gratis voorrijden en kijken
A'veen
Tel
020-473004 Inlichtingen 04490-45033
( s Maandags gesloten )
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland Bel
Mensen met lichte handicap, voor gratis tnfoboek 020die vr schap of relatie zoeken 665 7658 Inruil en fin mog
01820-20443, 010-4515232

Met vakantie?

Nieuwe faciliteiten in de gezellige jachthaven „MARINA
MONNICKENDAM Bel voor
ligplaats 02995-2595

Uw kat wordt bij ons optimaal
verzorgd' Éérst kijken en dan
boeken PENSION „POES",
tel 020-950618

ALLES ONDER EEN DAK
INSTITUUT

Zaterdag 11 maart open huis
Voor een uitgebreide info even
bellen. Verder alles vrij
te bezichtigen.
Kosterstraat 11-13, Zandvoort. Tel.: 02507-14975.
Nieuw' LOVE, de enige echte
open sexclub met sauna,
waar 12 sexy naakte meisjes
de gehele dag voor ƒ 200 allin met u echt onbeperkt relaxen ( d w z gratis drankjes,
ACUPUNCTUUR
hapjes, sauna, kluisje, doorloMASSAGE
SCHOONH BEHANDELING pende video gratis) Geop
ma t/m za 12 02 uur BalthaPEDICURE
sar Flonszstr 37hs, A dam
Telefoon 13871
ESCORT
Autoverzekering ƒ 175 pZAAN
u 075-172123 MeisV A / 7 5 - DORSMAN
jes gevr m A dam/Zaanstad
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534
* Floris Paul en Willem wensen Kim Bakker op dinsdag
AUTOVERZEKERING
7 maart een hele fijne verjaarTE DUUR''
Bel geheel vrijblijvend
dag toe
voor een prijsopgave
Foto Boomgaard
OLOF GORANSSON
Grote Krocht 26
02507-185C5 (ook s avonds)
Telefoon 13529
Een voordelige maandUw film op video, ƒ 1,75
of kwartaalpremie is
per minuut met gratis
ook mogelijk
achtergrondmuziek
* Bob en Hedie hartelijk gelelnteerd11 Ome Keesje en
tante Kieta
Foto Boomgaard
ook voor
BOEKHOUDER bza om uw
portretfoto s,
administratie bij te houden
pasfoto's,
Br o nr 798 76386 bur blad
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Dakkapellen!!!
Grote Krocht 26
Iedere gewenste maat en
Tel 13529
uitvoering m hardhout
* Gevr zelfst hulp in de
of kunststof
huishouding 1 middag per 14
Velux dakramen dagen goede beloning Tel
Tien afmetingen geplaatst na 19 uur 02507-13453
vanaf / 650 00
•* Gevraagd
inteneurver1x per week v 9-13
Kozijnen en ramen zorgster,
uur, zelfstandig kunnen werVoor u op maat gemaakt in ken C v d Werffstr 12 Tel
hardhout of kunststof
na 18 uur 02507-18337
•f/let of zonder beglazing
* Gezocht vertrouwde op
Plaatsen mogelijk
pas voor 6 mnd oude baby,
Offerte!!!
voor ± 3 ochtenden p w Tel
Stuur ons uw gegevens op er 15626
1 vij maken een scherpe offer
Ie voor u geheel vrijblijvend * Goed tehuis gezocht voor
lieve witte kat (4 jaar) van
riMMERBEDRIJF RUITER
oude dame Wil niet naar bui
Nijverheidsterrein 14
ten Vraagt veel aandacht
|
1645VXUrsem
Tel 17290
Tel 02202-2700
INKOOP AUTO'S, ±ANWBpr snelle afw a contant m
vryw bew , def geen bezw
Tel 020-149352 ook sav

*• Elke week zijn de softbal
Iers van TZB te vinden m de
meime manege van Uncle
Ben want paardrijden is ook
heel leuk
Et is nog plaats op de PUPPY
CURSUS v d Dierenbeschermmg Puppen van 3 t m 5
maanden zijn vvelkom U kunt
iich opgeven bij Annet van
Schie tel 19028 of Greet
Di ijver tel 18588

Golf

Deze zomer hervatten wij
onze golfinstructie v begmn e r s v a 12 jr onder pers begeleiding ƒ15 p 30 min
Dinsdag t m vrijdag 10-20 u
Sportfondsenbad Schalkwijk
Inl Y Fleers, 02507-15088,
C Visser, 02507 18719
* Hallo schatje, hoe gaat
het7 Koedi-koedi-koedi schat
weet je9 Ik hou van je" Mare

l

VERRASSEND VOORDELIG
^
U kunt kiezen uit een groot aanta
moderne monturen. Hiernaast
Exclusieve damesbril,
modieus, elegant montuur.
enkele voorbeelden. Profiteer
Ongekende kwaliteit
snel want déze aktie is zéér
tijdelijk.

De Witte Tornado

De leesbril bij uitstek
zowel voor dames als voor
heren, in 3 verschillende
tinten.

voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 02507-18546

Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor
Tel 02507-15449

* Slappe poppen (40-45 cm)
om aan te kleden, ƒ 3,50 p st
^Pilotenmodel. Zeer populair.
Tel 18271
TE HUUR GARAGE, Burg
Jippy
Sterkte s + 4.00 - s -6.00. Hogere sterkte geringe bijbetaling. • Zolang de voorraad strekt.
Fenemaplein, ƒ 150 p mnd
Tel 19357
TE KOOP 2x wandmeubel,
OOGMETING
eiken kastje, eiken telefoontaWie niet alleen 'n lage prijs
feltje, grote vriezer, damesdoor
gediplomeerd
maar ook kwaliteit en
sportfiets en opoefiets om op
oog
meetkundige
te knappen Tel 18502
service eist, kiest:
Gediplomeerd opticien
met de modernste
is weer open!!!
Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel. 02507 - 1 43 95
TE KOOP AANGEBODEN
apparatuur.
111
Leverancier
van
alle
ziekenfondsen
z
g
a
n
koeltoonbank,
Arnec,
* Jodelahitieeee
Groetjes
uit Zeil am See Nieki, gefelici- 2 mtr, koel/vries wandmeuteerd Tot 11 maart Tijger, bel, 1 50 mtr, koel/vries wand- * T k Turks wandkleed ƒ 25,
meubel, 2 50 mtr Prijs n o t k vogelkooi ƒ 10, louvre-deurInschrijving voor de cursus
Harry, Peter, Ruud
Tel na 17 uur 023-361082
tjes
ƒ
25,
lederen
poef
ƒ
25
KAMER TE HUUR
Te koop aangeboden wenge Tel 19081
De Witte Zwaan
WANDMEUBEL ƒ200, DA- * T k a 70 Suske en Wiskes,
Tel 02507-12164
van 16 maart sluit 4 maart a.s.
Dagtocht naar Brussel op zaterdag 11 maart a.s. voor
MESRETS ƒ 100, HEREN* Leo en Ton vis je maar niet FIETS ƒ 100 Tel 023-382583 m zeer goede staat Tel
de tentoonstelling
De
volgende
cursus
start
14
sept.
a.s.
16461
moe, want de grote gullen
INLICHTINGEN EN FOLDER MANAGEMENT ADV BUREAU,
zwemmen toch naar Kees * Te koop brommer, YamaVoor trouwfoto's De Gerkestraat 76, Zandvoort Telefoon 02507-15308
ha FS1 Tel 02507-16824
Pieri toei
Wilt u uw vrije tijd nuttig
Foto Boomgaard *besteden
en zinvolle dingen
Decoratieve tendensen in de toegepaste kunst rond
1925
Grote Krocht 26 gaan doen wordt dan nu lid
GRATIS
van de N V v H en bel 02507Woninggids van Zandvoort
Prijs ƒ 45,- per persoon.
19583 of 12127
Tel. 13529
Inclusief: busreis Amsterdam-Brussel v.v.,
* Weg gezinsomst h goed • Reflectanten op advertentoegang tot de tentoonstelling (dubbele prijs voor deze speciale
makelaars o.g.
tehuis gezocht v onze hond, ties onder nummer gelieven
expositie) en kleine rondrit door Brussel langs Art Deco gebouwen.
labrador/bouvier,
zwart, ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
vrouwtje,
±
5jaar,
lief,
speels,
NVM
Met meer dan 250 meesterwerken op het gebied van de
Tel. 02507-12614
op de envelop staat vermeld
MAKELAAR
vrolijk, waaks Tel 12698
toegepaste kunst, geselecteerd uit talrijke buitenlandse musea en
en dat de brief geadresseerd
Tel. afspraken tussen
privé-verzamelingen, wordt voor het eerst een duidelijk inzicht
* Welke sporters hebben m- wordt aan Centrale Order18.00-20.00 uur.
Te
Koop
N
l
I-cursus
Duitse
* Op dinsdag 7 maart is
geboden in de verspreiding van de Art Deco in Europa.
teresse m een pre-mter- of afd Weekmedia, Postbus
handelscorrespondentie
ƒ
15,
onze teamgenoot Kim Bakker
postacitiviteitje''
Inl
tel 122, 1000 AC Amsterdam Dit
Tel. 19632.
111
LOI-cursus
schriftelijk
formuHet Paleis voor Schone Kunsten waar u de tentoonstelling bezoekt
jarig
Van harte Kim Floris
16158 of 12274
voorkomt vertraging in de beleren ƒ 15. Tel 02507-12469
wordt beschouwd als een van de belangrijkste gebouwen van de
Vis Softbalteam
* Wie heeft er nog tickets handelmg
Belgische Art Deco.
'
TE KOOP of TE HUUR ge- van Neckermann mini-cruise
Te koop BROMMER, Honda vraagd GARAGE, omg Dirk
Hoek
van
Holland/Harwich
Opstapplaatsen
voor
deze
dagtrip
zijn:
MT, zwart, speciale Testaros- v d Broek Tel 15689
liggen? Tel 02507-14532
Wibautstraat (bij Paroolgebouw) vertrek 07.40 uur
sa uitvoering, in zeer goede
* Te koop racefiets, merk WIE, nu wonend m eengezinsAmstelveen (Cultureel Centrum) vertrek 08.00 uur
staat Tel 02507-17068
Peugeot, 10versn .ƒ200 Tel wonmg, WIL RUILEN met
De reis duurt 2'/£ uur. De bus rijdt non-stop naar Brussel. Zowel het
* Te koop bruine 3-zits bank 19643
echtpaar met 3 kleine kindeTel 02507-16769
museum als de winkels zijn op zaterdag tot 17.00 uur geopend. Om
Fa.
ren, nu wonend in flat Br o
Te koop witte BMW 520i,
14.00 uur vertrekt de bus van het museum naar het centrum,
Te koop FIAT 127 SPORT, bj
nr 798-76385 bur v d blad
bouwjaar 1984
Kroonenberg
Kerkstraat 12, Zandvoort
's Avonds om 19.00 uur vertrekt u voor de terugreis non-stop naar
15-8-1980 Prijs n o t k Tel
Tel 16819, na 18 uur
uw opstapplaats.
02507-18301
Celsiusstraat 192, Zandvoort
De Spar
* „Tijger en Harry" kozen
Te koop FIAT UNO 60-S, voor „Zeil am See", maar ik
Kaarten zijn, zolang de voorraad strekt, te koop bij de volgende
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Weekmedia
kleur wit, als nieuw
kantoren van Het Parool en Weekmedia:
kies voor jou Nieke, tot zaterTel 02507-19742
dag P S Cor zet de borrel
Sig. mag.
Amsterdam
Wibautstraat 131 en Rokin 110
* Te koop gevraagd verstel- maai koud W
Lissenberg
Haltestr 9, Zandvoort
Amstelveen
Dorpsstraat 54-56
bare bureaustoel Tel 16461 T k
BRUIDSJAPON,
mt Corn. Slegersstraat 2 B
Purmerend
Weerwal 19
Haltestr 22, Zandvoort
Fa.
Veldwijk
36/38,
wit,
lang
Vaste
prijs
* Te koop gezichtsbrumer,
Uithoorn
Tel. 02507-12070
Stationsstraat 70
zo goed als nieuw (in doos), ƒ500 Tel 02507-13077
Weesp
Nieuwstraat 13
Kerkplein 3, Zandvoort
AKO
1
film
voor maar ƒ60 Tel 02507- T k CUSTOM BOARD, goed
Zandvoort
Gasthuisplein 12
12158
Kerkstraat 31, Zandvoort
Drog. Bakels,
verstevigd met voetbanden
Reserveren is helaas niet mogelijk. Deze dagtrip wordt gemaakt
en k-plaat Een seizoen op
Sig. mag.
i.s.m. Geos Tours/Oskam B.V.
gevaren Slechts ƒ700 Bel
5
films
Gr Krocht 17, Zanuvoort
De Krocht,
Robert, tel 18459, 17-20 uur

Broodje
Burger

KIESKEURIG GEPRIJSDE BRILLEN BIJ DESKUNDIGE

OPTIEK SLINGER

WEEKMEDIfl geeft u meer.'

bedrijfskunde

AUTORIJ-INSTRUCTEUR worden en al na 4 maanden lesgeven? Dat kan1 Pak je kans bij MICHEL Opleidingen via
onze spoedcursus Geheel mondeling en gebruikmakend van
de nieuwste lesmethodes Onze jubileum-aanbieding voor de
spoedcursus is slechts ƒ 1250 Aanvang spoedcursus 9 maart
en de normale cursus 7 maart Bel nu MICHEL voor deze
speciale aanbieding telefoon 020 - 85 30 57

«»«»'

Fraai damesmodel. Voor
modebewuste vrouwen

ART DECO IN EUROPA

Gediplomeerde
Pedicure
KOMT OOK
AAN HUIS

CÏ3

n Zandvoorts Nieuwsblad

DOMBO

5,-/7,50 p.d.

Ellen Cats

25,—p. week
ü Verhuur Movie-boxen

* T k fiets ƒ 55, koperen
haardset, 4-delig, ƒ 25, sterei
tuner/cass /verst met boxei
ƒ 140 Tel 19081
WONINGRUIL
Aangeb flat, i g s t , in Lo*
T
k
gevr
miniatuur
parFriedhoffplem 10
rentzstraat Gevr eengezmsfumflesjes Tel 12028
2042 BN Zandvoort
woning, m Noord geen beT k ruim 100 uit 1740 stam zwaar Tel 02507-17939
Tel. 02507-12773 mende fraaie GRAVURES
(Bijbelse onderwerpen)
In Wie o wie ANBO, Alg Bond
een koop Handje kontantje v Ouderen afd Z'voort, zoekt
een PENNINGMEESTERES* Te koop kaartjes mmi-crui- Tel 02507-14737
SE Welk sociaalvoelend lese Engeland, ƒ 75 Tel 12510
* T k sprei kleur cognac, mand wil ons helpen' Uw
Te koop KLEUREN-TV met ƒ30 Tel 02507-15689
reacties
schriftelijk
aan
afstandsbediening
merk
trim/hardloopschoen Gemeenschapshuis, L DaGrundig ƒ350, spelend te * T k
Brooks div paren, maat 45 vidsstr 17, of mondeling ma zien Tel 15923
46-47, van ƒ 180 voor ƒ80, woe-vrijdag v 13 30-16 30 u
* Te koop LOI-cursus secre- mooie hoge lederen fauteuil
taresse opl ƒ15 Tel 12469 Tel 19081
gediplomeerd
hondentrimster

Verpleeghuis van tic tjemeenlc Amsfr/i/niii

WIL JIJ STRAKS
ZIEKENVERZORG(ST)ER
WORDEN?
In maart en september start in het
verpleeghuis Dr. Sarphatihuis een opleiding
daarvoor. Als je tussen de 17 en 21 jaar
bent en een diploma MAVO/LBO hebt, dan
kan je tot deze opleiding worden
toegelaten. Het is een opleiding die bestaat
uit werken en leren voor een wettelijk
erkend diploma en tijdens de opleiding
verdien je al een goed salaris.
Wij willen je graag meer informatie
geven of uitnodigen voor een gesprek.

Bel of schn'il naar:
Dr Sarphatihuis
Afdeling Personeelszaken,
Roetersstraat i 1018 wc Amsterdam
Telefoon 020 263115 I's' 3 2o> l

Appartement te
huur aangeb. 2
kamers + eigen
douche +
keukenblok 850,all m. p. mnd.
Voor verdere info.
tel. na 19.00 uur.

18035
WONINGRUIL Aang A'damWatergraafsmeer ged gerenov 3/4-kam mooi ben huis,
gr tuin o/h zd , met 1 et erboven, c v en 2 stookgel Huur
ƒ 365 Gevr te Zandvoort gezellig huisje of flatje, 1e et
Tel 020 930202, mw J Venema, Willem Beukelsstraat 22
hs, 1097CS Amsterdam
WONINGRUIL Delft T H wijkZandvoort Aangeb 4-k f l , hr
ƒ 465 incl stookk , 7e et met
lift Gevr 4-kamerw of fl m
Zandv Tel 16315
* Wonmgruil Gevr 3 k ben won , huur + ƒ 550 Aang ruime 3-k flat, huur ƒ 420 Geen
Hoofddorp Tel 02503-12195

J. van Campen & Zn
sleutelservice
Nu ook autosleutels
op code
Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor
Tel 02507-15449
* Zus, is je wasje gelukt, niks
gekrompen7 Ga zo door1 Nu
die schnitzel nog' Zus

T. Goosens

Pasteurstr 2, Zandvoort

5 REGELS

WEEKMEDia geeff u meer/
GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:

*
3 8

b r u id S i a po n , mt
sa 1ont a f e 1 ; 1 euke
s t oe 1
T e l. 0 2 0 - 111 .

Te k o 0 p
; mo d .

r ie t en

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

l'

Zandvoorts Nieuwsblad

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam: .. ..
Of afgeven bij:

Adres: ..
Telefoon: .
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

Nieuwe Ford Fiësta
Een nieuw feest

Zijn kampeerders lange winterslapers?

Autonievrws
door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

radio met boxen en inbouw bent u ook een
dergelijk bedrag kwijt en dat zorgt dan niet
voor een veiliger remgedrag. Bovendien
kan een ABS niet gestolen worden en bij
een radio kunnen we zo langzamerhand
stellen dat men een duur exemplaar koopt
voor een ander, die hem dan leent op langere termijn, met achterlating van de nodige schade aan ramen en interieur.

Rij-ervaring

Het lijkt wel of alles groeit en nu denk ik
aan de eerste Ford Escort, die qua grootte
en zeker wat betreft de interieurafmeting
lijkt op deze nieuwe Fiësta. Beiden hebben een ding gemeen en dat is dat ze de
kleinste Ford's zijn die toen en nu te koop
waren. Deze stelling brengt mij tot het
volgende en dat is dat er misschien straks
weer behoefte bestaat om een model onder
de Fiësta te gaan brengen.
Natuurlijk ontwikkelt alles zich verder
door maar waarom is de eerste Fiësta ontworpen op basis van een stadsauto of desnoods tweede auto en - laat ik duidelijk
zijn en niets aan de nieuweling afdoen - is
deze nieuwe Fiësta duidelijk een gezinsauto geworden, die ook als zakelijke auto
geen verkeerd figuur zal gaan slaan.
Al met al kreeg ik een positieve indruk van
deze volwassen Fiësta en dat hij een succes zal gaan worden is niet alleen mijn
mening maar ook die van de Ford-mensen. De verkoopcijfers van de oude Fiësta
bedroegen in dit zogenaamde B-segment
1% en men verwacht of hoopt dat voor de
maanden dat daadwerkelijk geleverd gaat
worden, dit cijfer 2% wordt. Maar goed,
we laten deze gegevens voor wat ze zijn en
gaan naar de nieuweling kijken. Ik hoop
dat ik een goed beeld kan scheppen van
een auto waarvan u en ik moeten raden wat
hij gaat kosten want dankzij het overheidsbeleid ten aanzien van het milieu kan
niet definitief gezegd worden wat hij moet
gaan kosten. De prijzen worden de eerste
helft van maart precies bekend gemaakt
maar men beloofde ons dat deze concurrerend zullen zijn ten opzichte van de directe concurrenten en dat neem ik dan

de wielbasis toegenomen, zodat vooral de
binnenruimte is gegroeid. Het resultaat
hiervan is dat er behalve een betere zitruimte ook nog een bagageruimte ib gecreëerd, die ook daadwerkelijk is vergroot
met 45% nuttige ruimte. Dat wordt mede
veroorzaakt doordat het reservewiel onder
de auto is geplaatst, waardoor de bagageruimte dieper is geworden en het nadeel,
dat bij een lekke band de hele volle bagageruimte moet worden leeggemaakt, verdwenen is.
Ook nieuw is de stoelbekleding, die een
geheel vormt, zowel de vulkussens als de
bekleding. De indruk tijdens de introductie was dat dit een te vast geheel is, wat een
wat zweterig gevoel gaf maar de steun en
zit was aangenaam te noemen.

Uniek
Voor een auto die ruim onder de 20 mille
moet blijven is het werkelijk uniek te
noemen dat deze tegen een geringe meerprijs een ABS te bieden heeft. Hiermee is
Ford toch een beetje een trendsetter te
noemen, denkende aan de rest van het
programma, waar gedeeltelijk standaard
en verder als optie een veiliger remsysteem te verkrijgen is. De prijs die hiervoor
gevraagd gaat worden is zo'n 1700 gulden
en laten we eerlijk zijn, voor een beetje

Het was een korte nj-impre.ssie in een
warmer oord dan het onze maar een ding is
zeker, de nieuwe Fiësta is een proefrit
waard. De eerste indruk deed ik op met
een Fiësta 1.4 S, die mij verraste dooreen
heerlijk stugge vering en die daardoor een
zeer precieze wegligging had. Natuurlijk
is het motorische gedeelte, doordat dit aan
de schone eisen van de z.g. DS 83 norm
voldoet, niet al te levendig maar de prestaties zijn voor datgene waarvoor de auto
bedoeld is, heel behoorlijk. Een acceleratie van O tot 100 km/h in 13 sec. is niet
spectaculair maar wel ruim voldoende en
dat geldt ook voor de topsnelheid van 162
km/h. Ook heb ik gereden in de 1.4 GLX,
die motorisch gelijk is aan de l .4 S maar
duidelijk qua rijgedrag moet inleveren.
Natuurlijk is dit erg persoonlijk want iemand die gesteld is op een zeer soepele
vering rijdt voor zijn comfort en vindt de
stugge wegligging minder belangrijk maar
door die stugge wegligging blijft het contact met de weg duidelijker en beter.
Na bijna 5 miljoen van de oude Fiesta's
verkocht te hebben, heeft Ford een nieuwe
maar mijns inziens zeer goede troef in
handen om van de nieuwe Fiësta ook een
succesnummer te maken. Het verschil in
het leveringsprogramma ten opzichte van
de vorige Fiësta is dat er een beperkte
hoeveelheid opties voorhanden is maar dat
houdt in dat de basis Fiesta's ruim zijn
uitgerust en de behoefte om opties te bestellen minimaal wordt.
Nogmaals, de prijs zal een belangrijk punt
zijn voor Ford Nederland want als deze
auto scherp geprijsd gaat worden, dan
heeft hij alles mee om een daverend succes
te worden.

Eigen charme
Nu mag ik natuurlijk niet de fout maken
om alle caravanners over een kam te
scheren, want ik kom er toch wel wat
tegen, ook buiten het zogenaamde hoogseizoen, tot in het hartje van de winter toe.
Ikzelf ben namelijk als medewerker van
het vakblad Caravan en Camping Wereld
wel zo ongeveer alle vier de seizoenen op
pad met een caravan, vouwwagen of camper en ik moet eerlijk zeggen dat ieder
seizoen zijn eigen charme heeft, 's Winters vind ik het altijd weer een geweldige
uitdaging om hoe dan ook de caravan op
een plek te krijgen, die zo dicht mogelijk
is gesitueerd bij het skigebeuren. Vrijwel
altijd moeten er dan sneeuwkettingen aan
te pas komen anders zijn deze avonturen
gedoemd tot een meewarig af gaan ten
overstaan van de andere liefhebbers. Alleen als ik beslag heb kunnen leggen op
een ordentelijke 4x4, lukt het vrijwel altijd
zonder zo'n ijzerwinkel om de wielen.
Maar goed, we hadden het niet over het
winterkamperen maar over het vroege
voorjaar. Want het blijft natuurlijk
vreemd dat je op onze vaderlandse kampeerterreinen in dat vroege voorjaar eigenlijk uitsluitend de bezitters van een
stacaravan intens ziet genieten van hun
kostelijke bezit. Ik ben trouwens niet de
enige die er zich over verwondert dat onze
kampeerterreinen in het vroege voorjaar
zo matig bezet zijn. Vorig jaar kwam ik m
gesprek met een mede vroege vogel en
enthousiast caravanner en ook deze enthousiasteling vond het geweldig om op
het caravanterrein alle ruimte te hebben en
m alle rust te kunnen genieten van alles
wat het voorjaar te bieden heeft. Immers,
ieder zonnetje pak je mee als je er maar
voor zorgt datje een beetje beschut zit in je
luie stoel.

goed hoe verwend we toch wel ?ijn met
on/e moderne geïsoleerde caravans met
dubbele ramen en ideale verwarming. Tot
mijn grote verwondering echter stelde
mijn nieuw verworven makker dat hij echt
niet met mij /ou willen ruilen. Immers, hi|
kon met /.ijn vouwwagen op plekjes komen waar ik met dat grote ding nog niet
van kon dromen en ook hel rijden op de
normale weg was een genot op zich. HIJ
merkte tenminste amper dat er iets achter
/.ijn auto hing. terwijl hij ook niet constant
in zijn buitenspiegels hoefde te loeren.
Met zijn binnenspiegels kon hij in hoofdzaak wel het achterop komende gebeuren
in de gaten houden.
Ach, of het nu een camper, een caravan ol
een vouwwagen betreft, het is gewoon ccn
bijzonder ple/.ierigc ervaring om bijvoorbeeld nu met de Paasdagen alvast i?ens te

Vouwwagen
Het meest verrassende wat ik ooit meemaakte waséén familie die vrolijk fluitend
begin april de camping op kwam rijden
met een vouwwagen en die op mijn vraag
of dat nu net niet het betere afzien was,
vertelde dat zij dit al sinds jaar en dag
plegen te doen en dat het echt geen behelpen was. Voor noodgevallen, wanneer
bijvoorbeeld tijdens een nachtvorstje de
temperatuur niet echt aanvaardbaar meer
was, stak men domweg de handzame gasverwarming aan, die in alle soorten en
maten te koop is. Maar men vertelde ook
dat er zeer zelden een beroep op deze
noodmaatregel gedaan hoefde te worden.
En toen realiseerde ik mij eigenlijk pas

Helemaal nieuw
Anders dan bij de vorige Fiësta is er niet
alleen maar een driedeurs versie maar ook
een vijfdeurs te leveren en dat geeft aan
dat deze nieuweling duidelijk gegroeid is.
Vooral de wielbasis is vergroot maar de
totale lengte is slechts met tweederde van

Iedere keer weer verwondert het mij hogelijk dat ik in het vroege voorjaar zo weinig
caravanners op rit zie. Het lijkt waarachtig wel of die caravanncrs in de herfst aan
een winterslaap beginnen en er pas uit komen als de bollcnvelden volop in bloei
staan en er dus geen schijn van kans is dat er nog een wit waas van rijp op de bomen
en op de caravan komt. En toch missen deze winterslapers veel, want juist in het
vroege voorjaar is de natuur vaak op zijn mooist. Het wild is zich nog niet te pletter
geschrokken van de grote massa's mensen die de campings in het hoogseizoen
bevolken en de kleuren van het ontluikend groen zijn zo mooi, dutje er gewoon stil
van wordt. In deze tijd van hetjaar is het ook nog zo datje 's morgens wakker wordt
gemaakt dooreen immens orkest, geformeerd door groepen vogels, die het weer
helemaal zien zitten om van deze dag een feest te maken.

De nieuwe Ford Fiësta is van binnen veel ruimer geworden.

//c; \r«i'}>e \ooiituu heef/ \<>/» ilc i'niln>n\iu\li' tura\unni'r :ci'i \i'i'l te hti-ilfn
gaan genieten van het kamperen op een
van de vele Iraaie campings die ons umi
ri]k is. Want na inlichtingen ingewonnen
te hebben bi] on/e onvolpre/en Recron,
bleek m ij dat vrijwel alle kampeerterreinen met Pasen al ter beschikking staan \ an
de mensen die eens die bi|/onder ple/icnge ervaring willen opdoen van het kaïnperen in het vroege voorjaar Maar doet u
mij een ple/.icr en ruk uw huis op wielen
met op het laatste moment uit de winterberging om hem achter de auto te hangen

en het \oorjaar tegemoet te gaan.
Doe dul maar wat eerder en breng hem
eerst naar uw dealer \oor een grondige
serviccbeurt. Het is 10 jammer \ a n die
\rije dagen als die verpest worden door
oploopreminen die de pijp jan Maarten
hebben gegeven ol banden die de stri|d om
het bestaan opgeven op een moment dat
dit helemaal niet uitkomt en meer van de?e
akkeliet)es die de pret totaal kunnen beder.cn. Voorkomen is nog altijd beter dan
gene/en!

(Advertentie)

'tlsal
caravan weer/
Lekker naar buiten met de caravan.
Dat kan al. Ga ook eens kijken bij de
caravanvakman. Want daar
zijn de nieuwe modellen
net uitgekomen!
Vrij... dan de caravan!

makelaar/ 0.9.
ZOEKEN VOOR CLIËNTEN

FLATS EN WOONHUIZEN
IN VERSCHILLENDE PRIJSKLASSEN.
Ook als u op langere termijn wilt verkopen:

H

Bel CENSE makelaars o.g. NVM
12614

'ES

ervaren autopoetsers gevraagd.
Tel. 02507-19347 na 18.00 uur 16622.

MAKELAAR

Gevraagd

HULP IN DE
HUISHOUDING
1 ochtend p.w.
Tel. 15799

BANDENHAL
Speciaal adres voor:
gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

Adres: Parallelweg 10
(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
9
Geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Tel. 020-226445.

BARON

Autoverhuur BV
Als u zonder auto bent
kunt u bij BARON BV
al een auto huren
v.a. ƒ 27,50 excl. BTW p. dag
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
Ook verhuur 9-persoonsbus
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,
Heemstede, Overveen
RESERVEER NU
EEN AUTO VOOR
DE WINTERSPORT

Bel 7 dagen per week

BARON
Autoverhuur BV

Paul Krugerkade 10 (t.o. Vomar bij Spaarne) Haarlem.
Tel. 023-270434

Te Huur per 1-4-'89
of eerder

BENEDEN ETAGE
v. werkend stel
woonk.-slaapk.
tuin, k-d-t.
Prijs 750,- all in
Tel. 12755

SPOED

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

TE KOOP

UNIMOG
110 pk
4 wd

02990-29785

woonruimte
gezocht met eigen
douche en yv.c.
gelegenheid.
ZANDUOORT

ZATERDAG A.S.
HEROPENING

van de

Gaarne uw reacties
op te/e/. 17297 (na
20.00 uur).
Joegoslavisch
Restaurant

DUBROVNIK

OASE BAR
Kosterstraat 9
van 16.00 tot 20.00 uur.
Het bier voor

ƒ1,25

Zeestraat 41
Tel. 15110

Tijdelijk
spec. menu
uitgez. zondag

Goulash soep
Stokbrood
Div. soorten vlees
Seizoensalade
Palacinka

13,50 p.p.
Dinsdag en woensdag
gesloten.

WIKA B.V.

SM. 19S4

Autoruiten en kentekenplaten
ook voor lekkages van voor-of
achterruiten (met garantie).
Bel 020-739931

AMPERESTRAAT 10 ZANDVOORT
TELEFOON 02507-19347

AUTO ZELF POETSEN?

Car Clean start nu haar verkoop van
professionele benodigdheden,
waaronder:
* fijne poets (voor auto's goede lak)
* grove poets (voor auto's doffe lak)
* ramenpoets
* rubberreiniger (bumpers, spiegels)
* plastic reiniger (dashboard, deurplaten enz.)
* velgenreiniger
* poetsdoeken
* spuitbussen (velgen, tectyl)
* motorenontvetter
Daarbij geven wij u tips voor het beste en snelste
resultaat.

of na 18.00 u\ir 02507-14634
Wika is echt de goedkoopste

- Twestaurant

'onnehoeh
Bloemeiulaal aan zee
Tel.: 023-252280

Taxi bestellen?
12600 bellen"
24 uur service

EEN IDEAAL
RUSTPUNT

65+ korting 15%

Gelegen direct aan zee aan de kop van
de Bloemendaalse Zeeweg vormt ons
café-restaurant een ideaal rustpunt tijdens een strandwandeling of een fietstocht door de duinen.

Let op:
Luxe 9 persoonsbus en
rolstoelbus voor 6 rolstoelen
dag en nacht beschikbaar.

Komt u even genieten van een kop
heerlijke erwtensoep, een pannekoek,
een uitsmijter, een knapperig stokbroodje of gewoon een kop koffie of
warme chocolade.
U kunt terecht op alle dagen
van de week.

Taxi Centrale Zandvoort B.V.
Grote Krocht 18
Tel. 02507-12600
Tevens autoverhuur zonder chauffeur

Sportcenter Wim Buchel
A. J. v.d. Moolenstraat 47 tel. 15829-13965
NIEUWE CLUBS EN LESSEN!
JEUGDBOKSEN:
JEUGDJUDO:
ZELFVERDEDIGING:
JUDO;
KARATE:

Maandag 16.00 uur
min. leeftijd 10 jaar Donderdag 15.30 uur
leeftijd 5-6 en 7 jaar
Meisjes/dames
min. leeftijd 14 jaar
Dinsdag 19.00 uur
Als conditietraining voor heren v.a.
18 jaar
Dinsdag 19.00 uur
o.l.v. Marion de Krijger voor iedereen leeftijd v.a. 14 jaar
Dinsdag 20.00 uur

DAMES KEEP FIT SKI GYMNASTIEK:
Maandag 19.30 uur
ZONNEBANKEN - SQUASH - SAUNA - RECREATIEF
BADMINTON - VOLLEYBAL -ZAALHUUR

10

"DONDERDAG 2 MAART 1939

WFFKMEDIA 30

HUIS KOPEN? HYPOTHEEK NODIG?
el nu: 02507-12468 of kom langs
VAN DEN HEUVEL'S ASSURANTIËN
Grote Krocht 5a, Postbus 413, 2040 AK Zandvoort

De eerste hypotheek die ongevoelig is
voor ontwikkelingen aan het rentefront
Hypotheekrente is net als het weer: 't kan vriezen en 't kan
dooien. Daarom kijken veel Nederlanders met zorg naar de ontwikkelingen aan het rentefront.
Want een stijgende hypotheekrente betekent voor velen een gevoelige aanslag op het gezinsbudget.
Wij kunnen die zorg nu vrijwel volledig wegnemen met een hypotheekvorm waar renteschommelingen nauwelijks vat op hebben.
Een unieke combinatie van de Middelrente Hypotheek van
Woonfonds Holland en het Hypotheek Totaal Plan, een levensverzekering van Delta Lloyd waarvan de rentevergoeding gelijk is
aan de hypotheekrente.
Die combinatie biedt u een maximale bescherming tegen finan.ciele verrassingen. Want gedurende de hele looptijd blijft het
maandbedrag praktisch gelijk.
Over hoe dat precies werkt, hebben wij een brochure voor u
klaar liggen. Even aanvragen!
vanaf
5.3%
5 JAAR 6.8%
10 JAAR 7.2%

RENTE

Opstalverzekering ekstra uitgebreid inkl. glas 0,80 pro mille.
SEAGULL
GROENTE EN FRUIT
Grote Krocht 25
2042 LT ZANDVOORT

Tel 1 44 04

WEEKEND REKLAME

vraagt voor het
nieuwe seizoen

Jubileum
Alweer één jaar geleden ging onze
Zandvoortse bom met sukses te
water.
Vandaag onze weekaanbiedmg

DE BOM +
APPELTAART

Nieuwe oogst

JAFFA TEMPELS

10 voor 4,50

bij

vol vitamine

KIWI'S

10 voor 4f9ü

• heerlijke handappels
heel kilo lf«Ju
' JONAGOLD
maandag en dinsdag
KOOLRAAP
vers gesneden heel pond Ufvu

8,75

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

PAAP
Potgieterstraat 24 Tel 12865

Kroon Mode
HALTESTRAAT 55

Stretch
pantalons
m 8 kleuren

59,mt. 40 t/m 48
nu tijdelijk
2 stuks voor

ƒ 100,-

* toiletjuffrouw
* bedienend
personeel

Bent u in het bezit van een
Compact-Discspeler?

Komt u even langs?

Strandpaviljoen 10

ACNE

WEG ERMEE
Met de unieke hayoun
methode + dieptepeeling Bel voor info

Beauty Studio
02507-18766

VANAF HEDEN IS
BOEKHANDEL DE KROCHT
OOK UW ADRES VOOR CD'S
Boekhandel de Krocht
Grote Krocht 17

TE KOOP AANGEBODEN
IN ZANDVOORT
STATIONSSTRAAT 8

SUPER

Benedenwonmg in centrum dorp,
geschikt als praktijkruimte,
3 kamers

Ruime parkeergelegenheid.

Celsiusstraat 192 - Zandvoort

ƒ 105.000,-

BURG. VAN FENEMAPLEIN 7 flat 3
Royale 3-kamerflat (vh 4 kamers)
Servicekosten ƒ375,- p.m. (mcl. stoken)

ƒ 225.000,

VRAAG ONZE WONINGGIDS VOOR MEER
INFORMATIE!!!!

Gm.

ROSBIEF

RIBLAPPEN

kilo

kilo

JAFFA
SINAASAPPELEN

BLOEMKOOL
p. stuk

net + 2 kilo

15,90 11,95 2,98

2,25

WIJ KUNNEN OOK UW HYPOTHEEK
VERZORGEN ... (o.a. SPAARHYPOTHEEK)

M
NVM
MAKELAAR

makelaar/0.9.
a//urontien
2042 PR Zandvoort
Jhr P N Quarles van Uffordlaan
Telefoon 02507-12614

VRIJBLIJVENDE
AANBIEDINGEN

DE SUNSHOP
Leverancier van
Rolluiken
o.a. Verticale lamellen
Markiezen
Aluminium jalouzieen
In alle kleuren en
Zonneschermen
Vrijblijvende offerte - scherpe prijzen GRATIS meten en plaatsen.

tel. O25O7-14443

maten.

PRIJZENFESTIVAL IN ZANDVOORT
EN DIRECTE OMGEVING VAN HET

Nieuwsblad

Nieuwsblad

MISSCHIEN KOMT HET PROMOTIETEAM OOK
BIJ U LANGS!
Los nummer ƒ 1.25

Donderdag 16 maart 1989

49e jaargang nummer 11

Editie:30 V\

Oplage: 4.650

Na uitspraak Raad van State

Nieuwbouw aan de
Kostverlorenstraat
komt niet in gevaar
ZANDVOORT - Nieuwe woningen voor Zandvoorters aan
de Kostverlorenstraat komen
niet in gevaar. Het bezwaar
van een omwonende tegen de
geplande bouw van zesentwintig woningen op het terrein van
de voormalige Clarastichting
is door de afdeling rechtspraak
van de Raad van State afgewezen. Hoewel het bestemmingsplan nog geen bebouwing toestaat hoeft de gemeente de
bouwvergunning aan Wilma
vastgoed BV niet in te trekken.
De naast het terrein van de voormalige Clarastichting
wonende
G.W.A. Keislair had de Raad van
State verzocht om de bouwvergunning te schorsen omdat deze in
strijd zou zijn met het bestemmingsplan. Momenteel heeft het terrein de
bestemming 'bebouwing voor bijzondere doeleinden', zoals bejaardenflats, bejaardenwoningen, scholen, kindertehuizen en verpleegin-

Nieuw Unicum
in actie voor
meer salaris
ZANDVOORT - Het verpleegkundig personeel van
Nieuw Unicum in Zandvoort
is gisteren met een beddenestafette massaal in actie
gekomen voor meer salaris.
Het protest van het Zandvoortse verpleeg- en verzorgingspersoneel maakte deel
uit van de landelijke actiedag, die het hoogtepunt had
tijdens een manifestatie in
Den Haag, waar een eerste
gesprek met minister De Koning van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
heeft
plaatsgevonden.

Vanaf 13 uur namen in totaal
meer dan honderd personeelsleden deel aan de beddenestafettte
op de Zandvoortselaan. Samen
met een groot aantal patiënten
van Nieuw Unicum in rolstoelen
staken de verpleegkundigen met
bedden de weg over als het licht
op groen stond. Met spandoeken
en borden werd aan omstanders
en verkeersdeelnemers duidelijk
gemaakt dat de salarissen in de
gezondheidszorg flink omhoog
moeten. De actievoerende verplegers en verpleegsters, verenigd in
de WIO, de actiegroep Verplegende en Verzorgende In Opstand, zijn van mening dat zij
twaalf procent loonsverhoging
moeten krijgen, omdat zij vele jaren zijn achtergebleven bij de inkomensontwikkelingen. Bovendien is er in de gezondheidszorg
sprake van een toenemende
werkdruk en het werk wordt
steeds verantwoordelijken Gisteren zijn door de actiegroep aan
minister De Koning vijftigduizend handtekeningen aangeboden van werkers in de gezondheidszorg.
De directie van Nieuw Unicum
heeft zich achter de actie gesteld,
hoewel zij als werkgever het beleid van de Nationale Ziekenhuisraad onderschrijft.

Zandvoort kan
papier kwijt
ZANDVOORT - Deze week worden er in Zandvoort oud papierbakken geplaatst. De bakken komen
naast de bekende glasbakken te
staan. Dinsdagochtend om kwart
voor elf zal de eerste papierbak officieel in gebruik worden genomen
door wethouder Prits van Caspel
van Publieke Werken. Dit gebeurt
aan de Louis Davidstraat tegenover
het postkantoor. Daar komt tevens
de glasbak te staan die nu nog bij de
busstroken staat. De papierbakken
hebben rechthoekige openingen
waar gemakkelijk oude kranten
door gegooid kunnen worden.

Waterstanden
Datum

HW

LW

HW

LW

16 mrt
10.46 05.25 23.35 18.30
17 mrt
12.1506.44 --.-20.04
1
8 mrt
01.06 08.25 13.25 21.20
19 mrt
01.50 09.35 14.0922.15
20 mrt
02.36 10.35 14.44 -.21 mrt
03.05 00.06 15.19 11.14
22 mrt
03.39 00.30 15.48 11.55
23 mrt
04.05 -.- 16.18 12.05
24 mrt
04.35 00.04 16.47 12.24
Vaanstanden:
Woensdag 22 mrt. VM 10.58 uur
Springtij 24 mrt. 04.35 u. NAP+99cm

l

ZANDVOORT - Met de
komst van de vele nieuwe
accommodaties krijgt
Zandvoort dit jaar een facelift.
Hierdoor biedt de badplaats in
het komende seizoen plaats
aan veel nieuwe recreanten.
Ook het aantal voorzieningen
wordt fors uitgebreid.

richtingen. 'Gewone' woningbouw is
echter formeel niet toegestaan.
De mening van de bezwaarmakende, die een vrijstaande woning op
ongeveer dertig meter van het terrein bewoont, is dat de grond volledig wordt volgebouwd. De Raad van
State deelt deze mening niet. "Het
bouwplan is betrekkelijk ruim van
opzet met vrijstaande woningen aan
de rand en twee-onder-een-kapwoningen in het midden", aldus de uitspraak.

Zo komt er een overdekt
zwembad en een theaterzaal.
Er is bij de
ontwikkelingsplannen niet
alleen gedacht aan de
toeristenindustrie, ook de
plaatselijke bevolking heeft
profijt van de vernieuwingen.
In de hier op de foto,
genomen vanaf de watertoren,
nog rustige straten zal het in
ieder geval weer flink druk
worden. Hopelijk is de facelift
voor Zandvoort het begin van
een gunstige periode in haar
toch al kleurrijke
geschiedenis als badplaats.

Urgent
Het huidige bestemmingsplan
laat een veel compactere bouw toe
met een totale oppervlakte van ruim
vijfduizend vierkante meter, zij het
voor andere doeleinden. Het bouwplan van de zesentwintig woningen,
die nu gepland zijn, heeft daarentegen slechts een oppervlakte van
ruim tweeduizend vierkante meter.
Er bestaat volgens de Raad van State "geen onevenredig groot nadeel"
voor de heer Keislair.
Van groot belang voor de uitspraak van de Raad van State is het
algemeen belang van het bouwplan
voor Zandvoort. "Het grote aantal
woningzoekenden in Zandvoort in
aanmerking genomen en het gunstige effect van het bouwplan uit het
oogpunt van doorstroming is met
deze woningbouw tevens de vereiste
urgentie gemoeid."
De gemeente is op het ogenblik
bezig een nieuw bestemmingsplan
te maken. Ook de provincie is akkoord met het bouwplan en heeft de
gemeente inmiddels toestemming
gegeven voor het afgeven van een
bouwvergunning.

Over de verschillende
accommodaties in Zandvoort,
vindt u elders in deze krant
een speciale themapagina.
Foto Wiltried Overwater
ADVERTENTIE

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

1 71 66

ADVERTENTIE

ERVAREN VERKOOPSTERS
gevraagd
voor onze vestiging in HAARLEM en ZANDVOORT
Schriftelijke sollicitaties richten aan:

B.V.
Spekstraat - 2011 HM HAARLEM

Provincie geeft subsidie voor
verbetering parkeerplaatsen

Renovatie zetels
moet zitcomf ort
flink verbeteren

ZANDVOORT - Voor de herindeling van de Prinsesseweg
en het Stationsplein krijgt
Zandvoort ƒ366.700,- van de
provincie
Noord-Holland.
Over dit voorstel vergadert de
statencommissie Stads- en
Dorpsverniewing
vandaag.
Voor de opknapbeurt, die
vooral een verbetering van de
parkeergelegenheid betekent,
had de gemeente het dubbele
bedrag aangevraagd. Het geld
komt uit het provinciaal fonds
Stads- en Dorpsvernieuwing.

ZANDVOORT - De leden
van de gemeenteraad krijgen een nieuwe zetel. Nadat vorig jaar het raadslid
Landman van Gemeentebelangen Zandvoort onder
grote hilariteit van het publiek door zijn stoel zakte
is maandag in de cpmmissie Financiën eindelijk een
plan voor zetelvernieuwing
goedgekeurd, dat ruim dertigduizend gulden gaat kosten.

De herindeling van de Prinssesseweg en omstreken houdt in dat de
parkeerplaatsen iets verlaagd en
verbeterd zullen worden. Voor deze
aanpassing stelt de provincie
ƒ200.000,beschikbaar,
terwijl
ƒ400.000,- was aangevraagd.

Bij het Stationsplein komt er behalve een wijziging van de parkeerplaatsen ook een betere ontsluiting
doordat de doorsteek naar de passage verbeterd wordt. Voor deze renovatie krijgt Zandvoort een bedrag
van ƒ166.700,- van de provincie, hetgeen de helft is van de aangevraagde
ƒ333.400,-. Volgens directeur Wertheim van Publieke Werken kan er
wellicht nog subsidie bij de Nederlandse Spoorwegen worden aangevraagd.
Dat de provincie slechts de helft
uitkeert van de gevraagde subsidie
is geen obstakel voor de doorgang
van de werkzaamheden. De gemeen-

ZANDVOORT - Het Vendoradopark groeit gestaag. Met
man en macht wordt er momenteel gewerkt om het 'dorp'
helemaal gereed te krijgen,
voordat de toeristenstroom
naar de badplaats écht op gang
komt. Over enkele maanden
zullen de eerste 'nieuwe tperisten' hun intrek nemen in de
280 vakantiehuisjes, waarvan
er al enkele tientallen klaar
zijn.

zijn comfortabel genoeg. Er is heel
goed in te wonen en als alles klaar is,
zal het een gezellig dorpje zijn", vertelt een van hen. •
De woestijnachtige aanblik van dit
moment zal spoedig veranderen.
Binnen anderhalve maand is het gehele terrein opnieuw aangeplant
met nieuw helmgras en duinroos, de
oorspronkelijk duingewassen. Omdat het terrein lichtglooiend is,
wordt het Vendoradopark weer een
echt duingebiedje. Het duinlandschap wordt dus weer in ere hersteld. Langs de Van Alphenstraat is
Volgens de tijdelijke bewoners, dit al gebeurd. Verder wordt het
die er momenteel in verband met de park fraai aangekleed met wandelwerkzaamheden hun intrek hebben paadjes en speeltoestellen voor kingenomen, is het er goed toeven. "Het deren. Het Vendoradopark grenst
'park' zelf is op het ogenblik natuur- aan de vijver, waarin en groot aantal
lijk nog een bende door de vele werk- eenden verblijft. Vorige week nog
zaamheden, maar de huisjes zelf vertelde Hank Paap hoe hij elke dag

naar de vijver gaat om de dieren te
voeren. De eenden zullen naar verwachting ook een grote aantrekkingskracht op vooral de jonge bewoners van de bungalows gaan uitoefenen.
Evenals het Beach Hotel, speelt
het Vendoradopark een belangrijke
rol in de toeristische toekomst van
Zandvoort. Maar niet alleen de nieuwe generatie toeristen kan veel verwachten van de nieuwe accommodaties, ook de Zandvoorters zelf hebben er veel voordeel van. Verschillende voorzieningen die het dorp nu
ontbeert, worden gerealiseerd aan
het begin van een nieuwe toeristische periode, waarin Zandvoort
flink zal opbloeien.

Voor de gemeenten in Noord-Holland is in totaal een bedrag van
ƒ12.113.000,- beschikbaar gesteld.
Evenals in voorgaande jaren moest
er een keuze uit de aangemelde projecten gemaakt worden, omdat het
in totaal aangevraagde bedrag de beschikbare gelden vele malen overtrof.

Zandvoort richt het
oog op de toekomst

ZANDVOORT - Zandvoort krijgt
een nieuw bestuursinstrument om
adviezen te geven over de toekomst
van het dorp na 1992. Vorige week
ging de commissie Algemene Zaken
akkoord met het instellen van de
'Structuurcommissie Zandvoort na
1992'.
De nieuwe commissie gaat zich
bezig houden met de ontwikkeling
en versterking van Zandvoort als
toeristische en recreatieve gemeente. Voor het werk van de commissie
wordt 25.000 gulden ter beschikking
gesteld. In het adviesorgaan, dat onder voorzitterschap van burgemeester Van der Heijden staat, hebben
zitting stedebouwkundige ir. V. van
Hezik, directeur mr. E. Kruijff van
Vendorado, Golden Tulip-directeur
H. Lodder en mr. J.G. Tielenius, secretaris van de Kamer van Koophandel.
De samenstelling van de commissie is zo gekozen dat verwacht mag
worden dat deze er in zal slagen om
met een goed rapport te komen. Dat
moet een aanzet geven om te komen
tot een op de toekomst gericht totaal-beleid waarin de positie van
Zandvoort versterkt kan worden.
Hierbij komt ook het volkshuisvestingsbelang tot zijn recht.
De leden van de commissie heb• Nu ziet het in aanbouw zijnde Vendoradopark er nog wat troosteloos uit. Over enkele maanden is het een ben al enkele keren vergaderd en er
Foto Willried Overwater wordt vanuit gegaan dat zij hun taak
'gezellig dorpje' geworden.
binnen enkele maanden hebben volbracht. Om tot een positief rapport
te komen zal er het nodige onder-

Nieuwe attracties moeten
Zandvoort laten opbloeien

teraad moet de renovatieplannen
overigens nog behandelen. Als de
raad met de plannen akkoord gaat
zullen de werkzaamheden in de loop
van dit jaar beginnen. De renovatie
zal hooguit enkele maanden in beslag nemen.

Zondagsregeling
parkeermeters
ZANDVOORT - Sinds vorige week
geldt de zondagsregeling voor parkeermeters. Deze houdt in dat iedere dag van de week tussen 8 en 22
uur geld in de parkeermeters moet
worden gegooid. Uitzonderingen
zijn de beide boulevards.
Voor de Boulevard Barnaart geldt
dat iedere dag tussen 9 en 17 uur
betaald moet worden, terwijl dit op
de Boulevard Paulus Loot tussen 8
en 18 uur verplicht is.

Inbraken De Branding

ZANDVOORT - In totaal vijf maal
werd dit weekeinde melding gemaakt van inbraak in caravans op
camping De Branding. Deze inbraken hebben vermoedelijk plaatsgevonden vanaf het begin maart. De
inbrekers hadden het voorzien-op
Zie ook elders in deze krant geluidsinstallaties, huishoudelij ke
apparatuur en kleding.

zoek, zoals marketing, gedaan moeten worden. Acht studenten van de
Hotelschool Maastricht zullen een
vergelijkend onderzoek uitvoeren in
verschillende badplaatsen in Europa.
Enkele raadsleden vroegen zich
bij de behandeling van het voorstel
af waarom er geen mensen voor lokale belangen in de Structuurcommissie zitten, zoals amtenaren van
financiën en volkshuisvesting. Ook
de Stichting Leefbaar Zandvoort
zou graag een vertegenwoordiger
van de burgerij in de commissie
zien. Burgemeester Van der Heijden
liet weten dat toevoeging van mensen die alleen gericht zijn op lokale
belangen stagnerend kunnen werken.
"De deskundigheid in de commissie staat borg voor het ontwikkelen
van een visie die macro-economisch
gericht is. Het inspelen op de internationale toeristische ontwikkeling
in de komende jaren vereist een brede invulling."

Het zitcomfort voor de raadsleden moest hoognodig worden
aangepast. Niet alleen de bekleding is versleten, maar ook het
model van de stoelen uit 1913
veroorzaakte regelmatig klachten.
Om aan deze ongewenste situatie een eind te maken heeft de
gemeente maar liefst vijf leveranciers advies gevraagd over
vervanging of renovatie van de
stoelen in de raadszaal.
Geheel nieuwe stoelen passen
niet in de stijl van het raadhuis
en het opnieuw laten maken van
dezelfde stoelen bleek een zeer
dure aangelegenheid, zodat gekozen is voor renovatie.
Voor de stoelen van de raadsleden betekent de renovatie dat
het zitcomfort verbeterd wordt
door een wijziging van de hoek
van de rugleuning, een verkorting van de hoogte van de rug en
het vernieuwen van singels en
veren in de zitting.
Over de keuze van de kleur
van de bekleding is nog geen
duidelijkheid. Vertegenwoordigers van de fracties gaan hierover nog nader in beraad.
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FAMILIEBERICHTEN
Geboren 11 maart 1989
onze dochter
FLEUR
Corrie van der Maas
Ben Goemans
Tijdelijk adres.
St. Elisabeth Gasthuis
Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Gelukkig wij! De frisse lucht
En 't vrij on open strand.
Verkwikt en sterkt ons iedere dag.
Ons /mis staat hoog op 't zand.
Geheel onverwachts is, op de plaats die hem zo
dierbaar was, van ons heengegaan mijn lieve en
fijne man, onze geweldige vader, behuwd vader,
opa, broer, zwager en oom

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

FLORISVIS
Rennes
Snackhouse
Bloemenkiosk
W. Bluys
Harry, Bram,
Liesbeth,
Wietse en
hr. J. de Jong
EN NATUURLIJK!!
Willy, Irene, Ingeborg en Jacqueline

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507-1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

bedankt voor jullie grandioze
medewerking op
zaterdag 11 maart.

Bestemmingsplan dorpsvernieuwing gemeente Zandvoort

makeloar/'o.g.

Willem en Paul

We moeten gas terugnemen
Dat hebben we dan ook gedaan
We kijken met heel veel plezier
terug op de afgelopen vijf jaren in de

„RAADSHEER"
OTS - JAN - MARCO TERMES
Nogmaals bedankt en het gaat
jullie goed.

FLATS EN WOONHUIZEN

t
Bedroefd om haar heengaan maar toch vervuld
van dankbaarheid voor wat zij voor ons geweest
is, is onze moeder, schoonmoeder en oma
Maria Alida Balm
op 89-jarige leeftijd na een jaar lijden sereen ingeslapen.
Trouw, moedig en gelovig was zij tot het laatst.
Henk Balm
Beb Balm-Kuijk
Jeroen
Bart en Marijke
Die in mij gelooft
zal niet sterven in eeuwigheid.
Met veel dank aan directie en zusters van „Het
Huis in de Duinen".
Zandvoort, 12 maart 1989
Correspondentieadres:
H. J. Balm
Brugstraat 6a, 5731 HH Mierlo.
De overledene ligt opgebaard in de kapel van
„Het Huis in de Duinen", Herman Heijermansweg l te Zandvoort.
De eucharistieviering zal plaatsvinden op vrijdag
17 maart om 10.00 uur in de kapel van „Het Huis
in de Duinen".
De crematie zal plaatsvinden om 11.30 uur in het
Crematorium Westerveld in Velsen.
Gelegenheid tot condoleren voor de eucharistieviering van 9.00 tot 10.00 uur of na de Crematie
in een der ontvangkamers van het Crematorium.

Op zaterdag 11 maart 1989 is geheel onverwacht
van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve
moeder, oma en zuster
Hendrika Johanna Lambertina
Eertink-Ovink
geboren 29 maart 1911 overleden 11 maart 1989
Zandvoort:
J. J. Eertink
Zelhem:
D. J. Eertink
H. J. J. Makkink
Hannece, Job, Elske
Amsterdam:
B. Eertink
Zeist:
B. Ovink
Burg. Nawijnlaan 9
2042 PN Zandvoort
De crematie heeft heden plaatsgehad in het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

Hoera,
BARBARA TEROL

gaat eindelijk trouwen

Rob, 20 jaar
op de parkplaats
Dat is niet niks!
Jij bent de beste!
Hartelijk gefeliciteerd

Wil, Greta, Ton, Marja en Anja

inspraakavond

IN VERSCHILLENDE PRIJSKLASSEN.
Ook als u op langere termijn wilt verkopen:
Middels het unieke uitwisselingssysteem
van de Nederlandse Vereniging van
Makelaars (N. V.M) wordt uw object optimaal
onder de aandacht van het publiek gebracht.

worden gehouden omtrent het ontwerp beleidsplan.
Tijdens deze avond zal een nadere toelichting worden gegeven omtrent het plan en
bestaat gelegenheid tot het geven van reacties.
Het betreffende plan ligt met ingang van heden ter visie op de afdeling ruimtelijke
ordening, Raadhuisplein 4 (geopend maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur).
Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd op de inspraakavond aanwezig te
zijn.

CÏJ

Bel CENSE makelaars o.g.
12614

Speelautomatenverordening

NVM
MAKELAA8

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend, dat door de raad van
deze gemeente in zijn vergadering van 28 februari 1989 de speelautomatenverordening Zandvoort 1989 is vastgesteld.
Deze verordening ligt vanaf heden gedurende drie maanden voor een ieder ter
inzage op de secretarie van de gemeente.

UITNODIGING
Gezinszorg
Kennemerland Zuid,

BROOD

Als u minimaal 2 ochtenden/middagen per
week beschikbaar heeft.

Als u hierover meer informatie wilt:
dan nodigen wij u uit om op onze
koffie-ochtend te komen en wel op

WOENSDAGOCHTEND 22 MAART
A.S. OM 10.00 UUR

De burgemeestervan Zandvoort maakt bekenddatdegemeenteraad bij besluitvan
28 februari 1989 heeft besloten de bouwregistratieverordening, vastgesteld d.d. 1
februari 1980 in te trekken.

Aangevraagde bouwvergunningen

Als u van mensen houdt en er voor voelt om
vooral ouderen te helpen.

Als u een betaalde baan wilt en uw eigen
mogelijkheden wilt ontplooien.

Intrekken bouwregistratieverordening

BALK
BAKT

afdeling Zandvoort.
Ontzettend verdrietig omdat wij haar nu moeten
missen, maar dankbaar dat haar verder lijden is
bespaard, berichten wij U dat op 13 maart 1989
rustig is ingeslapen onze lieve zorgzame moeder,
mijn allerliefste oma, mijn lieve dochter, onze
dierbare zus, schoonzus en tante
Alida Clara Berg-Sebregts
weduwe van Johan Hendrik Maria Berg
op de leeftijd van 49 jaar.
Dennis en Ans, Samantha
Meivin
Arlan
Patrick
G. Sebregts-Schaap
en verdere familie
2041 NK Zandvoort, 16 maart 1989
Bilderdijkstraat 18
De crematie heeft heden plaatsgevonden in het
crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.
Geen bezoek aan huis.

Gedurende de maanden september-oktober 1988 heeft op de afdeling ruimtelijke
ordening voor een ieder ter inzage gelegen het bestemmingsplan dorpsvernieuwing gemeente Zandvoort.
Gedurende deze termijn zijn een aantal reacties ingekomen.
Ter voldoening aan het bepaalde in de door de raad bij besluit van 24 september
1985 vastgestelde inspraakrichtlijnen zal op
woensdag 22 maart 1989
om 20.00 uur
in de raadzaal een

ZOEKEN VOOR CLIËNTEN

Jacob Driehuizen

echtgenoot van M. Keur
in de leeftijd van 67 jaar.
Zijn trouw, toewijding en humor zullen wij nooit
vergeten.
M. Driehuizen-Keur
Adrie en Joan
Johan, Debby en Donovan-Jacob
Marja en Wouter
en verdere familie
2042 KN Zandvoort, 14 maart 1989
Burg. Engelbertsstraat 24
Strandpaviljoen 21
De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 18
maart a.s. om 11.00 uur op de Algemene Begraaf plaats, Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.
Vertrek van het Uitvaartcentrum om 10.30 uur.
Liever geen bezoek aan huis.

Verleende bouwvergunningen
Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeesteren wethouders bouwvergunning verleend.
172B88 Burg. Engelsbertstraat 52 - Plaatsen o.a. dakkapel
6N89 Brederodestraat 104
- Plaatsen dakopbouw
169B88 Ir. Friedhoffplein 15
- Vernieuwen benzine huisje
Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks m hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
- Oprichten schuur
36B89 Van Lennepweg 29
- Uitbreiding berging
37B89 Zeestraat 57
- Wijzigen garage
38B89 Ebbingeweg 4
- Plaatsen kozijn
39B89 Prof. Zeemanstraat 29
- Oprichten showroom + loods
40B89 Max. Planckstraat
- Oprichten garage
43B89 Zandvoortselaan129
- Oprichten loods
44B89 Max. Planckstraat
- Oprichten loods
45B89 Max. Planckstraat
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur gedurendeeen week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig is.

DEZE WEEK:

AMERENE
STICK

-7 CC
f ?°

PROEFPAASSLOF

2?5

PALM PAAS HAANTJE

ECHTE BAKKER BALK
H o ge weg 28

in zaal 3 van „Het Stekkie",
Celsiusstraat 190 te Zandvoort-Noord.
U bent van harte welkom!

Subsidie stads- en dorpsvernieuwing

Lente Bal in de
Manege Zandvoort

De burgemeester van Zandvoort maakt ingevolge artikel 1.2. van de subsidieverordening stads-en dorpsvernieuwing bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 28 februari
1989 heeft besloten een bedrag ƒ 74.800,- beschikbaar te stellen voor de verbetering
van door eigenaren bewoonde woningen.
Een ieder die meent aanspraak te kunnen maken op een uitkering uit het stads- en
dorpsvernieuwingsfonds kan zich wenden tot de afdeling Bouw- en Woningtoezicht,
Raadhuisplein 4, alhier, geopend dinsdag- en vrijdagochtend van 8.30 -12.3n uur.

PAASAANBIEDING
KODACOLOR GOLD
FILM, DE NIEUWE
KIJK OP KLEUR

De gezelligste sociëteit voor ongebon-

den mensen vanaf 25 jr. met corr. kleding heeft zat. vanaf 20.00 uur een
grandioos programma: twee zalen ge-

opend.

Live music, DJ. entertainer
en groots koud buffet
Info 02507-16023.

INCL 2 JAAR
VERZEKERING
EN GARANTIE
twji. 120r
-

PANASONIC C-410 AF
De C-410 AF compact camera blinkt uit m bedieningsgemak
En als u uw oude camera nu bij Combi
inruilt, gaat er minstens f 50.- af van de
toch al scherpe prijs
na inruil

249r

TENNIS
RESERVEER NU!
Lessen v. jeugd en volwassenen
Beginners en gevorderden.
Overdag en 's avonds.

16 maart 1989

MINIMAAL 50r INRUILPREMIE VOOR UW OUDE
CAMERA!

DE SUNSHOP

Nu2x
135/24 opnamen

1995

slechts A ^/ • ^/ ^/

FOTO BOOMGAARD

Leverancier van
o.a. Verticale lamellen
Rolluiken
Aluminium jalouzieen
Markiezen
Zonneschermen
In alle kleuren en
Vrijblijvende offerte - scherpe prijzen GRATIS meten en plaatsen.

maten.

tel. 02507-14443

Grote Krocht 26, Zandvoort
Tel. 02507-13529
's Maandags de gehele dag geopend

Baanverhuur.

Sportacademie
Nauwelaerts de Agé
Bloemendaalseweg l 52
Overveen, tel. 023-276607.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Waterleidingbedrijf
Zuid - Kennemerland
BERICHT VAN UW
WATERLEIDINGBEDRIJF!
BETREFT: SPOELEN VAN HET
LEIDINGNET

Als gevolg van het noodzakelijk periodiek
spuien van het leidingnet kan tijdelijk

Tel. 02507-13278

LICHTE ROESTKLEUR

Begrafenissen
en crematies!

van het drinkwater ontstaan.
Voor de-gezondheid is dit niet schadelijk.
Deze werkzaamheden worden m fasen uitgevoerd en gaan van MAANDAG 20 MAART
TOT EN MET VRIJDAG 24 MAART 1989 op
werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur
plaatsvinden in de gemeente Zandvoort in het
gebied begrensd door:

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Boulevard Bernaart-Seinpostweg-HoogewegKomnginnewegKostverlorenstraat-ZeestraatJ v. Heemstraat.
Geadviseerd wordt tijdens genoemde periode
in bovenvermeld gebied:
GEEN WASMACHINE TE GEBRUIKEN

Wanneer het wasgoed roodbruine vlekken
vertoont, kan dit het beste worden nat gehouden en nogmaals worden gewassen, zodra
het water weer schoon is, na het filter van uw
wasmachine te hebben gereinigd.
Het tijdstip, van uitvoering in andere delen van
de gemeente wordt eveneens d.m.v.
advertenties in dag- en weekbladen bekend
gemaakt.

P. J. d'HONT

Indien gewenst kan voor meer informatie
kontakt worden opgenomen met de afdeling
Technische Administratie.

UITVAARTVERZORGER

Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland
Stephensonstraat 38, Haarlem
Tel.:023-240424
Korrespondentieadres: Postbus 6085
2001 HB HAARLEM

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

ROOMSERVICE
WOONRUIMTE BEMIDDELING
BINNENWEG 93A
HEEMSTEDE
TEL. 023-282856
Zoekt appartement/etage in
Zandvoort met eigen k.d.t.
voor zelfstandige ondernemer
28 jaar (m) uit Heemstede tot
ƒ 600,-incl.

Het wordt lente!
De nieuwe trends
in kleuren verf
van o.a.
DulUX

en Flexa

en de nieuwe kollektie
Sanderson behang
vindt u bij

w

•McDonald's
•
•
1.»

KEUR en zoon
Paradijsweg 2, Zandvoort

Lekker gezellig.

McDonald's Zandvoort
is weer de hele week

open
Maandag t/m donderdag
11.00 tot 19.30 uur.
Vrijdag t/m zondag
11.00 tot 21.30 uur.
Bij minimum besteding
van 7,50 een moppenmok

voor slechts 1,-

Haltestraat 13,
2042 LJ Zandvoort
vraagt:

banketbakker m/v ± 20 jaar
serveerster ± 20 jaar
Soll. na tel. afspr. 02507-14738
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Daverende lachsalvo's tijdens optreden „De Wurf'

BRIEVENBUS

De Zandvoortse folkloristen
schitteren in nostalgisch stuk
ZANDVOORT - Tijdens de eerste voorstelling van het blijspel „Het aanzoek van Jacob aan Anne-Mane", dat vorige week
zaterdag in Gebouw „De Krocht" door de „Folklore vereniging
de Wurf" op de planken werd gezet, heeft het publiek weer
kunnen genieten van een onvervalst stukje hoogstaand toneel
van eigen bodem
Het verhaal werd geschreven door
de in 1987 overleden Bep Jongsma
Schuiten en tot toneelstuk verwerkt
door regisseuse Alie Bol
Met dit, op de historie gebaseerde
stuk komt „De Wurf' tegemoet aan
de wens van het publiek een al meer
dan veertig jaar oude traditie voort
te zetten

Hoe goed kent u Zandvoort?
• Hoe goed kennen de Zandvoorters hun eigen dorp'
Om daar achter te komen begint het Zandvoorts
Nieuwsblad deze week met een nieuwe rubriek, waarin
om de veertien dagen een foto wordt geplaatst van een
plekje in Zandvoort Zandvoorters worden uitgenodigd
om bij de redactie van deze krant kenbaar te maken
welk plekje volgens hen op de foto staat De schriftelijke

Het verhaal speelt zich af, m het
toenmalige Zandvoort van rond
1910 Het toerisme staat nog zo'n
beetje m de kinderschoenen De nog
jonge weduwe Anne Marie Zuider
duin, wier man, Leen, tijdens een
vliegende storm op zee gebleven is
moet aan de kost zien te komen als
visventster Een zwaar beroep dat
destijds door veel Zandvoortse vrou
wen werd uitgeoefend

oplossingen moeten deze eerste keer uiterlijk 27 maart
binnen zijn Onder de goede inzenders worden drie
fraaie Parker fynschrijvers met opschrift verloot De Loopafstand
rubriek wordt wekelijks afgewisseld met de gebrmkelijBijna dagelijks trekt zij er te voet
ke oude school of clubfoto
op uit om in de regio haar waar aan
de man te brengen Vooral Haarlem
en Bloemendaal zijn vanwege de
Foto Wilfr ed Overwale
„geringe" loopafstand bij de dames
zeer m trek
ADVERTENTIE

Een van haar vaste klanten uit de
bloemenstad, Jacob Houtzager, een
gewezen zeeman raakt verliefd op
haar en besluit Anne Marie eens in
haar geboortedorp op te zoeken Als
ondersteuning van zijn voorgeno

Gedenken en vieren
ZANDVOORT
De besturen
van de parochies Agatha, Antom
us en Paulus hebben het boekje
'Gedenken en vieren' uitgegeven
In het boekje wordt uitvoerig be
schreven hoe belangrijke levens
momenten in de kerk worden ge
vierd Het gaat hier om bijvoor-

beeld geboorte, doopsel, eerste
communie, het vormsel, huwelijk,
jubilea Ook komen zaken als zorg
bij ziekte en overlijden aan de
orde Met het boekje is, met het
oog op toekomst, ook duidelijk
wat parochianen en voorgangers
in de drie gemeenschappen van
elkaar te verwachten hebben

Weekenddiensten
Weekend. 18/19 maart 1989
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10 00 uur Palmzondag, D S
J A van Leeuwen, met medewerking
van kmderennevendienst
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10 00 uur
Kmdernevendienst
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
\PB
Zaterdag 10 45 uur dienst in Nieuw
Unicum
Zondag 10 30 uur DS J H Marwitz
Roomskatholieke Kerk
Zaterdag 19 00 uur Euchanstievie
ring, J v d Meer
Zondag 10 30 uur Woord Komm

viering m m v Caeciliakoor en
Jeugdkoor
Kinderwoorddienst
Kerk v.d.Nazarener«mdnm», Zijlweg 218, Haarlem.
Zondag 0930 uur Zondagsschool
/Bijbelgespreksgroepen
10 30 uur Palmzondag, ds J Over
duin
19 00 uur Doopdienst, ds J Over
duin
Jehova's Getuigen Gem Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem
Zat 17 00 19 00 uur en maandag
19 00-21 00 uur Inl R van Rongen,
L Meeszstraat 14, Haarlem, tel 023
244553

Kerkdiensten
Weekend 18/19 maart 1989
POLITIE tel 13043, Alarmnum
mer 14444
BRANDWEER tel 61584, alarm
nummer 12000
\MBULANCEtel 023319191 (Onge
\alllen), Centrale Post Ambulance
\ervoer (CPA) Kennemerland
DIERENAMBULANCE (Regionale)
023 334323/363476
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord
tel 19507, Ade Scipio Blume Huisirtsenpraktijk G J J. Mol/P C.F
Haardekoper Voor dienstdoende
Mts bellen tel 15600/15091 Verdere
inlichtingen omtrent de weekend
diensten worden verstrekt via de te
lefoonnummers van de huisartsen
\nderson, 12058; Drenth, 13355, Fliermga, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts Hiervoor de eigen tand
irts bellen
\potheek: Zeestraat Apotheek, J W
\eutel, tel 13073

Dienstencentrum Zandvoort. Konm
gmneweg l, tel (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dmsd
t/m vnjd 09 00 09 30 uur
Belbus- Om van de belbus (voor be
woners van 55 jaar en ouder) gebruik
te kunnen maken, dient men zich 24
uur van tevoren op te geven bij Huis
m de Duinen, tel 13141, tussen 11 00
en 17 00 uur De kosten bedragen
ƒ1,50 per persoon per rit binnen de
gemeente

Alg Maatschappelijk Werk Zandvoort Noorderstraat l, tel 13459 bgg
023 320899 of 320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver
der volgens afspraak Deze hulpver
lening, beschikbaar voor iedere m
woner van Zandvoort, is gratis
Wijkverpleging Voor informatie Telef. Meldpunt Sexueel Geweld, tel
over de dienstdoende wijkverpleeg 023 329393 op werkdagen 12 00 14 00
Kundige 023 313233
uur en ma avond 19 00 21 00 uur
\ erloskundige. Mevrouw Tine Ouds
hoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort, Wetswinkel- Gemeenschapshuis L
Davidsstraat Eerste en derde
tel 02507 14437, bgg 023 313233
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor woensdag van de maand van 17 30
beckestraat 17 te Zandvoort, tel 18 30 uur
15847
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverle- Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
nmg- Voor informatie, advies en dinsdag v d maand m 't Stekkie, Fle
hulp tel 17373, op alle werkdagen mmgstraat 9, 20 00 21 00 uur
\an 10301230 uur Schriftelijk Storingsdienst Gasbedrijf: tel 17641
Taxi tel 12600
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur J M
Pekelharmg
Kantoor Gasthuisplem
12 Zandvoort tel 02507
17166 Postadres
postbus 26 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13 16 u
dinsdag 10 13 14 16 u
woensdag 911 u
donderdag 10 12 en 13 17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70 1421
AA Uithoorn Tel 0297540041 Postadres
Postbus 223 1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties tel 020 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie Gasthuisplem 12 Zandvoort tel
02507 12066 Postadres postbus 26 ?040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Faxnummer redactie 020 6684859
Abonnementspnjzen ƒ 13 50 oer kwartaal ƒ
24 75 per half jaar / 44 75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1 25
Opgave abonnementen, vertiuizmgen.etc
maandag t/m vrijdag 08 30 17 uur telefoon
(020) 6 68 13 00
Bezorgklachten vrijdag 9 12 u tel 02507
17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941

Zwaar gekneusd
ZANDVOORT
Tijdens werk
zaamheden bij het Vendoradopark
aan de Vondellaan raakte vorige
week dinsdag een werknemer zo erg
gewond dat hij in het ziekenhuis
moest worden opgenomen
De man kwam met zijn been in een
uitsparing van de vloer van een m
aanbouw zijnde woning terecht Hij
werd overgebracht naar het Marine
hospitaal in Overveen waar de arts
constateerde dat zijn been zwaar ge
kneusd was

B Burgerlijke stand
Periode 7 tot 13 maart 1989
Ondertrouwd
Hendncus Cornelis van Gog en
Hendnka Johanne Fransen, Gijsbertus Jacobus Maria van Staveren
en Ellen Krnntje Herta Koper, Cor
nplis Albeitus Johannes van Hat
turn en Carohna Johanna Christma
Maria Stem
Overleden
Sara Hennetta Leersum, geb Bar
biers, oud 92 jr, Anna Wardenier,
geb Vorsterveld, oud 72 jr, Hendrik
Simon Meijer, oud 60 jr, Dirk van
Durjn, oud 77 jr, Maria Ahda Balm,
oud 89 jr

Het talent is bij , De Wurf ruim
schools voorhande dat bleek over
duidelijk met het optreden van
hoofdrolspeelster Ans Veldwisch

Democratie en
huwelijk
Zo'n 3 weken geleden berichtte
deze krant dat 4 met name genoem
de Zandvoortse , leken" hun dorps
genoten m de echt mogen gaan ver
binden Dit, daar de verbale expres
sie der dienstdoende ambtenaren
blijkbaar met meer toereikend was
Ik heb mets aan te merken op de
persoonlijke integriteit der uitvei
korenen Integendeel, zij lijken mij
best capabel voor zover ik ze ken
Zij zullen hun trouwlustige mede
burgers dan straks ook ongetwijfeld
wijzen op de democratische veihou
dingen binnen het huwelijk

Als Anne Marie etaleerde zij haar ac
teertalent op voortreffelijke wijze,
men besluit, de dorpsschone het hof geassisteerd door Bob Gansner en
te maken, heeft Jacob buiten het ge Engel Kerkman als de behulpzame
bruikehjke bosje bloemen een flesje buren Dirk en Jaep Beide heren wis
likeur (Parfait d'Amour) voor haar ten met hun enerverende optreden,
waarbij het soms wat ongenuanceer
meegebracht
de taalgebruik de boventoon voerde
Anne Marie komt op de proppen veelal de lachlust van het publiek op
Daarom is t zo jammer dat hun
met een restantje , geestrijk vocht te wekken Wim Schilpzand over
daar nu juist geen spran
dat zich al jaren m het kastje van tuigde in zijn rol als de wat verlegen benoeming
voorbeeld van is
haar dressoir bevindt De samenstel bruidegom Jacob voldoende Hedi kelend
Deze mening werd niet gedeeld
ling van de „borrel" blijkt niet hele Gansner en Wil Vleeshouwer m de door
wethouder die t wél bin
maal betrouwbaar en Jacob gaat dan bijrollen een dikke pluim voor het nen een
't
democratisch
raamwerk
ook prompt, na de tweede , neut" door hun getoonde spel verdienden vond passen
onderuit Paniek op het toneel, hila Hartverwarmend was het optreden
riteit in de zaal De hulp van de bu van de 83 jarige Jans Bakkenhoven
In de Haarlemmermeer kijken ze
ren wordt ingeroepen om het „lijk" Werkelijk groots haar creatie als anders tegen zo n raamwerk aan
uit het huisje van de weduwe te ver opoe en weergaloos haar vertolking Daar werd niet gerecruteerd uit klei
wijderen De gebeurtenissen volgen van het levenslied van ,Stijloortje" ne kring, maar werd een oproep ge
elkaar nu m rap tempo op Maar
plaatst waarop 85 mensen reageer
zoals verwacht komt aan het einde
den 5 Kandidaten werden uiteinde
Pluimen
van het stuk alles toch nog op zijn
lijk uitgenodigd een proeve van be
Een pluim ook voor „De Wurf" kwaamheid af te leggen Na een aan
pootjes terecht
voor de prachtige kostuums en het tal
„schijnhuwelijken' waarin
decor en hulde aan soufleuse Rie ambtenaren die hun trouwjapon van
Karakter
Molenaar en technicus Freek Veld de vhermg hadden gehaald figureer
Knap werk van regisseuse Alie wisch voor hun vele werk
den, bleven uiteindelijk twee vrou
Bol, die met dit stuk haar veelzijdig
wen over Ik bedoel maar zo kun je
heid weer eens overduidelijk heeft
, De Wurf" zal dit stuk zaterdag ook te werk gaan
aangetoond Ondanks de wat sum nog eenmaal voor het voetlicht bren
miere gegevens van de schrijfster gen Er zijn nog enkele kaarten bij
Misschien kan de klok nog terug
heeft deze vakvrouw, puttend uit Tante Rie Molenaar te koop
gezet worden m Zandvoort Maar
haar eigen verleden een alleszins
dan niet te ver graag, want dan kom
aanvaardbaar te aanschouwen kijk Voor inlichtingen kan men bellen, je, historisch gezien, écht m 't regen
spel weten te componeren Rijk aan telefoon 19952 Want het bijwonen tentijdperk
historie, humorvol en met een vleug van een uitvoering van Folklore ver
G. J \ d. Laar
je sentiment Haar karakter verloo emgmg „De Wurf' is beslist de
Jan Snijerplein l
moeite waard
chent zich hier niet

ZAKELIJK BEKEKEN

Tien jaar mode
Ansje Molenaar

ZOEKT DRINGEND
voor werknemers van buitenlandse
bedrijven
gestoffeerde en 01 gemeub leerde

ZANDVOORT Met een receptie
vandaag viert modewinkel Ansje
Molenaar haar tienjarig bestaan aan
het Gasthuisplem hoek Kruisstraat
in Zandvoort Anders dan m andere
modewinkels en boetieks verkoopt
Ansje Molenaar geen ingekochte
goederen maar uitsluitend door
haarzelf ontworpen en vervaardigde
kleding Met haar doelstelling 'Het
ontwerpen van zeer draagbare ex
clusiviteit" heeft Ansje inmiddels
goede faam m Zandvoort verwor
ven

FLATS EN HUIZEN
in de driehoek
Amsterdam/Utrecht / Den Haag
020-44.87.51 (4 l„nen,

RENTHOUSE INT B V
Nederhoven 1 9 2 1

Amsterdam

(hd WW)
^er^

i ig v d „enieo te A aim

Fietsbotsing
ZANDVOORT Twee fietsers zijn

zondagochtend ernstig geraakt op
het fietspad tussen Zandvoort en
Noordwijk Door nog onbekende
oorzaak botste een toerfietser op te
gemoetkomende fietsers
Deze
maakte een val, waarbij hij ook een
andere wielrijder in zijn val mee
nam Beide zijn met breken en
schaafwonden naar Spaarnezieken
huis in Heemstede overgebracht

Fancy fair

•

Scène uit „Het aanzoek van Jacob aan Anne-Mane" van De Wurf.

VERENIGINGSNIEU W S

Geenfinaleplaats voor Zandvoortse equipe

„Heer en meester" team
wint van Oostburg
ZANDVOORT - Ondanks de
ruime overwinning op het
Zeeuwse Oostburg heeft het
NCRV radiospel „Heer en
Meester" voor Zandvoort geen
finaleplaats opgeleverd Met 37
tegen 26 punten eindigde de
badplaats vorige week donderdag in het voorlopige klassement op een niet onverdienstelijke elfde plaats Schiermon
mkoog blijft hiermee met 55
punten nog steeds de ranglijst
aanvoeren
Burgemeester Rob van der Heij
den en zijn secondanten, wethouder
Ide Aukema en econoom Dick Bais,
was er alles aan gelegen om als uit
dager van het Zeeuwse Oostburg,
collega burgemeester Kruize en de
zijnen de loef af te steken Terneer
daar de eventueel te winnen tiendui
zend gulden al bij voorbaat was ver
deeld onder de jeugd, als bijdrage
van een zogenaamde Ramp voor
skateboarders en een alarmvoorzie
nmg voor ouderen
„Heer en Meester" wordt al sinds
6 oktober van het vorig jaar live door
de NCRV radio wekelijks op radio 2
van 11 30 tot 12 40 onder leiding van
sentator Henk Mouwe uitgezon
den Het wordt door twee gemeen
ten onder leiding van hun burge
meester en geassisteerd door twee
inwoners gespeeld in verschillende
ronden en de vragen, in moeilijk
heidsgraad oplopend zijn onderver
deeld in verschillende catagorieen,
waaronder actualiteit, muziek, me
dia en film De eerste snelle vragen
ronde zette Zandvoort al meteen op
een voorsprong van 10 tegen 8 pun
ten, welke m de tweede vragenronde
zelfs nog werd uitgebouwd met 24
tegen 12 punten
Opvallend was hierbij de parate
kennis van de beide teamgenoten
Aukema en Bais en ook van der Heij
den kende zelfs in de sportvraag de
wereldtijd van de hardloopster Elly
van Hulst In rap tempo lieten de
heren zien, dat ze „de school" des
trjds wel degelijk hadden afgemaakt
In de actualiteitenrubriek wist Oost
burg nog even terug te komen en de
stand op 30 24 te brengen

Foto Bram Slijnen

Vereniging van
Huisvrouwen
ZANDVOORT De Nederlandse
Vereniging vooi Huisvrouwen orga
niseert dinsdagmiddag om 14 uur m
het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidstraat 17 een lezing over de
kracht en het effect van positief den
ken Aan de orde komen vragen als
'wat is het verband tussen wat men
voelt en wat men denkt' en is het
mogelijk negatieve gedachtenpatro
nen te transformeren en verborgen
kwaliteiten te ontdekken'
Eerder die dag wordt er een be
zoek gebracht aan de Effectenbeurs
in Amsterdam De reis gaat per trein
om 9 07 uur van het station Haar
lem

Snuffelavond

• De opnamen van het NCRV-radioprogramma onder leiding van presentator
Henk Mouwe De moeilnkheidsgraad van de vragen over allerlei onderwerpen
worden steeds hoger

De vragen over het Eurovisie
songfestival bleken voor de Zand
voorters toch wat te moeilijk De
spanning in studio l was te snijden
en de twintig meegekomen Zand
voortse supporters genoten dan ook
met volle teugen in het vooruitzicht
op een riante overwinning
Voor de telefoonvraag kon Zand
voort kiezen uit drie enveloppen en
de middelste door van der Hejden
gekozen envelop behelste de vraag,
„waarom Jozef Haydn ooit op 17
jarige leeftijd van het koor uit de
Stefankerk in Wenen werd ge
schopt" Het was de bibhothecares
se Len van Twisk die in de thuishave
als „denktank" per telefoon in 431
minuten het goede antwoord wist te
melden Nadat aanvankelijk de bur
gemeester de baard in de keel als de
oorzaak aan wees, kon zij met haar
tweede antwoord, waarbij het afge
knipte staartje van de haardos van
een medekoorlid het „ontslag op
staande voet" had bewerkstelligd 7
punten m de wacht slepen en daar
mee de eindstand op 37 28 brengen
Zandvoort was hiermee goed voor
een elfde plaats m het voorlopige

ZANDVOORT Zaterdag organi
seert de Nicolaas basisschool van 11
tot 15 uur een fancy fair in de Grote
Kroft Het doel van de fancy fair is
geld bijeen te krijgen voor de uitbrei
ding van de speelplaats en het kamp
Tijdens de fancy fair is ook een lote
ry waarbij verschillende prijzen te
winnen zijn

emdklassement terwijl Oostburg
met een 26ste plaats genoegen moest
nemen
Schiermonnikoog staat
hiermee met 55 punten nog steeds
aan de leiding zodat het Zandvoort
se resultaat uit de 52 gemeenten, die
tot nu toe aan het denkduel meede
den beslist met onverdienstelijk ge
noemd hoeft te worden

dag vanaf 19 30 uur in restaurant
Delicia Kerkstraat 16 De eerste
deelnemer vertrekt om 2001 uur De
afstand van de rit is ongeveer twin
tig kilometer De rit wordt verreden
binnen de gemeente Zandvoort en
telt mee voor het clubkampioen
schap van Sandevoerde

Bomschuiten
ZANDVOORT Zaterdag houdt de
Bomschuiten Bouwclub haar jaar
lijkse open dag Belangstellenden
kunnen dan van 14 tot 17 uur m het
clublokaal bekijken wat de leden
aan het bouwen zijn

Vrouwen Van Nu
ZANDVOORT
Maandagavond
gaat de vereniging Vrouwen Van Nu
klaverjassen om paasprijzen m res
taurant Delicia aanvang 19 30 uur

ZANDVOORT Vanavond organi
Volgende week woensdagmiddag
seert de Zandvoortse Postzegelclub woidt er om 14 uur in Hotel Triton
om 20 uur in het Gemeenschapshuis een lezing door de heer Loogman
de tweemaandelijkse snuifelavond georganiseerd over het oude Egjpte
Belangstellenden kunnen daai te Aan de hand van replica wordt ge
recht voor allerlei informatie over toond waaruit het leven van de
postzegels,
inlichtingen
tel vrouw bestond in de Gouden Eeuw
van Egypte
02507 16456

Autopuzzelrit
ZANDVOORT De Autosportvere
mgmg Sandvoerde organiseert za
terdag een autopuzzelrit waaraan
iedere sportieve automobilist deel
kan nemen Ei wordt gereden in de
A B en C klasse Het inschrijfgeld
bedraagt twaalf gulden (leden knj
gen een korting van twee gulden)
Gelegenheid tot inschrijven zater

Hond bijt vrouw
ZANDVOORT Tijdens een \\.rn
deling lanss het fatiand weid ten
19jange \iou\\ dooi ccn hond gt.be
ten De hond bleek liet eigendom IL
zijn \an een \an de stiandpachtiib
De jonge \iou\\ laakti, licht °t\\oncl
Omdat do ei"enaai tatieid \\as di_
kosten \an een tetanus i i]tctit IL
\eigoedcn zag het slachtoifei af \ in
\eideie aangifte
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SAM-SIN MENU

BV Play-ln

Wij bieden u nu de mogelijkheid om uit 18 gerechten

zoekt voor haar automatenhal m
Zandvoort

•UW.3 FAVORIETE GERECHTEN te kiezen

_ _

_

^fhaalprijs

26,50

Een ei hoort erbij
Gezellig Pasen met

U KUNT HIERVAN 3 GERECHTEN UITKIEZEN.
12. FOE YONG HAI
SIJEO PAAI KWA

Haar/zijn taak zal voornamelijk
bestaan uit het houden van
toezicht in de hal en het verrichten
van kassiershandelmgen Is uw
leeftijd 30 tot 45 jaar?
Heeft u gemakkelijk kontakt met
mensen''
Heeft u overwicht9
Bent u n meer handelende dan
afwachtende persoonlijkheid'
BIJ gelijke geschiktheid geven wij de
voorkeur aan een vrouw
Heeft u interesse, bel of schrijf
Schriftelijk, Kerkstraat 11, 2042 JC Zandvoort
Telefonisch, ma of di van 10 00-12 00 uur
02507-13580

13.

BABI PANGANG SPECIAAL

14.

BABI PANGANG
A LA HONG KONG

15.

(origineel geroosterd speenvarken
lekker knappeng met aparte saus,
een bekend CANTONEES gerecht)

16.

BABI KETJAP
CHA SIJEO

17.

(geroosterd mager vlees op originele
CANTONESE wijze bereid met
pikante saus)

7.

18.

(gepaneerde varkensvleesballetjes
met zoetzure saus een bekend
CANTONEES gerecht)

ventilerend nylon
met tenniszool (+ draaipunt)

Rose/wit
Blue/wit

(geroosterde kip met kerriesaus)

KIP MALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)

YIN YOUNG SATÉ

Gerechten met miehoen
of Chinese bami

(2 stokjes varkenssate en 3 stokjes
gegrilde kipsate met pindasaus)

ƒ4,50

Beach and Bodyshop

extra

Grote Krocht 20b

Chin. Indisch restaurant
Haltestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort. Tel. 17897

Haarlems Dagblad

Bij inlevering van deze advertentie geldig t/m 24 maart.

vraagt voor

Zandvoort
Te koop

Kroon Mode

zgan

materialen

Deen bij
<v-

deHOmrzakBn

PETER VERSTEEGE
WIELERSPORT

Haltestraat 31
Zandvoort .

HALTESTRAAT 55

Unimag 6 cil
diesel '80
2 bandenshovels
2 Landrovers
2 Toyota jeeps
2 diepladers
6 graafmachines
tractor m frees
MG laad-graafcombi
DAF-kieper m kraan

Stretch
pantalons
in 8 kleuren

59,mt 40 t/m 48
nu tijdelijk
2 stuks voor

ƒ 100,-

03486-1750

ZWEMMEN EN LESSEN
In modern instructiebad.
Moeder-kind zwemmen
Lessen v a 3 jaar voor het
A- en B-diploma
Lessen voor volwassenen
Conditiezwemmen en
aquarobic lessen
Individuele begeleiding

Gediplomeerde
Pedicure
KOMT OOK
AAM HUIS
Tel afspraken tussen
1800-2000 uur

Tel. 15632.

30° warm water.

NAUWELAERTS DE A6E
Overveen - Bloemendaalseweg 152
Tel. 023 - 27 66 67

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

Voor een smakelijk paasfeest
natuurlijk naar uw warme bakker,
die dan weer zoals al tijd zijn uiterste
best doet om dat te doen slagen met
o.a. Paasbrood, Paastaarten,
Broodhaantjes, Pasteitjes, Zoutjes,
Paasschnit, Duivekaters, Cake,
Tulband, Paasgebakjes,
Voorgebakken stokbrood enz. enz.

x

echt leder met tenniszool

grijs/wit
blauw/wit onze prijs 6995
mt. 37 t/m 47
groen/wit
SNAUWAERT TENNISSCHOEN
echt leder
witte tenniszool + draaipunt
;ui u
maten 40 t/m 46

79,95

Onze prijs

Alle sportschoenen hebben een goed voetbed.

HERMAN HARMS

Min. leeftijd 15 jaar.
Aanmeldingen tel. 02507-12110.

Restaurant Queenie

Grote Krocht 22 - Zandvoort

Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort
Enthousiast team zoekt jonge mensen
met pit, voor directe indiensttreding zijn
plaatsen beschikbaar m de volgende
functies

SNOWWHITE
glazenwasserij
Tel 02507-17935

Bob Schmidt

(part-time) werktijden m overleg

* Afwashulp
Restaurant

m dag- of avonddienst

Bij: Brood- en
banketbakkerij

E. PAAP & ZN
Potgieterstraat 24,
tel. 12865

fde \%A
krant helpt
u op weg

* Leerling-kok
* Zelfstandig
werkend kok
Wij bieden u een goede salariëring,
wisselende werktijden, jaarbetrekking,
extra vakantie voor overuren en een
prettige werksfeer m een jong team
Voor informatie en/of sollicitatie
kunt u contact opnemen met
de heer B Duivenvoorden
Restaurant-chef, tel 02507 13599

Le Pierrot
Haltestraat 52
Zandvoort
Buiten ons uitgebreide a la carte
Menu van de week
*•**

Cocktail „Flonda"
***
Filets de Sandie „Butteifly"
licht gebakken snoekbaais
of
Cotelette d'Agneau Blue Bell
yeioobtetde lamshoteletjes
yeserveeid met veise <jt oenten, salad en
aat dappeltjei,
Glacé Caiamba

ƒ35,-

Dinsdag, woensdag gesloten
Voor reserveringen tel. 02507-17822

DE BEZORG(ST)ERS VAN
HET ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

'n Complete
bril voor
'n complete

prijs.

HI-TEC TENNISSCHOEN

* Café-kelners
* Restaurant-kelner
* Terras serveersters

HEELVOORDELIG
ZIJN OP UW OGEN.
Charmant damesmontuur
in 2 verschillende
tinten verkrijgbaar [of
herenbnl
metdubbel-focus
glazen

Bezorgers/sters

95

59,

onze prijs
slechts
Ook voor zaalsporten maten 35-42
(m halve maten)

SAM-SIN gerechten zijn met 2x witte
rijst.
l p v witte rijst is nasi of bami ook
mogelijk Service van de zaak'

KA LEE KAI

11.

SAMBALVLEES

Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst
de naam SAM-SIN vermelden en dan de
3 nummers van de door u gewenste
gerechten noemen

KOE LOU YOEK

10.

Originele ADIDAS
SPORTSCHOENEN

SI TJAP NGAU YOEK

(rundvlees m scherpe sambalsaus)

(gebakken gemengde verse
groenten met vlees)

9.

SI TJAP YOEK

(gesneden biefstuk m tausiesaus
een bekend CANTONEES gerecht)

TJAP TJOY

8.

bloemwerken

SJI TJAP KAI

(gesneden varkensvlees m
tausiesaus een bekend
CANTONEES gerecht)

(varkensvlees bereid met ketjap en
diverse Chinese en Indische kruiden)

6.

in al uw

(kipblokjes met tausiesaus, een
saus met knoflook, gedroogde
zwarte boontjes, paprika en diverse
Chinese kruiden Een bekend
CANTONEES gerecht)

BABI PANGANG (SPEK)

5.

Haltestraat 65 ,
Zandvoort
Tel. 12060

De specialist

YU KWO KAI TING
(kipfilet met champignons en
cashewnoten)

(geroosterd mager vlees met
champignons m zeer scherpe
pikante saus)

4.

J. BLUYS

PO LOU KLAI
(stukjes kip met ananas m heerlijke
kippesaus)

(geroosterd mager vlees met tauge
m pikante saus)

3.

BLOEMENHUIS

(omelet met vlees en groenten m
tomatensaus)

(geroosterde
varkenskrabbetjes
een bekend CANTONEES gerecht)

Fraai damesmodel Voor
modebewuste vrouwen

VERRASSEND VOORDELIG
U kunt kiezen uit een groot aantal
moderne monturen. Hiernaast
Exclusieve damesbril,
p
modieus, elegant montuur
enkele voorbeelden. Profiteer
Ongekende kwaliteit
snel want deze aktie is zéér
tijdelijk.

De leesbril bij uitstek
zowel voor dames als voor
heren, m 3 verschillende
tinten
'Pilotenmodel Zeer populair
Sterkte s +4 00 s 6 00 Hogere sterkte geringe bijbetaling * Zolang de voorraad strekt

KIES'KEURIG GEPRIJSDE BRILLEN BIJ
Wie niet alleen 'n lage prijs
maar ook kwaliteit en
service eist. kiest:

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel 02507-1 4395
Leverancier van alle ziekenfondsen

DESKUNDIGE
OOGMETING
door gediplomeerd
oog meetkundig e
met de modernste
apparatuur.

Dit zijn de bezorgers en bezorgsters van het Zandvoorts Nieuwsblad. Zij brengen u elke
donderdag door weer en wind de krant.
Mocht er toch iets misgaan, dan staan onze bezorgers voor u klaar om het alsnog goed te
maken
Servicenurnmer:
Voor nabezorging vrijdag van 9.00-12.00 uur: tel. 02507-17166. Tijdens kantooruren kunt u
ook terecht op ons kantoor Gasthuisplein 12 te Zandvoort
Maandag 13.00-16.00 uur. dinsdag 10.00-13.00, 14 00-16.00 uur, woensdag 9 00-11 00 uur,
donderdag 10.00-12.00, 1300-17.00 uur, vrijdag 9.00-12.00 uur

F
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Degradatie een feit voor heren

ZVM en KIC op
gelijke hoogte

Casino-ZVMwordt
terecht kampioen
ZANDVOORT - Vreugde en teleurstelling lagen afgelopen zondag
in de Pellikaanhal dicht bijéén.
Eerst was daar het verheugende feit
dat het Casino-ZVM handbal damesteam de titel in de afdeling Haarlem
voor zich opeiste. Een uur later het
gegeven van degradatie van de heren, die het niet konden bolwerken
en de laatste kans tegen Alkmaar
niet konden verzilveren, 18-28.
De Zandvoortse dames moesten,
voor dat de bloemen konden worden
uitgereikt, eerst nog wel winnen van
de reserves van ADO. Dat moest
geen probleem zijn aangezien ADO
onderaan de ranglijst stond. Maar in
zulke belangrijke wedstrijden kan
het wel eens anders uitpakken. Ondanks een lichte nervositeit speelde
het Casino-ZVM team een sterke
partij en liet het kampioenschap totaal niet in gevaar komen. Al snel
brak Marja Brugman met een fraai
doelpunt de ban. Dat leek bevrijdend te werken doch de tegenstand
van ADO was opmerkelijk goed. Tot
3-3 bleven de teams zelfs in evenwicht en voorkwam doelvrouwe
Anja Hendriks met enige knappe

reddingen een achterstand.
Daar ook in het ADO doel een
voortreffelijk doelvrouwe stond te
werken bleef de stand lang gelijk. In
de slotfase van de eerste helft kon
Casino-ZVM eindelijk afstand nemen. Fraaie doelpunten van Elly
von Stein en Erna van Rhee brachten de ruststand op 6-4.
De tweede helft begon prima met
een goed doelpunt van Diana Pennings, maar het taaie ADO team gaf
bijzonder goed partij en liet zich niet
overspelen. Toch was het duidelijk
dat de Zandvoortse dames het betere van het spel hadden en Janneke
de Reus zette, door het benutten van
een strafworp Casino-ZVM op fluweel. Vooral snelle spelhervattingen
maakte het team van coach Janna
Pennings erg gevaarlijk. Erna van
Rhee wist met een paar rake schoten
de eindstand op 13-7 te bepalen en
het feest kon beginnen. Bloemen en
kussen van bestuursleden en na afloop een gezellig feest in de ZVM
kantine. Een verdiend kampioenschap was een feit waaraan zeker
een positieve bijdrage werd geleverd
door trainster-coach Janna Pen-

Wiebe Beekelaar pakt
punt voor Zandvoort 75
ZANDVOORT - In de zware
uitwedstrijd tegen TOV heeft
Zandvoort '75 een verdienstelijk gelijkspel behaald, 1-1. Ook
al omdat koploper IJFC thuis
tegen Eemnes niet verder
kwam dan een doelpuntloos
gelijkspel blijven de Zandvoorters op de loer liggen.
De mannen van trainer Ad Branderhorst begonnen nerveus op het
hobbelige veld in Baarn. TOV zocht
direct de aanval en de Zandvoorters
hadden alle moeite om in hun spel te
komen. Reeds na vijf minuten had
Zandvoort '75 al het geluk aan haar
zijde toen een inzet van rechts, via
de binnenkant van de paal in handen
van doelman Wiebe Beekelaar belandde. De gastheren bleven aandringen, terwijl de badgasten de ba-

Voetbal
Zondag: TYBB-Zandvoortmeeuwen 14.30 uur te Haarlem.
EHS-TZB 14.30 uur te Haarlem.
Hockey
Zondag: dames ZHC-Alkmaar
12.45 uur Duintjesveld.
heren ZHC-Hermes 14.30 uur
Duintjesveld.
Handbal
Uitslagen: DS ZVM-ADO 2 13-7
(ZVM kamp.), DS Bato 3-ZVH 2 3-7,
DS ZVM 3-KIC 4 14-4, HS ZVM-Alkmaar 18-28, HS ZVM 2-Nieuw Vennep l 23-24, HS ZVM 3-Overbos l 1432, HS ZVM 4-Concordia 3 12-21, DJA ZVM-Odin 6-19, DJ-A ZVM-Concordia 11-8, DJ-B ZVM-HVH 2 6-16,
MA-A Odin 3-ZVM 2 2-19, MA-B
ADO-ZVM l 21-1, Welpen TYBB 1ZVM l 3-17.
Programma zaterdag uitwedstrijden, voor het kampioenschap van de
Afd. Haarlem: HJ-B IJmond-ZVM
17.30 uur, HJ-B ZVM-Blinkert. Zondag uitwedstrijden: HS HVH 3-ZVM
3 15.05 uur, MA-A HVH-ZVM 10.00
uur, MA-B Nieuw Vennep-ZVM
13.00 uur, Welpen Odin-ZVM 13.05
uur.
Thuiswedstrijden
Pellikaanhal:
MA-A ZVM 2-KIC 3 18.30 uur, DS
ZVM 3-Nieuw Vennep 3 19.15 uur,
HS ZVM 2-TYBB l 20.20 uur. Wedstrijden veld, op terrein binnencircuit: HS ZVM-Halfweg 12.00 uur, DS
ZVM-Concordia 13.15 uur.
Zaalvoetbal
Vrijdgavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur ZVM B jun.-DSC'74, 18.35
uur DSC'74 B jun.-IJmond, 19.10 uur
IJmond B-jun.-ZVM, 19.45 uur TZBKalmthout, 20.40 uur TZB 3-ZVM 3,
21.25 uur Zandvoort Noord 2-Koppers OG 2, 22.10 uur Zandvoort
Noord 3-Kalmthout 2.
Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.45 uur Scandals-AV Jan, 21.40
uur ZVM-HZV, 22.30 uur ZVM 5Sporting G 2.
Dinsdagavond in de Pellikaanhal:
19.00 uur Nihot/JBS dames-De
Brug, 19.45 uur Z'75-ZVM dames,
20.30 uur Zandvoort Noord-ZVM
vet., 21.15 uur Scandals-TZB vet.,
22.00 uur ZVM 4-Vrouwentroost.

kens probeerden te verzetten. Maar
door veel balverlies bracht Zandvoort '75 zichzelf in moeilijkheden.
Dit leidde in de tiende minuut tot
een doelpunt. Zandvoort '75 verspeelde de bal op het middenveld en
na een goede TOV combinatie verdween de bal onhoudbaar in het
Zandvoortse doel, 1-0.
Het duurde vijftien minuten voordat Zandvoort '75 voor het eerst gevaarlijk kon worden. Henry MarcelIe speelde zich vrij, maar zag zijn
schot net voorlangs gaan. Ondanks
dat Zandvoort '75 diverse hoekschoppen moest toestaan, kreeg het
meer vat op de wedstrijd en verscheen vaker voor het Baarnse doel.
In de 30e minuut werd Henry Marcelle gevloerd, de door hemzelf genomen vrije trap bereikte Wim
Paap, die uitstekend inkopte. De bal
kwam tegen de paal voor de voeten
van Paul Longayroux, die zich niet
bedacht en de gelijkmaker binnen
schoot. Tot aan de rust werden beide
doelmannen nog enige malen aan
het werk gezet, de ruststand bleef
echter 1-1.
In de tweede helft wederom een
aanvullende start van TOV dat
Zandvoort '75 terug drong. Veel
hoekschoppen voor het doel van
Zandvoort '75, maar Wiebe Beekelaar toonde zich een betrouwbare
sluitpost. Het was OJK aan hem te
danken, dat de Zai,5voorters geen
achterstand opliepea. Ook een vrije
trap van de linke: spits van TOV
werd door de Zandvoortse doelman
uitstekend verwerkt. Naarmate de
strijd verstreek kwam Zandvoort '75
meer aan bod en ontstonden er mogelijkheen. Schoten van Longayroux, Koning en Marcelle hadden
echter geen succes en in de 1-1 stand
kwam geen verandering meer.

21-23 SVJ
21-23 DCO
21-21 SVB

21-18
21-17
21- 5

Sportinstuif

ZANDVOORT - Met enkele
plaatsballetjes en een goed blok was
Marjan Giesberg goud waard voor
het eerste damesteam van Sporting
OSS, in de beslissende vierde set tegen OVRA 2, 3-1. Eerder in de week
wisten de dames al door te dringen
tot de halve finales van de districtsbeker.
De Zandvoortse heren konden
maar in één set overtuigen, hetgeen
niet voldoende was tegen Van Nispen, 0-3. De jeugd van Sporting OSS
is zich al volop aan het voorbereiden
voor het Garnaeltoemooi van aanstaande zondag.

MIEUW-VENNEP - Elke woensdagmiddag van kwart voor twee tot
kwart voor drie wordt er in sportzaal I in Linquenda een sportinstuif
georganiseerd voor buitenlandse
vrouwen. De vrouwen werken aan
hun conditie en houden looptrainingen. Daarnaast worden er sporten beoefend, zoals volley- en basketbal, hockey en badminton. Meedoen kan voor twintig gulden voor
een half jaar, een tientje per drie
maanden, of een gulden per keer.
Wie interesse heeft kan gewoon
langskomen, of eerst bellen naar
Terwijl iedereen zich al verzoende
Corrie Dam via 02526-72872.
met een vijfde set, bij een 7-10 achterstand in de vierde set, kromden
de dames van Sporting OSS nog eenmaal de ruggen voor een serke eindsprint. Trainer-coach Jan Philippo
herinnerde de dames in een time-out
NIEUW-VENNEP - De manege eraan dat de ervaringen van Spor'Blex Xantos' houdt op 2 april weer ting in een vijfde set met het rallyde jaarlijkse ruilbeurs. Rijtuigen, point-systeem niet bepaald groots
arresledes, kleding en andere spul- waren.
len die met paardensport te maken
Zodoende wist hij de Zandvoorthebben, verwisselen weer van eige- sen te motiveren om de set alsnog te
naar vanaf 's morgens half negen in pakken en dat lukte. Punt voor punt
de manege op 't Kabel. Informatie liep Sporting in en verder weg van
over de beurs geeft de familie Cats- OVRA. Vooral wanneer Marjan
hoek, 02526-72026.
Giesberg op de middenpositie ver-

Paardenspul ruilen

Garnaeltoemooi

Zandvoortmeeuwen was blijkbaar
te gespannen in de strijd tegen Hillegom en kwam met in haar goede
doen. De laatste weken liep het voortreffelijk maar de druk bleek erg
groot te zijn. Hillegom nam al snel
een 1-0 voorsprong en gaf daarna
Zandvoortmeeuwen prima partij.
Foto Bram Stijnen

ben best een leuk en spannend seizoen gehad en achteraf zeg ik dat we
onterecht zijn gedegradeerd wat erg
vervelend is. Ik ga echter gewoon
door want het is mijn hobby en volgend seizoen moeten wij in staat zijn
om terug te komen" Doelpunten Casino-ZVM: Jan Drayer 7, Guido Weidema 5, Peter Pennings 3, Menno
Trouw 2, Erwm Spruit 1.

De Zandvoorters zochten direct
na die achterstand de aanval en Hillegom moest terug. De gastheren
hielden de verdediging goed gesloten en pas m de tweede helft wist
Frans Valks voor de gelijkmaker te
zorgen. Zandvoortmeeuwen heeft er
nog alles van aan gedaan om de overwinnmg mee naar huis te nemen en
kreeg wel kansen maar kon die met
verzilveren.

Toch kon ook hij niet verhinderen
dat de set Sporting uit handen glipte, 13-15.
De gehele tweede set keek Sporting tegen een achterstand aan die
wel weer werd goed gemaakt door
scherp serveren. Maar met name de
verdediging en de pass waren oneen van de betere teams m de pro- zorgvuldig waardoor de spelverdemotieklasse gerekend moet worden. lers weinig variaties in hun set-ups
Tegen VCH l voor de beker had- konden aanbrengen.
den de dames veel meer moeite. Met
13-15 en 14-16 in de laatste twee sets
De organisatie klopte eveneens
wist Sporting voor het eerst in haar niet en Van Nispen won met 11-15.
historie de halve finale te bereiken. De fraaie en scherp geplaatste serve
van Arnold Bergstra leverde Sportmg in de derde set vijf punten op,
Heren
maar daar bleef het bij. Van Nispen
draaide voluit en won met 7-15.
Coach Evert van Straten, die zijn
broer Rob verving, kon het nog niet
bevatten na de wedstrijd tegen Van
Garnaeltoemooi
Nispen. „Ik heb de heren van SporDe aspiranten bereiden zich voor
ting in eerdere wedstrijden ervaren op hun jaarlijkse jeugdtoernooi, het
als een agressief, goed spelend team, zogenaamde garnaeltoernooi dat komar wat zij in deze wedstrijd heten mende zondag in de Pellikaanhal
zien was behoorlijk mat.
wordt gehouden.
De sfeer, elkaar oppeppen en onEn het belooft weer een ware voldersteunen, dat miste ik." En de leyballhappemng te worden. Van
coach had zeker reden tot moppe- 09.30 uur 's morgens tot 17.30 uur 's
ren, want wat Sporting liet zien, op middags laat de jeugd van Sporting
de eerste set na, was pover. In de OSS zien hoe zij het afgelopen seieerste set was het met name Ed Jak zoen gegroeid zijn in hun spel.
die excelleerde op de hoofdaanval.

Sporting OSS-dames
scheen. Met haar lengte was ze een
onpasseerbaar blok en haar scherpe
plaatsballetjes stichtten veel verwarring in de Haarlemse verdediging.

Sporting
De overwinning op OVRA, die op
de tweede plaats stond, mag gezien
worden. Met name in de eerste twee
sets verrichtte de defensie van Sporting erg goed werk. Dit was de basis
voor twee setoverwinningen met 1510 en 15-9.
De derde set dacht Sporting het
karwei even te klaren en' was de
scherpte wat minder. Hiervan profiteerde het sluwe OVRA onmiddellijk, 9-15. Terwijl Adrienne Akkerman op de middenaanval goed werk
verrichtte, werd Marja van der Lugt
ingewisseld voor Jolanda Dekker
wat voor wat meer agressie in het
team zorgde. De overwinning op
OVRA toonde aan dat Sporting tot

Nederlands softbalteain
geeft TZB jeugd trainini

Uw krant niet
ontvangen?

De TZB softbaljeugd
aan slag

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166
Fokker slaat slag
Matige visvangst
in Zwitserland

SCHIPHOL - De Zwitserse regionale luchtvaartmaatschappij Crossair heeft bij Fokker vijf Fokker 50's
besteld en optie genomen op een zesde. Voor Fokker is dit een zeer interessante order, aangezien Crossair
tot dusver het nieuwe Zweedse verkeersvliegtuig SAAB 2000 steunde,
STANDEN
dat net als de Fokker 50 geschikt is
VOETBAL
voor het vervoer van circa 50 passagiers. De SAAB 2000 is een verlengde
Vierde klasse KNVB:
Velsen
17-27 Hoofddorp 17-15 uitvoering van de kleinere SAAB
DIO
17-25 De Brug 17-14 340, waarvan Crossair reeds een groTYBB
17-24 VSV
17-13 te vloot in dienst heeft. De Fokker 50
GeelWit
17-22 DSOV
17-11 is echter eerder beschikbaar dan de
Zweedse concurrent, waarvoor beRenova
17-20 Hillegom 17-10
halve van Crossair nog geen toezegv. Nispen
17-16 Z.meeuw
17- 7
gingen voor bestellingen zijn binnengekomen. De SAAB 2000, die nog
Vierde klasse KNVB zaterdag:
IJFC
17-27 Bl'daal
17-16 in het tekentafelstadium verkeert,
Zandv.'75 18-27 DSC'74
17-15 kenmerkt zich in vergelijking tot de
TOV
17-24 NAS
17-15 Fokker 50 met een hogere vliegsnelEHS
17-18 Eemnes
17-13 heid. De romp is echter smaller.
OSDO
17-17 Hoofddorp 17-12
SMS
17-17 Halfweg
18- 5
Tweede klasse HVB
WH
20-29 EHS
20-20
Vogelenz. 21-26 Sp.stad
20-18
DSC'74
19-25 Schalkwijk 21-17
Alliance
19-22 TZB
20-15
KIC
20-21 Sp.vogels 20-14
BSM
20-20 Heemstede 20-13
Eerste klasse HVB Zaterdag
Zandvrtm. 21-29 SCW
21-21
KIC
21-29 J. Hercules 21-20
Energie
21-27 Kennemers 21-19
SVIJ
Velsen
Hillegom

nings. „Het was nog lastig vandaag
maar het was een grandioos slot van
deze competitie", aldus de Zandvoortse trainster. Ik ben nu driejaar
bezig met dit team en van de derde
plaats via de tweede naar de eerste
geklommen. Erg leuk dat het zo gegaan is. Het is een leuke groep en de
sfeer was heel erg goed. Dat blijkt
ook wel, als er twee dames van vakantie terugkwamen om deze wedstrijd mee te kunnen spelen. Ja, het
was heel feestelijk en ik mag wel
zeggen dat we terecht kampioen zijn
geworden. In de derde divisie wordt
het volgend jaar wel zwaar maar met
dezelfde motivatie moet het best
kunnen gaan".
Doelpunten Casino-ZVM: Erna Casino-ZVM behaalde een zeer verdiende titel
van Rhee 6, Elly von Stein 2, Janneke de Reus 2, Marja Brugman l, Dia- sterke Alkmaar bleek een te zware Zandvoorters hebben wel geknokt
na Pennings l, Wendy van Straaten opgave voor het Casino-ZVM team. voor een beter resultaat maar Alk1.
Aanvallend is Casino-ZVM dit jaar maar had eenvoudig meer klasse en
aardig gegroeid, maar zoals ook te- won gemakkelijk met 18-28, waargen Alkmaar bleek, klopte het verde- door Casino-ZVM het volgend jaar
Heren
digend nog niet. Er zit echter vol- in de afdeling moet gaan proberen.
De Zandvoortse heren moesten de doende talent in de groep om het
„We hebben zesmaal met één punt
laatste wedstrijd tegen Alkmaar verloren terrein volgend jaar terug verschil verloren, waaruit blijkt dat
winnend afsluiten om degradatie te te winnen. Bij de rust keek ZVM al we routine missen", stelde trainerontlopen. Het geroutineerde en zeer tegen een 12-16 achterstand aan. De /coach Jan van Limbeek. „We heb-

ZANDVOORT - Het zaterdagteam
van Zandvoortmeeuwen heeft afgelopen zaterdag een belangrijk punt
laten liggen. Tegen Hillegom kwa
men de Zandvoorters niet verder
dan een 1-1 gelijkspel en door de
overwinning van KIC staan beide
teams op gelijke hoogte. Op l april
volgt de laatste wedstrijd en bij
winst van Zandvoortmeeuwen en
KIC krijgt de competitie een verlenging m de vorm van een beslissingswedstrijd

ZANDVOORT - De Zeevisvereniging Zandvoort hield vorige week
een viswedstrijd vanaf het strand en
door het fraaie weer was de opkomst
erg groot. Vijftien vissers waren
naar deze strijd toegekomen, mede
door de berichten dat er goed gevangen werd de laatste weken. Echter
ook nu weer bleek dat de ene dag
meer gevangen wordt dan de andere,
aangezien de verwachting niet uitkwam. Buiten verwachting werd er
matig gevangen en uiteindelijk, na
drie uur vissen, werd Henk Bluys
eerste met de vangst van één kilo vis.
Tweede werd Robert Demmers terwijl de derde plaats gedeeld werd
tussen Cas Al en Gerrie Driehuizen.
Laatstgenoemde haalde wel de
grootste vis binnen, een gul van 32
centimeter. De volgende strandviswedstrijd is op paaszaterdag 25
maart.

Zandvoortmeeuwen behaalt
belangrijke overwinning
ZANDVOOBT - Zandvoortmeeuwen lijkt er alles aan te
willen doen om de dreigende
degradatie naar de afdeling
Haarlem te willen voorkomen.
Door een overwinning op
DSOV (2-1) behaalden de
Zandvoorters uit de laatste
drie wedstrijden vijf punten en
kwamen nu op drie punten van
Hillegom, waartegen nog gespeeld moet worden.

duidelijk in de staart. In de laatste
tien minuten zouden alle doelpunten vallen. Een vrije trap van Chris
Jongbloed, waarop de DSOV doelman zich verkeek, werd door Frans
Post in de bovenhoek gekopt, 1-0.
DSOV probeerde de strijd een wending te geven maar de gevaarlijke
spits Van Berkel werd goed in de
gaten gehouden. Met nog twee minuten te gaan kwam een voorzet van
Sander Schuurman tegen een hand
van een DSOV verdediger en dat betekende strafschop. Riek Keur wist
deze mogelijkheid te benutten, 2-0.

des hadden weinig moeite om de
doorzichtige aanvallen te onderscheppen. In de eerste helft dus geen
spannende momenten voor de doelen.

verslapte en Van Berkel kon gemakkelijk scoren, 2-1. In de slotminuut
kwam er geen verandering meer in
de stand en kon Zandvoortmeeuwen
twee belangrijke punten aan haar
totaal toevoegen.

In de tweede helft veranderde dat
in eerste instantie niet zo veel, alhoewel Zandvoortmeeuwen meer aandrong. De Zandvoorters kregen enige vrije trappen maar die werden te
onzuiver genomen. Met veel inzet
knokten de Meeuwen voor de punten. Echte uitgespeelde kansen ontstonden er niet al probeerde Ronald
Halderman en Michel Dijkstra het
wel.
Het venijn van deze wedstrijd zat

„We hebben nog een mogelijkheid
om Hillegom in te halen", stelde een
verheugde trainer Richard Bruijnzeel na afloop. „We moesten risico's
nemen in deze wedstrijd omdat je
moet winnen. Tegen een aanvallend
ingesteld DSOV was dat moeilijk
maar het is gelukt. Het was geen
fraai duel maar wel spannend en nu
we punten pakken hebben we het
wat meer in eigen hand".

ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag was er op een zaaltraming in de
Van Pagéehal hoog bezoek voor de
softbalstertjes van TZB-Floris Vis.
Vier dames van het Nederlands softbalteam kwamen de training verzorgen voor het populaire meisjesteam
van coach Willem van de Sloot en
assistent coach Paul van Riemsdijk.
Willey Rietman, Ingeborg Cleeren, Irene Nijssen en pitcher Jacqueline van der Vlugt, die tot de beste
softbalsters van Nederland behoren,
zijn het afgelopen jaar Europees
kampioen geworden met het Nederlands team. Daarnaast spelen zij bij
de beste club van Nederland, namelijk Terrasvogels uit Santpoort
waarmee al zevenmaal de Europacup werd gewonnen en ook dit jaar
zijn zij daar weer favoriet voor.
Op professionele wijze dirigeerde
coach Willem van de Sloot zijn TZBFloris Visteam de zaal in waar zij
werden opgewacht door de dames
van het Nederlands softbalteam. Nadat zij zich aan elkaar hadden voorgesteld werd aan de warmmg-up begonnen en dat was een spectaculair
begin van een lange trainmgsmiddag die ongeveer zeven kwartier
duurde. Het lang en kort gooien en
het fielden en blokken werd uitstekend overgebracht op de jeugdige
Zandvoortse softbalsters. Ook het
pitchen en catchen werd op professionele wijze onderwezen. De TZB
pitchers Monique en Sylvia hadden
niet veel uitleg nodig omdat zij de
gehele winter met Van Riemsdijk en
Van de Sloot een pitcherscursus bezochten.
Ook de catchers Linda en Jolanda
zijn de gehele winter op cursus geweest en hebben beiden hun diploma adspirant-catcher behaald. Ook
was er een hele leuke slagtraming en

alle meisjes van het Floris Visteam
lieten zien dat ze goed bezig zijn met
hun favoriete sport, de softbalsport.
De sponsor van het meisjesteam
Floris Molenaar, had vorig jaar het
gehele team in fraaie kleren gestoken en bood nu schitterende softbaljacks aan voor het gehele team en
coaches.
Op zijn beurt zette Willem van de
Sloot de Santpoortse gasttrainsters
in de bloemen, die beschikbaar waren gesteld door Bloemenhuis W.
Bluys. De middag werd besloten met
een gezellige receptie waar ook ouders en bestuursleden voor waren
uitgenodigd. Heerlijke hapjes, aangeboden door Rennes Snackhouse
en Floris Vis vonden veel aftrek.

Nieuwe leden
De softbalvereniging TZB, dat het
twee seizoen positief had afgesloten,
heeft met alleen een schitterend
meisjesteam, maar ook het damesteam mag er zijn. Dat behaalde vorig
jaar het kampioenschap en verloor
slechts één wedstrijd. Bij TZB meidden zich vorig jaar de meeste nieuwe
leden aan hetgeen niet overtroffen
werd m Nederland, en de herenafdeling is de op vier na grootste. Als
enige met DSC'74 heeft TZB eenjongensteam weten te formeren m Nederland en ook een leuk pupillenteam is opgericht. Voor dit team is
nog plaats voor kinderen vanaf negen jaar en ook bij de adspirantenjongens kunnen nog enkele jongens
geplaatst worden.
Belangstellenden voor de softbal
sport kunnen inlichtingen verknjgen bij Bob Schmidt telefoon 17935
en bij Eelke van der Hoek telefoon
16271

Geen doelpunten van hockeyteams

ZANDVOORT - Na de goede
wedstrijden van vorige week
waren de resultaten van de
ZHC hockey teams nu aan de
magere kant. De dames verloren met 1-0 van Myra terwijl de
heren in en tegen Hoorn niet
De strijd tegen DSOV was niet
groots. In de eerste helft twee goed De spanning kwam nog even terug verder kwamen dan een 0-0
willende teams maar de achterhoe- toen de Zandvoortse defensie even eindstand.
Myra speelde pittiger dan ZHC,
dat dan ook niet in haar spel kwam.
De zwak leidende Myra scheidsrechters lieten veel te veel toe, en traden
met op tegen het harde Myra spel In
de eerste helft kon ZHC nog wel
overeind blijven maar een strafcorner in de tweede helft betekende een
1-0 achterstand. ZHC heeft nog wel
geprobeerd de gelijkmaker te forceren, en kreeg wel kleine kansjes,
maar het zat er niet in.

Heren
De strijd tussen ZHC en Hoorn
was niet groots, maar het uiteindelijke resultaat was toch bevredigend.

In een gelijk opgaande partij speelde
deze hockeystnjd zich voornamelijk
op het middenveld af. Door foutjes
over en weer kwamen er wel een
paar mogelijkheden, maar gescoord
werd er niet. De Zandvoortse heren
vingen met veel inzet het hoger op
de ranglijst vertoevende Hoorn be
kwaam op, en het 0-0 gelijke spel gal
de verhouding goed weer.

Prestatieloop
NIEUW VENNEP -

Getraind^
trimmeis kunnen op 18 maart op cU
straten-prestatieloop de halve ma
rathon van eenentwintig kilometei
hun conditie testen Minder ge
trainde sporticvelmgen kunnei
tien engelse mijlen, of tien kilometei
lopen en de beginnelingen kunnei
kiezen tussen een afstand van zes o
twceeneenhalve kilometer
De start van het evenement /a
plaats vinden om een uur op de pai
keerplaats van de Vespohal aan di
Oosterdreef
Inschrijving vana
twaalf uur
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Mazda 323 GLX 1.5 Hatchback
n onopvallende verschijning
De Ma/da 323 heeft al een verleden van 12 jaar. Na de introductie van de oer-323
met achlLT\\ielaandrij\ ing werd de/e na ruim 3.jaar \crvangen door een modernere 323 met M)orwielaandrij\ ing, die ruim 2 jaar geleden in/.ijn huidige gedaante op
de murkt kwam. De grote kracht \an de 323 is zijn enorme keu/.e uit motoren en
carrosserie-varianten. Zo is er een drie- en vijfdeurs hatchback, een vicrdeurs
sedan en \oor de mensen die ruimte /oeken, een stationcar die bij Ma/da Estate
genoemd wordt. De \eelheid in keuze bij de motoren varieert van een 1.3 liter tot
een l .5 liter en \ oor de sportievclingen is er een l .6 liter al dan niet voor/ien van een
lurbo. \ oor de kilometervreters onder ons is er ook een uitvoering meteen 1.7 liter
dieselmotor. Het topmodel van de 323-range, niet alleen qua prijs maar ook qua
prestaties, isdc 1.6M6V GTX Turbo Formule-I, vrij vertaald: een vierw ielaangedreven auto met een 1.6 liter motor met 16 kleppen en voor/icn van een turbo.

Fiat in beweging

Techniek

Motor: 4 cilinder lijnmotor met ongeregelde katalysator en hydraulische
klepstoters. Cilinderinhoud: 1498
Fiat start op I maart 1989 met een heel
cm3. Boring en slag: 78x78,4 mm.
bij/onderc actie rond de Auto van het Jaar:
Compressieverhouding: 9: l . Max.
iedereen die gedurende de maand maart
vermogen: 54 kW (74 pk) bij 5500
een nieuwe Fiat Tipo koopt, wordt uitgetpm. Max. koppel: 113 Nm bij 3200
nodigd voor een bezoek aan een van de
tpm. Aandrijving: voorwielen. WielFiat-tabrieken in Turijn. In het kader van
ophanging. voor onafhankelijk met
deze actie wordt ongeveer 1200 personen
McPherson veerpoten en driehoekseen reis naar Turijn aangeboden.
draagarmen en torsiestabilisator, achDeze campagne, die zeker gezien z'n omter onafliankelijk met schroefveren en
vang uniek is in de autowereld, valt getorsieslabili.sator. Velgmaat: 5J-13.
deeltelijk samen met het Lente-Festival bij'
Bandenmaar 175/70 SR 13. Lengte:
de Fiat-dealers, dat plaatsvindt van 2 tot
399 cm, breedte: 164,5 cm, hoogte:
en met 13 maart. Tijdens deze periode zal
139 cm, wielbasis 240 cm, spoorFiat Auto Nederland nog eens extra de
breedte: voor 139 cm, achter 141,5
nadruk leggen op het feit dat alle benzicm. Draaicirkel: 9,4 meter. Tankinnemodellen voldoen aan de strengste mihoud: 48 liter. Massa: 905 kg. Max.
lieunormen, de US 83 norm.
aanhangergewicht: 1000 kg geremd.

onopvallend zijn plaats inneemt tussen
vele concurrenten maar wel degelijk het
overwegen waard is

Prestaties
Topsnelheid 165 km/h. Acceleratie van O
tot 100 km/h m 12,5 sec

Geld
Ma/da 323 GLX 5 deurs l 5 ƒ 25.120,incl. BTW.
Motorrijtuigenbelasting van f 446,- tot
ƒ 456,-.

Tammer exemplaar

Prijsgarantie

Vv'ij reden een lammer exemplaar met l 5
hier motor m de vijldeurs carrossencvanant m GLX-uitvoenng. die voor
/ 25 120.- op de prijslijst staat De/e
broeder levert 54 kW (74 pk) en wordt
gevoed met Eurosuper Hi| heeft dan ook
de kwahfikatie 'schoon' meegekregen,
dat svil /eggen dal hi| is uitgerust met een
katalysator De/e l .5 liter motor is nieuw
en is voor/icn van het nieuwe Dual Induclion Control Systeem, dat /org draagt voor
een betere \erbrandingbij lagere toeren en
bij hogere toeren voor een rustiger verloop De motOF is ook voorzien van hydraulische klepstoters voor een lang en
\ooral onderhoudsvrij gebruik In de
praktiik komt het er op neer dat de motor
bijzonder rustig zijn werk doet maar ook
wat futloos geworden is. Opschieten
houdt m dat er veel geschakeld moet worden maar eveneens hoog m de toeren
doorgetrokken Doch het karakter van het
motortje is van dien aard dat je als van/elfsprekend rustig rijdt. In cijfers wil dit zeggen dat er ruim 12.5 sec. nodig is om
v anuit stilstand de 100 km/h te bereiken en
dat gaat gepaard met behoorlijk wat motorlawaai omdat je hem /o ver m de toeren
moet doortrekken. Na veel geduld kan de
topsnelheid van 165 km/h gehaald worden
en dat duurt vanaf 130 km/h behoorlijk
lang want mede door het overdnve karakter van de vijfde versnelling is de trekkraeht helemaal op.

De op I februari gegeven prijsgarantie
voor alle schone versies blijft van kracht
tot en met 15 maart, onafhankelijk van de
beslissing betreffende de BVB-stimuleringsregelmg. Dit houdt in, dat de Panda
1000 ie-serie, de Uno 45 S ie, en de Tipo
1.4 ie en l .4 DGT ie worden geleverd met
geregelde driewegkatalysator, benzineinspuiting en lambdasonde zonder meerprijs, daar Fiat Auto Nederland de meerprijs voor zijn rekening neemt.
Fiat introduceert tijdens het Lente-Festival nog een nieuwtje: het Rij Ultra-Voordelig plan. Hiermee is het mogelijk een

Interieur
De afwerking van het interieur is zeer
smaakvol meteen velours bekleding op de
/ittingen en ook de portieren zijn met die
stof afgewerkt. Op de middenconsole zijn
kleine extra bergruimtes met een atdekklep gemonteerd, om kleine dingen
aan het oog te onttrekken. Veilig en handig is de verlichting die in de portieren is
gemonteerd. De/e heeft twee functies, ten
eerste dat zodra het portier geopend wordt
er een rode lamp gaat branden, die het
passerend verkeer waarschuwt en ten
tweede is de onderkant van deze lamp
gewoon wit. zodat u in het donker kunt
?ien ol u in een plas water uitstapt of niet.
Het stuur is verstelbaar en ook de bestuurdersstoel is traploos naar alle kanten te
verstellen en ook te kantelen. De lendesleunen zijn eveneens verstelbaar. De zit-

Autonfeuws
door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Dit unieke aanbod doet Fiat om nog eens
extra te benadrukken dat de Tipo als Auto
van het Jaar 1989 op een zeer vooruitstrevende wijze wordt geproduceerd.

A Is n in de maand maan een Fiat Tipo koopt krijgt u er een bezoek aan de Fiatfabriek in
Turijn bij kado !

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM leent u geld! Lopende lening geen bezwaar!

ruimte voorin is ruim voldoende evenals
de hootdruimte en al met al zorgt dat voor
een goede uitgangspositie om lange afstanden te overbruggen zonder klagend uit
te stappen. Alle klokken zijn goed afleesbaar en - belangrijker nog - de bediemngshandels zijn goed onder handbereik geplaatst. De ruimte achterin is wat aan de
krappe kant, zowel de hoofdruimte als de
beenruimte. Zoals bij alle hatchback modellen is de kofferruimte variabel, alleen
moeten de zware boodschappen wel over
een drempel getild worden. De achterbank
is in twee delen neer te klappen en de
kofferruimte is zorgvuldig en stevig afgewerkt.

48 mnd.*

60 mnd.*

5.500,7.500,10.500,15.000,20.000,40.000,60.000,-

143,03
19V72
26610
380,15
506,87
1 006,38

120,48
160,89
222,88
318,41
424,55

De prijzen van de
nieuwe Ford
Fiësta
Het gebeurt maar weinig dat er eerst het
testverslag komt van een auto en later pas
de prijzen maar Ford heeft deze nu einde-

lijk vnj kunnen geven.
Fiësta l . l i C S d r s
Fiësta I . l i C S d r s
Fiësta l . l i C L 3 d r s
Fiësta l . l i C L S d r s
Fiësta l .4i CL 5 drs
Fiësta l .4i S 3 drs
Fiësta l .4i CLX 5 drs
Fiësta l .8 diesel 3 drs
Fiësta l .8 diesel 5 drs

ƒ 12.995,- incl. BTW

Z9ür-

per maand

(60 mnd.)
Benzineverbr. 1 :20

wegenbel, ƒ33,- p.mnd.

DAIHATSU - CHARADE
ƒ 16.795,- incl. BTW

per maand
(60 mnd.)

Benzineverbr. 1 :22

ZONDER AANBETALING • Lopende financieringen geen probleem!!

////Auto Guit
Uw betrouwbare dealer voor Haarlem

PARKLAAN 129-131 - INFO - 023-312450 - 312451

P. van KLEEFF

BARON

Autoverhuur BV
Als u zonder auto bent
kunt u bij BARON BV
al een auto huren
v.a. ƒ 27,50 excl. BTW p. dag
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
Ook verhuur 9-persoonsbus
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,
Heemstede, Overveen
Bel 7 dagen per week

BARON
Autoverhuur BV

Paul Krugerkade 10 (t.o. Vomar bij Spaarne) Haarlem.
Tel 023-270434

Ook hebben wij opgemaakte
paasbakjes.
Tevens

bloeiende violen,
i. vaste planten,
^Sf9 struiken en heesters.

DOORLOPENDE KREDIETEN
Bedrag
Aflossing Rente

841 ,56

191,255,511,-' e«767,- 10.2%

1 1 .000,1 6.000,30.000,41 .000,50.000,-

per mnd.
0,87%
0,83
0,83
0,81
0,81

220,320,600,820,1000,-

Ik wil het volgende bedrag lenen:
D f 1.000,-

D f 12.000,- G f 22.000,- D
G f24.000,G f25.000,G f28.000,G f30.000,-

f 34.000,-

D f 3.000,- G f 14.000,D f 5.000,- Q f 15.000,D 7.000,- Q f 18.000,D 10.000,- G f20.000,Ik wil teruy uetalen /

D f 35.000,G f 40.000,G f 50.000,G

per maand

CTO Naam
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

18.990,19.940,20.500,21.390,21.930,24.630,26.430,23.750,26.080,-

AdresPostc./woonplaats
Tel
Beroep-

05270-16991

Speciaal adres voor:
gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

-Geb datum —
-Netto inkomen .

Vult u deze informatiebon in, knip hem uit en stuur hem op in een
gesloten enveloppe zonder postzegel aan: Becam, Antwoordnummer
1602, 8300 WJ Emmeloord. Wij sturen u dan een gratis offerte.

ma-vrij van 09.00-19.00 uur,
za. van. 11.00-14.00 uur

BANDENHAL

WIKA B.V.

DROGISTERIJ

Dat is snelverdiend!
Met l dag geduld bespaart u bij ons
ca. f 16,00 bij het ontwikkeien +
afdrukken van uw kleurenfoto's 10x15.

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Sinds 1954

Autoruiten en kentekenplaten
ook voor lekkages van vopr-of
achterruiten (met garantie).

Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
_,
Tevens rep. van dak- en
zmkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk

Bel 020-739931
of na 18.00 uur 02507-14634
Wika is echt de goedkoopste

Tel. 02507-19930

SUPER
Ruime parkeergelegenheid.

Adres: Parallelweg 1O
(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
7
Geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Tel. 020-226445.

Celsiusstraat 192 - Zandvoort

Donderdag, vrijdag, zaterdag

kilo 12,95
kilo 9,98
kilo 8,95

KIPFILET
SHOARMAVLEES
RUNDERGEHAKT
Versgekookte

Versgesneden

Versgeschrapte

RIETJES

RODE KOOL

WORTELTJES

Va kilo

Va kilo

59 Ct

59 Ct

1

/2 kilo

59 Ct

Profiteer!

KIWI'S

0,39

per stuk

LET OP!! HET VOORJAAR KOMT ER AAN!!
Jonge
Verse

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

Paastakken
en vele artikelen
om uw paastak
te versieren.

221,295,591,886,-

Fa. Frank
DAK-*
BEDEKKINGSBEDRUF

RESERVEER NU
EEN AUTO VOOR
DE WINTERSPORT

Wegenbel, ƒ 23,- p.mnd.

120 mnd.*

per rnnd.

BEL NU

De Ma~dü 323 Hatchback hier in de S-deurs uitvoering

AKTIE-AANBIEDING
DAIHATSU - CUORE

96 mnd.*

'Langer dan 60 mnd. voor woningverbetering
boot of caravan
*Andere looptijden en bedragen mogelijk
*Geen informatie bij werkgever
'Vlot en diskreet
'Rente fiskaal aftrekbaar
*Meestal kwijtschelding bij overlijden

Conclusie
Zoals al eerder gezegd is de Mazda 323
een auto met vele vananten. Deze 323
GLX l .5 Hatchback rijdt prettig en heeft
geen echte minpunten, behalve wanneer u
een snelle en sportieve rijstijl hebt want
dan is hij motorisch gezien wat traag. De
323 GLX is luxueus afgewerkt en maakt
een verzorgde indruk. Zijn rij-eigenschappen zijn gewoon, zonder dat hij ergens in uitblinkt. Bij normaal rijgebruik is
het geluid m het interieur zeer aanvaardbaar, alleen wanneer wij veel motorisch
geweld vragen, wordt hij lawaaierig. Het
is verder een prettige gebruikswagen. die

in handen

Zie consumentengids onderzoek febr. 1989

CUVIMATSU

De robot op de Fiat-stand vormde één van
de hoogtepunten van de Auto RAI '89,
maar kon natuurlijk slechts een beperkte
indruk geven van de zeer geavanceerde
produktietechniek waarmee Fiats worden

Panda 1000 L ie te rijden voor ƒ 139,-per
maand, en een Uno 45 ie voor/ 189,-per
maand.

(Advertentie)

DAIHATSU Koploper in betrouwbaarheid

380,-

Fabrieksbezoek

gefabriceerd. Nu bestaat de gelegenheid
voor een grote groep Nederlanders een
van de Fiat-fabrieken in Italië, de Rivaltafabriek e ven buiten Turijn, met eigen ogen
te bekijken. Gedurende de maand juni zal
iedereen die in maart 1989 een Fiat Tipo
koopt, worden uitgenodigd voor een reis
naar Italië. Fiat heeft daartoe bij Air Holland zes Boeings 757 gereserveerd, die elk
plaats bieden aan 213 passagiers.

Gevr.

Vrl. hulp
v.d. ochtenduren
Uw voordeel
f16,11
Kleurenfoto's 9x13 kosten bij ons slechts 69 et.
Voor 36 foto's betaalt u dan slechts f 24,84
Want Lissenberg biedt u tijdelijk tot en met 29 april '89 het
ontwikkelen gratis aan, bij opdracht voorontwikkelen + direkt
afdrukken
Uw Pico Print foto-dealer

Sigarenmagazijn J. LISSENBERG
Haltestraat 9
Zandvoort Tel 12151

Topkwaliteit
Kleurenfoto's

Hotel Faber Jr
Postbus 9
Tel. 13588

TE KOOP

keukenblokken,
kasten en bladen
lage prijzen
•* * *•
Tevens

Bruynzeelstellingen
ƒ 60 - p strekkende meter

Kroon B.V.
Tel. 17619-168^0

KASSPINAZIE
kilo

RAAPSTELEN
bossen

If

1,25

Hap, Krak, Hmm.
Uit eigen snijkeuken NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!!

WESTLANDSE
SALADE

PIKANTE
SALADE

1f79

1,79

BALKANSALADE

ZWEEDSE
SALADE

met:
Amsterdamse
uitjes - paprika
-augurk
-komkommer
bakje 200 gram

met: witte kool
-wortel - augurk
met komkommer,
-ananas
bleekselderij, prei,
-mandarijn
mandarijn, rettich
bakje 200 gram bak 200 gram

1,75

1,75

APPELFLAP
per stuk van 135 voor

98

met bleekselderi
komkommer,
augurk,
paprika's,
cocktailuitjes
bak 200 gram

KRENTENBOLLEN
3 stuks voor

ipo
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ZANDVOORT - In de 24ste
ronde van de interne schaakcompetitie van de Zandvoortse
Schaak Club hebben vorige
week de drie koplopers de pun
ten gedeeld Zowel Cliteur, Van
Kempen, en Van Brakel namen het zekere voor het onzekere Lindeman, die op de vier
de plaats staat, profiteerde
hiervan door zijn partij wmnend af te sluiten

Koplopers delen punten

voor viertallen uit Noord Holland
Dit team gaat op bezoek bij Sant
poort

Geerts Van Kempen en Gorter tegen
Wiggemansen Bij de jeugd m groep
A behaalde Pepijn Paap twee over
winningen Ook Ilje Mollerus, Den
nis van de Meijden en Enk Jornmg
konden met de volledige winst naar
huis gaan
In groep A blijft Pepijn Paap met 8
punten uit 8 wedstrijden bovenaan
staan, gevolgd door Enk Jornmg,
Dennis van de Meijden, Pepijn van
der Mije en Anta Samsuria

nald Eoele en Fredenk van Veenstra
hun partijen In groep B blijft daar Toernooi
door bovenaan staan Ronald Roele
Voor het Louis Blok Rapid toer
met 9 punten uit 10 wedstrijden ge nooi, wat op Paaszaterdag 25 maan
volgd door Lmda Schmidt, Bas van in het Gemeenschapshuis gehouden
der Hoek, Fredenk van Veenstra en zal worden, kan men zich nog opge
Nicolas Ruijer
ven op de volgende telefoonnum
mers, 02507 15721, 18430 en 17272
Op dinsdag 28 maart aanstaande Op dit toeinooi worden ongeveer
zal een viertal spelers van de Zand een honderdtal deelnemers ver
voortse Schaak Club mee gaan doen wacht uit geheel Nederland In lede
Winstpartijen waren er die avond
in een zogenaamde bekercompetitie re groep van zes deelnemers, zijn
ook voor, Schiltmeijer, De Oude,
van de NHSB
drie prijzen te verdelen Ook de
Van Elk, Twmt, Ayress Remise In groep B wonnen Lmda
jeugd is uiteraard welkom
speelden
Cliteur Van
Brakel, Schmidt, Mirjam Veenhuysen, Ro
Dit is een knock out" systeem

Touwtje van Gatsonides
moet levens redden
s Ondanks minder deelnemers toch een succesvolle strandloop

luccesvolle strandloop
;och weer minder in trek
ZANDVOOET - Afgelopen zondag
btond de 23e Strandloop Zandvoort
op het programma en dat werd op
nieuw een bijzonder gezellig evene
ment De organisatie verliep perfect
al had Dick Castien wel een groter
aantal deelnemers verwacht
Onder ideale weersomstandighe
den vond de strandloop plaats Om
starttijd hadden al vele wandelaars
zich op het strand begeven en die
kregen bezoek van 387 deelnemers
Een hard strand (laag water) en een
prachtig zonnetje waren met voldoende om het door de organisatie
gewenste aantal van minimaal vier
honderd te halen „Natuurlijk was
het zeer geslaagd," stelde organisa
tor Dick Castien na afloop „Het is
wel wat teleurstellend dat het aantal
deelnemers zo terugloopt Toen we
begonnen, 23 jaar geleden, waren er
zo'n achttienhonderd en nu loopt
het elk jaar wat terug We krijgen
genoeg publiciteit en ook het mschnjfgeld mag geen beletsel vor

men Maar waar het aan ligt, ik weet
het niet Toch gaan we volgend jaar
door en ook zullen we de 25e wel
halen "
De strijd op het strand vond plaats
op drie afstanden de 4, 8 en 21 kilo
meter De 4 kilometer is altijd al een
afstand geweest voor de recreanten
en ook nu waren er weer vele gezin
nen op het strand te zien Voetbalclubs hadden met diverse jeugd
teams ingeschreven waardoor het
een gezellige happening werd
Voor de wedstrijd tot en met 12 jaar
werd er hard aan getrokken en daarbij bleek dat er Zandvoortse talenten zijn De Zandvoorter Mark van
der Wal flitste als eerste over de fimsh in de goede tijd van 18 minuten
en 57 seconden Tweede werd plaatsgenoot Fredenk Peenstra op een
halve minuut en derde werd Mark
Blom uit Haarlem De 4 kilometer
voor veteranen (boven 40 jaar) werd
gewonnen door Ruud Kok uit de
badplaats in 19 33 en Ben van der
Mije eindigde als tweede in 20 13

De acht kilometer werd een „bui
tenlandse" aangelegenheid Bij de
heren was V Heerden uit Amster
dam veruit de snelste met een tijd
van 30 36, goed gevolgd op de tweede
plaats door P van Kaam uit IJmui
den in 31 05 Bij de dames op de acht
kilometer liet het Zandvoortse 11 ja
rige meisje Karma Mietes zien uit
het goede hout gesneden te zijn Al
leen de Haarlemse Lanfermeijer
kon haar voorblijven Lanfermeijer
finishte in 44 minuten en 3 seconden
terwijl Karma Mietes er slechts 32
seconden langer over deed Goede
derde werd Olga Poots in 45 20

ZANDVOORT - Om een
eind te maken aan het onno
dig afschieten van bijtgrage
honden, zoals pitbull-terriers, heeft de bekende Zand
voorter Maus Gatsonides en
heel simpele methode be
dacht Hij heeft een zogenaamd wurgtouwtje gemaakt waarmee de zo in op
spraak geraakte vechthon
den gemakkelijk losgemaakt
kunnen worden van hun
prooi

van gevaarlijke honden die andere
honden en zelfs kinderen grijpen
Die honden laten uit zichzelf niet
los Vaak moet de politie, als die er
op tijd bij is, zo'n hond doodschie
ten om het slachtoffer te bevrij
den De methode is erg eenvoudig
Een stuk touw van anderhalve
meter met twee stokjes aan de uit
einden wordt twee keer om de nek
van de hond geslagen tot het dier
bijna stikt Dan doet hij vanzelf
zijn bek open en laat los Tijdens
de oorlog gebruikten de Japan
ners dezelfde methode, maar dan
met staaldraad, zodat het hoofd
"Vroeger, toen ik nog een jonge van een tegenstander er bijna
tje van een jaar of acht was, heb ik werd afgesneden "
al eens een hond mee gered op
ongeveer dezelfde manier", vertelt
Enkele politiekorpsen in Neder
de inmiddels 78 jarige ex coureur land hebben al een Gatsonides
"We hadden een gevaarlijke Duit touwtje in gebruik Volgende
se herder Toen die plotseling een week stuurt Maus Gatsonides zijn
klein hondje greep, sloeg ik de vinding naar alle korpsen m Ne
hondennem twee keer om zijn derland, zodat er binnenkort
nek en trok eraan Omdat hij het waarschijnlijk in alle surveillan
zo benauwd kreeg, liet hij zijn ce auto's een wurgtouwtje aanwe
slchtoffer vanzelf los "
zig is "Dan hoeven er hopelijk
"Dat idee heb ik wat verder uit geen honden meer afgemaakt te
gewerkt sinds de kranten volstaan worden", aldus Maus Gatsonides

Op de 21 kilometer moest de win
naar van vorig jaar Wim v d Meije
het dit keer afleggen Westerholt uit
Haarlem was veel te snel en had l
uur 16 minuten en 35 seconden nodig voor deze halve marathon Van
Bochove, eveneens uit Haarlem,
werd tweede terwijl de Zandvoortse
favoriet Van der Mije op de vierde
plaats beslag legde

Peter Pruis kijkt terug
op veertig jaar spoorwegen
ZANDVOORT - Vijftig jaar
geleden gaven Peter Pruis en
Johanna Margaretha Elisabeth Robijn elkaar op het Amsterdamse Stadhuis aan de
O Z Voorburgwal het jawoord
Als voorwaarde voor een praatje met het Zandvoorts Nieuwsblad stelt Peter dat het verhaaltje pas na de trouwdag in de
krant komt. Afspraak is afspraak, maar nu de bewuste
datum van l maart alweer lang
achter ons ligt willen we toch
even terugkomen op hun eerste kennismaking, die beiden
zich nog goed herinneren: bij
(ie muziektent op de Dam verloor Jopie haar broche en Peter raapte hem op!

verhuizen naar de Kerkstraat in Am
sterdam Ze betrokken daar een
huis dat al drie eeuwen oud was, en
over dat huis raken ze niet uitge
praat „Ondanks dat de traptreden
helemaal waren uitgesleten was het
allemaal zo solide als wat", zegt Pe
ter met duidelijk heimwee

Het echtpaar heeft een dochter die
met haar man op een boerderij in
Rumpt woont, en een kleinzoon van
vijfentwintig Peter Pruis werd gebo
ren in Harderwijk en kwam op z'n
\eertiende naar Amsterdam en z'n
eerse baan was bij de Hollandse
Stoomboot Maatschappij „Ik voer
op de directieboot en later ging ik
naar het Havenbedrijf „De Rietlanden", een onderdeel van de Staats
mijnen Een jaar lang ben ik werkloos geweest, toen kwam de mobili
satie in 1939 Na de oorlog heb ik een
jaar gewerkt bij de Draad en Kabel
en toen ging ik naar de Spoorwe
gen"
Hij heeft er veertig jaar NS op zitten, waarvan 28 op het station Am
sterdam, 5 jaar op het station Nijme
gen en 7 jaar op Zandvoort Na hun
tt ouwen woonden ze aanvankelijk
m de Jordaan om al heel gauw te

Klem

Ze zouden er nooit zijn weggegaan
als het Astmafonds en de medische
dienst van de Spoorwegen hem geen
zuivere lucht hadden geadviseerd
Ze wonen nu in de Swaluestraat,
maar de buitentrap en de trap naar
de slaapkamers zijn nu ook met di
reet bevorderlijk voor z'n gezond
heid „Het is een surrogaat-huis, en
dat voor vierhonderdzeventig gul
den in de maand En dan dat lawaai
's avonds, vooral 's zomers wanneer
er festivals zijn"
Het is duidelijk dat het wonen in
de Swaluestraat voor hen geen on
verdeeld genoegen is „We hebben
het huis gezien op een dag m januari
en dan staje er niet zo bij stil dat het
hier 's zomers veel drukker is", vergoelijkt z'n vrouw Maar ze zou geen
echte vrouw zijn wanneer ze niet
genoot van de geneugten die een mo
dern huis bieden
„Weet u dat ik nu voor het eerst
van m'n leven een bad heb? In Am
sterdam hadden we er geen en daar
was de trap zo smal dat je er onmo
gelijk af kon vallen Je zat meteen
klem" In de Swaluestraat kun je
wel van de trap vallen en dat deed ze
dan ook prompt, met gevolg dat ze
een dag na de verhuizing m het Man
nehospitaal terecht kwam
Nu Peter en Jopie op oudere leef

• Jeroen Zwaanenburg en Ron Hoekstra m actie tijdens de rally m Eindhoven.

Pech bij seizoenstart
Zandvoorts rallyduo

ZANDVOORT - Voor het
Zandvoortse rallyteam Jeroen
Zwaanenburg en Ron Hoekstra is het nieuwe seizoen niet
goed begonnen Door pech
overmand eindigde het rallyduo slechts op een vierde
plaats in zijn klasse en werden
eenentwintigste in het algemeen klassement

klasse op de klokken "Jammer van
die pech Ook de auto zelf bleek tij
dens de wedstrijd wat te stug ge
veerd, waai door de VW Golf af en
toe van achteren een halve meter
van de grond kwam na een kuil in
het wegdek Maar dat is de volgende
wedstrijd natuurlijk verholpen Dan
kijken we ook meteen naar de vorige
motor om die weer optimaal te knj
gen", aldus Jeroen Zwaanenburg
Het Auto&Sport tweetal eindigde nu
Na drie succesvolle seizoenen slechts vierde in de klasse en eenen
kwamen Jeroen Zwaanenburg en twintigste algemeen
Ron Hoekstra vorige weekend m de
rallysprintklasse voor het eerste dit
Vanzelfsprekend hoopt het Zand
jaar in actie De start van het kampi voortse duo op 7 mei tijdens de Ny
oenschap verliep voor het 27 jarige meegse MA WA Rallysprint hoger te
tweetal echter minder vlot dan zij komen Verder staat dit jaar op het
hadden gehoopt Een week voor de programma de ELE Rally (Natio
Eindhovense Rallysprint klapte bij naai kampioenschap) op 3 juni, de
het inrijden hun pas opgebouwde Rally '77 Sprint Zandvoort op 2 juli,
Golf-motor en moest in korte tijd de Ford Rallusprint Amsterdam op
een alternatief worden gezocht Bij 3 september, de Twente Rallysprint
een auto sloperij werd een onder op 24 september en de Rally '77
blok gekocht, terwijl er nog een goe Sprint op 19 november
de cihnderkop op de plank lag Met
deze motor, vrijwel standaard, start
te het tweetal voor de eerste van de
in totaal drie te rijden klassements
ZANDVOORT Uit een lampenbe
proeven
Aan het einde bleek een verkeerde drijf aan de Cunestraat werd vorige
bandenkeuze gemaakt te zijn Bij de week een grote partij lampen gesto
tweede proef zorgde een ander onge len De dieven wisten het pand bin
mak voor opnieuw enig tijdverlies, nen te dringen na het verbreken van
want er raakte een stekkertj e van de een ruit van het magazijn Alle ruim
elctrische benzinepomp los Er ten van het bedrijf bleken geheel te
moet worden gestopt om het euvel zijn doorzocht De waaide van de
te verhelpen Pas bij de laatste proef buit bedroeg dertigduizend gulden
ging alles van een leien dakje en zet Van de daders ontbreekt tot op dit
ten zij toch de tweede tijd in hun moment ieder spoor

tijd wat meer aan huis zijn gebon
den, is het prettig dat ze kunnen
terugkijken op een leven waarin ze
heel wat van de wereld hebben ge
zien Door zijn dienstverband bij de
spoorwegen was het mogelijk veel te
reizen en zo bezochten ze, samen of
in groepsverband, Tsjechoslowa
kije, de Côte d'Azure, Spanje, Oost
Duitsland en diverse keren Joego
slavie
Peter Pruis is een spoorman in
hart en nieren Het bedrijf is hem
aan het hart gebakken en wanneer
er iets gebeurt dat in strijd is met de
dienstverlening dan komt hij m op
stand Dat was in 1977 toen de direc
tie plannen had om het station
Zandvoort 's avonds om 9 uur te
sluiten Dat betekende onder meer
ZANDVOORT
Een 37 jarige
dat na dit tijdstip gebruik moest
Zandvoorter is vorige week donder
worden gemaakt van de hellingbaan
dagnacht in de Haltestraat aange
buitenom, dat de rijwielstalling niet
houden op verdenking van diefstal
bewaakt kon worden en dat aan de
van een houten paneel bij de ex baas
minder valide reizigers geen hulp
van zijn vriendin De politie weid
kon worden verleend bij het in en
door een omwonende gewaai
uitstappen en op het perron
• Maus Gatsonides met zijn zogenaamde wurgtouwtje voor de m
schuwd nadat deze een man onder
„We hebben van alles geprobeerd
opspraak geraakte vechthonden
verdachte omstandigheden over een
om het te verhinderen We zijn naar
tweeënhalve meter hoge muur had
de burgemeester gegaan en naar de
den zien klimmen De man die geen
handelsvereniging Die stuurde ons
verklaring kon geven voor zijn aan
naar mijnheer Bouwes We gingen
wezigheid bleek tevens te diep in het
ook naar het casino en naar Nieuw U Vrijwillige Hulpverlening
glaasje te hebben gekeken
nicum, omdat de mensen daar de
meeste last zouden hebben wanneer
Na een mislukte poging om het
het station 's avonds na negen geslo
ZANDVOORT Door oplettend
ten zou worden En het was allemaal
heid van de politie konden vorige
17373
om een man uit te sparen," zegt
week vrijdagnacht rond kwart over
Pruis fel „We hebben het ook aan de
drie twee Haarlemmers van 28 en 29
kranten doorgegeven Die krant van
jaar en een Zandvoorter worden aan
u heeft goed geholpen, maar drie
gehouden Zij waren in beschonken
ZANDVOORT - Volgens
jaar later ging het toch door Wat
toestand op weg naar huis bezig ver
hebben ze in Utrecht nu eigenlijk
keersborden uit de grond te rukken buurtbewoners loopt het vandahs'
op en bij de Hannie
bereikt' Niets, alleen dat er een
NIEUW VENNEP - In de witte en papierbakken te slopen
werkloze meer is "
kerk vindt woensdag 22 maart een
Schaftschool aan de Cornelis
C E Kraan Rleeth Paas samenzang plaats om half
De surveillerende agenten werden Slegerstraat de laatste tijd de
acht Bekende paashedeien, gezon gealarmeerd door het tumult waar spuigaten uit
gen met begeleiding van oigel en mee een en ander gepaard ging Net
cornet zullen de kelen in werking toen een van de vandalen, hoog geze
Regelmatig worden zij daai gecon
zetten Ter afwisseling zal het Hei ten m een verkeerspaal, bezig was
vornid Keikkooi ondei leiding van het bord los te wrikken verscheen de fronteerd met vernielzuchtige jonge
Willv van Eldik ondei andeie het Hermandad, waarna het drietal kon ren die ruiten ingooien, hekwerken
vernielen en muren van school en
Ave Veiuni van Mozait ten gehot e worden ingerekend
brengen De le'cung is in handen
Op het bureau bekenden zij uit huizen in de omgeving met spuit
van Ds ten Voorde Wie geen ver ballorigheid tot hun daden te zijn bussen bekladden Vorige week wer
voer heeft kan bellen naar C J Vel gekomen Na het ondertekenen van
hoeven 02526 72374
een verklaring de door hen aange
nchte schade te zullen vergoeden,
konden zij huiswaarts keren

Mislukte diefstal met glaasje op

Vernielzuchtige
cafégangers

grote paneel ovei de muui \an de
binnenplaats te knjgen forceerde de
man de achterdeur van het les;e pand
waarbij een ruit sneuvelde Dit laat
ste alai mcei de de omwonende Toen
de man onverrichterzake was tei ug
gekeerd stond de politie hem al op te
wachten Uit het verhoor bleek dat
een en andei te maken had met het
feit dat de vi lendm van de verdachte
onjuist zou zijn bejegend dooi de
eigenaai en dat het paneel haai ei
gendom was De man is de \ olgendc
dag weer op vnje voeten gesteld na
dat tegen hem een pi oces \ertanal
was opgemaakt

Vandalisme loopt spuigaten uit

Paas-samenzang

AMSTELVEEN - De computei
club PTC Amstelland houdt dins
dag 21 maart haai jaaihjkse leden
vergadenng in de Amstelhoven
mavo, Olmenlaan 4 ui Amstelveen
De bijeenkomst begint om 20 uui en
de zaal is geopend vanaf 19 30 uui
Om de \eigadenng een feestelijk
tintje te geven \voidt na afloop een
computei gestuurd bingospel ge
houden met talrijke pi ijzen Inlich
tingen bij serietal is W W Troost
tel 020438106

Zandvoorts
Nieuwsblad
voor 'wurfer' en
badgast!

Op heterdaad
ZANDVOORT Vorige week zater
dag werd de politie gealaimeeid
door een bewonei van de Boulevard
Paulus Loot nadat deze gezien had
dat twee knapen bezig wai en met het
openbieken van paikeei meteis
Toen de politie tei plaatse kwam gin
gen de dadeis ei ala hazen vandooi
Na een snelle spuit kon een van de
krakers wolden aangehouden waai
na hij naai het bui eau weid afge
voeid Latei op de dag kon door de
gemeentepolitie Haarlem ook de
tweede dadel in de kraag wolden
gevat en naai Zand\ooit woiden
oveigebiacht Tijdens het veihooi
bekenden de twee jongens van 16 en
17 j .uu en afkomstig uit de bloemen
stad meeidcr paikeeimeteis te heb
ben opengebi oken Tegen hen is pi o
cc'b \oibaal opgemaakt

den drie Zandvoortse jongeren m de
leeftijd van 15 en 16 jaar dooi de
politie aangehouden nadat zij een
fiets eerst vermeld hadden en daar
na op het dak van de school hadden
geworpen
Na een fikse schrobbering op het
bureau en hun belofte dergelijke
geintjes voortaan achterwege te la
ten werden de vandalen weer op
vrije voeten gesteld De schade
wordt op de drie vernielzuchtige
jongens veihaald

'VAN D/E GEKKE BLAASJES. BELACHEUJKHÈijm
BLEEK 'T NOTABENE HERPES TE ZIJN!'

PTC-Amstelland

• Het station, waaraan Peter Pruis zo verknocht was.

Lampendieven

Blaasjes op of rond de geslachtsdelen Vervelend de T( JL mn
zal wel weer overgaan Joch i-an het een geslachtsziek ^Zjn G ^ l c c i s ^ 0
knjgje bij het vrijen En het gaat niet va ize/^over
Ga bij twijfel naar de ooher H j is d° enig» de ;° ' a <.!\.
Enwaarschuwdegene(n)metwie]edelaatsi.et!]dse>uee contac Kbt^
Zij moeten ook naar de dokter Verdere informatie adressen «n tel foo
nummers vind je in de uitgebreide folder over geslachte e'
je kunt onderstaande bon in voldoende _
gefrankeerde envelop opsturen naar de SOA
Stichting Wittevrouwensingel74 3572 CD Utrecht
Sluit een postzegel voor antwoord bij

r GESLACHTSZIEKTE GENEZEN BEGINT Rij JEZELF
Stuur mij de gratis folder over ges/achtjz ^ten
Naam

L_

Postcode/Plaats

Publil- atie aangeboden door dit blad in samen \ei l ng met de Stichting Ideële ReJime

DONDERDAG 16 MAART 1989

WEEKMEDIA30

GROENTE EN FRUIT
Grote Krocht 25
2042 LT ZANDVOORT

Tel. 1 44 04
- O.

S"

WEEKEND REKLAME

Vol sap

10 voor
KOSTVERLORENSTRAAT 103

Prachtig mooi
HAMLOF

heel pond

l jT1*/

Uit onze keuken

Zandvoort
Grote Krocht 29
Tel 02507-16957

LIJSTERSTRAAT 25
Half vrijstaand woonhuis met garage en royale tuin. Vrij
uitzicht over waterleidingduinen. L-vormige woonkamer
met parket en open haard, moderne open keuken. 1e
verd.: 1 royale slaapkamer (v/h 2), douchekamer en
badkamer. 2e verd.: 1 slaapkamer, , AQC nnn
bergruimte, c.v. gas
J £Oü.UUUr-

9>

PERSSINAASAPPELS

TE KOOP AANGEBODEN
IN ZANDVOORT

HEERLIJKE
AARDAPPELSALADE

hait Pond

1,98

Karakteristieke vrijstaande villa met verrassend uitzicht.
Garage. Ruime woonkamer met open keuken, 2 kamers,
serre (gehele verdieping plavuizen vloeren). 1e verd.: 2
slaapkamers, badkamer met douche en toilet. 2e verd.:
slaapkamer met berging, c.v. gas.
Rondom het huis
, QDC nnft
verschillende terrassen
J üDü.UUU,'

BREDERODESTRAAT 55
In 1988 geheel door binnenhuisarchitect verbouwde villa
met voor- en achtertuin (Z). Royale woonkamer met
serre, luxe open keuken (Miele) met marmeren vloer. 1e
verd.: 3 slaapkamers, zeer luxe badkamer, zonneterras.
2e verd.: 1 kamer met slaapvide, douchekamer met
toilet.
Inpandig zomerhuis met eigen ingang: alwaar
woonkamer, open keuken en
f coc nnn
douche/toilet, c.v. gas.
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kunt wel raden

VRAAG ONZE WONINGGIDS VOOR MEER
INFORMATIE!!!!!
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INSCHRIJVING
VAN LEERLINGEN
Wie tijdens de Peugeot Paasshow
een nieuwe Peugeot personenauto
aanschaft, kan clc zomer opgewekt
tegemoet zien. Want iedere Peugeot*
(205, 309, 405 en 505) die u tussen
16 en 25 maart koopt en voor 30 april
1989 laat registreren wordt door ons
voorzien van een gratis zonneclak.

GRATfSZONNEDAK

DAGOPLEIDINGEN:

-

bouwkunde/restauratietechniek
weg- en waterbouwkunde
proces- en milieutechniek
werktuigbouwkunde
besturingstechniek
(automatisering)
- elektrptechniek/elektronika
energietechniek
computertechniek
commercieel-technisch
bedrijfstechnisch
(installatietechniek E)

Gratis schaalmodel
405 Turbo 16 Rally.

Welke Peugeot
wordt het?
Wordt het clc populaire 205?
Het sterke nummer waarbij u kunt
kiezen uit diverse benzine- en dieselvcrsics en maar liefst 34 modellen
waaronder de 130 pk GT1 en de exclusievc Cabriolcts.
Of wordt bet de zuinige, ongehoord goede 309. De auto waarin u
ruimte vindt voor bet hele gezin en die
verkrijgbaar is in 3- en 5-deurs versies.
En ook in automaat of diesel.
Ot misschien denkt u wel aan het
ongekende talent, de Auto van bet
Jaar 1988, de 405. De/e fraai gelijnde
/.akenauto, die u op de \\eg steeds
meer tegenkomt, is sinds kort ook in
de comfortabele Break-uinoering
\erkrijgbaar.
En dan is er nog de betrou\\ bare,
comfortabele limousine, clc 505. Verkrijgbaar in vele uitvoeringen, zoals
diesel, turbo, Break of de 8-persoons
Familiale. Kortom, keus te ener.

U zult merken dat we meer voor uw
huidige auto geven dan u denkt.

GRATIS ZÖNNEDAK

We kunnen ons voorstellen dat u
nu wel oren heeft naar een taxatie van
uw huidige auto. Dat kan en uiteraard
gebeurt het geheel vrijblijvend.
Bovendien levert u dat een gratis
model op (schaal l op 24) van de 405
Turbo 16 Rally. De auto die onlangs
plaats l en 2 tijdens Paris-Dakar opeiste. Deze auto (zie hieronder) krijgt
u ook wanneer u een proefrit maakt.

AVONDOPLEIDINGEN
-

Gratis poster voor
iedereen.

GRATIS ZONNEDAK

Voorts ontvangt iedere bezoeker
een gratis poster van de 405 Turbo 16
Rally in actie tijdens Paris-Dakar.
Dus zelfs als u geen Peugeot
koopt, geen taxatie laat maken en ook
geen proefrit onderneemt, maar gewoon ter oriëntatie bij ons binnenloopt, krijgt u toch iets van ons.

Kom naar de
Peugeot Paasshow
van 16 t/m 25 maart.
•Ciiim su l \ooii 2D5 LAimiotl rs 2i)5/ioi coMitmr 2os/i(n

GRATtôZÖNNEDAK
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Nü inruilen heeft
zo z'nvoordelen.
Koop een meu\\ e Peugeot en ruil
m\ huidige auto in. Dat is nu namelijk
extra \oordelig. Want tijdens de Paassho\\ bent u bij ons gewoon beter af.

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

Procestechniek MTO
Technicus Sterkstroom Installatie
Middelbare lastechniek
Milieutechniek
Informatica
Technische informatica
Computer numeric control (C.N.C.)
Autocad
Orcad/Ultiboard
Medewerker restauratietechniek MTO
Logistiek

Een informatieboekje over de inhoud en toelatingseisen van de
dag-en avondopleidingen is te verkrijgen bij de administratie van de
Umond MTS.
Tot het eerste leerjaar van afdelingen van de dagopleidingen en tot de dag/avondopleiding
Procestechniek kunnen worden toegelaten:
a bezitters van een LBO-diploma, waarbij de vakken Nederlands of een moderne taal, wiskunde
en natuurkunde volgens het C-niveau) zijn geëxamineerd,
b. bezitters van een MAVO-diploma.
c. bezitters van een bewijs van overgang van de derde naar de vierde klas HAVO/VWO,
d. degenen die, ter beoordeling van de schoolleiding, een gelijkwaardige opleiding hebben
genoten.
e. bezitters van een H AVO-5 diploma kunnen de eerste twee studiejaren in één jaar doen indien
wiskunde en natuurkunde in het examenpakket Is opgenomen.

Leerlingen met een MAVO of LBO-diploma zonder voldoende cijfers
voor wiskunde of natuurkunde stellen we in de gelegenheid (vanaf
29 mei 1989 tot max. 1 juli 1989) of na het verkrijgen van de voorlopi9 cijferlijst of het diploma, extra lessen te volgen in deze vakken,
e bedoeling is dat op deze wijze de kans op een succesvolle studie
op de Umond MTS groter wordt.
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

S

Inschrijving
Een aanmeldingsformulier kan worden aangevraagd bij de administratie van de school.
Het aanmeldingsformulier moet zo spoedig mogelijk, maar vóór 8
mei 1989, volledig ingevuld, bij de administratie van de Umond MTS
worden ingeleverd.

Informatieavonden
Voor informatiebijeenkomsten (de maandagavonden) kan men een
afspraak maken via de administratie van de Umond MTS.
Tevens is informatie over de dag- en avondopleidingen te verkrijgen
op de

BEDRIJVENDAG/BANENMARKT
op vrijdag 7 april 1989 van 17.00-20.00 uur.
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'Zimmer mit Frühstuck'
levert leuk zakcentje op

Palace baken voor toe
en keerpunt voor tri
'Het baken van Zandvoort' wordt het zeventig meter
lioge én grootste hotel van Zandvoort aan het Burgenieester van Penemaplein ook wel genoemd. Trimmers
cue op de smalle Bloemendaalse strandreep starten,
bombarderen het baken tot keerpunt. Surfers en
zwemmers vinden wanneer ze door de stroom zijn
afgedreven dankzij Palace het punt van vertrek weer
terug. Een hotel met een geschiedenis én een toekomst.
Een goede toekomst, volgens general manager Paul
Spaan.
Gezinnen 'met de plakken teer nog aan de voeten' die
tot voor enkele jaren vooral op zondagmiddag met de
snellift naar de achttiende verdieping zoefden om daar
een pannekoek te gebruiken, eten die lekkernij tegenwoordig op een andere plek. "De rustige koffiedrinker
is welkom" zegt Paul Spaan, manager van het Palace
Hotel behorend tot de hotelketen Best Western Hotels.
De stoeltjes met van licht materiaal gevlochten rugleuning en pastelkleurige bekleding lenen zich wél voor
lunchen en dineren, maar minder voor een bezetting
van negenhonderd wandelaars op een middag-metinooi-weer. In een rustige hoek biedt het restaurant
plaats aan congresgangers en gasten die onder de maaltijd zakelijke besprekingen wensen te voeren.
"De benaming 'huis-tuin en keukengasten' is voor
een deel van ons publiek juist héél erg op z'n plaats"
lacht Spaan wanneer hem wordt gevraagd op welke
doelgroep Palace Hotel mikt. 'Huis- en keuken' is van
toepassing op-onze veertig suites, die uit een woonka•mer met zithoek en eethoek, één of twee slaapkamers,
badkamer en keuken bestaan." De gast waant zich in
een woning en een balkon maakt het comfort compleet.
De suites
zijn soms in gebruik bij badgas^
ten die omwille
van de 'Frische
Luft' langdurig in
de kustplaats verblijven.
Vaker
worden ze echter
benut door mensen die voor hun
bedrijf
enkele
maanden van huis
weg zijn
. "Het is de laatste
jaren moeilijk geweest om ons te
profileren", zegt
Paul Spaan. Behalve bezoekers
van kleine congressen ontvingen
we tevens gasten
die eigenlijk een
vijf sterren hotel
zochten, terwijl er
daarnaast
ook
mensen
waren
voor wie een tweesterren hotel voldoende zou zijn
geweest.
De opening van het Vendoradopark en de komst van
het Beach Hotel met honderdvijftig studio-kamers ziet
Ie general manager van Palace met optimisme tegemoet. "We kunnen dan een eigen plek zoeken, en duiLangs de kustlijn trekt het Place
delijk maken voor wie we zijn."
Hotel als eerste de blik van de gast
Een groter hotel kan meer faciliteiten bieden dan een
die aankomt. De treinreiziger die
klein. Beneden heeft het Palace een sauna, massageverwachtingsvol kopstation Zandnogelijkheid, een manicure, een pedicure en een fysiovoort binnenrijdt, ziet de achterkant
therapeut. Al deze voorzieningen worden geboden door
van Hotel Feikje als welkomstgroet.
zelfstandigen die een ruimte huren in het hotel. Voor
de sportievelingen is er het zwembad en een fitness'Hotel Feikje', een naam die gezelruimte waar de gast professionele begeleiding kan krijligheid en persoonlijke aandacht
°en.
doet vermoeden. Eén van ZandOndanks de in totaal drieëntachtig kamers en suites
voorts kleinste hotels en al ruim
kan het personeel toch persoonlijke aandacht aan de
twintig jaar in de zorgzame handen
gast besteden volgens Spaan. "In de Bouwesperiode
van eigenaresse mevrouw Kion. Zij
zijn we aan het renoveren geweest. We moesten toen
gaat het komend seizoen opgewekt
veel uitleggen aan de gasten en dat schiep een band. Dit
en energiek tegemoet in het vaste
heeft een atmosfeer geschapen die ook voor nieuwkovoornemen ook dit jaar weer voormers aantrekkelijk is."
uitgang met haar hotel te boeken.
Van het tweeëntwintig jaar oude gebouw werd twee
Drie minuten nadat de treinreizijaar geleden de hele zuidkant vernieuwd. Ramen en
gerhet station uitgestapt is, staat hij
bekleding werden vervangen en de balkons van een
in het korte gedeelte van de Haltecoating voorzien. Als volgende is de noordzijde aan de
straat oog in oog met een blinkend
beurt. Kamers en suites zijn in lichte en vriendelijk
wit dubbel pand. Op het fleurige teraandoende kleuren gestoffeerd. Telefoon, radio en teleras staat naast de zitjes met blauwe
visie behoren tot de standaardvoorzieningen en "naparasols een zwart metalen beeld
tuurlijk hebben alle kamers een balkon want een baldat aan een cactus denken doet.
kon is onmisbaar in zo'n hoog gebouw". De gast die om
een praatje verlegen zit, treft beneden een stijlvolle bar.
Naast de hemelkleurige zonneschermen wappert een overdaad aan Friese vlaggen, die de afkomst van mevrouw Kion verraden. Zij beleeft
met haar hotel het drieëntwintigste
seizoen. Van verveling is geen spraHet nieuwe strandseizoen staat voor de
ke, want 'het is een voldoening als
deur en Zandvoort bereidt zich voor op de
alles steeds beter wordt. Daar kan ik
van genieten.' En met 'beter worden'
jaarlijkse toeristenstroom. Het dorp is vol
doelt de Friezin op de verbeteringen
bedrijvigheid en er staat een flinke accomdie zij jaarlijks in haar hotel van 28
modatie-uitbreiding op stapel. Het Zandbedden aanbrengt. Dit jaar was de
voorts Nieuwsblad trok er op uit en zette
achtergevel aan de beurt. Het hotel
alles op een rijtje. Zandvoort heeft veel te
heeft inmiddels dubbele kunststof
ramen, bestand tegen de verwoesbieden. Niet alleen voor de zomergasten,
tende invloed van wind en zout. De
maar ook voor de eigen bevolking.
voorgevel en delen van het interieur
werden al eerder opgefrist. Mevrouw Kion: 'Je moet meegroeien

• General manager Paul Spaan
ziet de toekomst vol vertrouwen
tegemoet. Met de komst van de
nieuwe accommodaties verwacht het Palace hotel een eigen indentiteit te kunnen geven.
Foto Wilfned Overwaler

'Zimmer
mit
Frühstuck'. Wie
kent dit bord
niet, dat in bijna
elke straat, met
name in het oudere
gedeelte
van Zandvoort,
wel te vinden is.
Misschien is het
wel een van de
oudste vormen
om een aardig in vroeger tijden
broodnodig
zakcentje bij te
verdienen. De
toerist die al vele
decennia deze
badplaats aandoet, moest natuurlijk een onderkomen hebben,
en een
Zandvoorter zou
geen Zandvoorter zijn, als hij
hier geen slaatje
uit zou slaan.
Dat de dorpelingen deze kunst om van de
toerist te profiteren wel bezitten, is al vele
keren aangetoond, al is het maar in de
bekende toneelstukken van De Wurf. En
het feit dat sommige straten op het eerste
gezicht bijna 'behangen' lijken met de
bordjes, duidt erop dat men deze vaardigheid niet verleerd is. Bij de VVV zijn al zo'n
zestig a zeventig particuliere verhuurders
ingeschreven, die allemaal het zelfde tarief
hanteren: zesentwintig gulden per persoon
per nacht, inclusief ontbijt; kinderen tot 10
jaar bij de ouders op de kamer zeventien.
Hoeveel andere verhuurders er zijn, is niet
precies bekend, maar het zou best in de
honderden kunnen lopen, want deze vorm
van bijverdienen, vaak ook 'zwart', is wijd
verbreid.
Overigens niets negatiefs hierover, want
men verleent de toerist ten slotte een
dienst. Tenzij natuurlijk de kwaliteit veel
te wensen overlaat. En dat gebeurt nogal
eens, al ligt dat niet altijd in éérste instantie aan de kamerverhuurder. De normen

e
Jet., ^
Harder en Rc,
lien
Schriever
van het VVVkantoor in Zandvoort.
Foto Wilfned Overwater

• In de straten
van Zandvoort
zijn
dergelijke
borden geen uitzondering. Overal doemen ze op:
particuliere huizen waar blijkbaar
een
of
meerdere
kamers te huur zijn.
Folo Wilfned Overwater

van de vakantieganger verschuiven namelijk voortdurend. Dat heeft de Regionale
VVV Zuid-Kennemerland duidelijk in de
gaten. "De moderne vakantieganger in Europa is een bepaalde kwaliteit gewend geraakt", aldus Karin ter Beek, die zich met
name met de promotie bezighoudt. "Heel
wat accommodatie in Zandvoort is wat dat
betreft nogal achter gebleven, die is blijven
steken op het oude niveau".
De moderne toerist verlangt al gauw een
eigen wc en douche bij zijn kamer. Bij veel
kamerverhuurders zal hij deze niet vinden.
Voor velen, die kamers als bijverdienste
verhuren, lijkt het ook niet rendabel of
zelfs op te brengen om dit soort ingrijpende verbeteringen in te voeren. Maar toch
zal men op den duur waarschijnlijk wel
moeten, want menig concurrent past zich
wél aan.
De WV heeft de bij haar aangesloten
particuliere kamerverhuurders vorig jaar
middels een brief aangespoord, te streven

• Een persoonlijke behandeling, dat is het credo bij Feikje,
waar alle voordelen van een
klein hotel worden uitgebuit.

Kampeerderders
len er maar
bekaaid vanaf

Foto Wilfned Overwaler

'Feikje': gezellig en knus

Met het Vendoradopark en het Beach Hotel, als aanwinsten in de accommodatiesfeer,
breekt voor Zandv
port nieuwe periode aan als toeristische trekpleister. Niet alleen voor
de
zonaanbidders van buitenaf is er
y
eel te beleven, ook voor de Zandvoorters is er veel nieuws. Zo komen
e
r, een overdekt plein waar men ge2
ellig kan vertoeven, zwembaden en
een prachtig theater. Vooral met dit
laatste wordt voorzien in een grote
Plaatselijke behoefte.
"Luxe en kwaliteit" zijn de sleutelWoorden, waarmee manager Jim
Vermeulen het nieuwe recreatiePark karakteriseert. "Dat houdt onder andere in dat er bij het begin van
de vakantie geen lakens gehuurd
hoeven
te worden bij de receptie,
2
oals in andere bungalowparken. De
v
akantie begint dus niet met het opftiaken van vijf of zes bedden. Dat is
nier al gebeurd."
"Dat houdt in dat er op vrijdag
tussen tien en drie uur 2200 bedden
°Pgemaakt moeten worden. Vijf mi{juten per bed en een half uur per
bungalow, dat is levert in totaal zo'n
driehonderd arbeidsplaatsen op.
Het werk bestaat hoofdzakelijk uit
"et schoonhouden van de huisjes,
het opmaken van de bedden en een
c
ornplete hotelservice voor de 125
a
Ppartementen van het boulevardSebouw,
dat gedeeltelijk als hotel ger
und zal worden."
Niet alleen met luxe en kwaliteit
*il het Vendoradopark zich onders
cheiden van de andere parken,
ook met de situering. "Onze

met de tijd, je kan niet alles laten
zoals het is. De toeristen verwachten
steeds meer comfort.'
Als alleenstaande vrouw en moeder van drie kinderen zegt mevrouw
Kion: 'Ik zocht werk waarbij je niet
van huis hoefde.' In '76 schreef zij de
voormalige galerie Eijlders op Zeestraat 79 als pension/hotel in bij de
Kamer van Koophandel. Dat de omgang met mensen voor haar een
noodzaak is blijkt uit de poging het
anderen zo 'gezellig, leuk en vriendelijk mogelijk te maken.' De buurman op nummer 77 was antiquair en
dat is in de achteraf tot Hotel Feikje
samengevoegde panden duidelijk te
zien. Op de schouw in de ontbijtzaal
pronken tinnen vazen en kannen. In
de mooiste kamer is alle meubilair
inclusief het bed antiek. Behalve de
matras, want dat is - trots van de
eigenaresse - zoals alle in huis aanwezige matrassen een boxspringmatras.
'Ik heb erg veel vaste gasten die
vaak wat ouder zijn,' zegt mevrouw
Kion die met haar trui en spijkerbroek bewijst dat wie de vijftig is
gepasseerd nog niet ingeslapen
hoeft te zijn. De jongeren die op de
betaalbare prijzen afkomen, zegt zij
een enkele keer 'vol' te zijn, omdat
door haar verwachte gasten nog
moeten aankomen. In Hotel Feikje
is er geen gast die zich een nummer
voelt. 'Het wordt meer één grote familie' en gastvrouw Kion is er zichtbaar gelukkig bij. 'Gemütlich en
knus, dat zijn de voordelen van een
klein hotel'.

naar kwaliteitsverbetering. In ieder geval
dienen de kamers dan te zijn voorzien van
een wastafel met warm en koud stromend
water. De kamers die dat niet hebben, worden op een reservelijst gezet. "Een lijst met
accommodaties die zodanig zijn, dat wij
daar geen reclame voor willen maken", aldus VVV-directeur Peer Sips. "Want als de
toeristen door een officiële instantie zijn
doorgestuurd en zij worden dan teleurgesteld, dan komen zij niet meer terug. En
dat moeten we natuurlijk zien te voorkomen".
De VVV werkt met de brief nu al toe naar
plannen voor volgend jaar. Dan zal men
waarschijnlijk een qualificatie-systeem
gaan hanteren. Aan de hand daarvan zullen
de kamers dan ingedeeld worden in een Aen B-keuze, zodat de toerist kan kiezen. En
dat de kwaliteit dan hoog moet zijn om te
kunnen concurreren tegen het groeiende
aanbod van appartementen en vakantiebungalows, dat spreekt vanzelf.

• Kampeerders komen er bekaaid af.
Het kleine veldje in
een duinpan biedt
hooguit plaats aan
50 tenten. Andere
kampeerders
zijn
gedwongen verder
te trekken in de
richting van Bloemendaal, waar meer
faciliteiten worden
geboden.
Folo Wilfried Overwater

Een kampeerder die Zandvoort binnenrijdt en de bordjes 'trekkerskamp de Branding' volgt, komt voor een verrassing te
staan. Het bordje naast de ingang van het
kampeerterrein aan de Boulevard Barnaart met de tekst 'alleen tenten/ tents
only/ nur Zelten/ des tentes seulement',
vormt een vreemd contrast met de bijna
stadse allure die aan de boulevard heerst.
De vakantieganger die de dubbele slagbomen passeert, ziet rijen stacaravans met
asfaltdaken die staan opgesteld aan verharde paden. Wanneer de kampeerder verder loopt treft hij twee sanitaire blokken
aan. Ze staan op een klein veldje dat de
weidse naam 'trekkerskamp' waar moet
maken. Op teleurstelling is gerekend.
Vlakbij verwijst een bord bezitters van tenten naar Bloemendaal en campers naar 'de
Lakens'. De vermoeide reiziger heeft dan
nog een paar kilometer te gaan.
Bij de bouw van het Vendoradopark

moest de Vondellaan met de daaraan gelegen caravancamping 'De Zeereep' verdwijnen. Dat alles voor het toerisme nieuwe
stijl, dat 'op het individu gericht is' zoals C.
Kas, bureaumanager van de VVV het bij de
presentatie van de Zandvoortse vernieuwingsplannen formuleerde. De 'kwaliteit'
die de toerist volgens Kas eist en die het
Vendoradopark de bezoeker moet gaan
bieden, eist haar tol. Burgemeester en wéthouders dachten de van de 'Zeereep' afkomstige stacaravans te kunnen verhuizen
naar het Roggeveld naast camping de
Duinrand. De provincie ging niet akkoord
met verplaatsing naar dit natuurgebied en
ondanks felle protesten van de caravaneigenaars kwamen provincie en gemeente
ten slotte overeen de stacaravans op het
gemeentelijk kampeerterrein, het zogeheten 'trekkerskamp de Branding', te plaat sen.
De heer Vestering, sinds 1982 beheerder

van de Branding, gaat deze zomer een 'anders dan anders' seizoen tegemoet. Het
ontvangen en inschrijven van nieuwe gasten zal vergeleken met vorige jaren een
peuleschil zijn: de stacaravans domineren
het terrein.
Drie trekkershutten bieden per hut onderdak aan vier personen. Wie wél een tent
bij zich heeft, verdwijnt in 'de kuil', de
bodem van het duinterrein. Op het duin
geplaatste borden 'verboden voor tenten'
en prikkeldraad waarborgen een scheiding
tussen de veelal wat oudere stacaravanbewoners en de jonge mensen die, zoals beheerder Vestering zegt "vooral voor de watersport komen". Veel meer dan vijftig tenten zal het kleine laaggelegen veldje niet
kunnen herbergen. Wellicht geen belemmering voor wat voorheen de aantrekkingskracht van de camping bepaalde:
"een gezellige boel die ontstaat bij het potje
koken en het barbecuen", aldus Vestering.

Vendorado en Beach Hotel zijn welkome aanwinsten
een golfbadinstallalatie. In totaal
hebben de baden, inclusief de terrassen, een capaciteit van negenhonderd plaatsen. Die zijn ook bestemd
voor Zandvoorters en mensen uit de
regio. Op het plein komen verder
eetgelegenheden en winkeltjes. De
bedoeling is in feite dat de mensen
na het binnenkomen hun jas ophangen en in een aangename temperatuur hun vertier vinden."

De Vendoradokolos aan de boulevard begint duidelijk vorm te krijgen.
Foto Wilfried Overwater

Dat open karakter komt onderVendoradoparken komen allemaal
dichtbij de wooncentra te liggen, zo- meer tot uitdrukking in de centrale
als in de Randstad. In die filosofie voorzieningen van het project. "Er
zit opgesloten dat we niet dezelfde komt een groot overdekt plein,
kant op willen als Centreparks. waaraan twee zwembaden grenzen,
Mede door die ligging moet het Ven- de Duinpan met een 25 meter-bad en
doradopark een open karakter krij- een geheel nieuw subtropisch zwembad met onder andere een sauna en
gen".

Een andere voorziening, in het
boulevardgebouw, is een grote
sporthal met vier tennisbanen,
waarvan de helft binnen een dag is
om te bouwen tot een ruimte voor
een congres voor 250 personen of
een luxe feest. Ik denk dat het een
heel belangrijke aanvulling is voor
Zandvoort en de regio, omdat dat
soort grote ruimten schaars zijn.
Het boulevardrestaurant met 420
plaatsen wordt mogelijk een van de
meest imposante tussen Zeeland en
Den Helder. Hoewel het allemaal
mooi klinkt zal het best problematisch zijn om het in de rustige perioden vol te krijgen. We hopen dan
ook mensen uit de regio aan te trekken. Het is wel een beetje een gok
maar we hopen dat het slaagt."
"We willen ook nieuwe markten
aanboren, zoals georganiseerde busreizen, vergaderingen en congressen. Als dat lukt betekent dat een
belangrijke bijdrage aan de totale

De bouw van het Beach Hotel is in volle gang.

uitstraling van Zandvoort. We streven naar een bezetting van 92 procent, dat is 45.000 tot 48.000 boekingen per jaar. Aan de gasten zal de
badplaats gepromoot worden met
een eigen magazine, waarin staat
wat er in Zandvoort en omgeving té
doen is."

Op l juni is het Beach Hotel, recht
tegenover de ingang van het circuit,
gereed. Veel later dan oorspronkelijk gepland, omdat het moeilijk
bleek om van tevoren voldoende van
de 132 appartementen van ongeveer
120.000 gulden per stuk te verkopen.
Volgens manager mevrouw G.M. El-

mar van de hotelorganisatie Henriksengroep zullen de toekomstige bewoners veel luxe voorzieningen aantreffen. "Zoals een vergaderruimte
en een gezondheidscentrum waar
kuren kunnen worden gevolgd.
Maar ook de Zandvoortse bevolking
is niet vergeten. Er komt een grote
zaal met een volledige theateraccommodatie, waar plaatselijke verenigingen kunnen optreden."
Deze voorziening is tot stand gekomen na overleg tussen Zandvoortse verenigingen en de hoteldirectie,
omdat er grote behoefte bestaat aan
een zaal met een ruim podium en
een goede akoustiek. Het multifunctionele theatercafé kan opgesplitst
worden in ruimten met honderd tot
vijfhonderd stoelen. Ook komen er
kleedruimten, een garderobe, een
bar en twee aparte opgangen. Het
podium van vijftien bij zeven meter
kan tevens gebruikt worden als verplaatsbare dansvloer.
"De verenigingen hoeven voor het
gebruik van de accommodatie in
principe geen huur te betalen, want
de winst op de consumpties wordt
als voldoende beschouwd. Toch zullen de prijzen laag blijven", aldus
Rob Gortzak, financieel manager
van de Henriksengroep.
Het Zandvoortse verenigingsleven
is zeer blij met de accommodatie,
omdat er sinds het verdwijnen van
'Monopole' duidelijk een behoefte
bestaat aan een goede zaal voor verschillende optredens. Het theatercafé is wellicht een nieuwe impuls
voor het Zandvbortse culturele leven.
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Bloemendaal aan zee
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BUITENKANSJE
M.P.S. „Azolla"

jGeldig t/m woensdag 22 maart |
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LUNCH OF DINER?
In ons restaurant voeren wij een uitgebreide
lunchkaart en een royaal gevarieerde
dinerkaart.
Echter, de keuze uit deze laatste beperkt
zich niet tot dinertijd. Ook tijdens de
lunchperiode kunt u bij ons genieten van
een delicaat visgerecht zoals gebakken
tong, zeewolf of scholfilet en van een
heerlijk stuk vlees zoals tournedos,
varkenshaas, kalfsoester of een
gigantische rib-eye.
Wij zijn alle dagen van de week geopend en
beschikken over een ruime eigen
parkeergelegenheid.

8

95
• k

9 ?o
%JB kg

Op z'n PAASBEST met mode van

Mexx

2 kg Runder
BRAADmn
club LAPPEN
bij

25PO

KINDERMODE

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

150 gr.

CORNED BEEF
AMSTERDAMSE
OSSEWORST P./st.
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Voor de senioren in onze regio organiseren wij een fantastische

6-daagse Jubileum-Rijncruise
met vertrek op 17 april 1989
Zes dagen genieten langs de Rijn. Een gezellige tweede
vaarvakantie of gewoon voor diegene, die er maar 6
dagen tussen uit kan en toch alle toeristische
trekpleisters langs de Rijn wil bezoeken. U bezoekt o.a.
de steden Linz, Koblenz en Rüdesheim. Het
kastelentraject tot aan Rüdesheim is een van de mooiste
gedeelten van de Rijn. Kortom: een korte reis, maar toch
veel zien en veel genieten. Vanzelfsprekend heeft u ook
op deze reis diezelfde gezellige afscheidsavond en het
onvolprezen „Captains Dinner". U hoeft dus niets van de
bekende Zonvaart service te missen.

boekingen bij uw

v.a.

&

De opstapplaatsen zijn:
Zandvoort
Akersloot
Alkmaar
Broek op Langedijk
Castricum
Heerhugowaard
Bergen
Limmen
Uitgeest
Noord- en Zuid-Scharwoude
Heemskerk
Beverwijk

SPECIALE JUBILEUMPRIJS voor 55+
Inlichtingen en

Cl

425,-

'TOERKOOP Reishuro
Zonvaart
Zandvoort, Grote Krocht 20, Tel. 02507-12560
Castricum, Burg. Mooystraat 21 A, Tel. 02518-55671*
Heerhugowaard, Raadhuisstraat 10, Tel. 02207-16744*
Uitgeest, Middelweg 6, Tel. 02513-15050*
Alkmaar, Europaboulevard 181, Tel. 072-622424*
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Hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs in het

Sprankelend als de
nieuwe LENTE'
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TRUIENPARADIJS
De nieuwste zomertruien zijn gearriveerd en
nergens zo goedkoop!
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Kom vrijblijvend kijken, keuren en
passen tijdens ons

DAMESTRUIEN in de mooiste dessins!
Winkelwaarde ± ƒ 119,Paradijsprijs vanaf

HERENTRUIEN EN PULLOVERS
Winkelwaarde ± ƒ 98,-

Paradijsprijs vanaf

SLIPOVERS
Winkelwaarde ± ƒ 49,-

Paradijsprijs

ƒ49,ƒ39,ƒ29,-
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DnUJAodbN waar u ze nu nergens
voor kunt kopen!
Paradijsprijs

vrijdag en zaterdag a.s.
U kunt ongedwongen keuze maken uit een keur
aan mantels, japonnen, pakjes, blouses, rokken,
pantalons, jumpers en vesten, alles in de
nieuwe modetinten en in de
maten 38 t/m 50.
Y ' ^C^wi&cte met 'n
Grote Krocht 19,
ZANDVOORT

ZOMERPOLO'S
- 100% katoen

Paradijsprijs

ƒ 19?»

Paradijsprijs

ƒ89,-

TRAININGSPAKKEN
±/119,-

ƒ39,-

*************

De laatste souspulls De laatste joggingpakken ƒ69,De laatste wintertruien

2 voor ƒ1950
NU
ƒ 29r
NU
ƒ 29r

We zijn geopend: maandag - woensdag - donderdag van 13.00 ii.-18.00 u.;
vrijdag en zaterdag de hele dag.

Ingang van het TRUIENPARADIJS naast:
Bakkerij Heiligers, Zandvoortselaan 355, 2116 EN Bentveld,
Tel. 023-241967.
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Koken in
de keuken
van Ine
De ingrediënten
staan al op de tafel in
de woonkamer. Een
keurig
uitgetypt
menu met een korte
biografie van de kok
van wie het recept afkomstig is, ligt er
naast. We zijn te gast
bij Ine AdamowiczMinnee (49) aan de
Notenlaan in Amstelveen.

Erg lollig was het niet: met zo'n
wiebelend karretje achter de fiets
naar het kampeerterrein fietsen.
Vooral op de zanderige en natte
(Hollandse zomers!) fietspaden
kwam je moeizaam vooruit. De vooruitgang heeft sinds mijn jeugd danig
toegeslagen. Kampeerterrein heet
camping, fietsen hebben vrijwel allemaal een versnelling en je kunt nu
op kamperen gaan zonder tent. Wie
wil, fietst van hot naar haar van hut
naar hut.

Van hut
naar hut
trekken

Zeshonderd trekkershutten zijn
de laatste jaren opgetrokken. Van
die blokhut-modellen, voorzien van
vier bedden (2 boven elkaar) inclusief matrassen en kussens, vier
krukken of stoelen rond een eenvoudige eettafel, een tweepits gasstel en
een heuse elektrische lamp. Voor
het sanitair is de hutbewoner aange- • De trekkerswezen op de voorzieningen van het hut in het recreabij
kampeerterrein. Een vast dak boven tiegebied
je hoofd, voor maximaal 4 personen Halfweg ligt er in
en dat voor ƒ 44,- per nacht. Duurder maart nog verladan het pitten in de zelf meegesleep- ten bij.
te tent, dat is waar, maar ontegenzeggelijk meer comfortabel en aanzienlijk goedkoper
dan een hotelletje. Ook wandelaars en autorijders mogen van de trekkershutten gebruik maken.

Zij geeft sinds kort
kooklessen aan kleine
groepjes (4 personen),
vrouwen én mannen, bij
haar thuis in de keuken:
'La Cuisine d'Ine'.
9 Ine Adamowicz roert demonstratief in een pannetje onder toeziend oog van twee
Ze heeft enige jaren als
uitgebreide brochure gemaakt met de nodige informacursisten.
kooklerares
cursisten
tie (kost ƒ 2,-), te krijgen bij o.a. ANWB en VVV. Voor
(ADVERTENTIES)
van de Volksuniversiteit Amstelwie zelf een kijkje wil nemen: in onze omgeving zijn er
land de fijne kneepjes van de Franse
trekkershutten bij'de jachthaven Naarden, strandbad
keuken bijgebracht. Ze is met die
De hutten zijn over het hele land verspreid, zodat je Edam, camping Houtrak bij Halfweg, camping Weltelessen gestopt, om in de eigen keu- een leuk tochtje kunt maken. Uw redactie heeft met vreden bij Velsen-Zuid, camping Amsterdamse Bos bij
En proeft u werkelijk
fotograaf Luuk Gosewehr een kijkje genomen in de Aalsmeer, Uiterweg 317 Aalsmeer, De Woensberg Huiken in het klein verder te gaan.
wat u eet?
trekkershut op camping Houtrak nabij Halfweg. De zen, camping Vliegenbos Amsterdam-Noord, Koole
„Ik wilde wel weer eens wat an- boswachters van het recreatiegebied Spaarnwoude wa- Kampeerhoeve in Noorden (ZH) en camping Muiderders. Bovendien is het heel gezellig ren zo vriendelijk speciaal voor u en ons de hekken even zand Almere-Haven.
om met zo'n kleine groep te werken. te openen (officieel gaat het terrein in mei open). VergeHet maakt het overzichtelijker en je leken met mijn tentje van vroeger is de blokhut een hele
Sportief op stap gaan in eigen land is een aardige
hebt meer tijd voor je cursisten", verbetering, al was het maar omdat je er rechtop in kunt bezigheid, helemaal als je niet als een slak je eigen
NIEUW!
staan en droog slaapt. De luifel is ook bijzonder plezie- huisje hoeft mee te zeulen.
Gaven we vorige maand een
kraan en laat ze goed uitlekken.
vertelt Ine Adamowicz.
(JMP)
in de BROODJE
Houd 25 gram garnalen achter en
rig. De ANWB controleert de hutten en verstrekt de
vegetarisch recept van Ineke
Het secretariaat van de Stichting Trekkershutten Nederland is
BURGER-LIJN
hak de resterende 100 gram in
Het bijzondere van haar lessen is nodige informatie over deze accommodaties. Er is een
Zwaan, deze keer zoeken we het op
gevestigd aan Graaf Ottosingel 189. postbus 124, 7200 AC Zutphen.
dat de cursisten zelf aan het werk
voorstel van Wina Nieuwenhuizenstukjes. Pel het sjalotje en snipper
Broodje gebakken bacon
zijn. Bij binnenkomst wordt verteld
van Dijk uit Uithoorn in de vis. Voor het fijn.
met ijsbergsla en tomaat
wat er gemaakt gaat worden en het
uw eigen recept houden we ons
Smelt 40 gram boter en fruit
aanbevolen; bij toezending ontvangt hierin gedurende 10 minuten op een recept ligt klaar. Na een korte inleizacht vuurtje de sjalot en de
ding van Ine gaat men aan het werk.
u van ons een presentje. Ons adres
Twee aan twee staan de cursisten in
staat boven aan deze BBHH-pagina. garnalenstukjes. Voeg de bouillon
de keuken. Een paar uur lang wordt
en l eetlepel citroensap toe en laat
Ook voor lunchpakketten, salades en
het geheel 5 minuten zachtjes
er intensief gewerkt. Een ding is zeIngrediënten: voor 4 personen: 4
Het eigen huizen-bezit en de toeKlussen aan, in en rondom het huis wordt steeds populairder
borrelhapjes.
ker de cursisten willen met iets en de buurman is soms hoorbaar enthousiast met de klopboor nemende vrije tijd hebben er toe bijdoorkoken. Pureer dit alles,
l filets van zeewolf, elk ca. 200 gram,
Geopend van 11.00-01.00 uur
l peper en zout, 3 eetlepels bloem, 3
tezamen met de verse roomkaas, in moois thuiskomen.
gedragen
dat
er
meer
geklust
wordt
in de weer. Het zelf-doen heeft een grote vlucht genomen in de binnen- en buitenshuis. Vorig jaar
's nachts. Weekend van 11.00-03.00
i eetlepels geraspte parmesaanse
de keukenmachine of met een
dat de vaklieden schaars bleken. Voor sommigen is doe-het- besteedden de doe-het-zelvers 4,2
uur 's nachts. Dinsdag gesloten.
l kaas, 100 gram boter, l sjalotje, 125 zogenaamde appelmoeszeef tot een
De ingrediënten zijn over het alge- tijd
zelven
ongetwijfeld
een
noodzaak,
maar
voor
veel
anderen
is
het
meen voor twee personen en de
l gram gepelde (Noorse) garnalen, 2
zeer fijne sausachtige puree. Roer
miljard gulden aan hun nuttige hobf eetlepels citroensap, 2 dl
er de overige garnalen, de bieslook, kookresultaten kunnen worden een pure hobby. „Je krijgt er zelfvertrouwen van. Wat vroeger de by. Dat is een omzetstijging die voormeegenomen, zodat alles wat men vakman deed, kan je nu zelf met het goede gereedschap", zegt al in het voordeel van de grote bouwfvisbouillon (van een tablet), 100
evt. de Ricard en een scheutje
koffieroom door. Voeg desgewenst
maakt 's avonds thuis kan worden Nico Estoppey.
I gram verse roomkaas met fijne
markten was. De vakhandel legt niet
Leuke
Nico Estoppey heeft een vakwinJ kruiden (Paturain of Boursin),
nog wat peper en zout toe. Verwarm opgediend.
zomaar het loodje, maar heeft een
kel én groothandel in ijzerwaren en
de saus (af en toe roeren) terwijl de
machtige concurrent te vrezen.
i scheutje koffieroom, 4 eetlepels
zeewolf bakt.
gereedschappen. Hij heeft de grote
l fijngehakte bieslook, desgewenst 2
vlucht van het zelf klussen van nabij
Vraag de visboer om mooie filets, Onhandig
De bouwmarkten zijn als paddef eetlepels Ricard.
Met veel enthousiasme zorgt Ine meegemaakt: „Vroeger waren het alstoelen uit de grond verrezen om
zonder vel en graat. Spoel de filets
Bereiding: De saus kan ruim van
af onder de stromende kraan en dep Adamowicz ervoor dat zelfs de leen de moedige mensen die zelf hun
vervolgens een behoefte te creëren
ze droog met keukenpapier.
meest onhandige koker er zin in huis verbouwden, de anderen lieten
voor de groeiende groep doe-het-zelte voren gemaakt worden. Spoel de
Besprenkel de filets met de rest van krijgt. „Ik ga er van uit dat iedereen alles doen". De technische kennis kopen ze maar een ander huis. Voor vers. Nico Estoppey heeft zijn begarnalen af onder de stromende
het citroensap. Bestrooi ze met
wel een beetje kan koken. En op den van de leek is door de hobbybladen hen is doe-het-zelven een soort denkingen over deze supermarkten
vindt u bij
duur leer je natuurlijk steeds meer. aanzienlijk verhoogd, zodat meer sport."
peper en zout. Vermeng de bloem
voor de klusser: „Het persoonlijke
Ik heb een groot aantal deelnemers creatievelingen het aandurven een
en de geraspte kaas en wentel de
Er is natuurlijk ook een groep contact is in de grote bouwmarkten
zeewolffilets hierdoor. Bak de filets die alle cursussen een keer doorlo- schuurtje te bouwen, een kast in el- mensen die het helemaal niet zo niet aanwezig. De adviezen worden
BIOEMENMAGAZIJN
kaar te zetten of gewoon de verf- leuk vindt, zelf de zaag en de hamer gegeven door middel van foldertjes.
in de rest van de boter 5 minuten
pen hebben".
SINDS 1308
kwast ter hand te nemen. Men heeft vast te houden, maar die dat doet De vakhandel vormt een klankbord
aan elke kant. Leg de filets op een
\/_^
warme schaal of op warme borden
Er zijn vier cursussen: twee tradi- een goede knecht gevonden in de om.geld te besparen. „Het kan geen waar wordt meegedacht. De klant *s'*
GROTE KROCHT 24
tionele, één met de veelbelovende workmate en het gereedschap is aan- kwaad door schade en schande wijs vaak heeft die dat nodig - kan gerichen giet er de hete saus over heen.
ZANDVOORT
naam 'Culinaire Genoegens' en op trekkelijker geworden. Voor het gro- te worden, maar je kan tijd en geld ter iets kopen als die het probleem
Ons commentaar: Het gerecht is
het hoogste niveau: 'Grote Mees- tere werk is het huren van professio- besparen als je je van te voren goed heeft kunnen uitleggen. Die vakbeheel simpel te maken en smaakt
ters'. ledere cursus bestaat
uit vier neel werktuig een normale zaak.
realiseert wat je wilt. Kijk, over de kwaamheid heeft zijn prijs. Maar
lessen van ongeveer 21/: uur (inclumensen die zeggen 'dat doe ik even' het kost ook geld en veel teleurstelbijzonder lekker. De zeewolf is een
ZANGER: Gerard Cox.
Volgens Estoppey is het doe-het- hoeven we ons geen zorgen te ma- lingen als je dingen aanschaft in die
bijzonder soort vis die vrij stevig
sief het afwassen).
TITEL: Balans
zelven niet gebonden aan milieu of ken. Maar als je er pas mee begint, goedkopere bouwmarkten, zonder
van structuur is. Op het moment
Ine doet het niet voor niets. De bevolkingslaag. „Het is voor ieder- moet je zorgen dat je goed gereed- goed voorgelicht te zijn. Als je een
Zijn grootste bekendheid als zan- dat wij het gerecht maakten, was de
deelnemer moet ongeveer honderd een. Mensen die overdag met de her- schap hebt. Een zaag die niet zaagt, kraan hebt gekocht die eens kapot
ger kreeg Gerard Cox waarschijnlijk vis erg duur omdat er volgens de
gulden betalen, daarboven op moet sens bezig zijn of de hele dag zitwerk daar heb je niets aan. Dan ga je klun- gaat, leveren de bouwmarkten geen
pas na zijn hit 'Het is weer voorbij visboer door de slechte
aan de ingrediënten nog ruim een doen, timmeren 's avonds hun stress gelen en dat bevestigt het idee dat je onderdelen, dan moet je weer een
'Woonkijken' dat is dit jaar het
die mooi zomer' (1973). Toch tim- weersomstandigheden (het was
weg. De echt e doe-het-zelvers beden- het niet zou kunnen. Wat dat betreft nieuwe kopen."
tientje worden bijgedragen.
thema van de Huishoudbeurs die
mert de cabaratiër al vanaf 1963 aan stormachtig) weinig vis werd
ken altijd wel iets nieuws om te ma- vind ik de formule van Ikea heel
van 30 maart tot en met 9 april in de
de muzikale weg. Het was Rinus gevangen. Wij aten de vis met
Voor een eventuele grotere groep ken. Die gaan in vijf jaar hun huis knap. Mensen die niet handig zijn,
De consument doet er makkelijk Amsterdamse Rai wordt gehouden.
Ferdinandusse die Cox voor het aardappelpuree maar mevrouw
kan Ine Adamowicz een leskeuken verbouwen. Als het klaar is, zitten ze voelen zich toch een hele Piet als ze over, zegt hij. Die zoekt het goed- In de Europa-, West en Zuidhal
eerst signaleerde in Vrij Nederland. Nieuwenhuizen gaf als suggestie
en hebben niets meer te doen. Dan zo'n kastje in elkaar hebben gezet." koopste en gaat zo nu en dan naar vormt een levensechte en zeer leefvan de Phanta Rhei huren.
Dit leidde tot optredens en het ma- patat met een glas witte wijn of
een gespecialiseerde detaillist voor bare 'woonwijk' het hart van de tenken van twee E.P.'s (kleine lang- warm stokbrood met een koud
advies. „Gevolg is wel dat de vakhan- toonstelling die bron van inspiratie
speelplaat). Helaas voor de artiest pilsje.
delaar langzaam maar zeker ver- moet zijn voor het wonen in de jaren
bleef het muzikale succes uit.
dwijnt en daarmee vloeit ook kennis '90.
In tegenstelling tot in de muziek
De Huis & Interieur presentatie
weg. Wij hebben de zaak in Amstelwas Cox op het toneel erg succesvol.
veen dan ook opgesplitst in een win- op de Huishoudbeurs toont drie zoMet name zijn samenwerking met
kel én een groothandel. Hier op het genaamde informatie-'theaters'. In
Frans Halsema zal velen nog bij
industrie-terrein krijgen we nu al- elk daarvan wordt een speciaal
staan. Tussendoor en daarna speelleen de aannemer die weet waarover woonthema behandeld. Zo is daar
de hij hoofdrollen in de musicals
hij praat. Maar er zullen zeker wel het 'Wonen in de toekomst'. Dit the'Promises promises' en 'Pien' en
Sportiviteit staat dit jaar in de
vakwinkels blijven bestaan die, net ma geeft een indruk van nieuwe
was hij ook te zien op het witte doek:
als een delicatessenwinkel, in een snufjes en de almaar voortschrijden'Het debuut', 'De bende van hier- schoenenmode voorop. Felle gebehoefte voorzien."
de techniek. Daarnaast is er het thenaast' en 'Een zaak van leven en kleurde gympen met bloemen,
ma 'Kleur en decoratie': hier wordt
dood'. Na een eigen theatershow patch-work prints of geblokte desLoodgieterswerk gaat volgens Es- gedemonstreerd welke invloed
(1977) is Cox samen met Riens Gra- sins. Er zijn hoge en lage modellen,
toppey nog wel eens fout als de ama- kleur en decoratie hebben op de
tema nog een tijdje in het maaride- met bont gekleurde veters maar ook
teur zich er mee bezig houdt. „Met sfeer en het totale interieur. En in
lijkse televisieprogramma 'De grijze met elastische sluitingen. Bovendien zijn ook vaak de zoolrand en de
leidingen leggen, worden soms af- het laatste 'theater' staat het thema
plaag' te zien geweest.
tappingen vergeten. Sommige mate- 'Slapen' centraal.
Twee jaar geleden kwam Cox met zool tot ware blikvangers gepromorialen zetten uit of krimpen in. Daar
In verschillende compleet ingezijn nummer 'Die laaienlichter' te- veerd.
moet je naar informeren, want als richte voorbeeldinterieurs kan men
recht in de top 20 en verscheen zijn
het fout gaat... Het is allemaal niet zich laten inspireren tot het creëren
Nieuw dit jaar zijn ook de zogeelpee 'Aangenaam'. Gelijktijdig met
zo gevaarlijk, maar je schrikt toch van een eigen life-style er zijn er dede single 'Een lekker Hollands lied- naamde fietsschoentjes, passend bij
als je weet hoeveel vingers er wor- signmeubelen te zien van Nederje' verscheen zijn huidige elpee 'Ba- de, vooral onder jeugd, dit jaar zeer
den afgezaagd. Dat is meer dan wan- landse ontwerpers.
lans' waar nu de tweede single 'Op populaire strakke fietsbroek die
neer je een boek leest."
De Huishoudbeurs is iedere dag
een hoge zwarte fiets' van in de win- deze zomer hoog in de (kleding)lijst
geopend van 10 tot 17 uur en van
kel ligt. Naast vrolijke meezingers is staat. Voor degene die liever iets
Hij geeft de raad kritisch te blij- maandag 3 tot en met vrijdag 7 april
Cox bij tijd en wijle zeer ernstig, bij- klassieker gekleed gaat, mogen uiven. „Vaak werkt de vakman beter is de beurs ook 's avonds van 19 tot
voorbeeld met het stuk 'Als ik later teraard deze zomer ook de traditioen strakker, maar de zelfbevredi- 22 uur geopend.
dood ga'. Maar... je moet wel van zijn nele pumps, zij het opgesierd met
ging is toch ook heel veel waard. Een
stijl van zingen houden en de wijze een strik in leer, suède of textiel. De
huis is echter minder waard als een
waarop hij de soms ook wat al te hakken zijn deze zomer over het al(ADVERTENTIES)
amateur bezig is geweest. Dan moet
eenvoudige rijmen vertolkt. Veelzij- gemeen laag.
Voor de heren bestaat de schoen
je je afvragen 'wat bereik je er uiteindig is de Rotterdammer ontegenzegdelijk mee'? Er bestaan daarentegen
gelijk en dat bewijst hij zeker nog uit fijne vlechtingen en perforaties.
ook veel goede vakmannen onder de
eens met deze elpee.
Zwart, bruin/naturel zijn de belangveilinggebouw
doe-het-zelvers."
rijkste kleuren.
(TS)
FERDINAND RUSCH
In deze rubriek laten wij laten wij menveel tijd. Maar het is toch leuk, een
sun aan het woord die jjekke, leuke en rare
ADVERTENTIE
hobby te hebben? De weekeinden
dingen verzamelen. Deze keer vertelt Llny
kom ik zo wel door. De oude kaarSmit (53) over haar 'privé-museum', aan
Bent u in het bezit
de \\achterstraat 13 in Zaandam, dat alles
ten zijn mooi, maar ik spaar ook
herbergt wat te maken heeft met poezen.
de witte zwaan
de nieuwe, de modernere. Die zijn
van een
Ferdinand Kusch zag vierduizend kaarover tien jaar toch ook oud en
ten, vijfhonderd beeldjes, en tal van boeCompact-Discspeler?
meer waard!"
ken en knipsels én twee echte poezen.
,,Ik
knip
alle
advertenties
uit
Voor een weekje makkelijk
wordt gehouden
waarop een kat staat. Als je ziet
.Het is nu al zover dat ik een belijnen waarbij de warme
± medio APRIL
hoe vaak er katten in de reclame
aald bedrag in de portemonnee
maaltijd gehandhaafd kan
worden gebruikt, verbaas je je. Op
meeneem als ik naar een winkel
Nette goederen kunnen
blijven is een nieuwe primeur
de video heb ik alle reclamespots
ga waar ze kaarten en beeldjes van
worden ingebracht of
opgenomen over kattenvoer. Als
ontwikkeld. Onder de naam
poezen verk9pen. Sommige dinOOK UW ADRES VOOR CD'S
gen kan ik niet laten staan, maar achteraf blijkt het mensen mijn verzameling hier in deze kamer, in mijn
Balans zijn onlangs nieuwe
afgehaald
dan bijelkaar wel duur te zijn. In Zandvoort zag ik privé-museum. gezien hebben, geven ze allerlei dinmaaltijdvervangers voor ontbijt
eens een prachtig poezebeeldje. Ik twijfelde en twijfel- gen aan mij. Een cadeautje voor mijn verjaardag is
Inl. te!. 12164
Boekhandel
en lunch ontwikkeld. Balans
de, maar kocht het niet. Toen ik thuis was, wilde ik dan ook voor niemand een probleem. Echt, ik probeer
bevat voor 's ochtends een
Veiling directie
dat porseleinen beeldje hebben. Ik ben daarna toch wel eens te minimaliseren, maar dat lukt niet. Bij een
de Krocht
laagkalorisch müsli-ontbijt met
nog naar Zandvoort teruggegaan... Ja, een beetje gek mevrouw zag ik een heel oud spaarpotje in de vorm
Fa.
Waterdrinker
Grote Krocht 17
haven/lokken, rozijnen,
van een poes, maar ze zei meteen 'die krijg je niet'. Op
ben ik wel."
gedroogde appel en banaan.
„Nu ben ik er tien jaar mee bezig en voorlopig stopt mijn verjaardag kreeg ik het toch van haar. Ik word
Als lunch bevat Balans 2
dat niet. Een collega van me verzamelde beeldjes van soms wel verlegen van wat ik allemaal krijg, maar ik
kaloriearme hazelnootrepen.
honden. Ze had een grote kast vol. De hoeveelheid en pak het dan wel weer snel aan. Ze zeggen dan 'bij jou is
de verscheidenheid sprak me aan. Ook verzamel ik het meer van waarde als bij mij'."
Modern en gezellig appartement nabij strand,
handhaven, veel baat hadden
Met een warme maaltijd van
om het verzamelen.
500 a 600 kalorieën is Balans bij een weekje lijnen met
winkels en busstation op 4e etage, met balkon
„Regelmatig pak ik een twintig jaar oud boek met
Ik ben toen begonnen met poezen, dat vind ik toch
een praktische
Balans. Balans is
leukere knuffelbeesten. Met ongeveer vijfhonderd mooie verhalen. Die tekeningen blijven me altijd boeiop het zuiden en uitzicht over duinen.
beeldjes van poezen, kom ik nu ruimte tekort. Daar- en. Ik heb hier allerlei boeken staan over poezen,
WOO-kalqrieénkuur, die je ook samengesteld volgens de
om heb ik er etiketten van kattevoer als verzamelob- maar er is zoveel! Zo'n verzameling zal nooit comlangere tijd zonder enig risiko richtlijnen van het ministerie
Vraagprijs ƒ 128.000,-k.k.
jecten bijgenomen. Mijn twee echte poezen, Dennis en pleet zijn. Ik heb het eerste boek over Torn Poes, dat is
mag blijven gebruiken. Uit de
van Volksgezondheid en
genoeg.
Het
zelfde
geldt
voor
de
Garfieldbeeldjes,
Plom,
moeten
daarom
vreten
van
het
merk
dat
de
praktijktesten kwam naar
verkrijgbaar bij de betere
bazin nog niet heeft. Ik ben me ook gaan toeleggen op daarvan heb ik er twee. Van de vacht van Plom spin ik
voren dat juist personen die de drogist, apotheek en
ansichtkaarten met katten en poezen. Het sorteren nu draden. Plom is een langharige Pers. Van dat haar
uirwM,
reformzaak.
warme maaltijd graag wilden
van de vierduizend kaarten die ik nu heb, kost enorm maak ik dan nog eens een trui. Mooi hè?"

Eet u ook bewuster?

Zeewolf in
[arnalensaus

Dan komt is
niet bedrogen uit

nu 4,95

Doe-het-zelvers worden
Goed gereedschap
is eerste vereiste

en
boeketten

erica

LP/CD
van de
maand

Woonkijken op
Huishoudbeurs

Sportief
stappen

verantwoord
afslanken

'Een cadeau
voor mij is
nooit een
probleem'

M

H. W. Coster b.v.

tel: 02507-15531
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Room Service
woonruimtebemiddeling
Binnenweg 93 A
Heemstede
Tel. 023-282856
zoekt appartement/flat m
Zandvoort
met eigen k.d.t
voor jong werkend stel.
Huur ± 700,- mcl.

Hef is gauw Pasen!!

De Hema volgt de tennismode
dit seizoen weer op de voet.
zo herkent u aanbiedingen in de Hema

zo herkent u aanbiedingen in de Hema

Denkt u eraan om tijdig
te reserveren.
STEENGRILL RESTAURANT

Onbeperkt vlees
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood

Elektrische digitale wekker met
repeteersysteem In witot zwart.
1 Jaar Hema garantie

2 Paar witte sportsokken 80%
katoen/20% polyamide Uniofmet
streep Mt 35-46

en een

aardappelgerecht

29,50
Alles zoveel u wilt!! i-

Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616
~/$£*>. Jfr»'.
Gaarne reserveren. ig&^.X^f.ïS?*'
Vrijdagzaterdag en
's zondags
geopend!!!

korting
Dames- of herensweatshirts
Diverse modellen, materialen en
dessins
Damessweatshirt
vanaf 3A*rS 29.50
Herensweatshirt
4©7S" 42.25

Thee- of keukendoeken 100%
katoen

v.a. 17.00 uur
RESERVERINGEN VOOR WEEKDAGEN
S.V.P. 1 DAG VAN TE VOREN BELLEN

15%
Te koop gevraagd voor
een van onze cliënten

WOONHUIS
Prijsindicatie
ca. 250.000,-

korting

8r

Baby- of kindersweatshirts Diverse
modellen, materialen en dessins
Babysweatshirt
vanatlÖ-fS" 9.Kindersweatshirt
vanaf^örfS' 17.75

Belastinggids1989 Voor het invullen van de A, E en T-biljetten

Tevens

EEN APPARTEMENT
2 slaapkamers
Prijsindicatie tot
150.000,Mak. o.g. Coster B.V.
02507-15531

ra
UdNVM

,eo

975

2 voor *J«
Miss Helen nagellakremover met
lanohne Inhoud 100 ml

Serie lederwaren- o a portefeuille,
billfold of huishoudportemonnaie
In 5 modellen en 4 kleuren

voor 't seizoen ••••••^^•^•^l even de Hema inloopt, want
Zorg dat je
dan staje voor \ 'n unieke prijs goed in je tennisschoenen: volnerf ieder, 'n zachte grijze voering,
goed onder- j steunde hielen, slijtvaste doorgestikte zolen en uiteraard in de modekleuren. Dames, maat 36-41, in groen of kobalt Heren, maat 42-45, in lila of groen.

Wij zoeken voor onze
nieuwe vestiging in Zandvoort

HEMA

nog enkele leuke
jongens of meisjes

.Echt Waar Voor Je Geld.

leeftijd 15 t/m 19 jaar
voor full-time of part-time.
Heb je interesse, bel dan

023-283610
Coffeeshop - Fast food restaurant

WONINGRUIL

Vlotte besch.
oudere vrouw
zoekt

AANGEB. FLAT
Lorentzstraat
in goede staat.
GEVR.
EENGEZINSWONING
(Noord geen bezwaar).

voor het hele
seizoen
onderdak in
Zandvoort

Tel. 17939

Tel. 020-122510.

Wie wil 3 a 4x
per dag tegen
vergoeding.
mijn hond
uitlaten?
Mevr. Douwes
K. Doormanstraat 4 '
Tel. 15668.

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

TROUWPLANNEN?

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

Als u van plan bent te gaan trouwen zorgt Feliatas er voor dat ook u in
het bezit komt van het Felicifas felicitatiepakket. Helemaal gratis.

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

,Q
DIACONIEHUISSTRAAT 36 - ZANDVOORT

Door organisatie- en
verbouwingswerkzaamheden zijn wij
gedurende deze periode op
MAANDAG de GEHELE DAG
GEOPEND!!!
echter op
DiNSDAG de GEHELE DAG
GESLOTEN!!!
dit met ingang van
MAANDAG 20 maart a.s.
Vertrouwende op
Uai begrip

„DIER PLEZIER"
Ruim en gezellig WOONHUIS met
garage, gelegen op steen worp
afstand van het strand en nabij
station en winkels.
Geschikt voor verhuur en/of praktijk.
Vraagprijs / 285.000,- k.k.

H. W. Coster b.v.
tel. 02507-15531

CALYPSO
STRANDPAVILJOEN 3

Slagerij Arbouw

Misschien heeft U het al vernomen. /l^ -»S—~,
Medio juni 1989 gaan wij verhuizen
naar de Grote Krocht,
om U nog beier van dienst te kunnen zijn.

UdNVM

Fa. Gansner & Co,

vraagt v/h seizoen

Haltestraat 12
2042 LM Zandvoort
Tel. 02507- 12616

WEEKEND REKLAME
100 gram biefstuk
100 gram gebr. rosbief
150 gr. schouderham

2,95
2,95
2,25

Jongejongejonge.
Jonge Goudse kaas
1kg

Hazelnooteitjes Melk
of puur Zakje a 200
gram
&353A5
Boeren wit- of bruinbrood Gratis gesneden
a-êSl.95
Kaaskantjes, -vlinders,
-krakelmgen of -stengels Doosje a 100
gram
Aanbiedingen zi|n gelciiy t m 1R tmdrt 1989

tevens pers.
v.d. bediening.

Tel. 19652

HUISH. HULP

Vul dus snel onderstaande bon in en stuur hem vandaag nog op.
Ook als u iemand anders kent die trouwplannen heeft kunt u ons dit
laten weten.

2 ochtenden
per week.
Mevr. v. Houten,
Kerkplein 8.
Tel. 13599

Wilt u uw woning verkopen?
Wilt u een woning kopen?
Laat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig
adviseren door:

Graag ontvang ik ti|dig vóór mi|n huwelijksdag
bezoek van een hostess van de Felicitatiedienst.
Naam bruid:
Adres:
Postcode:

Spatlese-St Johanner
Abtei 1986 Een fruitige
witte wijn_
_&255.-

Telefoon:

Kempische ham
100 gram

Adres:

Schwarzwalderkirschtaart Vers uit eigen
banketbakkerij

Telefoon:

herkent u aanbiedingen in de Hema

H89 111-14/3

TOILETJUFFROUW

Gevraagd

Dit pakket wordt u namens een groot aantal vooraanstaande
Nederlandse bedrijven persoonlek gepresenteerd door een hostess
van Felicitas. In dit pakket, waarvan de waarde meer dan tachtig
gulden bedraagt, treft u ook een huweli|ksgeschenk aan van
Het Parool en verder tal van reductie- en waardebonnen die u goed
van pas zullen komen.

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.

Plaats:

Naam bruidegom:

Postcode:

Plaats:

Huwelijksdatum:

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Proiekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -12944* / Fax 02507 -18644
Openingstijden- dageli|ks 09.00 -18 00 uur
vri|dagavond 19 00 - 21 00 uur / zaterdag 10 00 -14 00 uur

Stuur de bon, vóór de liuweli|ksdatum, naar Felialas,
Antwoordnummer 10812, 2350 VB Leiderdorp.
Op ae envelop hoeft u geen postzegel te plakken.

n; l
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Gevr TOERCAR m koelk,
event vouwc 020472679
Wegens omstandigheden te
koop STACARAVAN, 850x
300 mtr, te RIJSENHOUT
(WESTEINDERPLAS), grote
tuin + schuur, staangeld 1989
betaald Indeling woon eetgedeelte (slaapbanken), keuken met inventaris, aparte
douche, toilet, slaapk met
kastenwand, vr pr ƒ 8200
Tel 020853259
Nieuwe faciliteiten in de gezellige jachthaven ,,MARINA
MONNICKENDAM" Bel voor
ligplaats 02995-2595

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

T k gevr MIDGET 20 OOSTZEE JOL Tel 075-163977

ZAAN ESCORT
ƒ 175 p u 075 172123 MeisMicro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- jes gevr in A'dam/Zaanstad
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootTechnisch Bureau Bonanus
ten
vraagt
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S '
VERWARMINGSTECHNICUS
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie:
of daarvoor studerend
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,36 per millimeter
Tevens vragen wij
Sluitingstijd dinsdag 1700 uur
PLAATWERKERS en een
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 02977TECHNISCH TEKENAAR
28411 of afgeven/zenden aan
Sollicitaties richten aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort
Technisch Bureau
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, 1421 AA UitJ C Bonanus
hoorn
Schipholweg 973
« Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
2143 CG Boesmgheliede
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant,
Tel 02505- 1338
Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amstergediplomeerd
dams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gehondentrimster
zinsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post en alle
bijbehorende advertentie-edities.
Fnedhoff plein 10
ƒ 6,01 per millimeter
2042 BN Zandvoort
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieTel. 02507-12773
combinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
« Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening - ACUPUNCTUUR
- MASSAGE
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm kosten
» BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers - SCHOONH BEHANDELING
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten - PEDICURE
Telefoon 13871
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ3,00 m rekening gebracht
AUSTIN
MAXI 1750, sept '86,
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefomsch opgeven tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor 87 000 km, ANWB-APK gek
t/m jan '90 T e a b T 13129
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Autoverzekering
Postbus 122
V A ƒ75 - DORSMAN
1000 AC Amsterdam
blijft toch oopdkopsri
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
Bel nu 02507-14534
m dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart
AUTOVERZEKERING
TE DUUR?
Bel geheel vrijblijvend
voor een prijsopgave
OLOF GORANSSON
02507-18505 (ook 's avonds)
Mmoxidil helpt niet
Een voordelige maandABG kan de oplossing zijn
of kwartaalpremie is
(Alleen op doktersrecept)
ook mogelijk
riet haarconsumentenraport informeert u als eerste over dit
*
Camara
Juffie Liesbeth
nieuwe medicijn Maak ƒ 15 over op AMRO-rek 413358003,
t n v Drs De Haan, Skin Research Amsterdam, o v v „Rap- grote klasse dat jij er was zaport" (binnen 14 dagen franco thuis) Inf op 020-6654799 terdag Bedankt XXXXX
* Cassdeck, Philips, ƒ75,
Oosters wandkleed, moskee,
ƒ 15, 2 louvre-deuren ƒ25, 8GRATIS
track ƒ25, medicijnkast ƒ 15,
Woninggids van Zandvoort
led fauteuil Tel 19081
* Cor en Nieki is jullie huis na
makelaars o.g.
2 flinke feesten nu goed ingewijd7 Anders doen we het gewoon nog een keer over XXX
NVM

Ellen Cats

Kaalend?

M

Tel. 02507-12614

MAKELAAR

AUTORIJ-INSTRUCTEUR worden en al na 4 maanden lesgeven? Dat kan' Pak je kans bij MICHEL Opleidingen via
onze spoedcursus Geheel mondeling en gebruikmakend van
de nieuwste lesmethodes Onzejubileum-aanbieding voorde
spoedcursus is slechts ƒ 1250 Cursusaanvang 30 maart Bel
nu MICHEL voor deze speciale aanbieding Tel 020-85 30 57

* De Cytologie wenst Leonoor en Mohieddine veel geluk en een zonnige toekomst

De Trompwmkel heeft een
tiental speciale kaaszaken en
zoekt voor haar filiaal m Zandvoort een VERKOPER M/V
voor 40 uur per week Leeftijd
Piano s te huur, speciaal 18-20 jaar Bel of schrijf naar
DORDOGNE Te huur mooie huursysteem voor beginners Tromp Kaas B V , Postbus 37,
comfortabele boerderij Billij- van 1 tot 36 maanden ƒ 600 2140 AA Vijfhuizen Tel 023365460
ke prijs Inl 02990-29698
Gratis voorrijden en kijken
Inlichtingen 0449045033
* Fijne compagnon, heel
veel dank voor onze nummer
Te koop aangeboden
1 Je maatje
GIBSON GITAAR
elektr, met Gibson flightFoto Boomgaard
case, ƒ 500 Tel 02995-4422
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
DENNIS PAPEGAAIEN
Corn. Slegersstraat 2 B een begrip in Nederland Bel Uw film op video, ƒ 1,75
per minuut met gratis
gratis mfoboek 020l Tel. 02507-12070 voor
achtergrondmuziek
665 7658 Inruil en fin mog

l DOMBO
1 film

5 films

INKOOP AUTO'S, + ANWBpr, snelle afw a contant m
vnjw bew , def geen bezw
Tel 020-149352, ook 's av

lerhuur Movie-boxen

T k OPEL ASCONA 1900, bj
81, autom Vr prijs ƒ3300
Tel 020-913967, na 18 uur

5 REGELS

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

* Jan ik heb nog 50 glimmende stuivers Is het wal
voor je7
* Jan Koper veel succes
met je nieuwe stuivers (ƒ5)
Grijze Jan, Piet, Paap, Mare
en andere kaartvnenden
KAMER TE HUUR voor keun
ge werkende jongen, eigen
toilet, douche, kl kookgel,
ƒ405 mcl Inl tel 12510
* Keukenbuffet met veel
bergruimte (wit met bruin) te
koop Tel 02507-16456
* Leonora en Mohieddine
gefeliciteerd met jullie fijne
kleine huwelijkje Rob
* Lieve Ron de groetjes uit
Leiden van je muis Hopelijk
ben ik gauw weer thuis Irene
* Lieve Willem Ik vind mijn
softbalpak heeeel erg mooi
en kom je gauw helpen' Dank
je wel Kusje Barry

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
* Maaike van harte gefeliciteerd Wim en Margo
* Maaike Van harte met je
verjaardag Margo, Anneke,
Joan, Bram
* Mare, heel hartelijk gefeliciteerd met je 17e verjaardag'
Je Amigo en Compam Rakker
* Mijn buurvrouw is bij onze
feestjes nooit ontevree want
zij doet net zo hard mee Clara bedankt i
* Nieki, ik doe 'em niet meer
uit1 Dank je wel Kusjes Barry
GARAGE TE KOOP
Burg v Fenemaplem
Tel 19357
* Gefeliciteerd Leonora en
Mohieddine met jullie huwelijk
namens secr Pathologie en
Patholoog Anatomen
* Gefeliciteerd Leonora en
Mohieddine met jullie huwelijk Jaap Louis, Jan, Maria,
Fred, Perry, Margriet, Hermie,
Mananne en Rinus
•*• Gevraagd oppas aan huis
voor overdag en/of 's avonds
op afroep Tel 02507-19870
Gevraagd zelfstandige
VROUWELIJKE HULP
in de ochtenduren

Hotel Arosa
Hogeweg 48 - Tel 12595
* Gezocht hulp in de huis
houding, 3 uur per week
S v p bellen zaterdag 18
maart van 14-16 uur 02507
12052
* Grote Tulp, je record is afgepakt, om 2 uur was je afgeknakt Tulpje (Guppie)
* Hallo Maaike, gefeliciteerd
en een gezellige dag Anneke
en Rien
* Harry Ook jij was er afgelopen zaterdag bij en je foto's
zijn schitterend' Bedankt
Paul en Willem
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres' Dat hebben wij voor u1
Inl tel 02907-5235

* Irene, Willy, Ingeborg en
Jacquelme Het was te gek
dat jullie er waren Bedankt
Paul en Willem XX

J. van Campen & Zn
voor al uw

schoenreparaties

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft

* Te koop kinderzitje voor
achter op de fiets (mand)
ƒ25 Tel 02507-14843
* Te koop kinderstoel ƒ40
fornuis, elektrisch ƒ 150 Tel
02507 13037

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

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad
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Kerkstraat 12 Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192 Zandvoo't

Weekmedia

Gasthuisplein 12 Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9 Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22 Zandvoort

AKO

Kerkplein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17 Zanovoort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

ARANKA MODE
vraagt met spoed

part-time verkoopster
Inl. tel. 12949 of 16580
Specialisten in
organisatie- en
publiciteitsdrukwerk
Voor al
Uw drukwerk in
boekdruk en offset

Uw zetwerk via kopij,
floppy of modem?
Bel BBülBBEUnBn

'ODUKTIES

VORMGEVEND IN ZET- EN DRUKWERK
WIBAUTSTRAAT131, 1091 GL AMSTERDAM
TELEFOON 020 - 562 2522, FAX 020 - 562 2713

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

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

Vraag vrijblijvend offerte

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Je koopt een vrijstaand huis
maar wat is vrijheid als die ophoudt bij het hek?

CÏ9

NVM
MAKELAAR

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.
02507-15531
TTT
/p^r'\Örmj'1D T> TT
. W . l/VJO l Hllt .D. V . telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

H

De Rabobank
verhoogt haar
spaarrentetarieven

HEEÏÏU
OF ER

Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor
Tel 02507-15449

ICRO
*
3 8

•*• Te koop Interlubke wand
meubel 4 elementen, elk
140x260, mcl drankkast etc
Tel 02507-15427
* Te koop kinderledikant +matras, kinderstoel, box, km
derwagen Tel 02507-17788

* Te koop leren rijlaarzen
* Overname 1 ticket mini brede leest maat 41 + witte
cruise Engeland ƒ 60 Tel rijbroek, maat 40/42 Tel
020-6642257
02507-19510
* Rob D Nou niet jaloers * Te koop massageapp met
1
wordeni Groetjes van 4 fans vloerplaat en bevestigmgs
Jij kunt ook best aard'g vis stang, compl ƒ200 Tel
sen hoor' Vooral goed oefe- 02507-13868
neni
* Te koop opklapbed wit
Schoonmaakbedrijf
met schuifdeurtjes en matras
De Witte Tornado + molton Prijs ƒ 100 Tel
02507 19606
voor uw gebouwen
en kantoren
* Te koop prima elektr vij
Tel 0250718546
verfonteinpomp, van ƒ300,
nu ƒ 140 Tel 02507 15904
SILHOUETTES
Atelier voor veranderen maat- * Te koop stofzuiger ƒ 35
kledmg gaat per
zuigt nog prima, merk Pro
26 MAART SLUITEN
gress Tel 02507-19328
Uw kleding graag bijtijds op
halen Eenvoudig verander * Terrasvogels Wij komen
om jullie
werk kunt u bij T v d Schelde beslist naar jullie toe
1
in de Haltestr 7 brengen Ver- aan te moedigen Flons-Vis
der kunt u terecht bij mevr Softballteam
v Dam, Hogeweg 26 (naast T k brommer Peugeot 103 SP
Bakker Balk) op dmsd -, do 88, crossfiets, donk br pia
en vrijdagochtend v 11 00 no, laag model Tel 14913
14 00 u Verder vlgs afspraak * T k discotheek versterker
's morgens bellen tel 15733 v (school)feesten of gewoon
* St chromen lamp ƒ45, ko thuis Klem defect, merk Akai
peren haardset, 4-delig, ƒ25, ± 100 watt, ƒ50 Tel 02507mooie hoge led faut, st tu- 15808, na 18 uur bellen
ner/cass /verst m box , spe- T k GRUNDIG T V , grootlendtezienj 155 Tel 19081 beeld, m afstandsbed , spe* Tante Annie, het pakkie lendtezienJ350 Tel 15923
van Barry zit perfect Be- T k PIANO, d eiken, Duitse
dankt Nieke, Willem
kruissnaar, ƒ 2450 Tel 0250717720
TE HUUR MEDIO JULI
bedrijfs/kantoorruimte, ± 90 T k trouwjapon, strapless, m
2
m , Diaconiehuisstraat Voor jasje, ± mt 38/40, excl moinfo tel 15566, na 19 uur
del, ƒ 850 mcl op maat veran* Te koop 2e-hands tennis- deren Tel 18599 of 15733
kledmg Tel 02507-14460
* T k wandmeubel, zw es* Te koop Bebe Confort km- sen, ƒ 100, staande boogderwagen/buggy ƒ175, box lamp, wit, ƒ 50, zes zitelemenƒ35, rieten wieg, wit, ƒ200, ten, grijs, ƒ100 Tel 02507babykledmg, kinderstoel ƒ 20 17720
Tel 02507-13140
T k a bijna antieke DEKENKIST, ƒ 750, massief eiken 6Te koop BROMMER
YAMAHA FS1
pers TAFEL, 77x177 cm + 6
Tel 02507-16824
STOELEN met rietenzitting,
Te koop CITROEN CX 2000 ƒ2000 Tel 18152, na 19 uur
5-bak, bj 1981, APK-gekeurd T k a FORD FIESTA 1 1 S, bj
'79, goedgekeurd tot juni '89
T e a b Tel 02507-17363
Vraagprijs ƒ 1400
* Te koop cursus levend EnTel 02507-19469
gels met platen e d voor
slechts ƒ 40 met 4 cursusboe- T k a . HONDAMTX, bouwjaar
ken en diction Inl na 18 uur 1985, rood-zwart, verhoogd,
m goede staat Vr pr ƒ 1350
02507-16136
* Te koop draadloze tele- Tel 02507-19593 of 18391
foon, 1 jaar oud -t- gebruiks- * T k a kmdercombiwagen,
aanwijzing,
nieuwwaarde z g a n , ƒ150 Tel 02507ƒ250 Te koop voor ƒ 125 17413
(vaste prijs) T 02507-16461 * Uw glimmende stuiver is
* Te koop een kaartje voor bij Jan ƒ 5 waard P P .
een cruise naar Engeland * Vader en moeder Boon, 50
ƒ25 Tel 02507-16077
jaar een paar Hartelijk gefeli* Te koop gevraagd paard- citeerd. De Vrijdagochtend
njlaarzen, maat 30/31 en Club broek, maat 128 Tel 02507- * Voor de liefhebber mooi
16414
schilderij, 62x52, interieur van
* Te koop gevraagd bolder- de St Bavo Tel 0250715330
wagen Tel 02507-17762

* Te koop gevraagd oud kamerscherm, event om zelf op
te knappen Tel overdag
* Het is niet meer zo gezellig 02507-17206
m de Keesomstraat nu Willem * Te koop hemeltje, z g a n ,
vroeg naar zijn bed toe gaat wit, ƒ50, positiebadpak, 2x
XXX
gedragen, ƒ 15, gasstel, 4* Hoera1 Arcel en Sandra pits, wit, ƒ25 Tel 02507wonen eindelijk samen' Heel 12245
veel geluk en voorspoed gewenst door Hans, Patricia en
Joyce

GRATIS

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander huisraad te koop9 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd

Nieuw!
DE BROODJE BURGER LIJN
Eer» serie supergezonde
hapjes en drankjes
Dat betekent lekker eten
op een verantwoorde manier
Nog enkele uren vrij op kunst
stof TENNISBAAN Inl mevr
Sebregts, tel 14273
* Ook voor u is er plaats bi,
de Verg Vrouwen van Nu
Wordt lid of bel om uitvoerige
inlichtingen met tel nr 02507
14462

13
Wat oudere dame zkt iemand WONINGRUIL Aang Adam
voor wat HULP IN DE H HOU Watergraafsmeer ged gere
DING Liefst flinke wat oude nov 3/4 kam mooi ben huis
re dame Goed loon Br o nr gr tuin o/h zd met 1 et erbo
798-76404 bur v d blad
ven c v en 2 stookgel Huur
Weg vaste baan woonruimte / 365 Gevr te Zandvoort ge
gezocht in Zandvoort of om zellig huisje of flatje 1e et
Tel 020 930202 mw J Vene
geving Tel 04950 18569
ma Willem Beukelsstraat 22
Wegens omstandigheden te hs 1097CS Amsterdam
koop TOERCARAVAN TE
3 slaapplaatsen, met kachel WONINGRUIL Aangeboden
+ toilet geïsoleerd grote 2 kamerwoning beg grond
voortent 2 gasflessen, com in Centrum Gevraagd 3 a 4
pleet i z g s t Prijs/5900 Tel kamerwoning Tel 18779
02507 14627
* Weggevlogen duif, wit met
geel
vleugeldek,
ring J. van Carnpen & Zn
FK84R21963 Gaarne mlich
sleutelservice
tingen of terugbezorgen tel
02507-15994
Nu ook autosleutels
op code
Werk stel zkt WOONRUIMTE
Corn Slegersstraat 2
in Zandvoort lot ƒ 1000 mcl
bij het postkantoor
per maand Geen onderhuur
Tel 02507 15449
Tel 020255159, na 18 uur
Werkende en studerende jon
gedame zoekt met spoed * Zaterdags stappen kan
WOONRUIMTE in Z voort ook na eerst een lekker partij
Tel 02507 18150, na 16 uur tje waterpolo Inl 16345 De
* Wie heeft op zolder een Zeeschuimers
leeg poppenhuis staan9 Ik * ZVM Handbal Janna -< da
haal het graag bij u op Bel mes l van harte gefeliciteerd
s v p nr 02507 15451
met het behalen van het kam
* Wie helpt mij op donder pioenschap Wij hopen jullie
dag of zaterdagochtend v voorbeeld te volgen MAA 2
8 30 11 30 uur met
het
schoonhouden van ons huis
Tel 0250720100 na 19 uur * Wilt u uw vrije ti]d nuttig
besteden en zinvolle dingen
* Wij zoeken aanvullingen gaan doen wordt dan nu lid
voor onze waterpoloteams, van de N V v H en bel 02507jong of oud Inl 16345, ZZPC 19583 of 12127
de Zeeschuimers
* Wij zoeken een goed te- • Reflectanten op adverten
huis voor onze hond Labra ties onder nummer gelieven
dor/Bouvier ± 5 jr, vrouwtje ervoor te zorgen dat het num
vrolijk lief speels en waaks mer m de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
Tel 02507-12698
en dat de brief geadresseerd
* Wij zoeken voor het ko- wordt aan Centrale Order
mende seizoen m/v waterpo afd Weekmedia Postbus
lo ers jong of oud Inl 16345 122 1000 AC Amsterdam Dit
ZZPC de Zeeschuimers
voorkomt vertraging in de be
* Willy Ingeborg Irene en handeling
Jacquelme Het was erg leuk
dat jullie er waren1 Flons Vis • Uw rubneksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
Softballteam
• Uw rubrieksadvertentie telefonisch opgeven Zie voor
kunt u zowel schriftelijk als adres en/of telefoonnummer
telefonisch opgeven Zie voor de colofon in deze krant
adres en/of telefoonnummer
~fe koop voor ingezetenen van Gemeente Zandvoort
NIEUWBOUW EENGEZINSWONING
Priis n o t k Br o nr 798-76399 bur v d blad

Spaar-Groei-Rekening
tot 25002500 - - 5000vanafSOOO,-

5!/4(was5

Spaar-Plan-Rekening

5!/4(was5 %)

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

6 (was 5%%)
6}A (was 6 %)
6'/è(was6 %)
6% (was 6V4%)
6% (was 6Vè%)
7 (was6 3 /4%)

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

53/) (was 5'/é%)
6 (was 5%%)
6'4 (was5 3 /4%)
6'/é (was 6 %)
6!£ (was 6!4%)

Rabobank Beleggersrekening
tot25.00025.000 - - 50.000 vanaf50.000,-

2% (was 2Vé%)
3% (was 3'/i%)
5'/j(was5 %)

Rabobank Woonspaarplan
tot 25002500--5000vanafSOOO,-

3% (was y/2%]
5 M was 5 %)

2'/é(was2'/4%)

Hopelijk wel Immers, vandaag de dag is ei een glas met de
zekerheid van natuurlijk zien op alle afstanden Optimaal zien
zonder storende leesgedeeltes Hoyalux 3 biedt u dat kijk- en
draagcomfort, waar u gewoonlijk meerdere brillen voor nodig
heeft Hoyalux 3, verkrijgbaar bij vakopticien

YORK OPTIEK
Leidsestraat 32, Amsterdam
Tel.: 020-233295
lid Optome'nslt i VeremqitK]
L ' i algemene Neder und^t, \er C i KiLtk nsspeuulisten (A N V C l

Haltestraat 5
Tel. 02507-12174

Rabobank Kmderspaarplan
RabobankTienerrekening

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Zilvervloot

4'/4(was4 %)

HOYALUX3

Naam:

TelefoonPostcode:

P R O G R E S S I E F V A fll II l T E L K G E l \ C H I S P ü N I

Of afgeven bij:

Adres:

Plaats.

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
2041 JM Zandvoort

Rabobank
GR. KROCHT 30-36 TEL. 16941

Prijzenfestival in
ZANDVOORT en DIRECTE OMGEVING

KOMT HET PROMOTIETEAM BIJ U LANGS?
Het Zandvoorts Nieuwsblad pakt uit!

Zoals u ziet een prachtig prijzenpakket!

Ons promotieteam zal door de wijken trekken en misschien bij u
aanbellen en dan een vraag stellen over het Zandvoorts
Nieuwsblad.

Let dus op het Zandvoorts Nieuwsblad,

Als u de vraag goed beantwoordt, mag u een van de vele prijzen
trekken.

Bewaar 'm, want misschien belt ons
promotieteam bij u aan!

DEZE PRIJZEN KUNT U WINNEN:

Nieuwsblad

4 DINERS VOOR 2 PERSONEN,

dertien weken voor maar ƒ 10,=

beschikbaar gesteld door Hotel-Cafe-Restaurant
„de Zonnehoek", Bloemendaal aan Zee.

Naam:.
Adres:.

4 PAAR „ADIDAS" SPORTSCHOENEN, beschikbaar gesteld door
Herman Harms Shoe-Bizz, Zandvoort.

Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon: _

(i.v.m. controle bezorging) l WK

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75

4 x FRUITMAND t.w.v. ƒ 50,-, beschikbaar gesteld door
Aart Veer, Zandvoort.

* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.

100 QUICKSNAP FOTOCAMERA'S, beschikbaar gesteld door Weekmedia.
voor:
diner g /« catie
receptie
familiefeest
bruiloft
yewoon: een kopje koffie
Bloemendaal aan zee
Tel.: 023-252280

U bent van harte welkom.

AaM
Uw groenteman in Zandvoort met
service en kwaliteit.
Grote Krocht 25, Zandvoort.
Tel. 14404.

bellen kan ook' 020-668 1300

HERMAN HARMS

ShoE-bizz
Grote Krocht 22 - Zandvoort

i

PRUZENFESTIVAL IN ZANDVOORT
EN DIRECTE OMGEVING VAN HET
ff"
O(.KM£»
(H
«i!n*jj \
'jyffVBO?

Nieuwsblad

MISSCHIEN KOMT HET PROMOTIETEAM OOK
BIJ U LANGS!

Los nummer ƒ 1.25.

Donderdag 23 maart 1989

49e jaargang nummer 12

Editie:30

Oplage: 4.650

Vandalisme neemt steeds ernstiger vormen aan

Buurtbewoners en ondernemers
willen eigen bewakingsdienst
ZANDVOORT - Het vandalisme in Zandvoort neemt steeds
ernstiger vormen aan. Bewoners van de wijk Nieuw Noord en de
ondernemers in het centrum dreigen het heft in eigen hand te
nemen. Flatbewoners in Noord zijn bij elkaar gekomen om het
vandalisme in de flats in de Keesomstraat tegen te gaan. Maar
ook de ondernemers in het centrum maken zich grote zorgen
over de vernielingen die de afgelopen periode gepleegd zijn.
Zozeer zelfs dat overwogen wordt om een particuliere bewakingsdienst in te schakelen om verdere excessen te voorkomen.
De politie is niet blij met deze ontwikkeling.

• Nieuwe
voor promotie
onzeker.

•

stichting |
Zandvoort jj
Pagina 3. j

Prinsenhuwelijk.
jj
Pagina 3. ij

• Sporting OSS volleybaljeugd wint eigen toer- ;]
nooi.
Pagina 5. jj
•
Scholen in contact met ?:
muziek.
Pagina g. |
• Zandvoortse Protes- l
tahtenbond viert 65-jarig ij
bestaan.
_. .
..\
Pagina 11. 5

Volgens sommige bewoners in
Noord loopt het vandalisme de laatste tijd de spuigaten uit. Al vier keer
binnen een maand is er 's nachts in
een flatgebouw brand gesticht. Met
de regelmaat van de klok worden
boxen opengebroken en de spullen
van de bewoners ontvreemd. De vernielingen aan de liften en toegangsdeuren zijn schrikbarend. Ook worden regelmatig de zekeringen uit de
meterkasten van de PEN verwijderd.
De woningbouwvereniging EMM
(Eendracht Maakt Macht) ziet volgens de heer Kraaijpoel van deze
| organisatie geen heil meer in het
treffen van maatregelen tegen het
vandalisme. "Wij hebben alle hoeken en gaten in de catacomben van
de flatgebouwen al dichtgemetseld",
laat deze technische man van de woningbouwvereniging weten. Een bewoonster van de eerste etage, die
anoniem wenst te blijven, vertelt dat
ze niet meer rustig kan slapen. Doordat er zondagnacht voor de zoveelste maal brand gesticht is in de
boxengang van de flat hangt de
brandlucht nog in haar woning.

Oproep levert duizend reacties op

Actie voor parkeerpasjes
krijgt massaal gehoor
ZANDVOORT - Het initiatief
van Marjan Rebel om voor de
bewoners van Zandvoort in het
winterseizoen parkeerpasjes
in te voeren is goed aangeslagen bij de bevolking. Op een
artikel en een advertentie in
deze krant hebben maar liefst
duizend lezers gereageerd.
Binnenkort organiseert Marjan Rebel een demonstratieve
happening waarbij zij een petitie aan de burgemeester overhandigd.
Enkele weken geleden vond Marjan Rebel uit de De Wittstraat dat er
een eind moest komen aan het parkeerbeleid waarbij de overactieve
parkeerwachters het leven van de
Zandvoortse automobilisten erg
zuur maakten door. "Als je even
geen kwartje bij je hebt als je een
boodschap gaat doen heb je meteen
een bon. Er zou voor de inwoners
van Zandvoort een parkeerpasje
moeten komen om niet constant
slachtoffer te worden van de parkeerwachter. In de zomer moetje al

Bezwaar tegen
aanleg circuit
ZANDVOORT - De Stichting
Geluidhinder Zandvoort heeft
bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen
aanleg van een verkleind
nieuw circuit in welke vorm
dan ook.
De stichting vindt dat de gemeente
niet de normale procedure volgt wat
betreft de vergunning voor ontgronding. Volgens Geluidhinder Zandvoort zal er meer dan drie meter
grond worden afgegraven.

noodgedwongen op de fiets door het
dorp omdat het uitpuilt van de auto's van badgasten. Maar 's winters
als er wat meer rust en ruimte is,kun je daar als Zandvoorter, die
even met de auto naar het dorp gaat,
niet echt van genieten", argumenteerde zij haar actie.

Ook andere woningen liepen
brandschade op. De brand werd
door de brandweer geblust, maar
deze moest enkele uren later weer
uitrukken om een aangestoken
brand in een bergruimte van een van
de flats te bestrijden.

Treurig
Hierbij was een PVC-buis van de
hoofdwaterleiding door de hitte gesmolten. De waterschade die daardoor, aan de eigendommen van de
bewoners in de boxen ontstond was
enorm. Ronddrijvende matrassen,
kleding en kastjes gaven het geheel
een treurige aanblik. Volgens de bewoners De Graaf en Van der Sloot
heeft de buurt er schoon genoeg van.
Volgens hen moet een eigen bewakingsdienst, samengesteld uit vrijwilligers, er in de toekomst voor' zorgen dat de zaak niet verder uit de
hand loopt. "Wie weet kunnen we op
die manier de daders te pakken krijgen". Ook wil men een alarminstallatie aanleggen om op tijd gewaarschuwd te worden als onbevoegden
zich in de bergruimten ophouden.

Brooddronken
Verschillende ondernemers in het
centrum zitten min of meer met hetzelfde probleem. Vooral tijdens de
nachtelijke uren in de weekenden
zorgen brooddronken onverlaten
volgens hen voor veel overlast. Het
afgelopen weekend werden in het
centrum voor de zoveelste maal
weer enkele ruiten van winkels ingegooid. Ook blijkt dat er regelmatig
vernielingen aan straatmeubilair
worden aangericht. Voorzitter Van
der Laan van de Ondernemers Vereniging Zandvoort vertelt dat hij al
een offerte heeft aangevraagd bij een
professionele organisatie. "Mijn collega's en ik zijn bereid geld te betalen om onze winkels te beschermen
tegen kwaadwillende lieden", zegt
deze ondernemer van een warenhuis aan het Kerkplein. Overigens
zegt hij in. principe geen voorkeur te
hebben voor zo'n particuliere bewakingsdienst. "Maar ja, als je voordeur ter waarde van 2400 gulden
voor de derde maal wordt ingetrapt
(ADVERTENTIE)

Rechtvaardiger
Volgens haar deugt het parkeerbeleid van de gemeente niet. Het liefst
zou ze willen dat de perkeermeters
in de winter helemaal buiten werking zouden zijn. Maar zij bedacht
een compromis waarbij de Zandvoorters tegen een redelijk bedrag
een parkeerpasje bij de gemeente
zouden kunnen kopen, waarmee ze
in het hele dorp vrij kunnen parkeren. Ze riep sympathiserende dorpsgenoten op om een grote handtekeningenactie op touw te zetten en zodoende het gemeentebestuur er toe
te bewegen om een in haar ogen
rechtvaardiger parkeerbeleid te voeren.
De oproep bleek niet aan dovemansoren gericht. Binnen de kortste keren gleden bij haar woning in
"de De Wittstraat 11 zo'n duizend
sympathiebetuigingen met handtekeningen door de brievenbus. Maar
haar oproep sloeg niet alleen aan bij
bewoners. De firma's Albert Heijn,
Hema en Visser steunde haar actie
van harte. "Ik ben er helemaal door
overdonderd. Zoveel reactie had ik
absoluut niet verwacht. En allemaal
positief over mijn idee. Slechts twee
ondernemers in de Haltestraat vinden het een slecht idee, omdat ze
vrezen minder automobilisten als
klant te krijgen als de Zandvoorters
hun auto vrij kunnen parkeren."
Marjan Rebel heeft zelfs reactie
gehad uit Zaandam waar winkeliers
er over denken haar initiatief bij het
gemeentebestuur aan te kaarten.
Momenteel wacht zij nog wat laatste
getekende steunbetuigingen af om
binnenkort met een ludieke actie,
waarbij ook de sympathiserende ondernemers bij aanwezig zijn, een petitie aan burgemeester Van der Heijden aan te bieden.

Opruimings
prijzen
Cortina Modes
Kerkplein 3
2042JHZandvoort
Tel 02507/14828

moet je wel".
Politiewoordvoerder Hans Konijn
zegt niet op de hoogte te zijn van de
problemen die zich in Noord voordoen. Hij vindt dat het iedereen uiteraard vrij staat alle mogelijke
moeite te doen om zijn of haar eigendommen op een zo adequaat mogelijke wijze te beschermen. "En alle
beetjes helpen", vindt hij. Toch had
Konijn liever gezien dat de buurtbewoners en de ondernemers vooraf
eerst overleg met de daarvoor bestemde instanties hadden gevoerd.
"Want met samen praten komen we
best uit de problemen", is zijn stellige overtuiging. Het inzetten van extra mankracht op de kritieke momenten behoort volgens hem tot de
mogelijkheden. "Ook al worden de
overuren van de politie-agent niet
meer betaald, het is ons er alles aan
gelegen ervoor te zorgen dat de bur- • Directeur Hans Nijboer van Hannie Schaftschool voor de muur die mogelijk gebruikt gaat worden voor een
ger zich veilig voelt", meent Konijn. graffity-experiment.
Foto Bram snjnen
Ook tijdens de stafvergadering
van het bestuur van de woningbouwvereniging EMM is het probleem
van het vandalisme gisterenmiddag
besproken. Bij het ter perse gaan
van deze krant was de uitslag hiervan nog niet bekend. Het bestuur
meent echter dat een deel van de
schuld ook bij sommige bewoners
zelf gezocht moet worden. "Maar al
te vaak laat men de toegangsdeuren
naar de bergruimten openstaan.
Door het plaatsen van klosjes of het
verwijderen
van
deurdrangers
wordt het de inbreker of brandstichter wel erg gemakkelijk gemaakt",
vindt het EMM-bestuur.
Voorzitter Fred Paap van Horeca
Nederland, afdeling Zandvoort, stelt
voor om verschillende sluitingstijden voor café's in te voeren, zodat
het uitgaanspubliek niet tegelijk en
massaal de straten bex'olkt. Ook
vindt hij dat de reservepolitie meer
ingezet moet worden, hetgeen volgens hem uit de toeristenbelasting
betaalt moet worden. Daarnaast
pleit hij voor een strenger justitieel
vervolgingsbeleid.

Ruiten
ingegooid
ZANDVOORT - Zaterdagnacht
omstreeks twee uur bleek dat een
ruit van een toegangsdeur van een
winkel in de Haltestraat was ingegooid, zonder dat de dader aangehouden werd. Tevens werd in deze
nacht ook nog een tweede ruit van
een toegangsdeur van een winkel op
het Raadhuisplein ingegooid. Ook
hierbij kon de dader niet achterhaald worden.

Bevordering
ZANDVOORT - Vorige week
woensdag zijn Ronald Schaap en
Henk Huijsmans bevorderd tot
hoofdagent van politie. Een en ander vond plaats tijdens een kleine
bijeenkomst op het bureau.

De stichting vreest dat de toekomstige proceduren van de Milieu Effecten Rapportage onderuit gehaald
wordt omdat "geen akoustische rapportage van TNO is uitgebracht". De
bewaarmakende menen dat dit in
strijd is met de door de Tweede Kamer aangenomen motie van D66-er
ZANDVOORT - In verband met de
Doeke Eisma, die behelst dat de par- komende feestdagen is de openbare
lementariërs zich eerst buigen over bibliotheek aan de Prinsesseweg 34
de MER-rapportage voordat de gesloten op Goede Vrijdag en maanstaatsecretaris een besluit neemt.
dag, Tweede Paasdag. Op zaterdag is
de bibliotheek normaal geopend.

Bibliotheek gesloten

Waterstanden
Datum

üW

L.W HW

L.W

23 mrt
04.05 --.-- 16.18 12.05
24 mrt
04.35 00.04 16.47 12.24
25 mrt
05.00 00.35 17.19 13.05
26 mrt
05.36 01.14 17.46 13.35
27 mrt
05.59 01.55 18.16 14.05
28 mrt
06.29 02.25 18.4914.24
29 mrt
07.05 02.55 19.29 14.54
30 mrt
07.50 03.45 20.23 15.50
31 mrt
08.54 04.35 22.15 17.04
Maanstanden:
Donderdag 30 mrt. LK 11.21 uur
Doodtij l apr. 23.34 u. NAP+38cm

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

1 71 66

• Met volle overgave bewegen jongeren in 't Stekkie zich ritmisch op
eigentijdse muziek.
Foto: Berioit

Swingen in t Stekkie
ZANDVOORT - De wekelijkse disco op zaterdagavond voor kinderen
tot twaalf jaar in het 't Stekkie blijkt een doorslaand succes te zijn. Ook
afgelopen vrijdagavond genoten ruim honderd jeugdigen van 19 tot 21
uur swingend van eigentijdse muziek. Het wekelijkse dansfestijn voor
de jeugd, dat inmiddels al zo'n drie jaar wordt georganiseerd, geniet
ook al ruimschoots bekendheid in Heemstede waar dan ook verschillende disco-gangers vandaan komen. In tegenstelling tot de jeugd
onder de twaalf is het animo bij de jongeren tussen twaalf en achttien
jaar beduidend minder.

Directeur Nijboer verwijt college nalatigheid

Hannie Schaftschool wil snel
actie tegen de verloedering
ZANDVOORT - De Hannie
Schaftschool verloedert. Door
het toenemend vandalisme
rond de school is de toestand
schrikbarend slecht. Dat zegt
directeur Hans Nijboer van de
door vandalisme geteisterde
basisschool. Hij verwijt het college van burgemeester en wéthouders nalatigheid en te weinig oog te hebben voor de grove
vernielingen van gemeen"schapsgoed.
De verloedering van de school
speelt al vanaf 1986. Toen al trok de
school bij het college aan de bei.
Omdat het schoolplein openbaar
terrein is kreeg vernielzucht vrij
spel, waardoor de speelplaats en het
uiterlijk van de achterzijde van de
school en de Prinssessehal in een
onverzorgd en vervuild uiterlijk begonnen te krijgen. Om een halt toe te
roepen aan de vernieling, vervuiling,
overlast en kapitaalvernietiging stelde de school het college voor om een
gedeelte van het schoolplein van een
solide hek te voorzien.
Het college voelde hier niets voor
omdat de kosten van zo'n hek te
hoog waren en men het terrein openbaar wilde houden. Dat de kosten
voor het openbaar houden van het
plein voor rekening van de school
kwamen werd altijd als onbillijk ervaren. Dergelijke kosten werden veroorzaakt door het onderhoud van de
zandbak en de zeer hoge verzekeringspremies voor glasschade en de
kostbare vernielingen aan fietsenstalling en verlichting. Daarnaast
tellen de indirecte kosten zwaar
mee, zoals voor vernielingen aan het
dak en de lichtkoepels en het schilderen van de buitenzijde van het gebouw.
Om aan de onhoudbare toestand
een eind te maken heeft directeur
Nijboer het college vorige maand
weer op zijn verantwoordelijkheid
gewezen. "De toestand is thans
schrikbarend slecht. Ik durf daarbij
best de term verloedering te gebruiken. De financiële consequenties
zijn niet te overzien en bij herstel in
een aanvaardbare situatie moet er
dik geld bij." Volgens de heer Nijboer schiet het college van burgemeester en wethouder ernstig tekort
in het oplossen van de problemen.
"Wij vinden dat wij het college terecht mogen verwijten te weinig oog
te hebben voor deze grove vernielingen van gemeenschapsgoed en dat
het college nalatig is gebleven in het
treffen van maatregelen", aldus de
brief van de Hannie Schaftschool,
waar bij niet alleen wordt bedoeld
het plaatsen van een hek.
De school wil graag dat er duidelijke afspraken komen over de onderhoudskosten voor de school, de
sporthal en de openbare speelplaatsen. Alleen dan kan er volgens de
schoolleiding sprake zijn van mede-verantwoordelijkheid voor een goede budgetbeheersing. Niet alleen het
schoolteam klaagt steen en been
over de ergerlijke toestand, maar
ook de ouders van de leerlingen hebben veel klachten over de onhygiënische toestand op het schoolplein.
Vooral in het toeristenseizoen is de
situatie bedroevend door de vervuiling met glasscherven, hondepoep,
spuiten, comdooms, bierblikjes,
menselijke uitwerpselen en dergelijke. Ook de ouders van de leerlingen
van andere Zandvoortse scholen
spreken hun misnoegen en bezorgdheid uit wanneer zij hun kinderen
naar de lessen van de muziekschool
brengen.
De school vindt dat de school weer
representatief moet worden voor de
kwaliteit van het geboden onderwijs. Hiervoor is volgens de heer Nijboer het gemeentebestuur verantwoordelijk en kan daar terecht op
worden aangesproken. "Wij willen

niet langer de kans lopen op grond
van de verpaupering leerlingen te
verliezen. Met klem verzoeken wij u
op korte termijn tot daden te komen. Allereerst kan dat door ons
verzoek om een hek opnieuw in behandeling te nemen." De school
wijst erop dat de afscheiding door
een hek niet het gehele terrein hoeft
te beslaan in verband met het verminderde leerlingenaantal. Voor het
plaatsen van een hek heeft de school
verschillende varianten aan het col"lege aangeboden.
Om de vervuiling en vernieling
van de gevel tegen te gaan heeft de
school het college een creatieve oplossing voorgehouden, namelijk het
inrichten van een vrijplaats voor
graffity. Het experiment houdt in
het met opzet laten aanbrengen van
graffity van bepaald niveau op de
zijwand van de gymzaal door een
kleine groep van plaatselijk goed bekend staande graffity-makers. Hiermee wordt de kans op verloedering
en vervuiling volgens directeur Nijboer aanmerkelijk verkleind. Met
dit initiatief wil de school het speelen leefklimaat rond de school verbeteren en de kosten van vernielingen
indammen. De graffitykunst komt
dan in de plaats van het 'kloddervandalisme' zoals dat nu op de gevel van
de Prinsessehal is aangebracht.
Volgens Nijboer heeft het experiment zeker kans van slagen. "Het
bekladden van gerespecteerd werk
wordt namelijk ingedamd door een
zekere sociale controle binnen de
groep en door het aanwezige normbesef binnen deze groep dat je van
goed graffitywerk met je vingers af
moet blijven. Degene die het werk
toch besmeurt loopt het risico verantwoording af te moeten leggen
omdat hij bepaalde gedragscodes
overtreedt."
De school wil graag op korte termijn weten of het college instemt
met het voorgenoemde experiment,
onafhankelijk van het al of niet kunnen bijdragen in de kosten. Over zowel het graffity-experiment als het
eventueel plaatsen van een hek is de
afdeling Onderwijs momenteel een
ambtelijk voorstel voor het college
aan het voorbereiden. Over het graffity-experiment is de afdeling onderwijs in principe positief.

Zon en Golven
brengen nieuw
licht in dorp
ZANDVOORT - Zandvoort krijgt een nieuwe
permanente verlichting.
Deze week is in de Haltestraat, Kerkstraat en Grote
Krocht de oude 'seizoenverlichting' weer aangebracht, nadat de Ondernemers Vereniging Zandvoort hiermee vorige week
donderdag akkoord gegaan
is.
De nieuwe verlichting, die in de
loop van dit jaar zal worden aangebracht, heeft als thema 'Zon
en Golven' Het ontwerp werd
tijdens de algemene ledenvergadering door penningmeester
Nanninga ten doop gehouden en
kost de ondernemersvereniging
ƒ45.000,-. Buiten de bekende bogen is de OVZ van plan deze
verlichting verder uit te breiden
met de nodige paalornamenten
om hiermee de badplaats een
nog feestelijker aanzien te geven. De huidige seizoenverlichting voldoet volgens de OVZ
niet meer aan de eisen van deze
tijd en is danig versleten. •
De ondernemers uit de Zeestraat, Thorbeckestraat en de
Passage willen ook een seizoenverlichting. Doch alleen als zij
bereid zijn zelf de kosten de dragen voor het eenmalige aanbrengen hiervan is de Ondernemers Vereniging bereid aan hun
wens tegemoed te komen. Later
zal de OVZ hierover nog een besluit nemen. Als leveransier is
ook nu weer gekozen voor de
firma Timmers uit Haarlem,
omdat is gebleken dat in het verleden op het gebied van de service goede resultaten zijn geboekt en de kosten bij deze firma beduidend gunstiger uitviel
dan bij de andere installateurs.

dertien weken voor maar ƒ 10,=
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Bent u in het bezit van een
Compact-DJscspeler?

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u met droefheid mede, dat van
ons is heengegaan onze lieve vader, grootvader
en overgrootvader

Pieter Flietstra

Aangevraagde bouwvergunningen

weduwnaar van Grada Johanna Coerts
op de leeftijd van 89 jaar.
Heemstede:
R. Flietstra
L. Flietstra-Gompers
Zandvoort:
G. Wardenier-Flietstra
H. Wardenier
Klein- en achterkleinkinderen
Zandvoort, 18 maart 1989
„Huis in het Kostverloren"
Correspondentieadres:
Havenstraat 42
2101 LC Heemstede
De crematie heeft woensdag 22 maart plaatsgevonden.

46B89 Nicolaas Beetslaan 16 boven - plaatsen dakkapel
47B89 Haltestraat 18
- wijzigen voorgevel
48B89 Wilhelminaweg 46
- oprichten garage
49B89 Wilhelminaweg 46
- wijzigen woning
50B89 Duindoornlaan 30
- wijzigen woning
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan hetookzijn datereen verklaring van geen bezwaarvan Gedeputeerde Staten
nodig is.

t

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

Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis van het overlijden
van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en
overgrootmoeder

Sophia Castien-Schelvis
weduwe van F. W. Castien
op de leeftijd van 89 jaar.
Kinderen,
Klein- en achterkleinkinderen
Zandvoort, 21 maart 1989
Corr.adres: F. W. Castien,
Duinstraat 6, 2042 HC Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar bezoek is op donderdagavond
van 19.00 tot 19.30 uur en vrijdagmorgen van

9.00 tot 9.15 uur.
De eucuharistieviering zal plaatsvinden op vrijdag 24 maart a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk St. Agatha te Zandvoort, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de RK begraafplaats naast de kerk aldaar.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontmoetingszaal achter in de kerk.

Na een kortstondige ziekte is heden, voor ons
toch nog onverwacht, van ons heengegaan mijn
innig geliefde man, onze altijd zorgzame vader
en fijne opa

Adriaan van Waardenberg

Verleende bouwvergunningen
9B89
11B89

Max Planckstraat 30
Haltestraat 12

Kostverlorenstraat/Koninginneweg

Subsidieregeling oud-papier

Instellingen die voor toepassing van de subsidieregeling oud papier in aanmerking
wensen te komen worden verzocht zich voor 1 juli 1989 schriftelijk aan te melden bij
burgemeester en wethouders van Zandvoort.
Organisaties die zich in 1988 reeds hebben aangemeld krijgen automatisch een
aanvraagformulier toegezonden.
Nadere informatie omtrent de subsidieregeling oud papier kan worden verkregen bij
bureau Welzijn tel. 61404.
23 maart 1989

l zegel
10 zegels
20 zegels
30 zegels
40 zegels
50 zegels

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

VREEBURG
heeft deze week

vers Hollands zuiglamsvlees
speciaal aanbevolen:

Runderrollade die een braadtijd
van 15 min. heeft.
Haltestraat 54 Zandvoort Tel. 02507-12451

Waterleidingbedrijf
Zuid- Kennemerland
BERICHT VAN UW
WATERLEIDINGBEDRIJF!
BETREFT: SPOELEN VAN HET
LEIDINGNET

van het drinkwater ontstaan.
Voor de gezondheid is dit niet schadelijk.

ƒ 3,00
ƒ 8,50
ƒ 12,50
ƒ 17,50
ƒ 25,00

Korting
Korting
Korting
Korting
Korting

ALLEEN KORTING
OP FOTOWERK,

ALBUMS EN LIJSTEN

Deze werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd en gaan van MAANDAG 27 MAART
TOT EN MET VRIJDAG 31 MAART 1989 op
werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur
plaatsvinden in de gemeente Zandvoort in het
gebied begrensd door:

BALK
BAKT

i/iTi

BROOD WUüZL
DEZE WEEK:

Bij ontwikkelen
en afdrukken
van Uw film . ..

Geadviseerd wordt tijdens genoemde periode
in bovenvermeld gebied:

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28

Wanneer het wasgoed roodbruine vlekken
vertoont, kan dit het beste worden nat
gehouden en nogmaals worden gewassen,
zodra het water weer schoon is, na het filter
van uw wasmachine te hebben gereinigd.
Het tijdstip van uitvoering in andere delen van
de gemeente wordt eveneens d.m.v.
advertenties in dag- en weekbladen bekend
gemaakt.

DE SUNSHOP

Alléén bij:

Foto Boomgaard

tel. O25O7-14443

op Uw nieuwe
kleurnegatieffilm

GROTE KROCHT 26
2042 LX ZANDVOORT
TEL.: 02507-13529

maandag 3 april
voor spoedgevallen
Informatie op
tel.nr. 12160

's Maandags de gehele dag geopend

huisarts
Geen praktijk van 28-3 t/m 2-4 a.s.
Waarnemers de huisartsen

Kwekerij P. van KLEEFF
~
'H
Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

Dinsdags weer open!

Paastakken
en vele artikelen
om uw paastak
te versieren.

Ook hebben wij opgemaakte
paasbakjes.
Tevens

bloeiende violen,
vaste planten,
"^"] struiken en heesters.

GEEN WASMACHINE TE GEBRUIKEN

Indien gewenst kan voor meer informatie
kontakt worden opgenomen met de afdeling
Technische Administratie.

Leverancier van
Rolluiken
o. a. Verticale lamellen
Markiezen
Aluminium jalouzieën
In alle kleuren en maten.
Zonneschermen
Vrijblijvende offerte - scherpe prijzen GRATIIS meten en plaatsen.

ƒ 5,50 KORTING

Boulevard Bernaart-J. v. HeemstraatZeestraat-Kostverlorenstraat-Sophiaweg(Algemene Begraafplaats) Dr. J.P. Thijsseweg-Van Lennepweg-Burg. van Alphenstraat.

EEN PAASTAARTJE
8.95
VOLOP PAASSLOFFEN

KWALITEITS
FOTO'S
IN 3 UUR KLAAR!!!

tot

Kruisstraat 2a, tel. 13004
Zandvoort

Topslagerij

Bij iedere bestede ƒ 5,-

Tandarts
Geen praktijk

Dank U en
Tot ziens. Ansje

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
een Natu rauitvaartovereenkomst

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

fotowerk (ontwikkelen
en afdrukken) ontvangt u

F. van der Rijst

Dankzij U was mijn
feest een waar feest

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

U I T V A A R T V KR ZORG FR

SPAARAKTIE!

K.N.O.-arts in het Gezondheidscentrum

Ansje Molenaars
„Eigen wijzen" mode

Begrafenissen
en crematies!

P. J. d'HONT

Foto Boomgaard

Dr. F.A.J.M. v. Boxtel

10 jaarW

Tel. 02507-13278

LICHTE ROESTKLEUR

Er is geen spreekuur op 24 maart a.s. van

ADVERTENTIES

Grote Krocht 17

DAG en NACHT bereikbaar

Als gevolg van het noodzakelijk periodiek
spuien van het leidingnet kan tijdelijk

DOKTERSBERICHTEN

Zwerver

Boekhandel de Krocht

- twee bomen

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken hierbij bekend dat in de
gemeente Zandvoort gevestigde scholen, instellingen met een sociaal of cultureel
doel en sportverenigingen in aanmerking kunnen komen vooreen subsidie voor het
inzamelen van oud papier.

Wil en Ron

en

en natuurlijk ook de nieuwe CD
van MADONNA

Burgemeester en wethouders hebben kapvergunning verleend voor het kappen van
bomen op onderstaand perceel.
Zij die menen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang tezijn getroffen, kunnen op
grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2042 AA Zandvoort.

Zandvoort:
Janny en Bert
Patrick
2041 NA Zandvoort, 22 maart 1989
Pasteurstraat 23
Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouwkamers van het uitvaartcentrum „Onderling
Hulpbetoon' Poststraat 7 te Zandvoort, donderdag en vrijdag van 19.30 uur tot 20.00 uur.
De begrafenis zal plaatshebben zaterdag 25
maart om 11.00 uur op de algemene begraaf plaats te Zandvoort.
Liever geen toespraken.
Geen bezoek aan huis.

Anderson, Flieringa

CD van René Frpger 39,90
nu met gratis single CD

Kapvergunning

op de leeftijd van 78 jaar.
Zandvoort:
J. C. van Waardenberg-Kraaijeveld
Zandvoort:
Berthy en Piet
Peter, Marian, Eric
Barneveld:
Corry en Henk
Arjen, Irma
Zandvoort:

R. Drent

- oprichten loods
- wijzigen voorgevel

VANAF HEDEN IS
BOEKHANDEL DE KROCHT
OOK UW ADRES VOOR CD'S

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Bloemen en planten kiosk
Marcel Schoorl
Hogeweg
tel. 14320

Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland
Stephensonstraat 38, Haarlem
Tel.: 023 - 24 04 24
Korrespondentieadres:
Postbus 6085
2001 HB HAARLEM

Pasen voor ongebonden
mensen in "DE MANEGE"
Zandvoort.
Programma dit weekend:
Za v.a. 20.00 uur beide zalen geopend met

live music en DJ/entertainer
Zo (1e Paasdag) v.a. 16.00 uur
speciaal paasmenu a 25.(4 gangen).

Voor een grote
paassortering

RESERVEREN GEWENST.
V.a. 21.00 uur Dansen

VRIJE ENTREE

BOEKETTEN EN
PAASBAKJES

2e Paasdag gesloten

Info en Reserveringen
02507-16023

1e en 2e
Paasdag geopend.

ZWEMMEN EN LESSEN
In modern instructiebad.

Speciaal
voor de Pasen:

ZELFGEMAAKTE EIEREN
PAASGEBAK

TUMMERS

BONBONNIERE
Haltestraat 39A, tel. 155584

Moeder-kind zwemmen.
Lessen v.a. 3 jaar voor het
A- en B-diploma.
Lessen voor volwassenen.
Conditiezwemmen en
aquarobic lessen.
Individuele begeleiding.
30° warm water.

SPORTACADEMIE
NAUWELAERTS DE AGE
Overveen - Bloemendaalseweg 152

Tel. 023 - 27 66 67

WEEKMEDIA 30
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Gymnastiekvereniging OSS1915

Nieuwe stichting voor
promotie Zandvoort onzeker

ZANDVOORT - Het is nog evenmenten en attractieprogram van de nieuwe stichting per l juni
lang niet zeker dat er een nieu ma, het bevorderen van de kwaliteit aanstaande als toegevoegd punt op
badplaats, het bevorderen de agenda Het was te laat om een
we stichting om Zandvoort te van de
serviceverlenmg aan het pu definitief besluit over te nemen en
promoten zal worden opge van
het bestuur vroeg de leden dan ook
richt Tijdens de ledenvergade- bliek
om in pncipe voor de oprichting van
ring van de Ondernemers Ver
de stichting uit te spreken Veel van
eniging Zandvoort bleek dat de Professioneel
de ongeveer dertig aanwezige leden
werkgroep Stichting Zand
De werkwijze van de Stichting bleken echter met gecharmeerd van
voort Bad m oprichting de Zandvoort Bad moet volgens de het idee voor een nieuwe stichting
OVZ, als essentiële partici werkgroep professioneel zijn Er
pant, om financiële redenen wordt op contractbasis een profes Prullemand
kracht aangetrokken die
nog niet achter zich heeft om sionele
zich uitsluitend bezighoudt met de
De heer Toonen van de Strand
de nieuwe stichting van de promotie
van Zandvoort De totale pachters en lid van de werkgroep
grond te tillen
kosten voor deze kracht zijn begroot verdedigde het voorstel door te stel
Op initiatief van voorzitter Van
der Laan van diezelfde Onderne
mers Vereniging Zandvoort zijn er
besprekingen begonnen over de op
richting van een Stichting Zand
voort Bad Aanleiding hiervan is de
volgens de werkgroep de ongestruc
tureerde en verbrokkelde promotie
van Zandvoort ' Elke vereniging, or
gamsatie of instelling benadert per
evenement zelfstandig sponsors en
potentiële bezoekers Door deze aan
pak is de mogelijkheid van het mis
lopen van (grote) aantallen bezoe
kers zeer duidelijk aanwezig Een
gezamelijke aanpak van de promo
tie van het product Zandvoort is
noodzakelijk", schrijft de werk
groep aan de beoogde participanten
Deze zijn Casino Zandvoort, Circuit
Park Zandvoort, college van burge
meester en wethouders, Horeca Ne
derland, OVZ, Regionale VW Zuid
Kennemerland, Sportraad Zand
voort, Vendorado en de Vermiging
van Ambulante vishandel

De oude foto van deze week is van de gumnastiekveremgmg OSS (Oefening
Staalt Spieren), die onlangs haar 85-jang jubileum heeft gevierd. De foto stamt
uit 1915 en is genomen achter de Brederodestraat m de buurt van de Paradijsweg bij de Pikkerse Del. De foto is ingezonden door mevrouw S.C. Gansner-Van
den Bos.
Op de voorste rij van links naar rechts: Henk van der Geer, Floor Zwemmer, Alie
Bos, Dien Pool, Van der Mije, Dien Loos de Groot, Alie de Vries, Bep Brokmeier,
Jan Steen en Gerard Kuiper.

Weekenddiensten
Weekend: 25/26 maart 1989

Op de tweede rij van links naar rechts. Directeur Dreijer, Cor de Groot-Visser,
Ger Kerkman, Willie Terol, Cor van Poelgeest-Schaap, Dirk van Noord, Sjaan
Paap, Annie Knotter-Kerkman, J.C. Gansner van den Bos, Agatha Hekkers van
den Bos
Op de derde rij van links naar rechts: Jan Dreijer, de heer Besse, Ane Keur, Jaap
Steenken, Theo Mulder, Siem van den Bos, Teun Kerkman, Jan Bakkenhoven, ?,
Siem Koning.

Film in
't Stekkie

hulp tel 17373, op alle werkdagen
van 10 30 12 30 uur
Schriftelijk
ZANDVOORT
MorgenPOLITIE tel 13043, Alarmnummer Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
14444
Dienstencentrum Zandvoort: Konm avond wordt in 't Stekkie de
BRANDWEER tel 61584, alarm- ginneweg l, tel (02507) 19393 film Fatal Attraction vertoond
nummer 12000
Spreekuur op dinsdag en donderdag De voorstelling begint om 20
AMBULANCE tel 023-319191 (On van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip uur en de toegangsprijs begevalllen), Centrale Post Ambulan mogelijk na telefonische afspraak,
cevervoer (CPA) Kennemerland
hiervoor kan men bellen van dinsd draagt ƒ3,50 Volgende week
vrijdag is er weer een disco-aDIERENAMBULANCE (Regionale) t/m vnjd 09 00 09 30 uur
023-334323/363476
Belbus Om van de belbus (voor be- vond
woners van 55 jaar en ouder) ge
De vrijdagavond activiteiten wor
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord bruik te kunnen maken, dient men
tel 19507, Bart van Bergen Huisart- zich 24 uur van tevoren op te geven den georganiseerd voor jongeren van
senpraktijk G.J J. Mol / P.C.F. Paar- by Huis m de Duinen, tel 13141, tus twaalf tot en met twintig jaar Bin
dekoper: Voor dienstdoende arts sen 11 00 en 17 00 uur De kosten nen afzienbare tijd zal er een lid
bellen tel 15600/15091 Verdere m bedragen ƒ1,50 per persoon per rit maatschapskaart worden uitgege
ven Zij die lid worden van de vrij da
lichtingen omtrent de weekenddien binnen de gemeente
sten worden verstrekt via de tele- Alg. Maatschappelijk Werk Zand- gavond activiteiten zullen dan kor
foonnummers van de huisartsen voort: Noorderstraat l, tel 13459 bgg ting krijgen op de programma's en
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flie- 023-320899 of 320464 Spreekuur op krijgen het programmaboekje van
ringa, 12181; Zwerver, 12499.
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan- de stichting in de bus
Tandarts Hiervoor de eigen tand- dagavond van 19 00-20 00 uur Ver
Tevens wil 't Stekkie op de vrijdag
arts bellen
der volgens afspraak Deze hulpverApotheek: Zandvoortse Apotheek, lening, beschikbaar voor iedere in avonden beginnende bands uit Zand
voort en de regio de mogelijkheid
H B A Mulder, tel 13185
woner van Zandvoort, is gratis
Wijkverpleging Voor informatie Telef. Meldpunt Sexueel Geweld tel bieden een optreden te verzorgen
over de dienstdoende wijkverpleeg- 023-329393 op werkdagen 12 00 14 00 Informatie is te verkrijgen bij jonge
renwerker Fred van der Pols, tel
kundige 023 313233
uur en ma avond 19 00 21 00 uur
Verloskundige: Mevrouw
Tine Wetswinkel Gemeenschapshuls L 17113
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand Davidsstraat Eerste en derde
voort,
tel
02507 14437,
bgg woensdag van de maand van
023 313233
17 30-18 30 uur
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor Huurdersspreekuur NVH Ie en 3e
beckestraat 17 te Zandvoort, tel dinsdag v d maand m 't Stekkie, Fle
ZANDVOORT Bij een inbraak m
15847
mmgstraat 9, 20 00 21 00 uur
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- Storingsdienst Gasbedrijf tel 17641 een box aan de Van Lennepweg wer
den vorige week dinsdag twee inte
lening Voor informatie, advies en Taxi: tel 12600
graalhelmen weggenomen met een
gezamelijke waarde van zeshonderd
gulden De inbrekers verschafte zich
toegang door vernieling van de toe
gangsdeur
Paasweekend
Selms uit Haarlem
25/26 maart 1989
Goede Vrijdag 19 30 uur Liturgie
groep
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Witte donderdag 19 30 uur D S J A Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
ZANDVOORT In een woning aan
van Leeuwen, viering Heilig Avond- NPB:
de Van Lennepweg heeft vorige week
maal
Zondag 10 30 uur S L van Doorn
dinsdag een schoorsteen brand ge
Goede Vrijdag 10 uur D S J A van
vat De politie kreeg melding van een
Leeuwen, viering Heilig Avondmaal, Roomskatholieke Kerk:
zwaar rokende schoorsteen Aanvan
19 30 uur D S van Leeuwen met het Vrijdag 10 00 uur E V
kelijk werd aangenomen dat de
Hervormd Kerkkoor
Zaterdag 19 00 uur E V
rookontwikkeling was ontstaan
Pasen, zondag 1000 uur DS J A Zondag 10 30 uur Euchanstievie door het stoken van nat hout Kort
van Leeuwen, Paaskollekte, m m v ring
daarop moest de brandweer toch ter
Hervormd Kerkkoor
Kmderwoorddienst
plaatse komen omdat de schoor
Kindernevendienst/Creche
steen wel degelijk in brand stond

Volgens de werkgroep wordt een
gezamehjk promotiebeleid door alle
pancipanten erkend De werkgroep
heeft de volgende voorlopige doel
stellingen geformuleerd Het tot
stand brengen en in stand houden
van een overlegstructuur voor alle
betrokkenen van de badplaats het
uitstippelen en Uitvoeren van pro
motie en wervingsactiviteiten, het
verwerven van financiële middelen,
het jaarlijks organiseren van een

Prinsenhuwelijk
ZANDVOORT - Overweldigend was vorige week zaterdag
de belangstelling bij de huwelijksvoltrekking van het bruidspaar Wiebe Beekelaar en Ineke Spaanstra Bij de Zandvoort
se bevolking misschien wat beter bekend als Prins Wibo Ie
en prinses Ineke van de carnavalsvereniging „De Schuimkoppen"
Na enkele jaren de scepter over dez.e carnavalsvereniging gezwaaid te
hebben, besloot de 25 jarige Wiebe op advies van pa Beekelaar dat het
nu toch hoog tijd werd om zijn ingenieursdiploma m de wacht te
slepen, hetgeen vorig jaar dan ook wonderwel lukte De kersverse
ingenieur, „Weg en Waterbouwkunde", besloot het leven een wat meer
serieuze inhoud te geven en stortte zich met veel animo in de sport
Als voetballer, spelleider en trainer voor de pupillen van Zandvoort
'75 wordt hij door deze club op handen gedragen Het ja woord aan de
23 jarige Ineke kwam voor familie en vrienden met geheel onverwacht
Immers, de vier jaar verkering hadden het besef bij elkaar te horen
alleen maar versterkt Ten overstaan van de ambtenaar van de burger
lijke stand, de heer Van Marie, beloofde het kersverse paar in het
raadhuis van Zandvoort elkaar eeuwige trouw Waarna Van Marie m
een denderende speech het paar overtuigde van hun terechte keus

Inbraak in box

Kerkdiensten

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur
J M Pekelhanng
Kantoor Gasthuisplein
12 Zandvoort tel 02507
17166 Postadres
postbus 26 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u
dinsdag 10 13 14 16 u
woensdag 911 u
donderdag 10 12 en 13
17 u vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn Tel 0297540041
Postadres Postbus 223 1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties tel 020 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie Gasthuisplein 12 Zandvoort tel
02507-12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Faxnummer redactie 020-452508
Abonneinetilspnjzen ƒ 13 bU per kwartaal
ƒ 24 75 per half jaar ƒ 44 75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1 25
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc
ma t/m vr 08 30 17 uur tel (020) 6 68 13 00
Bezorgklachten vrijdag 9 12 u tel 02507
17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem
Vrrjdag 19 00 uur Goede Vrijdag,
avonddienst H A ds J Overdum
Zondag 10 30 uur Eerste Paasdag,
morgendienst, Ds J Overdum Na
de dienst Paasjubel op de Grote
Markt, Haarlem
Jehova's Getuigen Gem Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem
Zat 17 00 19 00 uur en maandag
19 00-21 00 uur Inl RvanRongen,
L Meeszstraat 14, Haarlem, tel
023 244553

| Burgerlijke stand
Periode van 14 tot en met 20 maart
1989
Ondertrouwd. Jan H A Keur en
Maria W van den Bos Ludovicus A
Voesenek en Ehsabeth M Hesse
Peter A Laarman en Karin M Mes
man Edwin F C A Wezenbeek en
Martha Jansen
Gehuwd: Mohieddme Khachnaoui
en Leonora Zwemmer Nicolaas P
H Handgraaf en Jolanda Warmer
dam Wiemer J Beekelaar en Catha
nna H J Spaanstra
Overleden: Jacob Driehuizen 67 j
Hendrika J L Eertmk Ovmk 77 j
Alida C Berg Sebregts 49 j Willem
Meester 79 j Gretha K J Plante
Febure de Villeneuve Leplaa 84 j

ZANDVOORT De vorige week ge
houden fancy fair op de Nicolaas ba
sisschool m Zandvoort is een groot
succes geworden Tijdens deze hap
pening werd ook een loterij gehou
den, waai van de uitslag als volgt is
Eeiste prijs drie dagen Parijs voor
twee personen, nummer 1033, twee
de prijs, fiets, nummer 0216, derde
pi ijs, tent voor twee personen, num
mer 2175, vierde pnjs, diner voor
twee peisonen, nummei 0895, vijfde
prijs, skateboard, nummei 2150

ZANDVOORT In flats aan leiding was doorgesmolten
de Keesomstraat en de Lo
Het kostte enige moeite om de wa
rentzstraat/Thomsomstraat is terleidmg daarna af te sluiten Uit
zondag door brand veel schade onderzoek is gebleken dat er ver
ontstaan Nadat de brand m de moedehjk sprake is van brandstich
bergingsruimte aan de Kee ting
Ook werd op zondag vlak na 23 uui
somstraat om drie uur 's nacht brand
gemeld m de boxengang van
geblust was bleek dat dit ge de dwarsflat
Lorentzstraat/Thom
beurd was doordat er een sonstraat De brand
onstond m een
PVC buis van de hoofdwater electnciteitskast

BRIEVENBUS
Boomplantdag
tegenstrijdig?
Hiermede wil ik reageren op het
stukje m het Zandvoorts Nieuws
blad van 9 maart Ik citeer uit dit
stukje het volgende "De bomen wor
den geplant in het kader van de na
tionale boomplantdag Op deze wij
ze draagt de schooljeugd daadwer
kelijk bij aan het leefbaar houden
van ons dichtbevolkte land "

Lachend stapt het prinselijk paar het huwelijk m.
Folo Bram Sti|nen

i Dommel

Collectanten
Hartstichting

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - In de week van 3
tot en met 8 april is er de nationale
hartweek van de Nederlandse Hart
stichting Deze stichting heeft niet
alleen geld nodig, maar vooral ook
collectanten voor Bentveld en Zand
voort De stichting zoekt collectan
ten om van 14 tot 16 uur langs de
deuren te gaan Belangstellenden
kunnen zich aanmelden bij Th
Poisch, tel 13456 of F Backels tel
12828

iedere week bij
duizenden abonnees
in de bus!

WAACT7M u EEM AF"KEEC? VANJ MJHEEFT
IK [TE LIEFSTE EN 0EMI

gend beroep op de Volksvertegen
woordigmg (gekozen door kiesge
rechtigde ingezetenen en niet door
toeristen, Golden Tulip directeur of
Secretaris van de Kamer van Koop
handel) de burgemeester te corrige
ren en hem attent te maken op de
belangen van de ingezetenen van
Zandvoort Dit laatste zo mogelijk m
de eerstvolgende zitting van de
Zandvoortse gemeenteraad
Stichting Leefbaar Zandvoort
Voorzitter Paola Koper

Gemeente kan niet
tot vijf tellen

Enkele jaren geleden zijn op
boomplantdag bomen geplant in het
voormalige Vijverpark Deze zijn in
middels, samen met nog minstens
100 mooie dennebomen, lage duin
Is er bij de vaststelling van de
begroeiing en rietkragen in de vijver, speelautomatenverordening d d 28
weggebuldozerd (ik heb nooit iets februari Besluit Gemeenteraad en
gelezen over een aanvraag tot het College B & W mogelijk een reken
kappen hiervan) Hiervoor in de fout gemaakt9
plaats een parkeerterrein voor 450
Toegegeven tellen tot 5 (het maxi
auto's en recreatiewoningen Is dit maal aantal door B & W te verlenen
gemeentebeleid nu niet tegenstrijdig vergunningen voor het exploiteren
met de opzet van Boomplantdag of van een speelpaleis) is voor het
komen er nu, net als de zwembad thans zittende gemeentebestuur een
pasjes ook pasjes voor het zitten on bijna bovenmenselijke krachtsin
der een boom liggen in het gras, spanning
schaatsen en vissen op en in de vij
En wellicht is dit de verklaring dat
ver en een famihepas voor het voe het mis ging bij Artikel 2 van de
ren van de eenden' Kortom nog een Speelautomatenverordening 1989
paspoortaffaire
Zandvoort Het gaat nu en in de
H Scholten naaste toekomst met om vitf (drie
Zandvoort hallen m het centrum van de ge
meente, een aan de kop van de Van
Lennepweg/Vendorado en één voor
het circuit), maar zes inrichtingen
voor speelautomaten
Tegen het standpunt van burge
meester Van der Heijden met be
trekking tot de samenstelling van de
'Structuurcommissie Zandvoort na
1992 maakt de Stichting Leefbaar
Zandvoort ernstig bezwaar Volgens
het Zandvoorts Nieuwsblad van 16
maart jongstleden merkte de burge
meester tijdens de beraadslagingen
over de instelling van genoemde
commissie op dat toevoeging van
mensen die alleen gericht zijn op
lokale belangen stagnerend kunnen
werken'

Uitslag loterij
Nicolaasschool

len dat er een professionele kracht
m Zandvoort nodig is Ook voorzit
ter Van der Laan probeerde de leden
te overtuigen ' Nu men bereid is m
Zandvoort te investeren moeten we
de badplaats uit de particuliere be
langensfeer te halen ' Er moet eens
een eind komen aan de Hoekse en
Kabeljouwse twisten', vond hij
waarmee hij de onderlinge concur
rentie betitelde De heer Attema, ex
wethouder, verwees het idee voor
de nieuwe stichting direct naar de
prullemand Bovendien wees hij op
al eerder genomen imtieven voor
een betere promotie die ook geen
resultaat hadden opgeleverd zoals
het Terp rapport en het Centrum
plan Hij herinnerde aan de jongste
contributieverhoging voor de leden
van J125 tot/500, Hij voelde mets
voor nog een extra bijdrage Zo'n
contributieverhoging zou volgens de
penningmeester van de OVZ nodig
zijn, omdat hij er mets voor voelde
om de reserves van ongeveer
J50 000, aan te spreken Tijdens ae
volgende ledenvergadering komt
het punt weer aan de orde

Veel schade door brand in flats

Verkeerde visie
van burgemeester

Schoorsteenbrand

Gereformeerde Kerk:
Zondag 10 00 uur DS J A van

op J 200 000 per jaar De deelnemers
m de nieuwe stichting moeten be
reid zijn in het eerste jaar voor de
kosten van de kosten van de profes
sionele kracht garant te staan En m
het tweede jaar voor de helft De
promotor die zich niet met taken
van de VVV bemoeit, moet zichzelf
vanaf het tweede jaar gedeeltelijk en
de jaren daarna volledig terugver
dienen Gedurende het eerste jaar
moet de levensvatbaarheid van de
stichting bekenen worden
Om de nieuwe stichting te kunnen
laten draaien is maandelijks een be
drag van /14 000, exclusief BTW no
dig Het voorstel van de werkgroep
om dit bedrag op tafel te krijgen is
dat de grotere participanten (Casi
no, Circuit Gemeente, OVZ en Ven
dorado) ieder J 2 000, per maand te
laten bijdragen en de kleinere (Ho
reca Strandpachters en vishandel)
ieder J l 000, De VW zou ƒ2 000, m
natura moeten bijdrage Tot nu toe
het Casme en Vendorado de bijdrage
toegezegd
Tijdens
de ledenvergadering
kwam het voorstel tot oprichting

Hieruit blijkt naar onze mening
dat de huidige burgemeester van
Zandvoort een volkomen verkeerde
visie en instelling heeft ten aanzien
van de belangen van de ingezetenen
op geen enkele wijze bij het toerisme
is betrokken Vooi hem zijn verte
genwoordigers uit de burgerij in de
structuui commissie
waarvoor
Leefbaar Zandvoort onlangs m een
schrijven aan het gemeentebestuur
heeft gepleit lastposten die de com
missie maar v ooi de voeten lopen
Leefbaai Zandvooit doet een dnn

De aan het Casino Zandvoort ver
leende vergunning voor een speelau
tomatenhal, - welke vanaf heden
valt onder het regime van de speel
automatenverordening Zandvoort
1989 is door raad en college kenne
lijk o\ er het hoofd gezien
Derhalve zal binnen afzienbare
tijd het aantal verleende en nog te
verlenen vergunningen in stn]d zijn
met de verordening Dit houdt in dat
er een vergunning minder kan wor
den gegeven voor het exploiteren
van een speelautomatenhal in de ge
meente Zandvoort Want dat is de
consequentie van het raadsbesluit
van 28 februari jl
Met de billen bloot dus en het
huiswerk overmaken Vijf speelhal
len m de gemeente waar\an \ier op
steenworp afstand acht de Stichting
Leetbaar Zandvoort meer dan \ol
doende Zes, vindt Leefbaar Zand
voort te veel van het goede Zelfs
voor het Produkt Zand\ oort zoals
onze plaats steevast door de voorzit
ter van B & W en de gemeenteraad
wordt aangeduid
Stichting Leefbaar Zand\oort
Paola Koper (\oorzitter)
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WEEKMEDIA 30
Tjerk Middenstraat 67: tweekamerapp. op vierde
etage, servicekosten f 220,- p.m.
Vraagprijs 191.000,- k.k
Hogeweg 56/14: tweekamerapp op 4e etage, uitzicht
op dorp, servicekosten f 330,- p.m.
Vraagpri|sf 119.000,- k.k
Hogeweg 56/9: tweekamerapp op 3e etage, uitzicht op
centrum, servicekosten f 330,- p m.
Vraagprijs f 119.000,-k.k
Burg. van Alphenstraat 61/12: 3/4 kamerapp op
3e etage, uitzicht op bungalowpark, servicekosten
f 415,- p m Vraagpriis f 135.000,- k.k.
Burg. van Alphenstraat 55/19: 2/3 kamerapp. op
7e etage, garage, servicekosten f 200,- p m.
Vraagpriis f 145.000,-k k
Van Galenstraat 182: driekamerapp op 3e etage,
uitzicht op zee, garage, servicekosten f 355,- p m
Vraagprijs 1149.000,-k.k

Wie lekker Pasen wil vieren
gaat als een haas naar de Hema.
^

GOED *KOOPJf
zo herkent u aanbiedingen in de Hema

zo herkent u aanbiedingen in de Hema

Van Heemskerckstraat 33: vierkamerapp op 2e etage,
uitzicht op zee, servicekosten f 259,- p.m.
Vraagprijs f 185.000,- k k.
Passage 3/43: 2/3 kamerapp. op 9e etage, uitzicht
zee en centrum, servicekosten f 332,- p.m., garage
Vraagprijs f 189.000,- k.k
Trompstraat 21/7: 3/4 kamerapp met uitzicht op
zee, servicekosten f 250,- p m
Vraagprijs! 190.000,-k k

vanaf

Aardewerk borden In mint
Ontbijtbord
S-75" 4.75
Platbord
S&5 5.75

1355"

U.25

Luxe vlaaien, o a rijste-, kersen-,
abrikozen- of advokaatvlaai Alle
extra gevuld, met slagroom en
paasdecoratie

•

Burg. van Fenemaplein 11 A 3: driekamerapp op
11e etage, uitzicht op zee, garage,
servicekosten f 506,- p m. Vraagprijs f 210.000,- k k.
De Favaugeplein 43: vierkamerapp. op 1e etage,
uitzicht op zee, servicekosten 1350,- p m.
Vraagprijs f 225.000,- k.k.
Brederodestraat 14: tussenwoning met voor- en
achtertuin, opp. 176 m2,4 slaapkam., C.V.gas.
Vraagprijs f 245.000,- k.k.

975

5.75
2 voor
Doos met 30 huishoudkaarsen
In wit, rose, rood en mint

Paasstol Rijkelijk gevuld met zuidvruchten en banketspijs 750 gram

Brederodestraat 144: vrijst. villa, opp. 420 m2,
3 slaapkam., appartement in souterrain en garage.
Vraagprijs f 695.000,- k.k.
Brederodestraat 156: vrijst. villa, opp. 681 m2,
3 slaapkam zolder, garage omgebouwd tot appartement.
Vraagprijs f 695.000,- k.k
Gasthuisplein 2: karakteristieke woning met grote
achtertuin, 3 slaapkam., C.V.gas, zomerwoning.
Vraagprijs f 245.000,- k.k.
Dr. C.A. Gerkestraat 4: halfvrijst. woonhuis met vooren achtertuin, 4 slaapkam., opp. 183 m2.
Vraagprijs f 245.000,- k.k.

Automatische broodrooster met
5 warmtestanden De buitenwand
wordt niet warm Met 1 jaar Hema
garantie

Paasadvokaattaart Bereid met
advokaat, slagroom en chocolade,
feestelijk gedecoreerd

Haarlemmerstraat 34: halfvrijst. woonhuis met vooren achtertuin, opp. 200 m2, 3 slaapkam., balkon.
Vraagprijs f 269.000,- k.k.
Lorentzstraat 158: halfvrijst. woonhuis met garage,
opp. 290 m2,4 slaapkam., hobbykam., bouwjaar 1972.
Vraagprijs f 359.000,- k.k.
Nassauplein 10: bovenwoning met balkon, kamer en
suite, 2 slaapkam., C.V.gas,
Vraagprijs f 142.500,-k.k.
Marisstraat 32: halfvrijst. woonhuis, opp. 200 m2,
3 slaapkam., grote tuin op het westen.
Vraagprijs f 225.000,- k.k.

7r

Advocaat Bereid uit verse eieren
en brandewijn Inhoud O 75 liter

Met zo'n heerlijke paas- •^••••••••••••MH taart wordt 't pas echt
feest. We hebben twee soorten: slagroomtaart met verse kiwi, banketbakkersroom en een vrolijke paasversiering en een feestelijke slagroommokkataart. Vers
uit onze eigen bakkerij, voor maar 10,-. Wacht niet te lang, anders bent u 't haasje.

Pakveldstraat 36: vrijst. woonhuis, bouwjaar 1978
5 slaapkam., zolder, eigen parkeerplaats.
Vraagprijs!310.000,-k.k

Stationstraat 13: woonhuis nabij centrum, 3 slaapkam.,
op 2e etage, appartement geschikt voor verhuur
Vraagprijs f 225.000,- k k.
Thorbeckestraat 37: vrijst. villa met 2 garages aan
zuidboulevard, opp. 484 m2, 3 slaapkam.
Vraagprijs 1535.000,- k.k
Dr de Visserstraat 11: halfvrijst. woning met garage,
grote achtertuin, 4 slaapkam
Vraagprijs f 345.000,- k.k
Frans Zwaanstraat 30: twee onder een kapwoning,
rondom tuin, opp 370 m2, uitzicht op duinen, 3 slaapkam
Vraagprijs f 285.000,- k.k
Westerparkstraat 21: hoekwoning met voor- en
achtertuin, 3 slaapkam, zolder met keukenblok (geschikt
voor verhuur) Vraagprijs f 245.000,- k.k.

Wilt u uw woning verkopen?
Wilt u een woning kopen?
Laat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig
adviseren door

VAN

SNOWWHITE

BOUWKAVEL

Vrijdag 24 maart a.s.

OPENING
TOEBIJOUX
HALTESTRAAT 42
Bij aankoop van J
sjaal t.w.v. J

KADO

MAKELAAR O.G.

Uw speciaalzaak voor bijouterieën en mode-accessoires
in Zandvoort e.o.

TOEBIJOUX, HALTESTRAAT 42, TEL. 16043

glazenwassen]

ca. 400 m2

Tel. 02507-17935

aan de Kostverlorenstraat.
Br.o.nr. 7wm964144 bur. v.d. blad.

Bob Schmidt

SUPER
Celsiusstraat 192 - Zandvoort

Ruime parkeergelegenheid.

,HAK'

SLAGROOM
beker 0,25 It

1,49

PERZIKEN

pot 720 ml

SCHARRELEIEREN
nr 3 DOOS a 10 st.

(tegen inlevering van deze advertentie)

SCHAIK
Aankoop Verkoop Taxaties Huur Verhuur Beheer
Proiekten Adviezen Hypotheken Assurantiën
Hogeweg 56a 2042 GJ Zandvoort
Teleloon 02507-129 44' Fax 0250? 18644
Openmgstiiden dageli|ks 09 00 18 00 uur
vnrdagavond 1900 21 00 uur zaterdag 1000 14 00 uur

s>

2

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

Paradijsweg 2a: karakteristiek woonhuis, carport,
besloten achtertuin, 1 slaapkam, gestoffeerd, C.V.gas
Vraagprijs f 225.000,- k.k.
Paradijsweg 18: goed onderhouden woning, geschikt
voor pensionbedrijf, 10 slaapkam., incl. pensioninventaris,
cap 20 bedden. Vraagprijs f 325.000,- k.k.

U it de notenbar gezouten of ongezouten cashewnoten 150 gram

2,29

VARKENSFILETROLLADE
KNO
14,90

BIEFSTUK

WITLOF

BROCCOLI

500 gram

2,49

250 gram

e qc

Wyw W

500 gram 1?98

Wij wensen u prettige Paasdagen
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Kennemerland
op weg naar
het natuurlijke

Feestelijke opening
van ManegeRuckert

ZANDVOORT - Om het ecologisch beheer in de binnenduinrand van Zuid-Kennemerland gestalte te geven heeft de
provincie vorige week donderdag het boekje 'Zuid-Kennemerland op weg naar het natuurlijke' gepresenteerd. Het
boekje, dat geschreven is door
Dr. Lucia H. Albers, werd aangeboden door vertegenwoordigers van Zandvoort, Bloemendaal, Bennebroek, Haarlem,
Heemstede en Velsen.
In 1982 is door de provincie
Noord-Holland de Nota Ecologisch
Beheer opgesteld. In deze nota
wordt aangegeven hoe de provincie
ecologisch beheer,
weaaronder
wordt verstaan 'een stelsel van
maatregelen die tot doel heeft de natuurlijke gesteldheid van een terrein
te behouden, te herstellen of te ontwikkelen', wil stimuleren.
In het kader van dit beleid is het
boekje 'Zuid-Kennemerland, op weg
naar het natuurlijke' geschreven. De
aandacht richt zich hierin specifiek
op de mogelijkheden voor ecologisch beheer in de binnenduinrand.
Dit is het overgangsgebied tussen
duinen en polders, dat van nature
zeer gevarieerd is wat betreft planten en dierenleven. In dit gebied zijn
veel bosjes, singels, sloten en duinrellen te vinden, waarvan de natuurlijke functie met eenvoudige maatregelen kan worden verbeterd. Tevens kan op die manier de recreatieve aantrekkelijkheid en belevingswaarde van het gebied worden
verhoogd. In het boekje wordt met
name aandacht besteed aan enkele
eenvoudige inrichings en beheersmaatregelen voor ecologisch beheer
in tuinen, parken, groenstroken en
dergelijke.

ZANDVOORT - De problemen voor Ben Ruckert lijken
definitief voorbij. De bouw van
zijn nieuwe manege is voorspoedig verlopen. De onderkomens voor zijn viervoeters
zijn klaar en de klanten staan
weer in de rij om de edele sport
van het paardrijden bij hem te
beoefenen. Zaterdag is het zo
ver. Dan zal de nieuwe manege
aan de Heimanstraat nr. 25 officieel door burgemeester Van
der Heijden in gebruik worden
genomen.
Het is een prachtig complex geworden en menig buurtbewoner is
er nu al trots op. Dat is wel gebleken
uit de grote belangstelling die de
trotse eigenaar in de loop van de tijd
vanuit deze zijde mocht ondervinden.

Leerlingen van de basisscholen luisteren aandachtig.

Philharmonisch orkest brengt
scholen in contract met muziek
ZANDVOORT - Het doel van
de Educatieve Dienst van het
Noordhollands
Philharmonisch Orkest is om leerlingen
van de basisscholen in NoordHolland in contact te brengen
met muziek. Zij doet dit door

In memoriam
Jacob Driehuizen
ZANDVOORT - Geheel onverwachts is, op de plaats die hem zo
dierbaar was, vorige week dinsdag
op 67-jarige leeftijd overleden de
bekende Zandvoorter Jacob Driehuizen. Deze Zandvoorter in hart
en nieren stond bij menig plaatsgenoot bekend als een trouw en
toegewijd man.
De dertig jaar als strandpachter
hadden hem vertrouwd gemaakt
met de elementen, zon, zee en
wind. Dat was zijn leven en zo wilde hij leven, op zijn eigen manier.
Zij die hem kenden roemden Jacob om zijn humorvolle kijk op

het leven. Recht door zee, wars
van compromissen. Vorige week
zaterdag is hij onder grote belangstelling begraven op de Algemene
Begraafplaats aan de Tollenstraat.
Zijn laatste gang leidde langs
zijn vertrouwde stek aan de vloedlijn. Daar waar hij het liefst leefde
en waar hij zijn leven heeft gelaten. Jacob is niet meer. Hetgeen
nog rest is de herinnering aan een
sterke, humorvol en uniek mens.
Dat hij mag rusten in vrede en dat
zijn familie de kracht moge vinden, dit grote verlies te dragen.

Jacob Driehuizen

Paas-antiekbeurs in
Casimircollege A'veen
AMSTELVEEN - Zoals elk beurs' probeert organisatiebureau
telkens weer een gevarieerd
jaar met Pasen wordt in het Alpha
aanbod
te brengen, zodat het
Casimir College weer een grote aanbod bijeen
voor iedereen interessant
antiekbeurs gehouden. De uit blijft.
het hele land afkomstige antiAankopen die geschieden gaan
quairs zullen dan het mooiste
van een garantiecertifiuit hun collecties tonen. De vergezeld
dat de zekerheid geeft dat het
antiekbeurs is zaterdag te be- caat,
gaat om écht antiek. Bij onjuiste
zoeken van een tot zes uur, ter- informatie of bij verborgen gebrewijl de beide paasdagen de ken zijn de deelnemers van de beurs
deuren geopend zijn van elf tot verplicht het geleverde terug te nemen. De praktijk heeft echter gevijf uur.
leerd dat door de jarenlange ervaEr is op de beurs van alles te zien
en te vinden. Het is een beurs voor
iedereen die belangstelling heeft
voor oude en soms kostbare voorwerpen. Het is echter niet zo dat
alleen museumstukken opgesteld
staan die onbetaalbaar zijn. Onder
het motto een 'beurs voor iedere

De opening op zaterdag zal een
onderonsje worden voor de genodigden. Ruckert en zijn vrouw verwachten namelijk zo'n grote toeloop, dat
zij de festiviteiten over twee dagen
Foto: Berlott hebben uitgesmeerd.

middel van projecten voor verschillende leeftijden, waarvan
ze de informatiemappen .ter
kennisneming stuurt aan de directeuren.
In Zandvoort reageerden twee
scholen en het toeval wilde dat mevrouw G. Weidema-Ham en de heer
G. J. van de Laar van respectievelijk
de Dr. Albert Plesmanschool en de
Mr. G. J. van Heuven Goedhartschool los van elkaar dezelfde projecten kozen. Het is de bedoeling dat
gedurende enkele weken een
muziekonderdeel met behulp van
een lesbrief, cassettebandjes en bezoek van een lid van het Noordhollands Philharmonisch Orkest onder
de aandacht van de leerlingen wordt
gebracht. Bij de allerkleinsten werd
het verhaal „Mathilde en de muizefluit" verteld en toen fluitiste Wanda
Visser een paar dagen later in de

Fraaie zege voor
Nihot/Jaap Bloem
ZANDVOORT - Een niet volledige Nihot/Jaap Bloem, Remco van Lent geblesseerd en Bas
Heino op vakantie, heeft toch
zeer knap van Ripperda met 4-2
gewonnen.
Nihot/Jaap Bloem Sport begor
met erg voorzichtige zaalvoetbal
door de bal rond te spelen. Ripperda
verdedigde bekwaam en was met
counters levensgevaarlijk. Na zo'n
snelle break slaagden de Haarlemmers er in de score te openen, 1-0. De
Zandvoorters waren wakker geschud en verhoogden het tempo. Edwin Ariessen bracht voorin het nodige gevaar en hij passte fraai naar
Dennis Keuning die gelijkmaakte, 11. Na een overtreding tegen René
Paap knalde Edwin Ariessen de vrije
trap in, 1-2. Ripperda probeerde gelijk te maken doch doelman Jaap
Bloem stond als een rots in de branding.
In de tweede helft een goed combinerend Nihot/Jaap Bloem Sport
maar Dennis Keuning wist uit drie
vrije kansen niet eenmaal te scoren.
Toch werd het 1-3 toen René Paap de
sterk spelende Edwin Ariessen lanceerde, die knap scoorde. Acht minuten voor tijd bracht Ripperda de
spanning weer terug (3-2), maar opnieuw was het Edwin Ariessen die
met een fraaie boogbal scoorde en de
zege veilig stelde, 2-4.

klas kwam, gewapend met twee grote speelgoedmuizen, hebben de kinderen samen het haar het sprookje
ook muzikaal tot leven gebracht.
Voor de groepen 5 tot en met 8
komen in een cyclus van vier jaar
alle instrumenten aan bod, met dien
verstande dat groep 5 alles over
strijkinstrumenten, groep 6 over het
hout, groep 7 over het koper en
groep 8 alles over het slagwerk leert.
Hoogtepunt vormt het bzoek van
een orkestmusicus in de klas, met
als afsluiting een echt concert in het
Haarlemse Concertgebouw. Sommige groepen hebben het concert al
achter de rug, de groepen 5 en 6 hebben het nog tegoed. Op 23 juni zullen
de projecten worden afgerond met
een groot slotconcert door het
Noordhollands Philharmonisch Orkest in het Concertgebouw in Haarlem.
Op verzoek van de Educatieve
Dienst schreef Mensje van Keulen
het sprookje „Polle, de orgeljongen".
Het werd in de klas voorgelezen en
een aantal speelse en geheimzinnige
opdrachten werden via de lesbrief en
een geluidscassette voorbereid. De
doelgroep, zes tot en met negen jaar,
leefde intens mee met de zielige, sjofel geklede Polle, die op een dag met
z'n krakkemikkige pijporgeltje de
klas kwam binnenvallen. Maar eens
zou hij op een „Reuzer.orgel" mogen
spelen, vertelde hij de kinderen, en
dat gebeurde vorige week donderdag
in de hervormde kerk. „Wat een kanjer hè?", zei hij, wijzend op het imposante kerkorgel.

maken. Van 10.00 tot 12.00 uur kunnen de kinderen tot en met 12 jaar
gratis ponyrijden. Om 13.00 uur is er
een demonstratie carousselrijden
Op Ie Paasdag zullen tijdens de en om 14.00 uur zal er een demon„open dag" naar verwacht vele stratie worden gegeven door de VolZandvoorters het complex komen tige groep „Zilviahoeve" uit Houten,
bezichtigen. Met een uitgebreid pro- die vorig jaar op dit onderdeel kamgramma wil Ruckert hen dan met pioen van Nederland werd.
zijn nieuwste aanwinst laten kennisOm 15.00 uur volgt er een dres-

ZANDVOORT - In het zaalvoetbalgebeuren waren de
Zandvoortse teams zeer produktief en behaalden ruime
overwinningen. Zo was Bad
Zuid/ZVN veel te sterk voor De
Promotie en won met 6-1 terwijl ZVM/Auto Versteege met
het bezoekende Wilms Flpet
totaal geen moeite had gezien
de 9-1 monsterscores. Afgelopen maandag kwam ZVM opnieuw in het veld en behaalde
tegen koploper DIO een prima
gelijkspel, 4-4.
De Promotie stelde zich vanaf het
begin zeer verdedigend op. Na enkele kleine kansjes werd in de tiende
minuut de openingstreffer door
Bert van Staveren gescoord. Hierna
volgde tot de rust een matte wedstrijd met een nonchalant spelend
Bad Zuid/ZVN. Vlak voor de pauze
moest Schoort een tijdstraf van twee
minuten uitzitten maar doelman
Willem van der Kuyl hield met enkeIe knappe reddingen de 1-0 voorsprong vast.
Na rust werden de zaken wat serieuzer aangepakt en dat resulteerde in de tweede minuut in een doelpunt. Bert van Staveren gaf een uitstekende dieptepass op Ilja Gazan
die met de punt van de schoen scoorde, 2-0. Twee minuten later opnieuw
een goede combinatie, opgezet door
Jack Goedegebuuren die werd opnieuw doeltreffend afgerond door
Ilja Gazan. Vanaf de aftrap kon Promotie de achterstand verkleinen
toen een klutsbal in het doel verdween, 3-1. Bad Zuid/ZVN zakte

Polle, achter wie Cor Brandenburg, organist, koordirigent en programmamaker bij de NCRV schuilgaat, wist zijn jeugdige gehoor een
uur lang te boeien met ondermeer
een verhaaltje over Mozart die, „toen
hj net zo oud was als jullie" de melodie voor „Kortjakje" componeerde,
over Haydn die de muziek voor een
„fluiteklok" schreef, en door op het
orgel instrumenten als een trompet
en een fluit na te doen. En de kinderen, die in hun eigen klas „het Orgellied" hadden ingestudeerd, hadden
er kennelijk plezier in om het nu met
een heleboel tegelijk en begeleid
door een echt orgel, in de kerk te
laten horen. In groepjes mochten ze
naar boven om het orgel van dichtbij
te bekijken en. weer beneden verklapte het meisje dat naast ons zat
hoe het kwam dat het orgel bleef
spelen, terwijl Polle z'n armen boven
SCHIPHOL - Met de bestelz'n hoofd hield: Polle deed het met
ling van vijfenzeventig Fokz'n benen!
Kr. M. ker-100's door American Airli-

weer weg in het nonchalante spel de voorsprong van de Zandvoorters
met vaak onnauwkeurige passes. bleven zij voluit gaan en wederom
Het duurde dan ook tot ruim een waren het Keur en Van de Berg die
kwartier spelen voordat eindelijk de de bal in het doel van Wilms Floet
score werd opgevoerd. De doelman deponeerden, 6-1.
kon een inzet van Gerard Ramkema
Wilms Floet probeerde de aanval
niet klemvast krijgen en Marcel te zoeken om wat aan de achterSchoorl was er als de kippen bij om stand te doen, maar liep tegen nog
4-1 in te tikken.
meer brokken op. Paul Blei mocht
ook in het doelpuntenfestijn meeDe Zandvoorters gingen door en doen en met fraaie treffers van Bob
een knappe aanval met Ramkema Brune en Steef Gerke werd de eindwerd door Schoorl snoeihard afge- stand bepaald op 9-1. „Een lekkere
rond, 5-1. Riek Keur mist hierna een overwinning," zou coach Eli Paap
strafschop maar na twintig minuten na afloop vertellen. „Het liep de laatspelen wordt het toch 6-1 toen Ilja ste weken niet zo erg, maar vandaag
Gazan de bal op maat gaf aan Gerard ging het uitstekend. Het was wel noRamkema die met een volley scoor- dig dat we weer eens wonnen."
de. In de slotminuut opnieuw een
Ook tegen DIO waren de Zandstrafschop die via een één-twee zou
worden benut maar de doelpaal voorters, vooral in de tweede helft,
voorkwam een zevende treffer.
uitstekend op dreef. In een schitterende zaalvoetbalwedstrijd kreeg
DIO in de eerste helft de betere moZVM/Auto Versteege
gelijkheden en nam dan ook een 3-1
Een eindelijk weer op volle sterkte voorsprong. Johnny Keur zorgde
aantredend ZVM/Auto Versteege voor de-Zandvoortse produktie. In
heeft laten zien waartoe het in staat de tweede helft een fantastisch
is. De rommelige openingsfase werd ZVM/Auto Versteege team. Met een
afgesloten met twee fraaie doelpun- bijzonder hoog tempo werd DIO teten van Steef Gerke en Pieter Brune, ruggedrongen en uitblinker Rob van
der Berg voerde zijn mannen naar
2-1.
In de tweede helft kwamen de een voorsprong. Zelf stiftte hij de bal
Zandvoorters pas goed los en met over de DIO-doelman het doel in en
vlotte combinaties en een hoog tem- Bob Brune zorgde voor evenwicht,
po werd Wilms Ploet met de rug 3-3. Met nog twee minuten te spelen
tegen de muur gezet. De uitstekend hadden de Zandvoorters de winst
spelende Pieter Brune was zowel voor het grijpen toen Steef Gerke
verdedigend als aanvallend op dreef. een combinatie met Rob van der
Scoorde zelf niet meer, maar bedien- Berg doeltreffend afrondde, 3-4. DIO
de zijn medeseplers met fraaie pas- worstelde zich onder de druk vanses. Rob van de Berg zorgde voor 3-1 daan en kwam vijftien seconden
waarna Johnny Keur prachtig de voor het einde tot de niet meer vervierde treffer liet noteren. Ondanks wachte gelijkmaker, 4-4.

Fokker geeft voorkeur aan
Nederlandse produktielijn
nes, wordt het totaal van in
1992 af te leveren vliegtuigen
op 212 gebracht. Die hoeveelheid dreigt Fokker in problemen te brengen. Met een huidige produktie van vier toestellen per maand wordt dit
aantal nooit gehaald zodat uitbreiding noodzakelijk wordt.

verdubbeling van de Fokker-100
produktie in Nederland betekent tevens een enorme uitbreiding van de
werkgelegenheid.
Fokkerwoordvoerder Schavemaker voorziet ook problemen bij de
leverancier van de vleugels, de
Noordierse vliegtuigfabriek Short
Brothers. "Zij kunnen de vleugels
niet aangesleept krijgen en ook
daarvoor zullen we oplossing moeten vinden". Definieve uitspraken
over de produktieuitbreiding zijn
nog niet te krijgen bij Fokker. Alles
hangt at' van onderhandelingen die
nog gaande zijn. maar binnen enkele maanden wordt een beslissing
verwacht.

"We verwachten de produktie minimaal te moeten verdubbelen om
alle orders op tijd te kunnen léveren", aldus een woordvoerder van
Fokker. "Daarbij hebben wij natuurlijk onze voorkeur. Het is uiteraard het meest wenselijk om de produktie op eigen bodem te houden,
hoewel er nog wel opties zijn in het
buitenland. Met name met Lockheed zijn onderhandelingen gaande
om in de Verenigde Staten een tweede produktielijn voor de Fokker 100
te starten. De Amerikaanse afnemers blijven echter de 'AmsterdamZANDVOORT - In drie wese' kwaliteit eisen, zodat ik me afvraag of een overeenkomst met ken tijd begroette de handbalLockheed wel tot de mogelijkheden vereniging Casino/ZVM drie
behoort. In ieder geval staat vast dat kampioenen. Na de heren juer iets moet gebeuren en dankzij de nioren en de dames senioren
grond die we hier in Haarlemmer- was het nu feest voor de meismeer hebben aangekocht kunnen
weeenproduktiehal bijbouwen". De jes Adspiranten A2. In de laat-

ring van de deelnemers dat soort
onregelmatigheden slechts zeer zelden voorkomen. Veel eerder zijn de
deelnemers aan de beurs dermate
deskundig dat zij u nauwkeurig uitleg kunnen geven over gebruikte
materialen en de ouderdom van de
getoonde antiquiteiten.

woonbaar en leefbaar te houden. De
lesmap behandelt onderwerpen zoals kringloop van het water, bedreiging van het water, waterhuishouding, watervervuiling, polders en
NAP.
Naast het lespakket „Terwijl jij op
school zit" krijgen de scholen ook
een exemplaar van de onlangs verschenen lesbrief „Waterschappen
in Noord-Holland". Hierin komen
de (specifieke) taken van Noordhollandse waterschappen aan de orde.
Alle scholen kunnen gratis meerdere exemplaren van de lesbrief en
één lesmap bestellen bij het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland. De
videoband kan gedurende een periode worden geleend.
In het kader van de voorlichtingsactie van de waterschappen is het
voor de scholen ook mogelijk een excursie te maken naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie of een poldergemaal.

suur op muziek waarbij het publiek
zal kunnen genieten van een onvervalst stukje paardensport. Als laatste onderdeel vermeldt het programma een heuse inodeshow met
ruitersportkleding door Piet van
Schie, die met het optreden van zijn
minipony's de dag zal afsluiten. ledereen is op deze dag van harte weikom, laat Ben Ruckert weten.

Bad Zuid en Auto Versteege
behalen fraaie monsterscores

Opnieuw kaïnpioen
bij ZVM handbal

'Terwijl jij op school zit'
AMSTELVEEN - „Terwijl jij op
school zit" is de titel van een nieuw
lespakket over water en waterschappen.
Het lespakket is bestemd
v
oor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van hét
voortgezet onderwijs. Deze maand
wijgen 260 scholen in het basis- en
voortgezet onderwijs in het zuidoos'elijk deel van Noord-Holland dit
Pakket aangeboden van het Zuive'ïtigschap Amstel- en Gooiland, het
Waterschap Drecht en Vecht en het
Hoogheemraadschap Amstelland.
Het lespakket bestaat uit een vidcoband en een lesmap. In de film
jjityn
de programmamakers Jan
p
illekers en Henk van der Horst
2
'en dat de waterschappen in Nerterland zorgen voor diverse zaken
tfie heel vanzelfsprekend lijken,
'Haar waarbij de kinderen waarschijnlijk nooit eerder hebben stilDuidelijk wordt dat heel
maatregelen op het gebied van
r nodig zijn om Nederland be-

• Manege Ruckert

Bioscoop programma
Bewoners van het Huis in de Kostverloren werden blij verrast door kinderen met palmpasenstokken. Foto Bram
Sli|nen

Palmpasen-verrassing voor HIK
ZANDVOORT- "Palm, palm Pasen. Een ei is geen ei,
twee ei is een half ei, drie ei is een Paasei." Helder
klonken de kinderstemmetjes door de gangen van Het
Huis in de Kostverloren toen daar vorige week vrijdag
groep l en 2 van de Beatrix-school hun opwachting
kwamen maken.
Met hun prachtig opgetuigde palmpasenstokken paradeerde het jonge grut, in de leeftijd van 4 en 5 jaar
langs de bewoners die onder het genot van een kopje

koffie met koek zichtbaar genoten van deze onverwachtse serinade. Ook het personeel was blij verrast
met dit bezoek.
Na het zingen mochten de kleuters hun zelfgemaakte
tekeningen aan de bewoners overhandigen, die door hen
in dank werden aanvaard. In ganzenpas trokken de 31
kleuters hierna door het gebouw, op weg naar de bewoners die het bed moesten houden. Ook zij werden üfteraard niet vergeten.

Brinkinann l:Do. 14.00-19.00-21.30.
vr. za. 14.00-18.15-20.45-23.15. zo ma
di wo 13.45-lti.15-18.45-21.00 Cocktail,
a.l.; Bi-inkmaiin 2: do 14.00-19.1521.45, vr. za. 14.00-18.45-21.15-23.30
zo ma di wo 13.00-15.15-17.30-19.45
22.00 Twins, a.l.; Brinkmann 3 en -l
za 14.00. zo ma di wo 13.00-14.00
15.00-16.00 Lady en de vagebond, a.l.
Brinkmann H:*do 18.45-21.30, vr za
18.45-21.15-23.30. zo ma di wo 18.4521.30. do vr ook 13.45. Aecused. 16
jaar.; Brinkmann 4: do 18.45-21.30. vr
za 18.15-20.45-23.30, zo mr. di wo
18.45-21.30, do vr ook 13.45, Gorillas
in the mist. a.l.; Brinkmann 5: do vr
z'A 14.00. zo ma di wo 14.00-10.00 Who
framecl Roger Rabbit. a.l. Do 19.0021.30. za 18.30-21.00-23.30 u, zo ma di
wo 19.00-21.30 A f'ish called Wanda.

ste wedstrijd moest nu nog wel
gewonnen worden van aartsrivaal KIC en dat lukte.

De Zandvoortse meisjes begonnen
erg nerveus wat zeker in de eerste
helft te merken was. Voor de stampvolle tribunes bleef het lange tijd 1-1
en moest keepster Jolanda Boekestijn zelfs twee strafworpen stoppen.
Casino/ZVM liep daarna uit naar 5-2.
In de tweede helft kwam KIC nog
terug tot 5-4 maar de Zandvoortse
meisjes kwamen steeds beter op
dreef en wonnen verdiend met 7-5.
Coach Joke van Zon kon eindelijk
weer tot rust komen en trainster
Riny Cappel zag dat zij niet voor
niets had gewerkt. Van het NHV-afdeling Haarlem kregen de kampioenen badges uitgedeeld en het bestuur zette de meisjes in de bloeine
tjes. Daarna was er nog een leuk
feest in de handbalkantine van Casi
\no/ZVM.
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Peugeot 405 SRD Turbo Break

üenoeg ruimte om een leeuw in te vervoeren

Esso krijgt
eerste Bovag
milieuprijs

de motor is goed te noemen, alleen bij
hoge snelheden en bij een koude motor is
het duidelijk te horen dat het om een diesel
gaat. Jammer alleen dat er vrij veel windgeruis waarneembaar is en dat bij een zo
fraai en rond afgewerkte automobiel!
Door de toch wel zware motor voorin
heeft deze 405 SRD Turbo Break een sterk
onderstuur-karakter wat als voordeel heeft
dat hij niet erg zijwindgevoelig is en weinig last heeft van oneffenheden in het
wegdek. De schaduwzijde hiervan is dat
hij op natte en gladde wegen de bochten
wat ruimer wil beschrijven en ook nog bij
gas loslaten wat doorduwt naar de buitenzijde van die bocht. De verdere besturing
is precies en nauwkeurig en door zijn
prettige vering helt hij niet over in bochten.

In het BOVAG Jaar van het Milieu is de
eerste BOVAG Milieuprijs, de BOVAG
Loftrompet, uitgereikt aan ESSO Nederland bv.
BOVAG-bondsvoorzitter J.H. Smees,
overhandigde de prijs vandaag in een bijzondere openbare vergadering van het
BOVAG-bondsbestuur, aan ESSO-direkteur I.W. Upson.
Ondernemers, bedrijven, instellingen ot
personen die een voorbeeldfunctie vervullen in een betere zorg voor het milieu,
kunnen door een speciaal daartoe door de
BOVAG ingestelde jury, worden beloond
met de BOVAG-milieuprijs, de BOVAG
Loftrompet.
ESSO kreeg de eerste BOVAG-milieuprijs voor zijn flexicoker-procede, waarmee, al sinds twee jaar, uit zware aardolieprodukten op geavanceerde wijze lichte
produkten worden gemaakt en tegelijkertijd aan de strengste milieunormen wordt
voldaan.
Deze ESSO-aanpak toont aan dat economische criteria en milieuvriendelijke processen hand-in-hand kunnen gaan
Waarmee ESSO een belangrijk voorbeeld
heeft gesteld, voor een meer milieubewuste wijze van werken.

Conclusie

!)i l\ in;t'<>! 41 If

n een ruime en i-oin/mtahcli' \tunonu ugen met een prima

Logisch dat er ook van de 405 een Break-uitvoering kwam want na het wegvallen
Min de populaire 504 en 305 Break bleek er duidelijk behoefte te bestaan aan een
luxe, comfortabele en vooral ruime Break-uitvoering. O\er het algemeen is de
markt tan stationmodellen duidelijk groeiende, veroorzaakt doordat het imago
van de/e gebruiksvriendelijke en vooral ruime modellen door de jaren heen een
stuk verbeterd is. Was vroeger een combi een werkpaard en kaal maar functioneel
ingericht, tegenwoordig doen de stationmodellen niet meer onder voor de sedans.
Vandaar dat de kopers meer en meer gingen twijfelen en dat er vaker gekozen
wordt voor een station wagen. Natuurlijk speelt het ruime aanbod hier ook in mee
want elke zichzelf respecterende automobielfabrikant heeft wel een of meer van
deze modellen in zijn programma. Over smaak valt te twisten maar er zijn altijd
mensen die een stationcar nu eenmaal mooier vinden dan een sedan en daarbij de
ruimtewinst meerekenend, is voor hun de keus niet moeilijk. Zeker voor liefhebbers van grote honden is de keus van een stationwagen vanzelfsprekend.

Interieur
V a n binnen /iel de 405 er netjes en ver/oigd uit maar er is natuurlijk in ruime
mate kunststot gebruikt voor de afwerking Do werkruimte (lees dashboard) is
ijoed o\er/ichtelijk en alle functies zijn
prima at te Ie/en Ook de bedieningsorgancn /men op de juiste plaats en dit is niet
\reemd want /o is het bij de sedan ook.
Evenals bij de sedan maakt het interieur
een ruime indruk, /eker met de grote
ruimte achter de achterbank. Zitruimte is
ei genoeg, zowel voor als achterin is er
een behoorlijke beenruimte en ook de
hootdruimte is voldoende. Hier komt ook
het voordeel van de Break naar voren want
bij de sedan is de hoofdruimte aanzienlijk
minder maar dit komt door de doorlopende daklijn De bestuurdersstoel is buiten
de traploos te verstellen rugleuning ook
nog voor/ien van een verstelbare lendensteun Om het de bestuurder helemaal naar
de /in te maken, is het stuurwiel eveneens
verstelbaar, zodat een ieder er een prettig
/u kan instellen De bekleding is van luxe
velours en /orgvuldig aangebracht en ook
de bekleding van de kofferruimte is netjes
afgewerkt de achterbank is in twee delen
neerklapbaar, zodat er een variabele
laadruimte ontstaat.

Autonieuws
door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Het vooronder
Deze 405 SRD Break is uitgerust met een
1768 cm3 dieselmotor met een turbo compressoren dit alles levert 61.5 kW (90 pk).
In de praktijk rijdt hij echter als een benzine-uitvoeringen dat staven we meteen met
wat kale cijfertjes. Zo vergt de acceleratie
van O tot 100 km/h 12.5 sec. en de topsnelheid is ook hoog genoeg om het rijbewijs vlug in te leveren bij de justitie. Deze
bedraagt namelijk 175 km/h. Ondanks deze snelle cijfers is het toch een zuinige
diesel want een gemiddelde van l liter
dieselolie op de 15,3 km is gemakkelijk
haalbaar. Wij kwamen op een testgemiddelde van l op 14,2. wat een zeer aanvaardbaar verbruik is voor de 1130 kilo
wegende Break. De vering is gelukkig niet
echt Frans oftewel niet te soepel, wat weer
ten koste zou gaan van de wegligging.
Nee. deze Break is comfortabel en de oneffenheden op de weg worden goed opgevangen. zonder dat dit ten nadele komt
van de wegligging. De isolatie van en om

Te huur medio juli

PALACE HOTEL

kantoor/winkel/
bedrijfsruimte

vraagt

De Peugeot 405 Break is een welkome
aanvulling van het 405-gamma. Deze uitvoering is luxe en er zit werkelijk alles op
en aan. Hij levert prestaties die domweg
hoog l iggen en dat gekoppeld aan een fijne
wegligging en een opvallend laag brandstofverbruik, maken er een hebberige auto
van. De 405 Break is zorgvuldig afgewerkt en heeft een enorme ruimte, zowel
om te beladen als voor de passagiers. Een
nadeel is dat deze zeer positief overkomende 405 SRD Turbo Break maar liefst
ƒ 47.425,-moet kosten en dat is een hoop
geld. Willen we toch een 405 Break diesel
maar wat minder besteden, dan bestaat de
mogelijkheid om 11 mille in onze zak te
houden door te kiezen voor de eenvoudiger GLD.

Voor informatie tel. 15566 na 18.00 u.

Dier-plezier

02507-12911.

Grote Krocht 25
2042 LT ZANDVOORT

^BWfc^fc
r

TlTi' ET HP<Hrc ^El-.i»

Tel. 1 44 04

WEEKEND REKLAME

Geld

Techniek
Motor: 4 cilinder dieselmotor. Cilinderinhoud: 1768 cm3. Boring en
slag: 80x88 mm. Compressieverhouding: 22:1. Max. vermogen: 66
kW bij 4300 omw/min. Max. koppel: 18,5 mkg bij 2100 tpm. Aandrijving: voorwielaandrijving. Wielophanging:
voor
onafhankelijk
McPherson, schroefveren, stabilisatorstang achter onafhankelijk geveerd, getrokken wieldraagarmen.
torsiestaven, stabilisatorstang, dubbelwerkende hydraulische telescoop,
schokdempers rondom.
Bandenmaat: 185/65 R 14. Lengte:
439,8 cm. Breedte: 171,4 cm.
Hoogte: 144,5 cm. Wielbasis 266,9
cm. Spoorbreedte: voor 145 cm,
achter 144,3 cm. Draaicirkel: 10,5
m. Tankinhoud: 70 I. Massa: 1130
kg. Max. aanhangergewicht: geremd
1200 kg.

BARON

Autoverhuur BV

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
Ook verhuur 9-persoonsbus
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,
Heemstede, Overveen
RESERVEER NU
EEN AUTO VOOR
DE WINTERSPORT

Bel 7 dagen per week

BARON
Autoverhuur BV

bij
DE TROMP WINKEL

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

UW VERHUIZING. ONZE ZORG!

PAAS KAAS
Het lekkerste stukje Hollands Glorie uit de zomer
van 1988.
Mooi pikant van smaak én goed snijdbaar.

Nu 500 gram ƒ 8,95
2e POND HALVE PRIJS
Paasbeste aanbieding
SAINT MORGON COUPE

DE WIT VERHUIZINGEN

'n nieuwe kaasspeciahteit uit het land van Mananne. De korst van deze kaas wordt speciaal
geaffineerd. Juist hieraan ontleent het zijn kenmerkende smaak; Blond, maar toch 'n tikkeltje
ondeugend . . .

100 gram NU 2,40

ERKENDE
VERHUIZERS

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

in handen

48 mnd.*

60 mnd.*

5.500,7.500,10.500,15.000,20.000,40.000,60.000,-

1 43,03
19V72
26610
380,15
506,87
1 006,38

120,48
160,89
222,88
318,41
424,55
841 ,56

BEL NU

120 mnd.*

DOORLOPENDE KREDIETEN
Bedrag
Aflossing Rente

221,295,591,886,-

191,255,51 1 ,- 'v =«•
a
-rr—7

- -

7b7,- 10,2%

1 1 .000,16.000,30.000,41 .000,50.000,-

per mnd.
0,87%
0,83
0,83
0,81
0,81

220,320,600,820,1000,-

Ik wil het volgende bedrag lenen:
D
D
D
D
D

f 1.000,f 3.000,f 5.000,f 7.000,f 10.000,-

D
D
D
D
D

Ik wil teruy uetalen ƒ

f 12.000,f 14.000,f 15.000,f 18.000,f20.000,-

D
D
D
D
D

f 22.000,f24.000,f25.000,f28.000,f30.000,-

D
D
D
D
D

f 34.000,f35.000,f40.000,f50.000,-

per maand

CTO Naam

05270-16991
ma-vrij van 09.00-19.00 uur,
za. van 11.00-14.00 uur

Adres
Postc./woonplaatsTel
Beroep-

-Geb. datum —
-Netto inkomen .

Vult u deze informatiebon in, knip hem uit en stuur hem op in een
gesloten enveloppe zonder postzegel aan: Becam, Antwoordnummer
1602, 8300 WJ Emmeloord. Wij sturen u dan een gratis offerte.

Gediplomeerde
Pedicure

DR. C. A. GERKESTRAAT

KOMT OOK
AAN HUIS

Goed onderhouden hoekwoning met
garage en tuin voor en diepe zonnige tuin
achter, met schuur. Pand v.v. C.V. gas.

Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Hall, L-woonkamer, moderne keuken met
apparatuur, modern toilet met fonteintje.

„De Vuürtoet"

Tel. 19632.

Onbeperkt vlees
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood

1e etage: ruime slaapkamer met
badkamer/ligbad/2e toilet en wastafel, twee
slaapkamers

DROGISTERIJ

2e etage: ruime lichte kamer, grote
zolderberging, douchegelegenheid en
wastafel. Vraagprijs ƒ345.000,- k.k.

en een

aardappelgerecht

29,50

Alles zoveel u wilt!!
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
Vrijdagzaterdag en
's zondags
geopend!!!
v.a. 17.00 uur
RESERVERINGEN VOOR WEEKDAGEN
S.V.P. 1 DAG VAN TE VOREN BELLEN

Hef is nu tijd voor
nieuwe schoenen
op z'n poosbest.
Kom vrijblijvend onze
vele nieuwe modellen
passen.

BOUWMAN
Oranj'estr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g. - Bouwkundige

02507-15531

Laat de zon
U in de steek?
Toerkoop Reisburo Zonvaart niet.
WAT DACHT U VAN DEZE PRIJSBREKERS.

Ibiza
Benidorm
Tunesië
Lanzarote
Mallorca

v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

475,-405,-475,-595,375,-

Bovendien bij elke boeking gratis reistas
DIT JUBILEUMJAAR KUNT U
BETER BOEKEN BIJ:
SPECIALE JUBILEUMPRIJS voor 55+

Tevens verkoop van
mooie

Panfys en kousen
HERMAN HARMS

NU GRATIS
pakje CARR TABLE WATER CRACKERS

(Shpebizz)

Beide paasdagen geopend van 9.00-17.00 uur.
Met vers stokbrood e.d.

Grote Krocht 22 - Zandvoort

bij aankoop van 200 gram

96 mnd.*

per mnd.

'Langer dan 60 mnd. voor woningverbetering
boot of caravan
'Andere looptijden en bedragen mogelijk
*Geen informatie bij werkgever
"Vlot en diskreet
'Rente fiskaal aftrekbaar
'Meestal kwijtschelding bij overlijden

Grote Krocht 5
Paasbeste aanbieding!!

pikant belegen

VERHUIZEN?

BECAM leent u geld! Lopende lening geen bezwaar!

STEENGRILL RESTAURANT

Een ei hoort erbij
een gezond vruchten ei

EEN ANDERE AUTO KOPEN?

Het is gauw Pasen!!
Denkt u eraan om tijdig
te reserveren.

Paul Krugerkade 10 (t.o. Vomar bij Spaarne) Haarlem.
Tel. 023-270434

AART VEER

(Advertentie)

ƒ 47.425,- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van ƒ 1361,- tot ƒ 1383,- per
jaar.

Als u zonder auto bent
kunt u bij BARON BV
al een auto huren
v.a. ƒ 27,50 excl. BTW p. dag
GROENTE EN FRUIT

*banden 195/60 R 14 H;
* st uurbekrachtigi ng;
*sportstoelen voor;
*speciale pirell-bekleding;
*schakelpookknop en schakelmanchet in
leer;
*extra instrumenten in de middenconsole
(voltmeter, oliedrukmeter en olietemperatuurmeter(;
*zwart kentekenveid;
*skizak (alleen quattro-versie).
De Audi 80 2.0 E 'Sport' is leverbaar in
twee standaard lakkleuren en vier metallic
lakkleuren.

Prestaties

part-time
en full-time
Reacties telefonisch,
vragen naar
Mevr. Todd,

Vanaf half februari 1989 wordt het modellenprogramma van de Audi 80 uitgebreid met de Audi 80 2.0 E 'Sport'.
Standaard wordt deze auto uitgevoerd met
een uitgebreid sportpakket. De prijs van
dit pakket is ƒ 9.500,- inclusief BTW.
Kenmerkende uitvoeringsdetails van dit
model zijn:
*onderkant van de bumpers in de wagenkleur;
*aluminium vleugelspoiler in de kleur van
de auto;
*met 25 mm verlaagd onderstel:
*6Jxl4 inch lichtmetalen velgen;

Topsnelheid 175 km&h. Acceleratie van O
tot 100 km/h in 12,5 sec. Gemiddeld
brandstofverbruik tijdens de test l op
14,2.

kamermeisje

Wij gaan verhuizen naar de Grote Krocht
daarom bieden wij onze winkel te huur aan.

Audi 80 2.0 E met sportpakket

Inlichtingen en
boekingen bij uw

425,TOERKOOP ReishuKi
v.a.

Zo.oycia.rt
(25jaar

Zandvoort, Grote Krocht 20, Tel. 02507-12560
Castricum, Burg. Mooystraat 21A, Tel. 02518-55671"
Heerhuoowaard, Raadhuisstraat 10, Tel. 02207-16744'
Uitgees'ï, Middelweg 6, Tel. 02513-15050'
Alkmaar. Europaboulevard 181, Tel. 072-622424'
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Z'voortse Protestantenbond
viert 65-jarig bestaan

Op 5 april wordt in het eigen
onderkomen aan de Brugstraat het 65-jarig bestaan van
de Nederlandse Protestantenbond afdeling Zandvoort gevierd. Een naam die sinds jaar
en dag met deze gelopfsgemeenschap is verbonden is die
van. mevrouw M. C. Sterrenburg-van der Sande, Mies voor
de intimi, en dat zijn er heel
veel. Wie beter dan zij kan vertellen hoe het allemaal is begonnen?

Bij de hervormde kerk waren er
twee predikanten, ds. G. Posthumus
Meyjes en ds. N. Padt. 's Zondags
preekte eerstgenoemde bij de ochtenddienst en de tweede 's avonds.
Toen ds Posthumus Meyjes in 1923
met emeritaat ging hadden de meer
vrijzinnig ingestelde kerkgangers
een stille hoop dat ds. Padt hem zou
opvolgen, maar dat gebeurde niet.
De man die met z'n geloof midden in
de wereld stond, die lang van tevoren waarschuwde voor de onheilspellende bewapening bij onze oosterburen, kwam niet voor opvolging
in aanmerking. Dit tot grote teleurstelling van zijn bewonderaars en
geestverwanten, die hem tot iedere
prijs voor Zandvoort wilden behouden. Zij richtten op 4 april 1924 de
Zandvoortse kring „Godsdienstig
Leven" op. Ds. Padt werd hun voorganger en aannemer Jan van Sluisdam fungeerde als koster.
Een kerk hadden ze echter niet en
daarom werden de diensten gehouden in de grote zaal van „Zomerlust", 's winters althans, 's Zomers
moest er een ander onderkomen
worden gezocht, en dat viel niet mee
want „De Kring" telde inmiddels 160
leden en de kerkdiensten werden

goed bezocht. „Op een gegeven moment wist Jan van Sluisdam het
pand Brugstraat 15, eigendom van
de Schildersbond „Onderling Belang", op de kop te tikken. We werden allemaal opgetrommeld om te
helpen schuren en schilderen, maar
dat hadden we er best voor over.
Toen we later ook Brugstraat 17
konden kopen waren we helemaal
content," aldus mevrouw Sterrenburg.
Al heel gauw na de oprichting kwamen er activiteiten op gang. Om te
beginnen de kinderdiensten. In Bussum werd onderwezen volgens de
Westhill-methode en ds. Padt vroeg
aan mevrouw Sterrenburg daar eens
poolshoogte te gaan nemen. Ze was
voor deze methode direct gewonnen
omdat de kinderen zelf bij de dienst
werden betrokken, hetgeen bovendien het voordeel had van meer rust
in de gelederen.
Als leidster kreeg ze veel steun van
oud-collega's uit het onderwijs, en
dat de methode ook aansloeg bij de
jeugd bleek uit een opkomst van
zo'n 180 kinderen. Ze werden verdeeld over twee groepen, want de
gymzaal van school D, waar de zondagsschool werd gehouden, was niet
berekend op zo'n groot aantal. „Jan
van Sluisdam had er heel wat werk
aan om die kleine stoeltjes iedere
keer weer in de werkplaats van Slegers op te bergen," vertelt mevrouw
Sterrenburg, die veertig jaar de leiding heeft gehad.

Vrouwenhulp
„Een andere activiteit was Vrouwenhulp. Bij voorbeeld vrouwen die
in het kraambed lagen en wel iets
versterkends konden gebruiken
werden door ons geholpen. We
kookten soms bij ons thuis de maal-

Expositie van
Frans Erkelens
ZANDVOORT - Tot en met
23 april is er in Hotel Hoogland
aan de Westerparkstraat 7 een
expositie van de schilder Frans
Erkelens.

tijd voor het hele gezin en de kraamverpleegster kwam die dan tegen
etenstijd ophalen. In geval van ziekte leenden we ook wel lakens en slopen uit en met Kerstmis verzorgden
we pakketten voor hen die daarvoor
in aanmerking kwamen. We kregen
het geld bijeen doordat de bestuursleden elke maandag op vaste adressen een dubbeltje of een kwartje gingen halen. Toen de bijstandswet van
kracht werd zijn we ermee gestopt."

De expositie bevat 24 olieverfschilderijen en heeft als titel 'Nieuwe Levenskracht', waarmee de schilder de
natuurlijke levenskracht wil uitbeelden.
Frans Erkelens is in 1937 geboren
in Bandoeng en noemt zijn werk archaïsch realisme.
Zijn schildertechniek maakte hij
zich onder andere eigen aan de Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunsten in den Haag. Inmiddels
heeft Erkelens internationale bekendheid. Sinds 1960 exposeert hij
in binnen- en buitenland.

Dat bij de Kring „Godsdienstig Leven" koorzang hoog in het vaandel
stond geschreven blijkt uit het bestaan van „Credo Canto", een groot
gemengd koor onder leiding van Felix de Nobel die later zou zeggen:
„Bij jullie heb ik het vak geleerd".
Voor de continuïteit in de zangkunst
zorgde de Kinderoperettevereniging. Tal van ouderen hebben nu
nog de beste herinneringen aan hun
rol in „Lentebloemen" of „Goudmuiltje", waarin ze op de planken
van „Zomerlust" schitterden.

Bevrijding

Expositie over
duinlandschappen

• Mies Sterrenburg-van der Sande.

„In 1934 nam ds. Padt een beroep
aan naar Zutphen," vervolgt mevrouw Sterrenburg haar verhaal.
„Jammer, maar begrijpelijk want hij
had een groot gezin en het traktement dat wij konden betalen was
niet overweldigend. Zijn opvolger
was ds. J. J. Kalma, die echter na een
paar jaar terugging naar Friesland,
waarna 'De Kring' nooit meer een
eigen predikant heeft gehad.

nu weer stonden de deuren van
Brugstraat 15 gastvrij open voor remonstranten, doopsgezinden en lutheranen, kortom voor iedereen die
behoefte had aan een godsdienstige
beleving. Theologen als prof. Beek,
prof. Bleeker en prof. Mönnich werden graag beluisterd, maar ook ds.
Heidinga, later ds. Hoekema en
thans ds. Van der Meer hebben veel
voor onze groep betekend," aldus
Omdat na de bevrijding een aantal mevrouw Sterrenburg.
leden niet naar Zandvoort was teruggekeerd en anderen weer hun
Er was nog iets dat na de oorlog
heil zochten bij de hervormde kerk, opnieuw ter hand moest worden gemoest men opnieuw aan de slag. Met nomen, namelijk de in 1929 op initiavereende krachten en met steun van tief van mevrouw Padt opgerichte
de afdeling Haarlem lukte het. Ook Vrouwengroep. In september 1946

Folo Berlotl

kwam de groep, die zich inmiddels
had aangesloten bij de Vrijzinnig
Hervormde Vrouwen Federatie,
voor het eerst weer bijeen en hervatte haar doelstelligen van weleer, namelijk het brengen van ontwikkeling en ontspanning. Zij bereikte dit
door het organiseren van onder andere lezingen en excursies. Bovendien rekende ze het zich tot haar
taak de jaarlijkse verkoopmiddag
ten bate van de Nederlandse Protestanten Bond voor haar rekening te
nemen. Vorige maand bestond de
Vrouwengroep 60 jaar en het is misschien wel aardig om te vermelden
dat mevrouw Sterrenburg tot haar
tachtigste de voorzittershamer heeft

gehanteerd.
„Weet je wat ik een goede zaak
vindt? De Lokale Raad van Kerken.
Ds. De Bruijne en pastoor Cleophas
hebben daartoe de aanzet gegeven.
Ze ontwikkelden samen verschillende activiteiten en begonnen met in
hun eigen kerkblad de diensten van
de andere kerken op te nemen. Later
volgden er gezamenlijke diensten.
Dat was vroeger toch niet denkbaar,
datje naar een kerk ging waar je niet
bij hoorde? En waarom eigenlijk
niet? Je hoeft er toch niet één kerk
van te maken? Als je elkaar maar
respecteert en iedereen in z'n waarde laat."
Kr.M.

ZANDVOORT - In het taezoekerscentrum De Oranjekom
aan de Vogelenzangse in Vogelenzang organiseert de Gemeentewaterleiding Amsterdam tot en met 16 april een
expositie van duinlandschappen. Het betreft werk van Rob
Schoenmakers die gedurende
een jaar in het gebied van de
waterleidingduinen heeft gewandeld en geschilderd.
Sinds tien jaar besteedt Schoenmakers een groot deel van zijn tijd
aan de schilderkunst. Hij laat zich
insprireren door de impressionisten, hetgeen tot uitdrukking komt in
de keuze van zijn onderwerpen en
zijn manier van werken, namelijk in
de open lucht. De expositie is geopend op zaterdag en zondag van 10
tot 17 uur en op dinsdag, woensdag
en donderdag van 9.30 tot 16 uur.

Cobra-tentoonstelling
ZANDVOORT - Vanaf 26
maart tot en met 17 mei is er in
het Palace Hotel aan het Burgemeester van Fenemaplein 2
een expositie van werken van
de schilders van de COBRA-groep. Te zien zijn 65 originele
schilderijen van verschillende
kunstenaars, zoals Corneille,
Karel -Appel, Anton Rooskens
en Pierre Alechinsky.

door de Zandvoortse Ping-stichting.
De schilderijen kunnen ook gekocht
worden en voor belangstellenden
zijn er vulpennen en kussens met
motieven van Karel Appel verkrijgbaar.

Zolang de expositie te zien is zijn er
tevens een aantal demonstraties en
lezingen, die het verband tussen
creativiteit, gevoel voor kunst, de
conditie van het menselijk oog,
ademhaling en bloedregulatie uitDe expositie wordt georganiseerd legt.

Grote order American Airlines

Fokker in eerste linie
vliegtuig-industrie
SCHIPHOL - Nadat Fokker
jarenlang voorzichtig de boot
heeft afgehouden wat betreft
het binnenhalen van grote
vliegtuigorders voor honderd
Alle prijswinnaars van de ballonwedstrijd bij prins.
of meer toestellen tegelijk,
Foto: Bram Stijnen
heeft nu een van de grootste
Amerikaanse
luchtvaartmaatschappijen,
American
Airlines, zich aangemeld voor
75 Fokker 100's en opties voor
nog
eens 75 toestellen.
ZANDVOORT - De ballonnenwed- lonnen die destijds waren voorzien teruggevonden in het Duitse plaats-

Prijsuitreiking ballonnenwedstrijd
strijd die tijdens de intocht van
prins carnaval in februari werd gehouden heeft zondagmiddag zijn beslag gekregen.
Elf kinderen die voor een prijs in
aanmerking kwamen waren door
Zijne dorstlustige Hooghid, Prins
Kokkei den Urste van carnavalsvereniging "De Scharrekoppen" in Gebouw de Krocht uitgenodigd, om in
aanwezigheid van de ouders deze
prijs in ontvangst te nemen. De bal-

van een kaartje, waarop de vinder
vriendelijk was verzocht deze terug
te sturen kwamen van ver. De meeste ballonnen waren vanwege de westelijke wind terecht gekomen in de
provincie Drenthe.

je Langefelt. De 8-jarige Torn van de
Hoek kwam voor een tweede prijs in
aanmerking. Zijn ballon landde in
het Duitse plaatsje Schecssel, terwijl de 7-jarige Daniel Lefferts goed
was voor een derde plaats.

Doch enkele hadden zelfs het
buurland Duitsland weten te bereiken. De 9-jarige Jeroen Koper kwam
voor een eerste prijs in aanmerking.
De restanten van zijn ballon werden

Want ook zijn ballon kwam in dezelfde plaats terecht. Na de prijsuitreiking kregen alle kinderen een
glaasje fris en mochten ze met de
Prins en zijn gevolg op de foto.

Expositie toont taferelen
uit lang vervlogen tijden
HOOFDDORP - Hotelrestaurant De Beurs bestaat honderdvijfentwintig jaar. Ter gelegenheid daarvan is er een interessante expositie samengesteld waarin de geschiedenis
van het horecaestablissement
in beeld is gebracht. Bezoekers
van de tentoonstelling steken
en passant ook nog iets op van
de historie van Hoofddorp.
De verschillende fases van De
Beurs zijn te bekijken op de expositie van 'honderdvijfentwintig jaar
De Beurs'. Er is materiaal verzameld uit de allereerste periode van
De Beurs, dat toen diende als plaatselijk logement. Jarenlang is in het
gebouw de graanbeurs gehouden, is
er gekegeld, toneel gespeeld, zijn er
theatervoorstellingen gegeven, bekende gasten ontvangen en familiefeesten gevierd.
Op de expositie zijn waardevolle
documenten te zien die gegevens
over de verschillende eigenaren van
de beurs tonen. Daarnaast zijn ook
vergunningen, advertenties 'en aankondigingen van activiteiten of veilingen. Ook zijn er uiteraard veel
foto's te bekijken.
Veel van het tentoongestelde materiaal is afkomstig van Meerhistorie, uit het polder- en uit het gemeentearchief. Ook hebben Hoofddorpers en andere particulieren die

• De Beurs, toen nog plaatselijk logement en graanbeurs.

iets met De Beurs te maken hebben
gehad materiaal beschikbaar gesteld.
Het hotel-restaurant is nu eigendom van Hans de Jong, die ook eigenaar is van hotel-restaurant De
Rustende Jager en bar-steakhouse
De Molen in Nieuw-Vennep. De
Jong kocht De Beurs in 1984 en
voorkwam, daarmee dat het karakteristieke pand op het kruispunt
Hoofdweg/Kruisweg ten prooi viel
aan de slopershamer.
Laatste ontwikkeling in de geschiedenis van De Beurs is dat het
horecapand uitgebreid is met een a

Ook andere grote Amerikaanse
maatschappijen als Delta Airlines
en United Airlines hebben grote interesse in de. Fokker 100. Fokker
heeft hiermee bewezen dat tot dusver als concurrenten beschouwde
vliegtuigen als de Boeing 737-500 en
McDonnell Douglas MD-87 geen
werkelijke concurrenten zijn. Beide
toestellen zijn beduidend zwaarder
en voor vervoer van een even groot
aantal passagiers minder economisch in het gebruik dan de Fokker
100.
De keuze van American Airlines
voor de Fokker 100 is daarom in veel
opzichten een doorbraak. American
Airlines is een van de grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld
met een vloot van honderden verkeersvliegtuigen. De laatste tijd is
American Airlines meermalen in
het nieuws geweest met grote bestellingen voor onder meer de McDonnell-Douglas MD-80 serie (150 passagiers). Om een indruk te geven
van de grootte van de maatschappij:
als alle MD-80 bestellingen en opties
zijn vervuld, omvat aan het begin
van de jaren negentig de MD-80
vloot alleen al 350 exemplaren (de
totale KLM-vloot, exclusief dochterbedrijven. telt ruim vijftig vliegtuigen). American Airlines is vooral
actief op de Amerikaanse binnenlandse markt, maar in toenemende
mate ook internationaal. Het aantal
lijndiensten naar Europa breidt momenteel snel uit.
Fokker is al vele jaren in onderhandeling met de Amerikanen.
Aanvankelijk hield Fokker de boot
wat af, vooral vanwege de enorme
koersrisico's rond de dollar. Omdat
de behoefte aan vliegtuigen wereldwijd thans groter is dan de fabrieken kunnen bouwen, gaan de prijzen omhoog, zodat Fokker nu een
gunstiger prijs kan bedingen dan
één of twee jaar geleden.

wat vooral voor het ontwikkelen
van nieuwe diensten interessant is.
Verder kunnen op wat drukkere lijnen hogere frequenties worden aangeboden, dan met grotere vliegtuigen het geval is. De Fokker 100 kan
dat tegen lagere kosten dan machines ais de Boeing 737-500, de MD-87
en ook de Britse honderdzitter BAe
146.
Fokker had al enkele flinke orders
uit Amerika in de boeken staan,
maar die worden door de order van
American Airlines volledig overschaduwd. US Air bestelde als eerste
Amerikaanse maatschappij enkele
jaren geleden al 20 Fokker 100's met
optie op nog 20. Vorig jaar bestelde
Braniff 12 toestellen en nam 6 opties. Bekend is dat US Air overweegt
het aantal bestellingen tot zo'n 100
stuks op te voeren.
De order van American Airlines
geldt met een bedrag van zo'n 6,5
miljard gulden als de grootste exportorder, die ooit in Nederland is
geplaatst.

Een Karel Appel die op de COBRA-tentoonsteiling is te zien.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

Inbraak in school
ZANDVOORT - In de Mariaschool
aan de Prinssesseweg werd vorige
week donderdagnacht ingebroken.
Na verbreking van de achterdeur
konden de inbrekers de school binnenkomen. Er werd een videorecorder ontvreemd.

ZAKELIJK BEKEKEN

Cullinaire modeshow van Cortina

la carte restaurant, de hotelkamers
zijn vernieuwd en uitgebreid, dat er
zes feestzalen bij zijn gekomen evenals een wijnkelder. Ook is er in het
gebouw een lift geïnstalleerd en geVoordeel
schikt gemaakt voor invaliden.
Juist omdat de Fokker 100 in feite
De expositie wordt op 5 april geppend door wethouder De Vrey, die het enige vliegtuig in zijn klasse is,
destijds op de bres sprong om De en de productie-capaciteit van dit
Beurs te behouden. In De Beurs is type nog schaars is, kan American
die dag van half vijf tot tien uur Airlines een interessant concurren'open huis'. De tentoonstelling is tie-voordeel krijgen op maatschap- • Modeshow tijdens diner.
verder dagelijks te bewonderen tot pijen, die géén Fokker 100's in be16 april, van tien uur 's morgens tot drijf hebben. De Fokker 100 biedt de ZANDVOORT - In restaurant cullinaire modeshow. Tijdens het werden onder veel applaus geshowd
tien uur 's avonds. Toegang is gra- mogelijkheid lijndiensten te vliegen Queenie presenteerde Cortina Mo- vier gangendiner werd veel verschil- door vier mannequins en een dressmet een beperkt passagiersaanbod, des vorige week dinsdagavond een lende kleding getoond. De creaties man.
tis, evenals een kopje koffie.

Nu voor een ieder te koop de
Amstrad Satelliet Ontvanger
Met een schotel van slechts 60 cm in doorsnee is deze gemakkelijk overal te plaatsen.
Deze ontvanger is uitsluitend geschikt voor de 16 kanalen ASTRA SATELLIET en gemakkelijk zelf aan te sluiten
De prijs bedraagt slechts ƒ 999,- inkl. BTW excl. montage.
Tevens leveren wij PTT goedgekeurde telefooncentrales, fax, apparatuur, doorkiezers en telefoonbeantwoorders. Ook zijn wij gespecialiseerd in radar-detective apparatuur. Nergens goedkoper en
uit voorraad te leveren door

ZANDVOORTSELAAN 361 G, BENTVELD. TEL. 023-247403

Faxno. 023-247302
STNODIGING OPEN DAG
„Rückert"
ruitersportcentrum
ZANDVOORT
voor:

* leerlingen
* oud-leerlingen
* alle paardensportliefhebbers

U kunt wel raden

op zondag 26 maart a.s. van
10.00-15.00 uur
met een uitgebreid programma

ow

Heimansstraat 25 - Zandvoort - Telefoon 02507-12885

U bent van harte welkom in
ons sfeervol restaurant voor
een traditionele Griekse maaltijd.
Reserveren tel. 02507-20127
Thorbeckestraat 5
t/o Casino

Wij wensen u prettige paasdagen

Wie tijdens de Peugeot Paasshow
een nieuwe Peugeot personenauto
aanschaft, kan de zomer opgewekt
tegemoet zien. Want iedere Peugeot*
(205, 309, 405 en 505) die u tussen
16 en 25 maart koopt en voor 30 april
1989 laat registreren wordt door ons
voorzien van een gratis zonnedak.

Wordt het de populaire 205?
Het sterke nummer waarbij u kunt
kiezen uit diverse benzine- en dieselversies en maar liefst 34 modellen
waaronder de 130 pk GTI en de exclusieve Cabriolets.
Of wordt het de zuinige, ongehoord goede 309. De auto waarin u
ruimte vindt voor het hele gezin en die
verkrijgbaar is in 3- en 5-dcurs versies.
En ook in automaat of diesel.
Of misschien denkt u wel aan het
ongekende talent, de Auto van het
Jaar 1988, de 405. Deze fraai gelijnde
zakenauto, die u op de weg steeds
meer tegenkomt, is sinds kort ook in
de comfortabele Break-uitvocring
verkrijgbaar.
En dan is er nog de betrouwbare,
comfortabele limousine, de 505. Vcrkrijgbaar in vele uitvoeringen, zoals
diesel, turbo, Break of clc 8-persoons
Familiale. Kortom, keus te over.

Nü inruilen heeft
zo z'n voordelen.

ÉELLI E RIBELLI

Koop een nieuwe Peugeot en ruil
uw huidige auto in. Dat is nu namelijk
extra voordelig. Want tijdens cle Paasshow bent u bij ons gewoon beter af.

•

Kinder- en tienermode

Gratis schaalmodel
405 Turbo 16 Rally.

Welke Peugeot
wordt het?

De zomerkollektie is weer
verrassend nieuw en anders
:

GRATÏS ZONNEDAK

U zult merken dat we meer voor uw
huidige auto geven dan u denkt.

GRATIS ZONNEDAK

We kunnen ons voorstellen dat u
nu wel oren heeft naar een taxatie van
uw huidige auto. Dat kan en uiteraard
gebeurt het geheel vrijblijvend.
Bovendien levert u dat een gratis
model op (schaal l op 24) van de 405
Turbo 16 Rally. De auto die onlangs
plaats l en 2 tijdens Paris-Dakar opeiste. Deze auto (zie hieronder) krijgt
u ook wanneer u een proefrit maakt.

Gratis poster voor
iedereen.

GRATIS ZONNEDAK

Voorts ontvangt iedere bezoeker
een gratis poster van de 405 Turbo 16
Rally in actie tijdens Paris-Dakar.
Dus zelfs als u geen Peugeot
koopt, geen taxatie laat maken en ook
geen proefrit onderneemt, maar gewoon ter oriëntatie bij ons binnenloopt, krijgt u toch iets van ons.

Kom naar de
Peugeot Paasshow
van 16 t/m 25 maart.
GRATIS ZONNEDAK
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EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS

jHaltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCII OPWFG.

Te koop
z.g.a.n.
materialen
Unimag 6 cil.
diesel '80
2 bandenshovels
2 Landrovers
2 Toyota jeeps
2 diepladers
6 graafmachines
tractor m. frees
MG laad-graafcombi
DAF-kieper m. kraan

03486-1750
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Tissot
polshorloge

Winkelmeisje gevraagd
met ervaring in de

verloren

BLOEMENBRANCHE

ƒ 100,- beloning
voor vinder.

Leeftijd ± 18-20

Tel. 02507-12406

ROOMSERVICE
WOONRUIMTE BEMIDDELING
BINNENWEG 93A
HEEMSTEDE
TEL. 023-282856

jaar

Inl. Haltestraat 65
ZANDVOORT - Tel. 12060

Gevr.

Zoekt appartement/etage m
Zandvoort met eigen k.d.t. voor
zelfstandige ondernemer 28 |aar (m)
uit Heemstede tot ƒ óOO,- incl.

vraagt sollicitanten
voor de functie van:

afwasser/
schoonmaker
Reacties telefonisch
02507-12911,
vragen naar de heer
Kesselaer.

Lid NVM

HALTESTRAAT 55

Stretch
pantalons
in 8 kleuren

Een ei hoort erbij
Gezellig Pasen met

v.d. ochtenduren

Hotel Faber Jr
Poststraat 9
Tel. 13588

Het adres voor:
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantenarrangementen.

DAKSERVICE
Gespec in
Garant Gum
daken 4 mm

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.

59,-

Fa. Frank

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

TE KOOP
keukenblokken,
kasten en bladen

Gespec m alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk.

lage prijzen

ƒ100,-

Kroon B.V.

TE KOOP

TE KOOP

6-pits ATAG

UNIMOG411

R.V.S. gasfornuis m.
oven en
warmhoudkast,
ƒ1200,-

diesel i.zg.st.,

J. BLUYS
De specialist
in al uw
bloemwerken

Specialisten m organisatie- en
publiciteitsdrukwerk

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

*Tevens
* *
ƒ 60,- p strekkende meter

Tel. 02507-19930

Heiérman
schoonmaakbedrijf
vraagt voor object in
het centrum van
Zandvoort een
ervaren
schoonma(a)k(st)er
voor 2 uur per avond
(ca. 17.30-19.30 uur).
Uw tel. reactie gaarne
na 18.30 uur: 19292.

Tel 17619-16840

ƒ 5.200,Tel. 17619

Tel. 17619

JE KOOPT EEN EIGEN HUIS . ..
MAAR KUN JE DE KOSTEN OOK BLIJVEN DRAGEN?

ra

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

Jubileum

Tel. 02507-16551

Bruynzeelstellingen

BLOEMENHUIS

^^^^^"

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Pannedaken timmer- en
metselwerk

mt. 40 t/m 48
nu tijdelijk
2 stuks voor

Taxateur
Assurantiën en Hypotheken

Tel. 02507-15531

45,- p.m.2 gelegd.

Kroon Mode

ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON 023-261230
TELEFAX 023-274785

H. W. COSTER, b.v. mak. og.

Vrl. hulp
PALACE HOTEL

INGWERSEN &
HELMIG

TJERK HIDDESSTRAAT
Driekamer appartement op 9e etage met
ruim balkon, uitzicht over zee en duinen.
Gebouw v.v. twee liften. Eigen parkeerterrein. Ruime hal met bergkast, woonkamer met open keuken en balkon, 2 slaapkamers, douchekamer met wastafel, toilet
met fonteintje.
Vraagprijs ƒ138.000,-- k.k.

NVM

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van^bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten
U bereikt met deze advertentie 11200 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts /27.00 (excl 6% BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041

MAKELAAR

H

.

117
/"ï/"\QlT|Tj|'D TI TT"
W . OL/OlUjn ±5. V .

02507-15531
telefax 02507-20025

Burg. Engelbertsstraat 11 Zand voort

RReus „Uis en Specialiteiten
•Vö©Tï5ts H5t-TM»(Kt*moot zijn

*

Haltestraat 16, Zandvoort
Tel. 16204

leute
pacfssfu/c/es

veilinggebouw
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en

Boeketten
de witte zwaan

exclusieve veiling

Kerkplein 6

presenteert op 2e paasdag
vanaf 20.00 uur

INKOOP AUTO'S, ± ANWBpr, snelle afw a contant m
vrijw bew , def geen bezw
Tel 020-149352, ook 's av
-

1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
'n dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
AUTORIJ-INSTRUCTEUR worden en al na 4 maanden lesgeven? Dat kan' Pak je kans bij MICHEL Opleidingen via
onze spoedcursus Geheel mondeling en gebruikmakend van
de nieuwste lesmethodes Onze jubileum-aanbieding voor de
spoedcursus is slechts ƒ 1250 Cursusaanvang 30 maart Bel
nu MICHEL voor deze speciale aanbieding Tel 020 85 30 57
Verzorgingshuis Schinkelhaven, Schinkelkade 69, 1075 VM
Amsterdam, een wijkgericht huis met circa 150 maaltijden,
zoekt een full-time KEUKENBEDIENDE/HULP M/V, + 20 jaar
Salaris en overige voorwaarden overeenkomstig de CAOBejaardentehuizen Alleen schriftelijke sollicitaties eenden
aan bovenstaand adres, t a v het Secretariaat
2« PAASDAG ook geopend
Wij zijn weer terug met een
trailer antiek uit Engeland o a
eiken, mahonie en grenen
meubels en klemgoed Loyd
Loom en Wmgchairs 1500m2
Gratis toegang, gratis koffie,
scherpe prijzen Firma Blom,
J W Putlestraat 87, Ameide
(bij Vianen) Tel 01836-1404

Piano's te huur, speciaal
huursysteem voor beginners
van 1 tot 36 maanden ƒ 600
Gratis voorrijden en kijken
Inlichtingen 04490-45033
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland Bel
voor gratis mfoboek 020665 7658 Inruil en fin mog

ERICA
sinds 1908

Veiling directie
Fa. Waterdrinker

Nieuwe faciliteiten m de gezellige jachthaven ,,MARINA
MONNICKENDAM" Bel voor
ligplaats 02995-2595

Postbus 122

DE VERS WINKEL maakt het u gemakkelijk, in onze keuken maken
wijde fijnste visspecialiteiten, zoals: bouillabaise, kreeftensoep, tonijn
lasagna, paella, kabeljauw quiche, oriental wangetjes, paling in het
groen, gevulde tong rolletjes e.d.

Inl. tel. 12164

het kwartet Jaap Schoonebeek
met zangeres

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,36 per millimeter.
Sluitingstijd dinsdag 1700 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven. 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zandvoort
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, 1421 AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant,
Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezmsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post en alle
bijbehorende advertentie-edities
ƒ6,01 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16 00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten.
• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 m rekening gebracht.
U k jnt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefomsch opgeven, tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia

Bloemenmagazijn

Vastgesteld op
woensdag 12 april
Nette goederen kunnen worden
ingebracht of afgehaald

tel.02507-13546

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

vindt U bi|

ACUPUNCTUUR
MASSAGE
SCHOONH BEHANDELING
PEDICURE
Telefoon 13871
* Alle vrienden en bekenden
bedankt voor de bloemen en
cadeaus bij ons 50-jarig huwelijk

Autoverzekering
V A ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507-14534
AUTOVERZEKERING
TE DUUR7
Bel geheel vrijblijvend
voor een prijsopgave
OLOF GORANSSOM
02507-18505 (ook 's avonds)
Een voordelige maandof kwartaalpremie is
ook mogelijk

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentrimster
Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort

Tel. 02507-12773

ZAAN ESCORT
ƒ175 p u 075-172123 Meisjes gevr m A'dam/Zaanstad
* Benidorm pas op' Wieke
komt eraan' Ke

Broodje Burger

Let op onze salades: crab, zalm, tonijn, florida,
aardappel, zalmmousse.

Gr. Krocht 24
Zandvoort

Dit zijn geen fabriekssalades maar worden door ons dagelijks vers
gemaakt.
Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26

Tel 13529
GESPANNEN'
SPIERPIJN?
VERMOEID?
Probeer eens energie- of
polanteitsmassage
Folder op aanvraag
E Schoorl, 02507-17474

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Proef en overtuig u.
P. Reus. „Voor als het goed moet zijn".

makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

NVM

* Gevr voor brugklasser
huiswerkbegeleider/ster die
indien noodzakelijk ook bijles
kan geven Tel 14281, na 18

Kroon Mode

* Gevraagd 2-pers

NIEUWE DESSINS

lïïïll bank Tel 17982

slaap-

MAKELAAR

Wac/)f mei koffie zeggen a/s iemand een
ko-

HALTESTRAAT 55

VOSSEN
* Joke en MAA2 van harte
| met jullie kampioenschap
BADJASSEN
Alle Casmo/Zandvoortmeeuin dames en
Corn. Slegersstraat 2 B wen handballers
herenmaten
Tel. 02507-12070
lusvast
* Kees Pierie
ben je je spul9
len al kwijt Wordt er nog ge1 film
vist? Wij wel, kom je vana5,-/7,50 p.d. vond de video kijken? Leo en
Ton
* Mare, sorry dat we je ver5 films
* KIC had het met gedacht, jaardag vergeten zijn Ver-1
wij hadden het verwacht Van schoningi Alsnog van harte
harte Joke en MA A2 met jul- Heinz en Billy
lie kampioenschap Casino/ Nette werkende jongeman
Z'voortmeeuwen Handbal
zoekt
WOONRUIMTE in
ZANDVOORT Tel tussen 18*
Kijkt
u
vanavond
om
21
48
* Gevraagd hulp m de huis- uur t v Danny, Dominic en Ju- 20 uur 02507-18749
houding, 3 uur per week Tel lie, een programma betr het
Nog enkele uren vrij op kunst
13519
Wereld Natuurfonds Wordt stof TENNISBAAN Inl mevr
* Gevraagd hulp m de huish lid, ƒ27,50 per jaar
Sebregts, tel 14273
v 2 ocht p w m Z'voort Tel * Liesbeth' Eindelijk heb je
02507-18593, bellen ma t/m rust en kun je doen en laten * Ook in de lente valt er veel
vrij tussen 9-12 of 13-17 uur wat je wil want ik ben met te beleven bij de Verg Vrouwen van Nu Word lid of bel
* Gevraagd hup m de huis- vakantie Wieke
eens om informatie met tel nr
houding op donderdagmid- * Liesbeth nu kun je lekker 14462»'
dag of vrijdag m Bentveld soppen en dweilen
* Ook KIC kon er niets aan
Tel 's avonds 023-240786
doen Joke en haar
meiden
Lijsten op maat
* Gevraagd stevige schilwerden kampioen111
dersezel Tel 13090
bij
POSTZEGELS
GRATIS
Foto Boomgaard Zoek Nederland vanaf '65
eerste behandeling
Ruil rest van Europa (Michel)
Grote Krocht 26
AFSLANKEN
Serieuze cont op vriendBel onze consulente
schappeiijke basis F Gliese,
Tel. 13529
tel 02507-14866
Cicerostr 151 Berlijn 33
* Radio Connection 104 FM'
HEDEN INBRENG van goede- Elke
op je radio van * Mama gefeliciteerd Joelle
ren voor de veiling van april 11-23zondag
en Guy
uuri"
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN, Frans Halslaan 33,
A veen
Tel
020-473004
('s Maandags gesloten)
* Heeft u Madelme, Frank,
Viktor, Oscar donderdags op
GAS- en OLIEHAARDEN de t v gezien? Fantastisch
GASFORNUIZEN
hè? Steunt u ook het Wereld
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Natuur Fonds? Tel 12432
Toonzaal
* Help de Polen Stuur eens
Schelpenplein - Tel. 15068 / 13612 /12518
een voedselpakket1 Geen
adres? Dat hebben wij voor u1
Deskundig advies.
Inl tel 02907-5235
Voor al uw
* Hiep hiep hoera' Wieke
SANITAIRE INRICHTINGEN
gaat naar Benidorm Maar
wat doet Ton'?'?
WASTAFELS, enz.
* Ineke en Rob zetten heel
Zandvoort op zijn kop

gauw de spanning Zo komt een gesprek

stotterproblemen bi] zichzelf m hun gezin

zeggen willen dus m de rede vallen helpt

vlotter op gang en gaan we elkaar ook

of naaste omgeving 01808 153lofSVS

niet Geef ze liever even de tijd om uit

een beetje beter begrijpen Doen we dat'''

hun woorden te komen Dat vermindert al

Informatie voor alle mensen met

Stotteraars weten heus wei wdt ze

99,-

5 REGELS

SIRE

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt. komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft

Voorbeeld
T e

k o o
mo d
r i e t e n 5
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER / 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

r

Fa. Gansner & Co.

EEN SPLINTERNIEUWE

Postbus 119 3500 AC Utrecht
( / < • < ' / s f o f f t T c i d r s (-*en </<• lijtl.

it di St chtmg IdffJc Ri_cUmc

ic aangeboden door dit blad

25,—p. week
Verhuur Movie-box

HOE VERKOOP JE

ko-

kopje thee bestelt.

DOMBO

verzorgt HET HELE JAAR
door * lunchpakketten
* borrelhapjes
* salades enz
Belt u voor informatie of haal
vrijblijvend de folder in onze
winkel
* Connection, gefeliciteerd
met jullie 50e uitzending Veel
liefs De 2 trouwste luisteraars, Chantal en Monique
XXX
COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste modellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken, ook
veranderwerk Voor alle leeftijdsgroepen en maten
Tel 02507-17370
* Danielle ga zo door' Het
wordt noa wel wat met Floor'
For sale 2 BERGFIETSEN J. vanCampen&Zn
voor al uw
plus extra's, zeer goede kwaliteit, ƒ1500 en ƒ900 Tel
schoenreparaties
17742, p/a Rtness Healthy
Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor
Foto Boomgaard
Tel 02507-15449
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
* Johan Keur 65 jaar, speelt
Uw film op video, ƒ 1,75
het met vissen ook niet klaar
per minuut met gratis
Blijven oefenen De Gullen
achtergrondmuziek
meppers

ko-

Zandvoorts Nieuwsblad

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13 30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag

I

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) |
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor |
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
i
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
B

Naam
Of afgeven bij

Adres

SNELKOOKPAN
Telefoon
adverteer in de krant
Postcode

Plaats

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
2041 JM Zandvoort

Prijzenfestival in
ZANDVOORT en DIRECTE OMGEVING

KOMT HET PROMOTIETEAM BIJ U LANGS?
Het Zandvoorts Nieuwsblad pakt uit!
Ons promotieteam zal door de wijken trekken en misschien bij u
aanbellen en dan een vraag stellen over het Zandvoorts
Nieuwsblad.

Zoals u ziet een prachtig prijzenpakket!

Als u de vraag goed beantwoordt, mag u een van de vele prijzen
trekken.

Bewaar 'm, want misschien belt ons
promotieteam bij u aan!

DEZE PRIJZEN KUNT U WINNEN:
l Fuji DL-15 kleinbeeldcompactcamera t.w.v. ca./ 150,aangeboden door:

Let dus op het Zandvoorts Nieuwsblad,

Nieuwsblad

4 DINERS VOOR 2 PERSONEN,
beschikbaar gesteld door Hotel-Cafe-Restaurant
„de Zonnehoek", Bloemendaal

dertien weken voor maar ƒ 10,=
Naam
Adres

4 PAAR „ADIDAS" SPORTSCHOENEN, beschikbaar gesteld door
Herman Harms Shoe-Bizz, Zandvoort.

Postcode

Plaats

Giro/bank
Telefoon _

(i v m controle bezorging) l WK

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75

4 x FRUITMAND t.w.v. ƒ 50,-, beschikbaar gesteld door
Aart Veer, Zandvoort.

* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon m open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam

100 QUICKSNAP FOTOCAMERA'S, beschikbaar gesteld door Weekmedia.

voor

- Tvesèaurcmt

Oe^onnehoefe
Bloemendaal aan zee
Tel 023 - 252280

diner d la carte
receptie
familiefeest
bnnloft
gewoon, een kopje koffie
U bent van harte welkom.

bellen kan ook: 020-668.1300
HERMAN HARMS

Uw groenteman in Zandvoort met
service en kwaliteit.
Grote Krocht 25, Zandvoort.
Tel. 14404.

Carote Krocht 22 - Zandvoort
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Aanvallend sterke ZHC-dames

Standen voetbalclubs

ZHC verkijkt zich bijna

Vierde klasse KNVB
Velsen
18-27 De Brug
DIO
18-26 Hoofddorp
TYBB
18-24 VSV
GeelWit
18-23 DSOV

ZANDVOORT - In een druilerige regen is het ZHC heren
hockeyteam er niet in geslaagd
om het onderaanstaande Hermes te verslaan. Na een matige
partij bleven de teams op 2-2
steken. De ZHC dames kwamen beter voor de dag en boekten een zwaar bevochten 4-3
i overwinning op Alkmaar. In
deze wedstrijd was vooral de
aanval uitstekend op dreef.
In de eerste minuut leken de heren van ZHC het bezoekende Hermes onder druk te gaan zetten. De
eerste aanval bracht al enig gevaar
in de Hermes gelederen, doch het
zou nadien geheel anders lopen.
Hermes vocht voor de laatste kans
en deed dat met veel inzet. Wel geen
goed hockey, vaak lange halen naar
voren, maar de inzet was daar. De
Zandvoorters die veel beter kunnen,
zoals de afgelopen weken bleek, gingen ook met lange klappen te werk
en dat leverde totaal niets op. Doelrijpe kansen kon ZHC niet creëren,
het meeste gevaar ontstond voor het
doel van Floris Goezinne. Die kon
een paar maal netaan redding brengen maar in de 30e minuut was ook
hij kansloos.
Een strafcorner werd door Goezinne in eerste instantie gestopt doch

18-16
18-16
18-13
18-11

de rebound werd door Hermes ingeslagen, 0-1.

de wedstrijd ging het beter. Nee, ik
kan niet echt tevreden zijn."

Renova
18-22 Hillegom
Van Nispen 18-18 Zandv.m.

Het begin van de tweede helft gaf
een zelfde spelbeeld te zien. De
Zandvoorters konden niet in het ritme komen en toen Hermes in de 15e
minuut uit een strafcorner opnieuw
scoorde (0-2) leek de strijd gestreden. ZHC sloeg echter in de volgende aanval genadeloos terug. Eindelijk een vlotte combinatie en daaruit
wist René Blom raak te schieten, 1-2.

Dames

Vierde klasse KNVB Zaterdag
Zandv. '75 18-27 OSDO
18-17
IJFC
18-27 Bloemend. 18-17
TOV
18-26 NAS
18-15
EHS
18-20 Eemnes
18-13
SMS
18-19 Hoofddorp 18-13

Toen pas raakte ZHC op dreef en
drong sterk aan. Na twintig minuten
spelen werd een ingeslagen strafcorner met de voet gestopt en uit de
toegewezen strafpush scoorde Mare
Meijer de gelijkmaker, 2-2. Er ontstond een spannende slotfase met de
betere kansen voor ZHC.
Vlak voor tijd beging de doelman
van Hermes een overtreding, die
met een strafpush bestraft moest
worden, doch de scheidsrechter
kende slechts een strafcorner toe,
die niets opleverde.
„Een overwinning zou ook niet
verdiend geweest zijn, maar het was
een duidelijke strafpush", vond
coach Raymond Leffelaar. „Vorige
week speelden we erg goed maar nu
was het slecht. Her mes is moeilijk te
bespelen maar we deden het niet
goed. Alleen het laatste gedeelte van

In een spannende partij hockey
nam het damesteam van ZHC in de
eerste helft een 2-0 voorsprong. Aanvallend liep het voortreffelijk bij de
Zandvoortse en met vlotte combinaties werd Alkmaar op een achterstand gezet. Een schitterende aanval, over veel schijven in de tiende
minuut werd fraai afgemaakt door
Manon Kist, 1-0. ZHC ging goed door
en bracht nog voor de rust de stand
op 2-0 door een prachtige push van
Kiki Toenbreker.
In de tweede helft kwam het technisch sterk spelende Alkmaar sterk
terug en door wat misgrepen in de
Zandvoortse achterhoede werd de
stand gelijk getrokken, 2-2. Monique
Lubberts sloeg daarna een strafcorner perfekt in, maar Alkmaar gaf
niet op en kwam opnieuw gelijk, 3-3.
De ZHC dames hadden er echter
best zin en een schoonheid van een
aanval werd door Miranda Schilpzand voortreffelijk afgerond, 4-3.

DSC '74

18-17 Halfweg

18-11
18- 9

18- 5

Tweede klasse HVB

VVH
DSC '74
Vogelenz.

Alliance
KIC
BSM

ZHC en Hermes deelden de punten

Trainer-coach Ed van Beurten nog veel meer te halen valt."
was best te spreken over het resulKomend weekend is er geen komtaat. „Aanvallend is er uitstekend ge- petitie, maar staat het traditionele
speeld en de zege was ook verdiend. Paashockeytoernooi op het proHet is een gemotiveerd en jeugdig gramma. In dit internationale toerteam waaruit, met meer training, nooi wordt gestreden om de zoge-

ZANDVOORT - In de voorlaatste ronde in de externe
competitie van de Noord Hollandse Schaak Bond heeft de
Zandvoortse Schaak Club belangrijke punten kunnen binnen halen. Vorige week moest
Aalsmeer het hoofd buigen
Het tweede dames team had tegen met drie tegen vijf voor het
ZANDVOORT - Zowel de jes op de eerste plaats, waarna voormini's als de adspiranten van zitter Fred Kok het goed georgani- promotiekandidaat Allides 5 geen Zandvoortse geweld.
Sporting OSS hebben afgelo- seerde toernooi om half zes afsloot. kans. Hoewel Sporting hard werkte
waren de Haarlemse dames beduiOp het moeilijke, eerste bord, had
pen zondag tijdens het Gardend
sterker.
Zonder
de
geblesseerJohn
Ayress al na bijna twee uur
naeltoernooi gedemonstreerd Dames
de Riet Vossen en de afwezige Mar- spelen zijn tegenstander in de
dat het jeugdyolleybal een geDe vierde wedstrijd binnen tien jan de Groot had dames 3 het zwaar macht. Edward Geerts deelde de
weldige groei doormaakt in dagen was voor het eerst dames- te verduren tegen het enthousiaste punten. Met de stand van 1,5 tegen
Zandvoort. In de minicompeti- team van Sporting OSS net iets te Die Raeckse 4. Aangemoedigd door 1,5 werd om 23.15 uur de totale wedtie legde het eerste team van veel van het goede. Delta Lloyd 4, een fel meelevend publiek werd het strijd afgebroken. Aalsmeer dacht
Sporting Oss zelfs beslag op de normaliter een tegenstander waar toch nog, 2-2, waarbij Sporting be- bij een eventueel uitspelen van de
eerste plaats. De dames van Sporting zonder al te veel proble- wondering afdwong door de laatste
Sporting beginnen het eind men van zou winnen, bespeurde al set na achterstand toch nog met 15de eerste set dat de Zandvoortsen 13 te winnen. VCY 3 moest één set
van het seizoen te voelen. Te- in
écht lekker in de wedstrijd za- afstaan aan Sporting 4. Daarna
gen VCH werd eerder in de niet
De scherpte was wat minder en maakte de IJmuidense ploeg haar
week nog gewonnen, maar Del- ten.
er slopen enkele foutjes in het Spor- status waar en had Sporting weinig
ta Lloyd 4 profiteerde van de ting spel, waar de wel scherp spelen- meer te vertellen. Dames 5 daarentevermoeidheid van de Zand- de Amstelveense dames goed van gen leverde een prima prestatie af
ZANDVOORT - Het in devoortse dames.
profiteerden. Toch wist Sporting, al- door Allides 14 met 3-1 naar huis te gradatienood
verkerende
De mini's die het hele seizoen leen op basis van hun klasse, Delta sturen.
Zandvoortmeeuwen haalde afhard getraind hebben onder leiding Lloyd in de eerste twee sets goed bij
gelopen zondag een prachtige
Het tweede heren team van Spor- stunt uit door kampioenskanvan Riet Vossen en Ria Akkerman te blijven. Werd de eerste set nog
lieten op zondagmorgen hun volley- met 13-15 afgestaan, bij de eindfase ting liet het afweten tegen Van Nisbalvaardigheden zien. En dat was van de tweede set toonde Sporting pen 4. Invalster Oase Dijkstra kon didaat TYBB in eigen huis met
niet gering. Aangemoedigd door veel wat het werkelijk ka, 15-13. Maar weinig veranderen aan het onrustige 0-1 te verassen. De Zandvoorpubliek wist het hele eerste mini- daarna was de koek op bij Sporting. spel van Sporting. De setuppers had- ters, die uit de laatste vier wedteam, met Stephan Blom en Stefan Marja van der Lugt, die de afwezige den moeite met het verwerken van strij den zeven punten behaalKok in de gelederen de eerste plaats coach Jan Philippo goed verving, de onnauwkeurige passes. Daardoor den, zijn aan een indrukwekte bereiken. SBY handhaafde zich deed er alles aan om haar team op te werd de gevaarlijke hoofdaanvaller kende opmars bezig en hebben
naast Sporting maar een beter pun- peppen, maar de vermoeidheid Erik van Dijk zelden in stelling ge- nog slechts twee punten achtengemiddelde bracht de beker naar straalde af van de dames. Na de 7-7 bracht. Van Nispen had dit goed in terstand op Hillegom en
Zandvoort. Ook het tweede team liet in de derde set was het gebeurd met de gaten en bleef Sporting gemakke- DSOV.
al zien dat er met hun rekening ge- Sporting en langzaam maar zeker lijk de baas met 1-3.

Sporting OSS volleybaljeugd
wint eigen Garnaeltoernooi

naamde „Schelpenkartrofee". Tien
dames en tien heren teams verschijnen op de velden van het Duintjesveldcomplex in het binnencircuit.
De teams komen behalve uit Nederland, uit Engeland en Ierland en de

21-26 Schalkwijk 21-17

20-22 TZB
21-16
21-22 Spaarnevog. 2114
21-21 Heemstede 21-14

Foto: Bram Stijnen.

organisatie verwacht ook nu weer
een prima hockey weekend. Er
wordt gespeeld op zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur terwijl de prijsuitreiking verwacht wordt om ongeveer 16.00 uur.

Schaakteam slaat toe
resterende vijf partijen, nog belangrijke punten binnen te halen om degradatie te ontlopen. Het mocht echter niet baten. Wedstrijdleider Olaf
Cliteur van Zandvoort, kreeg al na
een paar dagen bericht van Aalsmeer dat men met een nederlaag genoegen zou nemen. De partijen van
Cliteur en Van Kempen kregen de
maximale waardering. Lindeman,
Twint en Van Brakel werden als remise opgenomen in de eindstand.
Bij eventueel uitspelen had misschien nog een beter resultaat behaald kunnen worden, maar het totale resultaat van het team stond

21-31 EHS
21-21
20-26 Spaarnest. 21-20

voorop. Op welke plaats het Zandvoortse schaakteam op dit moment
staat is nog niet bekend omdat diverse tegenstanders uit diezelfde
poule nog afgebroken partijen moeten uitspelen.
In de interne competitie van vorige week donderdagavond behaalden
Huughe, Gude, Marquenie, Van der
Bos, Geerts, Van Kempen en Cliteur
het maximale resultaat uit hun partij. Van Brakel tegen Van Eijk en
Bais tegen De Bruin werd remise. In
de ranglijst zijn er praktisch geen
wijzigingen opgetreden.
Bij de jeugd in groep A wonnen

Erik Jorning, Floyd van der Mije,
Dennis van der Meijden en Anta
Samsuria hun partijen. In groep B
wisten Bas van der Hoek, Frederik
van Veenstra en Mirjam Veenhuijsen hun tegenstanders winst af te
dwingen.

Louis Blok Rapidtoernool

Tot en met morgenavond 19.0 uur
kan men zich nog opgeven voor het
negende Rapidtoernooi, wat Paaszaterdag gehouden zal worden in het
Gemeenschapshuis. Belangstellenden moeten daarvoor één van de volgende telefoonnummers bellen:
02507-15721 Olaf Cliteur, 18430 Hans
Drost of 17272 Ruud Schiltmeijer.

Zandvoortmeeuwen haalt
schitterende stunt uit

houden moet worden. Alleen de emini's moesten nog wennen aan de
ambiance en ondanks hun inzet verloren zy hun wedstrijden. De vele
toeschouwers bleven ook 's middags
kijken bij de adspiranten waar vooral de lengte van de jeugd verbazing
wekte. Maar er werd hard gewerkt
en het enthousiasme was groot. Hier
eindigde ook de Sporting OSS meis-

nam Delta Lloyd afstand om uiteindelijk toch ruim te winnen met 8-15
en 10-15.
Eerder in de week werd VCH l wel
aan de zegekar gebonden. Evenals in
de bekerwedstrijd verliep ook deze
wedstrijd moeizaam. Na de verloren
eerste set kwam Sporting enigszins
in het ritme en trok zo de wedstrijd
naar zich toe, 1-3.

Het goede spel duurde slechts tien
minuten en toen was het TYBB dat
de lakens uitdeelde. Een bal op de
paal en een paar goede reddingen
van Willem van der Kuyl gaven de
Zandvoorters het nodige zelfvertrouwen. Bovendien liet TYBB een
paar goede mogelijkheden liggen.
Een veel sterker TYBB dat de Zandvoorters echter niet op de knieën
kreeg. Vlak voor rust slaagde Zandvoortmeeuwen erin om door te dringen tot in het zestien meter gebied
van de Haarlemmers en Michel
Dijkstra haalde verrassend en onhoudbaar uit, 0-1.

„Maar we zijn er nog niet," zou
De meisjesadspiranten waren al woordvoerder Henk Kinneging na
In de tweede helft was Zandvoortmet de gedachten bij het Garnael- afloop vertellen. „De stemming is meeuwen beter opgewassen tegen
toernooi. Want aan de vooravond echter weer opperbest, het leeft het spel van TYBB, dat niet tot een
daarvan waren zij kansloos tegen weer en er is nog hoop." Zonder de offensief kon komen. De gastheren
OVRA, waarmee het eerste verlies geblesseerde Jos van der Meij en de werden door de Zandvoorters goed
werd geïncasseerd in de tweede met vakantie zijnde Riek Keur, be- vastgezet en hadden de voorwaartcompetitieronde. Ook de jongens gon Zandvoortmeeuwen best aardig. sen beter het hoofd gebruikt dan
was de zege groter geworden. Een
adspiranten waren niet erg op dreef
en verloren van HSVC met 0-3.
paar maal drie Zandvoortse aanvallers tegen één of twee verdedigers
van TYBB maar die situaties werden niet uitgebuit. De spanning bleef
er daardoor wel in tot aan de laatste
minuut. TYBB probeerde het wel
ZANDVOORT - De laatste doch mede door het voortreffelijk
weken gaat het weer voortref- spel van Jack Goedegebuure ontfelijk met het zaalvoetbal- stonden erin de tweede helft nauwehachelijke momenten voor het
teams van ZVM/Auto Verstee- lijks
Meeuwe
doel.
ge. Ook het Haarlemse HZ V
Volgens Henk Kinneging was het
had geen enkele kans en werd een verdiende zege. „Er is met een
ingepakt met maar liefst 8-1. enorme inzet voor geknokt en door
deze zege verkeren we in een gewel„We staan nu wel veilig," stelde dige winning-mood. Het wordt nog
coach Eli Paap na afloop tevreden zwaar maar we doen er alles aan."
vast. „Het loopt weer als een trein,
de jongens weten elkaar weer te vinden en dat blijkt wel uit de score."
Vanaf de eerste balomwenteling
trok ZVM/Auto Versteege de strijd
naar zich toe. HZV moest terug en
ZANDVOORT - Van de voetkon tot 2-1 aardig bijblijven maar de balvereniging TZB kwam de
snelle Zandvoorters lieten zien hoe afgelopen week een aantal bevoetbal gespeeld moet worden. Bij richten binnen die het vermelde rust leidde ZVM/Auto Versteege den zeker waard zijn. Zo deelreeds met 4-1.

ZVM/Versteege
slaat opnieuw toe

TZB nieuws

Het jeugdvolleybal maakt een geweldige groei door.

Zeeschuimers actief
op NK kunstzwemmen

ZANDVOORT - Vijf meisjes
van de kunstzwemafdeling van
de Zandvoortse Zwem & Poloclub De Zeeschuimers namen
afgelopen weekend deel aan de
Nationale Kampioenschappen
Kunstzwemmen in Diemen.

Een zwaar kampioenschap waarin alleen Anouk NoordervHet en Saskia
Wester zich in de middenmoot
v
an de Nederlandse top konden
Plaatsen. Beide kunstzwemsters
scoorden in ieder geval een hoger
Puntenaantal dan vorig jaar. Voor de
Zandvoortse debutanten Joanne v.
ö. Meer, Ingrid Kraaijenoord en Ditte
Valk was het een fantastische erv
aring. In de voorronde van de uit-

voeringen kwam in ieder geval de
Zandvoortse ploeg aan de start
waarbij zijn hun uitvoering redelijk
netjes aan het NK-publiek vertoonden. Geen daverende punten, daarvoor was ook de constructie te
zwaar, en helaas geen plaats in de
finale.
Ook het duet van Saskia Wester en
Anouk Noorderyliet kwam in de
voorronde redelijk tot goed uit de
verf. In het veld van 20 duetten eindigden de Zeeschuimers op de 17de
plaats; de beste acht gingen over
naar de finale. Op zich toch leuke
resultaten voor de kunstzwemsters
van de Zeeschuimers die nu met
spanning het moment afwachten
dat zij weer in Zandvoort hun zwembad kunnen gaan gebruiken.

Foto Bram Stijnen

Ook in de tweede helft een oppermachtig Zandvoorts team dat met
prachtige combinaties het publiek
in extase bracht. Vooral Johnny
Keur was uitstekend op dreef en had
met vijf treffers een belangrijk aandeel in de winst. Ook na de 5-1 voorsprong bleef ZVM/Auto Versteege
geconcentreerd voetballen en door
doelpunten van Rob van der Berg en
tweemaal Bob Brune werd de winst
op 8-1 bepaald.

ZAALVOETBAL

SAGEN D A=
HANDBAL

Vrijdagavond in de Pelikaanhal:
18.00 uur ZVM-DSC'74 D-jun. 18.30
uur ZVM 2-HBC B-jun. 19.00 uur
TZB 4-Out 2, 19.45 uur Z'75 2-Concordia 5, 20.30 uur TZB 6-Halfweg 4,
21.15 uur Zandvoort Noord 6-Kalmthout 3, 22.00 uur Zandvoort Noord
7-TZB 7.
Dinsdagavond in de Pelikaanhal:
19.00 uur ZVM-de Brug dames, 19.45
uur TZB 6-Hoofddorp 5, 20.30 uur
ZVM 2-de Zon, 21.15 uur TZB 7-BSM
3, 22.00 uur TZB 8-ZVM 6.

de voorzitter Jaap Kerkman
mede dat het trainerscontract
met Thijs Bouma opnieuw
wordt verlengd. Bouma gaat
voor het derde seizoen aan het
werk met de selectie van TZB,
en zowel de vereniging als Bouma zijn erg tevreden over de
goede samenwerking.

In de competitie behaalde TZB
een belangrijk punt door in de uitwedstrijd tegen EHS met 1-1 gelijk
te spelen. Een in de eerste helft opgelopen achterstand werd door een
hardwerkend TZB in de tweede helft
weggewerkt. Hans Klok zorgde dat
TZB één punt rijker werd. Door dat
punt zijn de Boys zo goed als veilig.
De laatste competitiewedstrijd
staat gepland op 2 april aanstaande
en om toch enigszins het ritme te
behouden staat op Paasmaandag
een leuke oefenwedstrijd op het programma. Op het veld aan de Kennemerweg komt het Engelse Cottesmore AFC op bezoek, een team van
ongeveer gelijke sterkte. Het belooft
een aardige partij te worden. De aftrap is om 12.00 uur.

Uitslagen zaalhandbal: HJ-B IJmond-ZVM 6-9, HJ-B ZVM-Blinkert
21-13, DS ZVM 3-Nieuw Vennep 3 106. HS ZVM 2-TYBB 2 24-31, HS HVH
3-ZVM 3 13-13, MA-A HVH-ZVM 1210, MA-A ZVM 2-KIC 3 7-5 (ZVM
kampioen), MA-B Nieuw VennepZVM 10-6, Welpen Odin-ZVM 3-5.
Veldhandbal: HS ZVM-Halfweg 12ZANDVOORT - De actie voor het bijeen werd gebracht. Het bestuur
12, DS ZVM-Concordia 12-7.
nationaal reumafonds heeft in het bedankt de leden van het plaatselijk
kader van de landelijke inzameling comité, de collectanten en ieder die
BASKETBAL
in de week van 6 tot 12 maart een aan het welslagen van de collecte
Zaterdag: 18.00 uur Onze Gezellen- bedrag opgebracht van ƒ4.529,40, heeft bijgedragen,
Lions heren te Haarlem-Noord.
minder dat de ƒ5.690,- die vorig jaar

Opbrengst collecte voor reumafonds

Gerard Ramkema ontvangt
de eerste KNVB clubkaart
ZANDVOORT - Tijdens een uitzending van AVRO's Sportpanorama, vorige week, werd de eerste clubkaart uitgereikt. Deze
eerste clubkaart werd overhandigd aan de zaalvoetballer van
Bad Zuid/Zandvoprt Noord, Gerard Ramkema. De 25-jarige
voetballer kreeg uit handen van KNVB-bondsvoorzitter Jo van
Marie deze kaart aangereikt en kan nu rekenen op een voorkeursbehandeling bij de aankoop van toegangskaarten van het
Nederlands voetbalelftal.
De toch wel feestelijke gebeurtenis vond plaats in Almere van waaruit de
AVRO haar sportprogramma uitzendt. Dit feit zou een week eerder worden
gehouden maar een bommelding maakte de uitzending van het programma
toen onmogelijk. Volgens bondsvoorzitter Van Marie is het een soort
voordeelpas die niet alleen bij het Nederlands A-team kan worden gebruikt,
maar bij alle vertegenwoordigende voetbalteams.
Doordat de computer de clubkaart van Gerard Ramkema als eerste er uit
deed rollen werd hem deze door de bond overhandigd. „Door mijn werk bij
Transavia, mede sponsor Nederlands elftal, kon ik naar alle wedstrijden
van het Europees kampioenschap," vertelt Gerard Ramkema. „Daardoor
kreeg ik al de Oranjekaart. Ik heb me nu opgegeven omdat ik er af en toe
wel gebruik van wil maken. Je hoeft er dan niet zoveel voor te doen om een
kaart voor een wedstrijd te krijgen. En met het oog op de wereldkampioenschappen in Italië is het erg gemakkelijk en dat lijkt me erg leuk."
Op de foto van Harry Opheikens de overhandiging van de clubkaart door
bondsvoorzitter Van Marie aan Gerard Ramkema.

Zaalvoetbal TZB rukt
ZANDVOORT - Het zaalvoetbalteam van TZB maakt
pp dit moment een zeer goede
indruk. Na een paar jaar van
degradaties lijkt het team van
coach Jan van der Wal op weg
terug en door een zwaar bevochten 3-2 zege op concurrent
Kalmthout staan de Zandvoorters bovenaan in de tweede
klasse.

ma maar het taaie Kalmthout kwam
toch weer terug en maakte er 2-2
van. In een uitzonderlijk boeiende
slotfase streden beide teams fel voor
de winst die uiteindelijk in Zandvoort zou blijven. Met een zeer
fraaie solo wist Steef Blanke de
Boys naar de 3-2 overwinning te
schieten.

„Het was een goede wedstrijd,"
vond coach Jan van der Wal. „Ik ben
tevreden met deze uitslag. TZB is de
Vanaf het begin tot het eind stond laatste jaren vanuit de hoofdklasse
de strijd tussen TZB en Kalmthout gedegradeerd naar de tweede klasse
bol van de spanning. De Zandvoor- en ik hoop dat we terug kunnen koters begonnen uitstekend zonder men en promoveren."
dat zij tot scoren kwamen. In de
openingsfase werd maar liefst viermaal het houtwerk geraakt. De start
was furieus maar al snel kwam er
een koude douche in de vorm van
een tegendoelpunt. Een counter van
Kalmthout werd besloten met een
ZANDVOORT - In een woning aan
strak schot en de ook deze wedstrijd
uitblinkende doelman Huub Hale- de Tolweg werd zondagavond ingewijn was kansloos, 0-1. De Zandvoor- broken tussen 21 en 24 uur. Hierbij
ters moesten zich even herstellen en werd voor een aanzienlijk bedrag
allengs werd Kalmthout weer vast- aan geluidsapparatuur en CD's wéggezet en nog voor de pauze knalde genomen. In totaal ontvreemd 230
Peter van der Heyden de gelijkma- CD's, een cassettedeck, twee CD-spelers, twee videospelers, een versterker in, 1-1.
ker en een tuner. De inbrekers konIn de tweede helft een gelijkop- den de woning binnenkomen na vergaande in hoog tempo gespeelde nieling van een ruitje van de voorzaalvoetbalwedstrijd. TZB nam ver- deur. De totale waarde van het ontdiend een voorsprong na een gewel- vreemde wordt geschat op ruim
dig afstandsschot van Rinus Bruins- negentienduizend gulden

Inbraak
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TE KOOP AANGEBODEN
IN ZANDVOORT
LIJSTERSTRAAT 25

Gratis bij Mobil:
ITT kleurentelevisie type 6360

Slaak en vlak model, voorzien van talloze
snuQes. een oorstrelend stereo-geluid en een
mooie, stabiele beeldkwaliteit In antraciet of
gebroken wit.
Normale pr\js 1799.- By inruil oude tv

Halfvrijstaand woonhuis met garage en royale tuin. Vrij uitzicht over waterleidingduinen. L-vormige woonkamer met parket en open haard, moderne open keuken.
1e Verd.: 1 royale slaapkamer (v.h. 2), douchekamer en badkamer.
2e Verd.: 1 slaapkamer, bergruimte. C.v. gas

ƒ 285.000,-

^1699

MOKIAl

Prijs per week 17.-

't snoepje
van de Paas

EET U OOK STEEDS BEWUSTER?

EN PROEFT U WERKELIJK |
WAT U EET?
l
Dan komt u bij ons niet bedrogen uit!

Tot en met 27 maart' a.s. ontvangt iedere
bezoeker van ons Mobil Station een zakje
overheerlijke chocolade-eitjes. Leuk om mee
thuis te komen. Kom dus als een haas bij ons
binnen; dan kan het snoepen beginnen.

Schoolstp. 4 - Tel. 18789

Philips midl-audlosettype FCD 188

LEEUWERIKENSTRAAT 2
Nabij duinrand gelegen, goed onderhouden halfvrijstaande
woning met garage en fraai aangelegde, diepe tuin. Ind.: entree, hal, woonkamer met open haard, keuken.
1 e etage: 3 slaapkamers, balkon, badkamer met douche en 2e
toilet.
2e etage: 1 slaapkamer. De woning, garage en hobbyschuur
zijn v.v. c.v. gas. Het pand is tevens voorzien van hardhouten
kozijnen en grotendeels dubbele beglazing.

Kompleet met versterker,
dubbelcassettedeok, tuner, draaitafel,
luidsprekers en CD-speler.
OP OP' Normaal 999 - Nu slechts

Geopend van 1 1 .00 tot 01 .00 uur 's nachts
Weekend van 1 1 .00 tot 03.00 uur 's nachts
Dinsdag gesloten.
Wij wensen al onze cliënten en niet-clienten
prettige paasdagen toe.

ƒ 345.000,-

KOSTVERLORENSTRAAT 103
Karakteristieke vrijstaande villa met verrassend uitzicht. Garage. Ruime woonkamer met open keuken, 2 kamers, serre
(gehele verdieping plavuizen vloeren).
1e Verd.: 2 slaapkamers, badkamer met douche en toilet.
2e Verd.: slaapkamer met berging. C.v. gas.
Rondom het huis verschillende terrassen.

Restaurant

Le Pierrot
Haltestraat 52
Zandvoort

ƒ 365.000,Sony midi ïiifi systeem type News D8

BREDERODESTRAAT 55
In 1988 geheel door binnenhuisarchitect verbouwde villa met
voor- en achtertuin (Z). Royale woonkamer met serre, luxe
open keuken (Miele) met marmeren vloer.
1e Verd.: 3 slaapkamers, zeer luxe badkamer, zonneterras.
2e Verd.: 1 kamer met slaapvide, douchekamer met toilet.
Inpandig zomerhuis met eigen ingang; alwaar woonkamer,
open keuken en douche/toilet. C.v. gas

ƒ 535.000,-

Let op! Zeer komplete hifl-set, 2x20 Watt.
5-bands equalizer.
Tuner, dubbeldeck en

999:
Prijs per week 1O,-

platenspeler. De

prijs... die is lager

dan laag.

Mobil Selfservice Station

Joh.
radio stïphoud
ZANDVOORT

Goed onderhouden 2-kamerflat op 4e verdieping en met een
schitterend uitzicht over zee. Ind.: entree/hal, woonkarher,
slaapkamer, keuken, badkamer met ligbad, apart toilet.
Balkon o.h. Z. De flat wordt gestoffeerd en gemeubileerd opgeleverd en is te gebruiken als 2e woning. V.v. lift en c.v. gas

Tel. 02507-13378
t.o. Casino

ƒ 125.000,-

Lehman BV

v. Lennepweg 4, Tel. 15466 ZANDVOORT
Wie wil onze zoon
(14 jr.), brugklasser,

Thorbeckestraat 15,

VAN GALENSTRAAT 90

' Zolang de voorraad slrekt

Te koop

bijles in
Frans en/of
Engels
geven?

225
terrasstoelen
+ 32 tafels in
één koop ƒ 500.

Tel. 18204

Tel. 020-831646.

Buiten ons uitgebreide a la carte
Menu van de week
Delicc de Jambon d'Ardennes Ga m i
* **
Oxtail clair avec Port
+ **
Salades den Léyiimes Frats avec Sauce
•*• * *
Filet de Tntile Saumonnee ü la Kempinsky
of
Medaillons de Veuit „Trocadcm"
Lé</umes de Saison Pommes Diverse
* **
Feuilleté Compote de Fmits
avec Glacé de Vanille

ƒ47,50
WOENSDAG GESLOTEN
VOOR RESERVERINGEN
TEL. 02507-17822

DE RUYTERSTRAAT 8/0
Royale en uitstekend onderhouden 3-kamerflat (v.h. 4 kamers) met mooi uitzicht op zee.
Ind.: gang, L-vormige woonkamer, balkon op Z.W., slaapkamer met balkon, keuken, kleine slaapkamer.

ƒ145.000,Garage

ƒ

18.000,-

BURG. VAN FENEMAPLEIN 7/3

WEBER'S
Schoonmaakbedrijf-glazenwassen]
Specialiteit:

SCHOONMAAK
REPARATIE
VERKOOP

LUXAFLEX
ROLGORDIJNEN
VERT. LAMELLEN

Verhuur: sproei extractie Tapijtreinigers
Bel voor info 14764-14090

Royale 3 kamerflat (v.h. 4 kamers) op 2e verdieping met uitzicht op zee. Ind.: entree/hal, royale L-vormige woonkamer
met open haard, 2 slaapk., keuken, badkamer met ligbad, toilet, 2 balkons.

ƒ 225.000,-

DE FAVAUGEPLEIN 31/2
Royale 3-kamerflat (v.h. 4) op de hoogste etage aan zee. Luxe
verbouwd. Schitterend uitzicht.
Ind.: entree, L-vormige woonkamer met open haard (38 m2), 1
grote en 1 kleine slaapkamer, royale keuken, badk. met douche en toilet.
Garage en berging op de begane grond.

ƒ 245.000,-

De Golf Manhattan.

G. Zwinkels
Haltestraat 30
PAASAANBIEDING
500 gr.

12,50

VARKENSHAAS
500 gr.

RUNDERGEHAKT
VRAAG ONZE WONINGGIDS VOOR MEER
INFORMATIE!!!!!

CEfl/E
NVM

MAKELAAR

makelaar/ o.g.
a//urantiën

5,25

100 gr.

GEKRUID BEENHAM

vers van het mes
150 gr.

3,10

EIERSALADE

2,40

2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 2
Telefoon 02507-12614

VRIJBLIJVENDE
AANBIEDINGEN

Zandvoorts Nieuwsblad

CER-TE makelaar/o.g.

1LUOO&VLrVr
flQQP\/FPlffVu3AnpC.CgCM

ZOEKEN VOOR CLIËNTEN

FLATS EN WOONHUIZEN
IN VERSCHILLENDE PRIJSKLASSEN.
Ook als u op langere termijn wilt verkopen:
Middels het unieke uitwisselingssysteem
van de Nederlandse Vereniging van
Makelaars (N.V.M.) wordt uw object optimaal
onder de aandacht van het publiek gebracht.

M

Bel CENSE makelaars o.g. NVM
12614
MAKELAAR

Fa.
Kroonenberg

—

Kerkstraat 12 Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12 Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9 Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22 Zandvoort

AKO

Kerkplein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17 Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

See it, feel it,
drive it.

Manhattan: de wereld van Broadway
en Wall Street, dynamisch en zakelijk
Twee aspecten die u ook terugvindt bij de
Golf Manhattan.
Nu is de Golf van nature al een behoorlijk dynamische en sportieve auto.
Maar u begrijpt, als daar brede 1857
60 HR-banden lop 14-inch velgen) onder
gemonteerd zijn, komt dat een sportief riigedrag alleen maar ten goede.
De auto ligt daardoor namelijk nóg beter op de weg en stuurt nóg strakker door
de bocht. Voor'n optimale controle enstuurvaste grip hoort daar natuurlijk 'n 4-spaaks
sportstuur bij. En vanzelfsprekend een in
hoogte verstelbare bestuurdersstoel voor
een zo comfortabel mogelijke zit.

Daar komt nog bij dat deze Golf niet
alleen lekker rijdt, maar er ook nog eens
heel goed uitziet.
Vanwege de brede banden hebben
we er namelijk zwarte wielkastverbreders
opgezet.
Maar ook: zwarte handgrepen, groen
getint glas en een speciaal ontworpen
'Manhattan'-typering op de achterzijde.
En dat is alleen nog maar de buitenkant. Als we naar binnen kijken, zien we
daar grijze vloerbedekking, een middenconsole, speciale bekleding, een kunstlederen scha kei pookhoes, met stof beklede
hoofdsteunen en twee van binnenuit verstel bare buitenspiegels.
Zijn we meteen aangekomen bij de

zakelijke kant van deze Golf.
Voor alle genoemde accessoires zouden wij gewoonlijk 'n meerprijs berekenen
van f4.450,-. U betaalt er slechts
f995,- voor. Dat betekent dat u al een Gol
Manhattan rijdt vanaf f24.985,-.
Een aanbieding kortom, waar ze ze
in het zakelijke Manhattan geen nee tegen
zullen zeggen. Dat is dan jammer vooi
ze, want de Golf Manhattan is daar me'
verkrijgbaar, maar wel hier in Holland.
Reden te meer om binnenkort even bi
ons langs te gaan voor een testdrive.
Want een auto als de Golf Manhattan, die
moet je 'feelenl

ien. Wie anders?

Golf Manhattan I.3 f28.440,-. U betaalt (24.985,-. Prijzen geldig t/m 28 februari I989. Pri|zen zijn 'vanaf'-prijzen, inclusief BTW,
exclusief aflevenngskosten. Wijzigingen voorbehouden.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstr. 102. Telefoon 02507-14565.
VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP.
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oei het Amsterdamse
los veranderen?
jaar later werden de eerste boompjes
geplant. Na de oorlog, in 1947, kreeg
het Bos z'n officiële naam, en was
het zo'n beetje af. En meteen al was
het een groot succes, wat aantoont
hoe groot de behoefte eraan was. Op
mooie zomerdagen m die naoorlogse
jaren kwamen er al gauw 75.000 zonners, zwemmers en picknickers
naar het Bos. Die aantallen liepen
in de vijftiger en zestiger jaren zelfs
Eigenlijk onvoorstelbaar, dat Am- nog verder op. Meer dan honderderdam zestig jaar geleden nog duizend bezoekers op één dag wa,en bos had. Waar gingen de Am- ren toen geen uitzondering!
erdammers toen heen op mooie zoérdagen, waar ging men zonnen,
letballen, fietsen en vogels kijken? Minder meer wandelen
ergens waarschijnlijk. In de stad
Zulke aantallen mensen vind je
lf was nauwelijks groen te vinden, tegenwoordig niet meer in het Bos.
het Vondelpark mocht je niet Het zijn er zelfs niet meer dan 30.000
ns buiten de paden en het Gooi en tegelijk, een schijntje vergeleken
mdvoort waren voor veel fietsers met vroeger. Dat blijkt uit tellingen
Ui nét iets te ver weg. Logisch dus en enquêtes van de Hoofdafdeling
[it er vlak na de eeuwwisseling Groenvoorzieningen van de Getemmen opgingen die pleitten voor meente
Amsterdam.
Volgens
i aanleg van meer groen in de stad. Groenvoorzieningen is de afname
e stem van Jac. P. THijsse bijvoor- vooral te wijten aan de opkomst van
>eld Deze beroemde onderwijzer de auto, waardoor het Gooi en Zand-schreef al in 1908 een bos dat vol- voort ook voor de slechtste fietser
!ns hem bij de oevers van de Nieu- bereikbaar werden, en het aanlege Meer aangelegd zou moeten wor- gen van andere recreatiegebieden
sn Een echt gebruiksbos moest dat (Spaarnwoude, Twiske) rond Am01 den. Een bos om in te lopen en in sterdam.
spelen, heel anders dan het parkoen waar je alleen maar naar
Uit de enquête werd ook nog iets
iocht kijken.
anders duidelijk: de mensen ontDe ideeën van Thijsse sloegen plooien tegenwoordig andere activim Maar het duurde nog enige tijd teiten in het bos. De zonnebaders
oor men werkelijk aan de bosbouw van de jaren vijftig, die rustig de
egon. In 1934 werd begonnen met hele dag met z'n allen lagen te baket graven van de roeibaan. Twee ken, zijn naar Zandvoort vertrokROENVOORZIENINGEN
organiseerde een studiedag. Gisteren stond de
vraag centraal of de gebruikers nog wel tevreden
met hun bos. Willen ze mis•hien meer muziektenten en resurants, of houden ze het op groen
vogeltjes? Ofwel: moet het bos
,randeren?

Het ophaalbruggetje bij de grote speelweide kort na de aanleg.

Zelfs op mooie, zomerse dagen
zie je er zelden nog iemand
uitgebreid zonnebaden. Het
Amsterdamse Bos is 55 jaar na
de aanleg een doe-park
geworden. Zonnebaders
maakten plaats voor fietsers,
wandelaars, natuurgenieters en
rustzoekers. Het massale bezoek
van de jaren vijftig daalde
enorm. Na ruim een halve eeuw
wordt de betekenis van het
Amsterdamse Bos weer eens
grondig bekeken.
• Recreeren langs de Bosbaan.

ken. De zwemmers zijn hen, nadat
de ziekte van Weil in de Nieuwe
Meer uitbrak, al snel achterna gegaan. Zij maakten plaats voor de
fietsers en de wandelaars, de hardlopers, de eekhoornliefhebbers en de
vogelkijkers.
Zij genieten vooral van de rust, de
ruimte en de natuur die het Bos
biedt. Zij hebben ook geen hele dag
voor hun activiteiten nodig. Na een
uur of twee is men wel uitgelopen en
uitgevogeld. Er komen dus niet alleen minder mensen m het Bos dan
vroeger, ze blijven er ook korter.
Toch neemt het Bos nog altijd een
prominente plaats in onder de Nederlandse recreatiegebieden. In totaal vier miljoen bezoekers per jaar,
dat is niet misselijk.
De verandering m het gebruik
van het bos en de afname van de
bezoekersaantallen die uit de enquête naar voren kwamen zorgden
voor bezorgheid bij Groenvoorzieningen. Zou het Amsterdamse Bos
nog wel voldoen aan de eisen van de
moderne tijd? Tenslotte is er in die
55 jaar in het Bos nauwelijks iets
veranderd, behalve dan dat de bomen zijn gegroeid. Vandaar dat men
besloot de 55 jaar Amsterdamse Bos
aan te grijpen voor het organiseren
van een studiedag. Deskundigen uit
allerlei hoeken en gaten (ecologen,
stedebouwers, bestuurders enzovoort) lieten gisteren hun licht op
het Bos schijnen. „Wat gaan we ermee doen, met die lap grond van
negen vierkante kilometer? Rustig
laten liggen voor de rust- en natuurzoekers, of proberen we er meer
voorzieningen m onder te brengen,
om zo ook allerlei anderen van nut
te zijn?"

Nieuwbouwwijken
De organiserende afdeling Groenvoorzieningen zelf is duidelijk in
voor verandering. Door de vanuit
Amstelveen en Sloten oprukkende
nieuwbouwwijken zal het Bos
straks helemaal omsloten worden
met bebouwing. Het zal dan het karakter van een soort super-Vondelpark krijgen, terwijl het nu een aan
de stadsrand gelegen, echt open gebied is waar het bij noodweer nog
flink kan spoken. In zo'n superpark
moeten, volgens Groenvoorzienmgen, veel meer leuke attracties aan-

Het ophaalbruggetje bij de grote speelweide nu.

gelegd worden. Straks moet immers
een groot publiek in het Bos aan z'n
trekken komen! Bij die attracties
moet dan gedacht wordan aan zaken als een zwembad, restaurants
en koffieshops, musea en een muziekcentrum.
In het algemeen zou het Bos meer
opengesteld moeten worden voor
theater-, kunst- en muziekactiviteiten, die eventueel dan commercieel
uitgebaat kunnen worden. Een
„Centraal Park", waar van alles te
doen is voor de mensen die eromheen wonen, zo moet het Bos het
worden. Nog steeds volgens Groenvoorzieningen dus.

erg op prijs stelden. Met enig toezicht, en wat minder schapen, moet
dat te voorkomen zijn. Zo'n graasbeheer is best te combineren met musea en restaurants, en kan ervoor

Ik kan het niet betalen!

Wat het Bos zelf betreft, zou men
eens kunnen denken aan het toepassen van een meer natuurlijk beheer. Dat is ook heel modern en nog
goedkoop ook. Bij zo'n beheer past
het inzetten van zogenaamde Grote
Grazers: schapen, paarden of
Schotse Hooglanders, een taai,
langharig koeienras. Zulke grazers
zorgen ervoor dat er een meer afwisselende vegetatie ontstaat, waardoor het Bos een natuurlijker en
avontuurlijker aanzicht krijgt, en
waardoor er uiteindelijk meer planten en dieren een plaatsje kunnen
vinden. Daarbij zijn grazers van
zichzelf ook al leuk om te zien. Dat
vond men vroeger ook al: m de jaren
vijftig heeft er nog een tijdje een
hele schaapskudde m het Bos rondgelopen. Dat ging mis omdat de
schapen op de banken gingen poepen, wat vermoeide wandelaars niet

'Zeg dat
dan meteen'.
Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen.

Overgevlogen Vers Nieuw Zeelands

4 M AA

HAASFILET-ROLLADE kgl 4,90
soo gr. 12,90 Schouder RoIIadekg
soo gr. ...8,90 Fricandeau
kg

9,90
11,90

Origineel

ZUIGLAM ^
Texels Lamsbout kg 22,90
Lamskoteletten kg. 26,90
• ''Sr,

Boeren Achterham 2oogr. 3,98 File American isogr. 2,69

N

og maar al te vaak blijkt er bij een overlijden weinig tot niets te zijn vastgelegd.
Het valt ook niet mee om stil te staan
bij zaken als een testament, codicil of voogdijschap. Toch zijn er goede redenen om 't wel te
doen, want wat gebeurt er met uw partner, de
kinderen, en het huis?
Wij hebben een boekje voor u samengesteld
waarin duidelijk en overzichtelijk de meest
essentiële maatregelen worden besproken.
Stuur de coupon naar SIRE, p/a Stephensonstraat 12, 2723 RN ZOETERMEER. Sluit een
extra postzegel van f l,- bij. Dan krijgt u het
boekje'Voor het te laat is' thuisgestuurd.
REGEL JE ZAAKJES V O O R HET TE LAAT IS.
.m/v

Naam

Rijk gesorteerde Foudue- en

GOURMETSCHOTELS
Spare Ribs................kg
Gehakt b.o.h..........kg

Woonplaats

Publicatie aangeboden door dit blad m samenwerking
met de Stichting Ideële Reclame.
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24,90

5,95 Shoarmavlees.........kg...........8,95
7,95 Runder Gehakt ....kg...........9,95
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Rauwe Ham1009. 2,98 Gebr. Rosbief ioo9r. 2,98
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Ossetong kg 12,90 Rosbief kg. 24,90
Blank mals

KONIJN heel of bouten kg.
Kip-of
Kalkoenfilet kg
•V

ii'H '
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15,90
i

7,90

Baby Kalkoen of
Speenvarken kg 10,90
i

'h"
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R^-Eye ^ 29,50 "Tongen i*. 14,90

Runder

BIEFSTUK 500 gr.
Entrecôte Hoi
..soo.gr. 13,90 Runder Schenkel.soo gr. ...4,75
Schotse Rib Roast soo gr. 10,90 Ossestaart
soo gr. ...3,75

Adres
Postcode

SIRE

en kollektie die u wenst. Schots beef,
Texels lam, Gelders varken, Hollands
kalfsvlees en vele eigen specialiteiten wild en gevogelte.

Varkens

Varkenshaas
Schnitzels

REMCO DAALDER

'Wat
bedoelt u?'

Natuurlijk beheer

PA AS-

het nog lang niet eens. Er valt heel
wat moois van te maken, er valt ook
heel wat te vernielen Hopelijk kiest
men voor het eerste.

'Het door mij te besteden
budget is tot mijn spijt
ontoereikend om tot de
aanschaf over te gaan!

Allemaal leuk en aardig, maar de
natuurminnaars en rustzoekers
van nu, is daarvoor dan nog wel
plaats? Door de dalende koopkracht
van minimumloners en uitkenngstrekkers hebben velen inmiddels
hun auto alweer weg moeten doen.
Voor hen is het Gooi weer net zo ver
weg als vroeger. Blijft er in het Bos,
naast al het attractiegeweld, nog
een plaats voor planten en vogels, en
voor de mensen die daarop gesteld
zijn? Hopelijk wél. De natuurgebieden aan de Nieuwe Meer en de Amstelveense Poel, en het weiland bij
Meerzicht zullen ongetwijfeld hun
karakter houden.

eten met de mooiste vieeskwaiïteit

zorgen dat het Bos ook in natuurlijk
opzicht waardevoller wordt.
Hoe dan ook' het Amsterdamse
Bos gaat veranderen, de komende
jaren. Hoe precies, daarover is men

BOUCHERIE

Ka Is T-Bone
Kalfs Entrecôte
Kalfs Lever
Kalfshaas
Kalt'szwezerik

100
100
100
101)
lüü

gr
3,45
gr
3 95
gr..
gr.. ...6,95
gr.. ...4,25

Schotse Rib-Eye
Tournedeiui
Gerookte Tongen
Ossebucco
Chipolata

100 gr
100 gr
100 ur
100 gr
100 gr

3,75
5,75
1,75
l 95
1,65

^••f^S^v '..^""fc'

't Strand op zijn paasbest!

j"

Het strand van Zandvoort is klaar voor Pasen.
Het ligt er schoongewassen en goudglanzend
bij, wanneer de zon schijnt. De paviljoens, nog
steeds op dezelfde plaats, zijn klaar om de
gasten te ontvangen. De strandstoelen en zonnebanken zijn uitgezet en achter het glas is
het nu al goed toeven. Niets bruint zo snel als
de vroege voorjaarszon, de service is zoals
vanouds weer uitstekend. De standpachters
hebben zin in het seizoen 1989, u ook? Kom
dan snel en bemachtig een zonnestoel of zonnebank bij uw favoriete paviljoen. Zandvoorts Nieuwsblad
Restaurantlaat u alvast kennismaken met
Strandpaviljoen 1A
enkele strandtenten.
SEAGULL - De blikvanger van het
strand, treft u al meteen aan, rechts
naast de rotonde. Met zijn komplete
keuken een volwaardig horecabedrijf. Bekend om zijn bruiloften, partijen, recepties en koude buffetten.
Biedt plaats aan wel tweeduizend
gasten, inclusief het restaurant, terrassen en de ligstoelen op het strand.
Tijdens de Paasdagen kunt u genieVROLIJK
ten van het speciale Paasontbijt.

Strandpaviljoen 9,

1141
Fneddu & Paul

bij de rotonde

tel. 18888

Oo/r verzorgen wij
voor groepen
vanaf 20 personen
complete
barbecue-party's.

PASEN

(CAMPARI
Geniet van onze gerechten
en het fantastisch mooie
zeegezicht.
Binnen óf op het zonnig
zomerterras.

CLUB MARITIME - Links voor de rotonde het paviljoen waar muziek in
zit. Eigenaar Jan Oonk immer bereid
tot het organiseren van feestjes met
een uitstekende keuken.
PAVILJOEN „TREFPUNT" - Zodra
de maand mei in het land is, beginnen hier weer de wekelijkse fietstoch-

ten. Een echte ouderwetse strandtent en dat betekend ouderwetse gezelligheid in dit zeer goed verzorgde
en verwarmde paviljoen.
PANORAMA RESTAURANT - Hier
een grandioos uitzicht over het
strand en de zee. Een zeer voordelig
a la carte-menu of een exclusieve
maaltijd, dat kan allemaal in het Palace Hotel.
FREDDY EN PAUL - De exquise
Franse keuken van dit paviljoen heeft
een eigen klantenkring, en voor de
liefhebber heel wat verrassingen in
petto.
RICHE - Blijft zomer en winter open
en daar is het beide Paasdagen goed
verblijven. De open haard zal worden
aangemaakt wanneer het buiten toch
wat frisjes is. Romantisch dineren
met af en toe een dansje, dat kan bij
Riche.

CLUB

Boudewijn'
Visservice
Visspeciaiist

bij
Rotonde

VISRESTAURANT BAD ZUID - Daar
kan men tijdens het Paasweekend
maar ook op andere dagen genieten
van een exclusieve vismaaltijd. Even
reserveren kan natuurlijk geen
kwaad. Tel. 13431.

UITZICHT OP ZEE
OOK UITSTEKEND GESCHIKT
VOOR RECEPTIES EN
BRUILOFTEN TOT 200 PERSONEN
Boulevard Barnaart 67
Tel. 02507-12553 Zandvoort

Burg van Fenemaplem 2 - 2042 TA Zandvoort - Tel (02507) l 29 11 -Telcx41812

Zandvoorts Nieuwsblad wenst al
deze ondernemers en natuurlijk
de naar verwachting weer vele
gasten een goed seizoen 1989
toe.

PALACE HOTEL
* **#
24, 25, 26 en 27 maart

PAASMENU

De keuken is van
08.00 tot 22.00 uur open

/enfe-sa/ade

Voor het Paasweekend

Seagull: ook aanbevolen voor
feesten en ontvangsten.

Zowel Vis a/s
Weesspec/a/ife/fen

\

Tot ziens in Strandpaviljoen 10,
Zandvoort - tel. 02507-13200

CLUB
NAUTIQUE

Uitgebreide Wi/nkaarf

Strandpaviljoen 23 ,
telefoon 15707

is geopend 18.00 tot 21.30

Onze restaurant keuken

.BAD-ZUID.
strandpaviljoen 4
zandvoort 02507-11*31

**
heldere runderbouillon met mone/f/es
***
lamsfi/ef in rozemari/nsaus

**
cocos/'/s mef ananassaus
vper couvert

47,50

Reserveringen

02507-13431

Het strandpaviljoen
waar altijd de zon
schijnt!
TEL.
02507
-15660
De strandtent voor kwaliteit en
service

Het strandpaviljoen dat al
55 jaar voor u klaar staat!

paviljoen

Tel: 02507-1 42 76

De lunch- en dmerkaart biedt volop keuze
van kleine snack tot seizoenspeciahteit.

THRinssn

SUNSET

STRANDPAVILJOEN

eséaurant
Strandpaviljoen

bnnehoek

TREFPUNT
No. 8
Zandvoort
Tel. 02507-1 64 06

Bloemendaal aan zee
Tel.: 023 -252280
EEN IDEAAL RUSTPUNT

STRANDPAVILJOEN NR 12
ZANDVOORT
TEL 02507-14558

Gelegen direct aan zee aan de kop van de Blqemendaalse Zeeweg vormt ons café-restaurant
een ideaal rustpunt tijdens een strandwandeling of een fietstocht door de duinen.
Komt u even genieten van een kop heerlijke erwtensoep, een pannekoek, een uitsmijter, een
knapperig stokbroodje of gewoon een kop koffie of warme chocolade.
Dagelijks geopend van
maart t/m september

U kunt terecht op alle dagen van de week.

DONDERDAG 6 APRIL
VAN 7.30 UUR TOT 10.30 UUR

RESERVEER SNEL VOOR ÉÉN VAN DE GRANDIOZE

ODE-SHOWS
OP DONDERDAG 6 APRIL VAN 2 TOT 3 UUR
OF OP VRIJDAG 7 APRIL VAN 2 TOT 3 UUR OF 8 TOT 9 UUR

GRATIS

RESERVERINGSKAARTEN
OP ONZE SPORTAFDELING
OF TEL. 02507-12838

DESKUNDIGE ADVIEZEN VOOR DE AKTIEVE EN GEÏNTERESSEERDE SPORTERS
IN SAMENWERKING MET ASICS TIGER
„TREK SNEL EEN SPRINTJE"
VOOR GRATIS RESERVERINGSKAARTEN

SLECHTS l AVOND E N . . . VOL = VOL!

JUPITER-SPORT • ZANDVOORT Raadhuisplein • tel. 12838

PRIJZENFESTIVAL IN ZANDVOORT
EN DIRECTE OMGEVING VAN HET

MISSCHIEN KOMT HET PROMOTIETEAM OOK
BIJ U LANGS!
Los nummer ƒ 1.25

Donderdag 30 maart 1989

Zandvoor
IMieuwsb
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Opnemen in Bestemmingsplan Kostverlorenpark blijft mogelijk

Politiek Zandvoprt overleeft
discussie H. Heijermansweg
ZANDVOORT - Politiek Zandvoort heeft de kwestie Bestemmingsplan Kostverlorenpark overleefd. Groot strijdpunt was
aanvankelijk het wel of niet opnemen van de verlengde Herman
Heijermansweg in het plan.
Een 'politieke' oplossing, zoals Jongsma (GBZ) het noemde,
bracht de meerderheid van de raad tot elkaar. De weg is niet opgenomen in het plan, maar dat zal na vijf jaar alsnog gedaan
worden, indien de financiële middelen voorhanden zijn.
De toelichting op het bestémmingsplan is gewijzigd ten opzichte
van de oorspronkelijke tekst. 'Ten
einde de eventuele doortrekking van
deze weg te verzekeren', aldus hét
raadsvoorstel dat dinsdagavond ter
tafel kwam. De tekst luidt nu: 'Afhankelijk van het beschikbaar kornen van financiële mogelijkheden
zal de in het bestemmingsplan Kennemerweg (1966) opgenomen Herman Heijermansweg in noordelijke
richting worden verlengd en worden
aangesloten op de Linnaeusstraat.
Duidelijkheid daarover zal eerst in
de tweede fase van de planperiode

'DEZE
WEEK

(d.w.z. na vijf jaar, red.) kunnen worden verkregen. Daarvoor zal een wijziging van het bestemmingsplan in
procedure worden gebracht'.
De gemeenteraad kon zich hierin
vinden, al diende GBZ een motie in
met het verzoek de weg voorlopig
wel op te nemen en in een tweede
fase zonodig tot definitieve besluitvorming te komen. Volgens deze
partij neemt de gemeente 'een onverantwoord risico', omdat 'een laatste mogelijkheid om te komen tot
een verantwoorde verkeersafwikkeling op het spel gezet kan worden'.
Men vreest namelijk dat de provincie de weg van het Streekplan afvoert. "U heeft niet voor een goed
bestemmingsplan gekozen, maar
voor instandhouding van de coali(ADVERTENTIE)

• Suze van der Mije viert
zaterdag haar honderdste
verjaardag.
Pagina 3.
• De watersportvereniging start seizoen met
nieuwe praeses. Pagina 5.
• Gemeente-ambtenaren kunnen flink hard lopen.
Pagina 5.
• Burgemeester Van der
Heijden stelt de gemeenteraad gerust over de structuurcommissie Zandvoort
na 1992.
Pagina 7.
• Zandvoortmeeuwenzaterdagteam kan 1 april
kampioen worden. Pag. 9.

Een kleurrijke
voor/aars
kollektie voor
dames en
heren
vindt u bij

Omwonenden Vendoradopark
ongelukkig met hoge zandwal
ZANDVOORT - Een aantal
bewoners van de Van Speykstraat is weinig gelukkig met
de grote wal die aan de kant
van de Van Lennepweg langs
het Vendoradopark is opgeworpen. Bij burgemeester en
wethouders is reeds een stevig
protest ingediend, in de hoop
dat de hoogte sterk wordt teruggebracht.
Vooral degenen die nabij de Van
Lennepweg wonen, voelen zich ernstig gedupeerd. 'Voorheen hadden
wij een prachtig uitzicht naar het
noorden en noord-oosten op de duinen en keken uit tot Bloemendaal en
cie hoogovens', aldus het echtpaar
Schut in het schrijven aan burgemeester en wethouders. 'Nu voelen
we ons opgesloten in ons eigen huis
en zien slechts een muur van zand'.
Dat de wal beplant wordt, doet volgens het echtpaar weinig af aan het
opgesloten gevoel. "Het blijft kunstmatig", aldus mevrouw Schut-Koper. Vooral voor haar man is het een
uiterst vervelende kwestie, omdat
hij moeilijk ter been is en het huis
daardoor nauwelijks uitkomt. 'Zijn
uitzicht is door de zandmuur volled.ig bedorven'.

meer op een soort ghetto, een dorp
binnen een dorp', concludeert het
echtpaar Schut. 'Ook voor wandelaars op de Van Lennepweg is het
uitzicht volkomen verdwenen; pas
bij het circuit ziet men de duinen
weer liggen'.

tie", zo concludeerde fractievoorzitter Jongsma. De motie werd door de
overige partijen verworpen.

Kunst
"Het maximaal haalbare, zonder
onverantwoorde risico's te nemen,
is de kunst van het bedrijven van
politiek", aldus VVD-fractievoorzitter Methorst. Zijn partij koos volgens hem voor dit bestemmingsplan
omdat hiermee ten aanzien van Gedeputeerde Staten wordt aangegeven dat de weg gewenst wordt en er
gelden voor worden gereserveerd.
"En het bestemmingsplan kan du
moment gewijzigd worden". Ook het
CDA had er vrede mee, "omdat de
mogelijkheid van de aanleg open
blijft", aldus Marijke Paap.
Ook PvdA en D'66 gingen akkoord
met het raadsvoorstel. "De Partij
van de Arbeid houdt het erop dat de
discussie over dit onderwerp gesloten is", aldus fractievoorzitter Bloeme. Beperking van het autogebruik,
verbetering van het openbaar vervoer en meer ruimte daarvoor zullen volgens hem uitgangspunten
moeten worden van een goed milieubeleid. "De tijd is er nu rijp voor om
in regionaal overleg de knelpunten
aan te pakken". D'66-fractievoorzitter achtte de bezwaren van zijn partij tegen de weg ondertussen wel bekend.
Vervolg op pagina 3
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Overvolle terrassen, voor de strandpachters een veelbelovend begin van het nieuwe seizoen.

ZANDVOORT - Overvolle terrassen met zich in de zon koesterende
strandbezoekers. Voor degenen die
de 'betere tijden' nog niet vergeten
zijn, bood het strand afgelopen Paasweekend weer een vertrouwd beeld.
Ook in het dorp was het bijna zomers druk.
wél met overvolle wegen en langdurige files.
Alle weersvoorspellingen ten spijt
Vooral zondag zorgde de grote
werd het een stralend Pasen, zij het stroom dagjesmensen voor chaoti-

Zandvoort beleeft een
ouderwets Paasweekend

30 mrt
31 mrt
1 apr
2 apr
3 apr
4 apr
5 apr
G apr
7 apr
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ZANDVOORT - De kans is groot dat de bewoners van de
vierentwintig rug-aan-rug huizen tussen Prinsesseweg en Koningstraat in hun woning kunnen blijven. Het Rotterdamse
architektenbureau Akropolis heeft in opdracht van de gemeente
een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van renovatie.
Deze blijkt vrij eenvoudig te realiseren. Naar verwachting zal de
gemeenteraad in mei een beslissing nemen, ten aanzien van
renovatie of nieuwbouw.
Wat de meeste woningen betreft is
de algemene indruk gunstig en er
kan volstaan worden met een zogenaamde 'kleine beurt', eventueel
aangevuld met geriefsverbeteringen. Voor het merendeel is de bestaande toestand van de woningen
als uitgangspunt acceptabel, zo concludeert het bureau. In alle woningen moet isolatie aangebracht worden en hier en daar keukens endouchruimtes verbeterd. Bij slechts
enkele woningen beveelt het bureau
een nader onderzoek van de funderingen aan. Verder is gedacht aan
maatregelen als het vervangen van
kozijnen, dakkapellen en schuren.
De bewoners verwachten ook dat de-

Akropolis concludeert dat de woningen op dit moment niet aan de
huidige eisen voldoen. 'De onvolkomenheden zijn echter niet van dien
aard, dat bewoning (en verhuring)
daardoor op kortere of langere termijn problemen zal opleveren', aldus het bureau. 'Het eigen karakter
van dit kompleks vergoedt - en dat
geldt zeker voor het overgrote deel
van de huidige bewoners - deze onvolkomenheden meer dan voldoende. De woningen zijn aan de kleine
kant maar voldoen aan de normen
die in de bouwverordening worden
gesteld. 'De woonsatisfaktie is erg
groot te noemen'. Akropolis noemt
als pluspunten de vrije entree en de
eigen tuin. Als minpunten de plaats
van de badkamer, de geringe afmeting van de keukens en het ontbreken van isolatie.

genen die dat willen, tegen een redelijke vergoeding centrale verwarming kunnen laten aanleggen.
De totale kosten per woning om
deze voor een nieuwe periode van
veertig jaar geschikt te maken, worden geschat op ongeveer ƒ70.000,-.
De bouw van een vergelijkbare nieuwe woning komt op rond de ƒ97.000
excl. sloopkosten. Belangrijk voor
politiek Zandvoort lijkt de overweging, dat het vervangen van de woningen door nieuwbouw huurcontingenten vergt. Indien men renoveert, kunnen deze contingenten (afHet merendeel van de vierentwingelopen jaar kreeg deze gemeente er tig gezinnen wenst de woning niet in
33) gebruikt worden voor nieuwe te ruilen voor een - naar verwachting
woningen elders in Zandvoort.
veel duurdere - nieuwbouwwoning.

Garnalenvissers doen opmerkelijke vangst
ZANDVOORT - Zandvoortse garnalenvissers hebben dinsdagmiddag langs de kust een bijzondere vangst gedaan. In hun
netten troffen zij garnalen aan van bijna twintig centimeter
lengte. Bioloog Sanders van de Rijksuniversiteit in Leiden, werd
ingeschakeld, maar deze kan geen zekere verklaring geven voor
de opmerkelijke vangst. Met behulp van het Ministerie van
Landbouw en Visserij zal worden uitgezocht hoe deze diertjes
hier voor de kust terecht konden komen.
Sanders vermoedt dat de zachte deze uit de kluiten gewassen garnaal. Mutaties binnen een gen, dat is
opgebouwd uit nucleotide baseparen, kunnen op diverse manieren
plaatsvinden. Transitie, transversie,
deletie of insertie, om er maar een
paar te noemen. Al deze processen
leiden tot veranderingen van de base-opeenvolging in het gen waardoor
een geheel nieuw ras ontstaat. Bovendien kunnen genmutaties ontstaan door ioniserende straling.

Garnalen, Macrura Natantia, is de
verzamelnaam van een groep van
schaaldieren, die evenals de kreeften een onderafdeling van de onderorde Macrura vormt. Zij omvat ongeveer tweeduizend soorten die in
een groot aantal families zijn ondergebracht. Garnalen worden in zoet,
brak en zout water gevonden en komen tot in de diepzee voor. Vele
soorten zijn van groot economisch
belang. Practisch de enige soort die
in Nederland en België voor de consumptie wordt gebruikt is de Crangon Oraugon, die langs de gehele
kust in ondiep water leeft. Zij kan
tot 90 mm lang worden en 's winters
trekken deze dieren vanwege de kou
naar dieper water. De 'macura gigantum', zoals de nieuwe garnalerisoort door de Leidse biologen nu al

LW

06.50 02.45 19.23 14.50
07.54 03.35 21.15 16.04
10.05 04.56 22.34 18.05
11.14 06.15 23.53 19.45
--.-- 07.34 12.15 20.55
00.46 08.45 13.01 22.08
01.29 09.25 13.45 23.42
02.09
--.- 14.2710.16
02.51 00.29 15.09 10.45

Maanstanden:
Donderdag 6 apr. NM 03.13 uur
Springtij 8 apr. 03.30 u. NAP+113cm

Sommige
horeca-ondernemers
werden compleet verrast door de
grote drukte. Meer daarover leest
men op één van de binnenpagina's.

Uw krant niet

Renovatie huurwoningen blijkt haalbaar

Waterstanden
Datum

sche taferelen op de weg. Het verkeer rond Zandvoort zat enkele uren
bijna helemaal vast, tot rond half
drie kon men slechts stapvoets deze

gemeente binnenkomen, maar een
parkeerplaatsje was toen ternauwernood nog te vinden.
Rond drie uur was de chaos compleet. Toen stond het verkeer in beide richtingen vast.

Bewoners Prinsesseweg/'Koningstraat wachten op beslissing

Leidse biologen staan voor een raadsel

winter de oorzaak is van het verschijnsel langs de Nederlandse kust.
De zachte winter, maar ook de gunstige stroming door de nieuwe pier
voor de Umuidense kust, én weilicht het ongeluk in Tsjernobil,
waarbij een overdosis aan radioactieve straling mogelijk voor een geHet echtpaar, dat zich ernstig ge- netische mutatie zorgde. Waardupeerd voelt, staat niet alleen. Ook schijnlijk heeft de samenloop van
bij de buren heeft men al hetzelfde deze omstandigheden geleid tot
commentaar vernomen. Men had
zich bovendien verheugd op het uitzicht op het park, bij omwonenden
al het 'Smurfenpark' genoemd, vanwege de kleine woninkjes. De teleurstelling was des te groter omdat een
van de uitvoerders van het Vendoradoplan, de heer Looman, enige tijd
geleden had gezegd dat het park een
open karakter zou krijgen en de wal
slechts 30 centimeter hoog zou worUen.
'Nu lijkt het Vendorado-park

Foto: Berloti

Zandvoortse garnalenvissers deden een zeer opmerkelijke vangst.

(oio- BRAM STIJNEN

wordt genoemd, kan veel goeds in de
nabije toekomst voor de Nederlandse vissersvloot betekenen. Niet uitgesloten wordt dat Zandvoort hierdoor in een economische stroomversnelling raakt, want de mogelijkheden zijn uiteraard legio. Als mocht
blijken dat de mutatie van deze garnalensoort van blijvende aard is, zou
Zandvoort best weer eens binnen
niet te lange tijd over een eigen
vlootje kunnen gaan beschikken,
waarmee weer een stuk werkgelegenheid aan de reeds bestaande
wordt toegevoegd.
Ook wethouder Frits van Caspel
toonde zich blij verrast door deze
opmerkelijke vangst. Hij heeft
woensdagmiddag tijdens besprekingen met Gedeputeerde Staten al
even het idee van een haven ter sprake gebracht, die bijv. voor de rotonde zou kunnen worden aangelegd.
Tijdens hoog water zal aanstaande
zaterdag, 's morgens tussen 11 en 12
uur in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Universiteit in
Leiden, het Ministerie van Landbouw en Visserij, Rijkswaterstaat en
de gemeente voor de Rotonde een
tweede 'trek' plaatsvinden naar deze
opmerkelijke garnalensoort.
Het garnalenvissen werd in vroegere tijden door menig kustplaatsbewoner beroepshalve uitgeoefend.
Daar het toerisme in deze contreien
nog niet was doorgedrongen, was de
Zandvoortse bevolking toentertijd
afhankelijk van wat de zee hen bood.
Met vis verdiende men een karige
boterham. De mannen op zee, de
vrouwen als visventster in de regio.
De garnalenvangst vormde destijds
een belangrijke bron van inkomsten. Maar de tijden zijn veranderd
en van professionele visvangst is in
Zandvoort allang geen sprake meer.
Het vissersdorp van toen is dankzij het toerisme uitgegroeid tot een
badplaats met een grote reputatie.
Toch kruipt het bloed nog steeds
waar het niet gaan kan. Wie kent ze
niet, de echte Zandvoorters die bij
nacht en ontij met hun krootje de
zee afstropen naar dit kostelijk zeebanket. Niet uit winstbejag maar gewoon als vrijetijdsbesteding.

Akropolis werd ingeschakeld om
een objectief oordeel te geven over
de renovatiemogelijkheden, waar de
gemeente oorspronkelijk weinig
voor voelde. Mevrouw Paap uit de
Koningstraat heeft tezamen met een
vertegenwoordigster van het Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing
de overige bewoners en de diverse
raadsfracties op de hoogte gesteld
van de onderzoeksresultaten. Vertegenwoordigers van GBZ, PvdA,
CDA en D'66 hebben hierop al positieve reacties laten horen.
De bewoners, die al vele jaren in
onzekerheid leven over de toekomst van hun woningen, rekenen
erop dat 'nu eindelijk' op korte termijn een beslissing wordt genomen.
Naar aanleiding van vragen van Marijke Paap (CDA) verklaarde wéthouder Van Caspel dinsdag tijdens
de raadsvergadering dat het college
bezig is een standpunt te bepalen.
Dit komt naar verwachting in de
maand mei ter sprake in de commissies en de gemeenteraadsvergadering.
Op een enkele uizondering na hopen de bewoners dat de keuze op
renovatie valt, in plaats van nieuwbouw. Met name omdat velen reeds
veel werk en geld in hun woning
hebben gestoken om deze op te
knappen en zij naar hun zin wonen.
Dat de huur in beperkte mate omhoog gaat, nemen zij op de koop toe.
De verwachting is dat deze stijgt
van gemiddeld ƒ232,- naar ongeveer
ƒ350,-. Veel minder dan de huur van
een nieuwbouwwoning, geschat op
./'600,-, ook al zou men in aanmerkina; komen voor huursubsidie.

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

(ADVERTENTIE)
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Op zaterdag
1 april
geven wij op alle
lingerie
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Beach and
Bodyshop

Grote Krocht 20b m
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RACESEIZOEN START ZONOVERGOTEN
De Stichting Circuit Park Zandvoort is afgelopen weekend vol goede moal
begonnen aan het nieuwe raceseizocn. l)e b e l a n g s t e l l i n g voor de l'aasraces
viel echter wat tegen. Wat niet tegenvalt is her Zandvoorts Nieuwsblad.
Wilt u op de hoogte blijven van wat zich de komende maanden op en rond
het circuit ahspeelt, neem dan ook een abonnement. Zeer velen gingen u
reetls voor!

Naam:.

Adres:.
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon:

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44.75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.

Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel

zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051; 1000 PA Amsterdam.

„

bellen kan ook: 020-668.1300

„
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FAMILIEBERICHTEN

Waterleidingbedrijf
Zuid - Kennemerland

PRESENTEERT:

Geboren 22 maart 1989
onze zoon
Remy
Jan en Loekie
Kistemaker
Brugstraat 22
tijdelijk adres
St Llisabeth Gasthuis

H i e i b i j \\illen \MJ U hartelijk danken vooi Uw belangstelling en medele\en in de \oor ons zo moeilijke dagen
tijdens de ?i<_kte en na het o\erhjden van mijn lieve man
on/t v idci opa zoon en schoonzoon

Hendrik Simon Meijer
Uu aamu/igheid brieven bloemen en condoleances
uarui voor ons een grote troost
Uit aller naam
A M Meijer-Halberstadt
Ingrid Rob en Michael Kiburg
Zandvoort maart 1989

Gefeliciteerd
Dezt advertentieruimte \an 80 mm breed en 50 mm
hoon kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
\an bij\oorbield jubileum reunie vergadering hu\\elijk geboorte of andere familiebenchten
L bereikt met deze advertentie 11200 mensen in
Zandvoort Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ2700 (e\cl b% BTW)
\oor meer informatie bel Weekmedia Liithoorn tele
foon 0^)75 10011

Informatieavond Running
en Jogging
schoenen
Donderdag
6 april
van 7.30 tot
10.30 uur

BERICHT VAN UW
WATERLEIDINGBEDRIJF'
BETREFT: SPOELEN VAN HET
LEIDINGNET
Als gevolg van het noodzakelijk periodiek
spuien van het leidingnet kan tijdelijk
LICHTE ROESTKLEUR
van het drinkwater ontstaan
Voor de gezondheid is dit niet schadelijk

Deskundige adviezen voor de aktieve en gemteresseerde sporters in samenwerking met ASICS TIGER
m.m v

Ed Verbruggen
Jac Vonk
Jacques Valentin

Voor gratis reservermgskaarten slechts 1 avond VOL=VOL

Boulevard Bernaart-Burg v AlphenstraatVondellaan-Jacob CatslaanDr J P Thijsseweg-LmnaeusstraatKam Onnesstraat- Voltastraat-Amperelaan's-Gravensandeweg-Circuitterrem

JUPITER-SPORT ZANDVOORT

Geadviseerd wordt tijdens genoemde
periode m bovenvermeld gebied

Betreffende de meest voorkomende loopblessures, trainingsopbouw enz enz

Raadhuisplein tel 02507-12838
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Kroonenberg
De Spar
Weekmedia

Kerkstraat 12 Zandvoort

Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Gasthuisplein 12 Zandvoort
Haltestr 9 Zandvoort
Haltestr 22 Zandvoort
Kerkplein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,
Sig. mag.

De Krocht,
T. Goosens

H. W. KOSTER BV
Makelaar o g - Bouwkundige

ra
üdNVM

02507-15531

ADVOCATENKANTOOR BRONS

Mr. J. F. M. M. Brons
Mr. E. M. Brons-Helsloot
voor o o

incasso's en
schadevorderingen.
Huurkwesties en
arbeidsgeschillen
Echtscheidingen en strafzaken
Bel 023-314995
Kantoor adres
KI Houtweg 81 Haarlem

Autorijschool

Phil Waaning
Kostverlorenstraat 70
Zandvoort
Tel 02507-12071

Wanneer het wasgoed roodbruine vlekken
vertoont, kan dit het beste worden nat
gehouden en nogmaals worden gewassen,
zodra het water weer schoon is, na het filter
van uw wasmachine te hebben gereinigd
Het tijdstip van uitvoering in andere delen
van de gemeente wordt eveneens d m v
advertenties m dag- en weekbladen bekend
gemaakt
Indien gewenst kan voor meer informatie
kontakt worden opgenomen met de afdeling
Technische Administratie
Stephensonstraat 38, Haarlem
Tel 023-240424
Korrespondentieadres
Postbus 6085
2001 HB HAARLEM

Kerkstraat 31 Zandvoort
1

Gr Krach 17 Zanuvoort
Pasteurstr 2 Zandvoort

Bouwplannen

artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de
Woningwet bouwvergunning te verlenen voor
- het oprichten van een woning op het perceel Max Euwestraat 24
De betreffende bouwplannen liggen met ingang van 3 april 1989 gedurende
veertien dagen ter inzage op de afdeling ruimtelijke ordening Raadhuisplein 4
(geopend maandag t/m vrijdag van 9 00 -12 00 uur)
Gedurende de termijn van ter inzageliggmg, kan een ieder bij burgemeester en
wethouders schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen

Aangevraagde bouwvergunningen
52
53
54
55

B-89
B-89
B-89
B-89

Lijsterstraat 9
Dr C A Gerkestraat 51 zw Boulevard de Favauge
Boulevard Barnaart
-

oprichten dakkapel
uitbreiden woning
oprichten 2 seizoen telefooncellen
oprichten 3 seizoen telefooncellen

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08 30 tot 12 30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting) ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig is

Verleende bouwvergunningen
173B-88 Dr Jac P Thijsseweg 18 - oprichten schuurtje
15 B 89 Kerkstraat 5
- wijzigen voorgevel
27 B 89 Kerkplein 8
- wijzigen voorgevel
Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks m hun belang menen te zijn
getroffen kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort
Postbus 2 2040 AA Zandvoort

Kapvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben kapvergunnmg verleend voor het kappen van een
boom op onderstaand perceel
Zij die menen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen kunnen op
grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort Postbus 2 2042 AA
Zandvoort

l

Duindoornlaan 6

- 25 bomen
30 maart 1<W»

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Originele

ARTEMIS

DA G en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Natu rauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

U bent van harte welkom in
ons sfeervol restaurant voor
een traditionele Griekse
maaltijd.
Reserveren tel. 02507-20127

Ernie en Bert gympen
Laag met veter
Laag met kleefband
Basketbal model

49,95

m te gekke kleurtjes

mt 25-35

bij

Thorbeckestraat 5
t/o Casino

HERMAN HARMS

(Shnehizz)

P. J. d'HONT

Grote Krocht 22-Zandvoort

UITVAARTVERZORGER

TWERK
Koggeschip Offset bv
Nieuwe Achtergracht 110
Telefoon 020 262888

l

Grieks Specialiteiten Restaurant

BREDERODESTRAAT

1e etage 4 slaapkamers badkamer/ligbad/bidet/2e toilet Eigen grond totale opp 608 nf
Vraagprijs ƒ 445 000 - k k

Had ik daar maar
eerder aan
gedacht!!

Celsiusstraat 192 Zandvoort

Sig. mag.

Vrijstaande karakteristieke villa met garage
nabij strand duinen en centrum dorp Pand geisoleerd en v v C V -gas Vestibule, ruime hall
met open haard en bar zitkamer met open
haard ruime betimmering en twee serres openslaande deuren naar terras en tuin keuken eetkamer tuin/werkkamer ruim toilet stookkelder
en aparte provisiekelder

GEEN WASMACHINE TE GEBRUIKEN

Zandvoorts Nieuwsblad

Fa.

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
Het spreekuur van het dagelijks bestuur
wordt verschoven van
4 april naar 11 april
(van 1930 tot 2000 uur)

Sport Fysiotherapeut
Schoeninformatie
Ex Marathon Selectie

Deze werkzaamheden worden m fasen
uitgevoerd en gaan van MAANDAG 3 APRIL
TOT EN MET VRIJDAG 7 APRIL 1989 op
werkdagen tussen 8 00 uur en 17 00 uur
plaatsvinden in de gemeente Zandvoort in
het gebied begrensd door

-

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat burgemeester en wethouders
voornemens zijn om met toepassing van
artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te verlenen
voor
- het oprichten van een schuur op het perceel Burg Nawijnlaan 10

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

DE BEZORG(ST)ERS VAN
HET ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Foto Boomgaard

Schoon tapijt zonder nattigheid
met Sebo

SPAARAKTIE!
BIJ iedere bestede ƒ 5,
fotowerk (ontwikkelen
en afdrukken) ontvangt u
l zegel
10 zegels ƒ 3,00 Korting
20 zegels ƒ 8,50 Korting
30 zegels ƒ 12,50 Korting
40 zegels ƒ 17,50 Korting
50 zegels ƒ 25,00 Korting

Uw tapijt weer als nieuw
met Sebo. Zo makkelijk
ging dat nog nooit!
Het enige wat u hoeft
te doen is dit
U strooit het droge Sebo poeder over
het tapijt Met het Sebo Duo-apparaat
rolt u het erin Even laten inwerken en
dan gewoon
weer opzuigen Snel en
simpel1

Er komt geen water te pas
aan Sebo tapijtreiniger
Geen enkel gevaar voor krimpen of
loslaten van uw tapijt Ook geen ver
kleuring of kringen u kunt uw meubels
dus rustig laten staan

Zelfs het vuilste tapijt
weer als nieuw
U kent uw tapijt niet terug1 Grondig
schoon tot diep m de polen Ook
moeilijke vlekken zonder probleem er
uit Uw tapijt blijft lang fris en gaat
langer mee

Meteen proberen!
Ook uw tapijt weer als nieuw?
Huur Sebo bij

SPAAR-

ZEG

ALLEEN KORTING
OP FOTOWERK,
ALBUMS EN LIJSTEN

KWALITEITS
FOTO'S
IN 3 UUR KLAAR!!!
BIJ ontwikkelen
en afdrukken
van Uw film .. .

ƒ 5,50 KORTING
op Uw nieuwe
kleurnegatieffilm
Alléén bij:

Dit zijn de bezorgers en bezorgsters van het Zandvoorts Nieuwsblad Zi] brengen u elke
donderdag door weer en wind de krant
Mocht er toch iets misgaan dan staan onze bezorgers voor u klaar om het alsnog goed te
maken
Servicenummer
Voor nabezorgmg vrijdag van 9 00-12 00 uur tel 02507-17166 Tijdens kantooruren kunt u
ook terecht op ons kantoor Gasthuisplein 12 te Zandvoort
Maandag 1300-1600 uur, dinsdag 1000-1300, 1400-1600 uur, woensdag 900-1100 uur,
donderdag 1000-1200, 1300-1700 uur vrijdag 900-1200 uur

^

mOEREHBURG

HALTESTRAAT 1
ZANDVOORT

...droogweg de schoonste...
Aanbevolen door
vooraanstaande tapijtfabrikanten

Foto Boomgaard
GROTE KROCHT 26
2042 LX ZANDVOORT
TEL: 02507-13529

's Maandags de gehele dag geopend

!
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Bestemmingsplan
Kostverlorenpark

Hoe goed kent u Zandvoort?

Vervolg van pagina l
PvdA en D'66 hebben zich voort
durend verzet tegen het opnemen
van de Herman Heijermansweg in
het bestemmingsplan, vooral van
wege de gevolgen die de aanleg hier
van zou hebben voor het Kostverlo
renpark Ook PvdA wethouder Au
kema had m september 1988 de boot
al afgehouden omdat er geen fman
ciele middelen voor waren Opne
men in het bestemmingsplan h'eld
immers in dat aangegeven moest
worden hoe de aanleg gefinancierd
zou worden en dat was volgens hem
onmogelijk CDA en Gemeente Be
langen Zandvoort zijn voor de aan
leg, met name om verkeerstechm
sche en veiligheidsredenen "De na
delige effecten zijn met van dien
aard dat de weg niet aangelegd zou
moeten worden", benadrukte Marij
ke Paap (CDA) dinsdag nog eens

Verfoeid

ZANDVOORT - Deze week opnieuw een foto van een
plekje in het hartje van Zandvoort. Dus men kan weer op
zoek gaan.
Om deze wellicht wat lastige opdracht wat te vergemakkelijken een kleine aanwijzing: mogelijk heeft men dit
plekje al eens aanschouwd, likkend aan een Italiaans
ijsje.
Oplossingen (op schrift) dienen uiterlijk maandag 10 april
binnen te zijn bij het Zandvoorts Nieuwsblad. Onder de

De WD moest dus de doorslag
geven, zo werd in september reeds
duidelijk Deze partij voelde er wel
voor de weg op te nemen Maar keu
ze hiervoor kon betekenen dat er
binnen het college koppen zouden
vallen Het huidige raadsvoorstel
bracht de oplossing
Wel wensten VVD, CDA en GBZ
de nadrukkelijke toezegging van het
college dat in de voorjaarsnota
ruimte wordt gemaakt voor het re
serveren van financiële middelen
Volgens de wethouders Van Caspel
en Aukema zal bij de nota een post
'Grote werken' opgesteld worden
"In 'Grote werken' zal aan de Her
man Heijermansweg naar aanlei
ding van een door mij verfoeide uit
spraak van de raad aandacht ge
schonken worden, omdat u het
hoogste orgaan bent", liet Aukema
(financiën) nog eens duidelijk we
ten

goede inzenders worden drie fraaie Parker fijnschnjvers
met opschrift verloot.
De vorige opdracht bleek wat lastig. Onder de inzendmgen was er slechts een goede, die van mevrouw C.
Weber uit de Voltastraat. Het vrolijke pandje met raamluiken en klompen aan de gevel bevindt zich m een klem
steegje, dat deel uitmaakt van het Schelpenplein, naast
nummer 9. Tijdens de zomerse avondwandelingen langs
oud-Zandvoort is bij dit pandje stilgestaan.

MENINGEN

Waakzaam
De Stichting Behoud Kostverlo
renpark, fervent tegenstander van
het doortrekken van de Herman
Heijermansweg, zal geen bezwaar
aantekenen tegen het bestemmmgs
plan "Maar we blijven waakzaam",
aldus woordvoerder Jaap Kolpa,
"omdat de Herman Heijermansweg
over vijfjaar alsnog in het plan opge
nomen kan worden Voor de aanleg
is absoluut geen draagvlak aanwe
zig Bij de bezwaarprocedure is er
geen enkel geluid gekomen voor het
aanleggen van de weg, en zo zijn er
bij het vooroverleg ook geen opmer
kingen gemaakt door de Consulent
voor Economische Zaken en de Ka
mer van Koophandel"
"Bij de provincie moet voorzichtig
gepeild worden of de weg van het
Streekplan geschrapt kan worden"
Maar volgens Kolpa zal de Stichting
hiertoe waarschijnlijk met het miti
atief nemen

Parkeerpasje is ....weggegooid geld
Met verbazing lees ik dat veel
mensen voor een pasje zijn, waar
mee men in Zandvoort vrij kan parkeren Maar pas op" Ogenschijnlijk

perfect Wat moet zo'n pasje kosten'
Stel dat op ƒ50,-, daarmee kunt u dan
fijn parkeren m het centrum, en wel,
wat langer dan nu (want daar gaat

Weekenddiensten
Weekend: l - 2 april 1989
POLITIE tel 13043, Alarmnummer
14444
BRANDWEER tel 61584, alarm
nummer 12000
AMBULANCE tel 023319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulan
cevervoer (CPA) Kennemerland
DIERENAMBULANCE (Regionale)
023 334323/363476
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord
tel 19507, Ad Scipio Blume Huisart^enpraktijk G.J.J. Mol/P.C.F. Paardekoper: Voor dienstdoende arts
bellen tel 15600/15091 Verdere m
lichtingen omtrent de weekenddien
sten worden verstrekt via de tele
foonnummers van de huisartsen
Inderson, 12058; Drenth, 13355; Fliennga, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts Hiervoor de eigen tandarts bellen
\potheek: Zeestraat Apotheek, J W
Neutel, tel 13073
Wijkverpleging Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige 023313233
Verloskundige:
Mevrouw
Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel
02507 14437,
bgg
023-313233
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor
beckestraat 17 te Zandvoort, tel
15847
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening Voor informatie, advies en

hulp tel 17373, op alle werkdagen
van 10 30 12 30 uur
Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Dienstencentrum Zandvoort: Konin
ginneweg l, tel (02507) 19393
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dmsd
t/m vrrjd 09 00-09 30 uur
Belbus Om van de belbus (voor be
-woners van 55 jaar en ouder) ge
bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel 13141, tus
sen 1100 en 1700 uur De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente
Alg. Maatschappelijk Werk Zand
voort: Noorderstraat l, tel 13459 bgg
023-320899 of 320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00-10 00 uur, maan
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver
der volgens afspraak Deze hulpver
lening, beschikbaar voor iedere in
woner van Zandvoort, is gratis
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld tel
023-329393 op werkdagen 12 00 14 00
uur en ma avond 19 00 21 00 uur
Wetswinkel Gemeenschapshuls L
Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van
17 30 18 30 uur
Huurdersspreekuur NVH Ie en 3e
dinsdag v d maand m 't Stekkie, Fle
mingstraat 9, 20 00 - 21 00 uur
Storingsdienst Gasbedrijf tel 17641
Taxi: tel 12600

Kerkdiensten
Weekend: l • 2 april 1989
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 1000 uur Prof Dr A v d
Beek uit Leiden
Kindernevendienst/Creche
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10 00 uur
Kindernevendienst

viering, B J van Gaart
Zondag 10 30 uur Woord Komm
viering met samenzang en kinder
woorddienst, B J van Gaart
Kerk v.d.Nazarener,
Zijlweg 218, Haarlem
Zondag 09 30 uur Zondagsschool
/Bijbelgespreksgroepen
10 30 uur Morgendienst, Ds J Over
duin
19 00 uur Avonddienst, Ds J Over
duin

het toch om91) Maar ja, u bent na
tuurlijk de enige met met zo'n pasje,
dus in het centrum aangekomen
staan de straten al vol met auto's,
met pasje, die ook langer mogen
staan, dus geen plaats' En daar heeft
u nog wel ƒ50, voor betaald'Afijn, te
lang wachten, dan maar dubbel par
keren, snel winkel in, winkel uit He
laas, vette bekeuring' 9
Dan een parkeerschijf Kom nou,
dat werkt ook met, want u denkt
slim te zijn (de tijd wat langer instel
len of na een uur terugkomen en de
tijd opnieuw instellen),9 heus, dat
doet een ander toch ook Dus weer
geen plaats' En om die plaats ging
het toch" Dan voortaan maar naar
Haarlem of Heemstede, daar moet
je dan wel een kwartje in de meter
doen, maar dan heb je ook redelijk
snel een plekje
Heus mensen, zonder die parkeer
meters (met strenge controle) kunt
u helemaal niet meer parkeren
Houd die ƒ50, in uw zak, dan heeft u
daar 200 kwartjes voor Wel zou ik
graag willen, dat de gemeente wat
meer tolerant is in de stille tijden
Twee, drie auto's in de straat en dan
toch bekeuren, nee, dat is ook over
dreven'

VERENIGINGSNIEUWS

Vrouwen Van Nu

Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur
J M Pekelharing
Kantoor Gasthuisplein
12 Zandvoort tel 02507
-17166 Postadres
postbus 26 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 1316 u
dinsdag 10 13 14-16 u
woensdag 9 11 u
donderdag 10 12 en 13
17 u vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn Tel 0297540041
Postadres Postbus 223 1420 AE Uithoorn
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties tel 020 562 6£71 Telex
advertenties 10730 PC ADV
Redactie Gasthuisplein 12 Zandvoort tel
02507-12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Joan Kurperohook Rcdactiechef Dick Piet
Faxnummer redactie 020 452508
Abonnementspnjzen ƒ 13 50 per kwartaal
ƒ 24 75 per half jaar ƒ 44 75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1 25
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc
ma t/m vr 08 30 17 uur tel (020) 6 68 13 00
Bezorqklachten vrijdag 9-12 u tel 0250717166

C.A.J. Boomgaard
Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941

ZANDVOORT - Op zaterdag
l april is er in het Huis in het
Kostverloren 's morgens gebak bij de koffie9 en hangt de
vlag uit De vlag Niet minder
dan drie worden er uitgestoken Naast de nationale drie
kleur zullen ook de Zandvoort
se en de vlag van het bejaar
denhuis wapperen, ter gelegen
heid van de honderdste ver
jaardag van mevrouw Van der
Mij e
Nu zijn er meer ingezetenen met
de naam Van der Mïje, ook in het
Huis m het Kostverloren, maar wan
neer we vertellen dat het mevrouw
Van der Mïje is van de melkwinkel
in de Van Ostadestraat, dan weet
iedereen over wie we het hebben
Johanna Suzanne Kampman
roepnaam Suze, die op l april 1889
in Amsterdam werd geboren, leerde
haar man kennen toen ze m betrek
king was bij een Amsterdamse farm
hè die 's zomers op Zandvoort lo
geerde De stofdoek, die zij boven uit
een raam klopte, viel naar beneden
en Louis van der Mïje, melkbezorger
bij 'De Sierkan', raapte hem op Het
klikte meteen Zij verloofden zich,
trouwden en vestigden zich m de
Koningstraat op nummer 10, waar
Louis een eigen melkhandel begon
Alletwee werkten zij hard, met de
handkar door weer en wind, terwijl
Suze, voordat ze de handkar had
den, met aan iedere arm een emmer
met tien liter melk naar de Van
Speykstraat liep om de daar wonen
de klanten te bedienen De oorlog
brak uit, m december 1942 moest
Zandvoort worden verlaten en alles
wat ze hadden opgebouwd werd ver
leden tijd

Van Ostadestraat
Reeds een maand na de bevrijding
keerden ze Amsterdam, waarheen
zij geëvacueerd waren, de rug toe
om m Zandvoort weer helemaal op
nieuw te beginnen Het echtpaar be
trok het pand Van Ostadestraat la,
waar slager Boon vroeger zijn be
drijf had De drie zonen kwamen in
de zaak, maar de jongste moest na
verloop van tijd om gezondheidsre
denen afhaken Tien maanden na de
viering van hun gouden bruiloft
overleed Louis, en zijn vrouw zette
met de twee oudste zonen het bedrijf
voort In april 1982 besloten ze te
stoppen en tal van klanten herinne
ren zich nog de grandioze receptie in
hotel Faber aan de Kostverloren
straat waarmee Melkhandel Louis
van der Mïje & Zonen afscheid van
hen nam

Keurig

Pasen: eerste klap daalder waard
ZANDVOORT - De eerste
klap is een daalder waard moeten de strandpachters en de andere neringdoenden in het centrum afgelopen weekend ge
dacht hebben Eindelijk kónden er weer eens goede zaken
gedaan worden De terrassen
waren volop bezet en het personeel liep zich 'de benen uit
het lijf om ieder op zijn wenken te bedienen
De grote vraag naar consumpties be
zorgde sommige horeca onderne
mers een complete verrassing
Vanwege de slechte weersvoor

spellingen hadden zij slechts krap
ingekocht, met het gevolg dat zij
zondagavond volkomen 'los' waren
en, met nog een drukke dag voor de
boeg, vanaf dat moment nee moes
ten verkopen Een flinke strop voor
deze ondernemers
De uitzonderlijke maar gezellige
drukte werd voor een groot deel ver
oorzaakt door een grote stroom bui
tenlanders, waarbij de Duitsers als
vanzelfsprekend sterk m de meer
derheid waren De meeste hotels za
ten vrijdagavond al vol en zaterdag
avond was er in het hele dorp geen
kamer meer te krijgen
Zoals vermeld was het ook 'vol' op
de wegen in en rond Zandvoort, met

als piek de zondag Pas rond acht
uur 's avonds onstond er weer enige
ruimte en kon de plaatselijke politie
opgelucht ademhalen Andere pro
blemen deden zich tijdens de Paas
dagen met of nauwelijks voor Het
inzetten van extra politie man
kracht op straat miste zijn preven
tieve uitwerking niet Slechts een
maal moest men handelend optre
den bij een vechtpartij op het Raad
huisplem tijdens de nachtelijke uur
tjes Een achttienjarige inwoner liep
een vrij ernstige hoofdwond op toen
hij door een zestienjarige Haarlem
mer werd geslagen Het slachtoffer
moest voor behandeling naar het
ziekenhuis, de dader kon later m
zijn woonplaats worden aangehou
den

Suze van der Mïje, Zandvoorts nieuwste honderdjarige.
9

opgevoed meisje Je pakt met beide
handen je rok en doet die naar bene
den De gevolgen laten zich raden
drie sturen in elkaar en een fikse
valpartij die Suze deed besluiten om
nooit meer op een fiets te stappen
Toch zou ze jaren later nog eens een
behoorlijke afstand per fiets afleg
gen Tijdens de evacuatie werd het
verlangen naar Zandvoort op een ge
geven moment zo sterk, dat zij en
haar man met de transportfiets van
de zaak, die ze uiteraard hadden
meegenomen, en een valse Ausweis,
richting kust trokken Maar nu was
het wel zo, dat Suze op de bagage
drager voorop zat en Louis trapte

Gezellig
Tot haar 92e heeft mevrouw Van
der Mij e boven de winkel m de Van
Ostadestraat gewoond Toen haar
benen niet meer wilden zoals zij ge
wend was, ging zij naar het Huis m
het Kostverloren, waar het haar van
af de eerste minuut uitstekend is
bevallen Om zich te verplaatsen is
zij aangewezen op een rolstoel, maar
haar gehoor en ogen zijn uitstekend
Bovendien heeft zij een huid waarop
menige vrouw jaloers kan zijn "Ik
vind het hier fijn en gezellig', zegt de
bijna honderdjarige, die in het ge
lukkige bezit is van negen klemkin
deren en negen achterklemkinde
ren "Zonder de hulp van alle lieve

Een vierjarig meisje uit Amstei
dam had zondag de twijfelachtige
eer om het eerste vermiste kind van
dit seizoen te zijn De ouders meld
den zich 's avonds rond half zeven
bij de politie met de mededeling dat
zij hun kind kwijt waren Na een
intensieve speuractie werd het meis
je tegen negen uur op het naakt
strand aangetroffen, waarna het kon
worden herenigd met de dolgelukki
ge ouders
Volgens het politierappoit werd
deze dagen tweeëntwintig keer aan
gifte gedaan van inbraak in een auto
of een poging daartoe De dieven
hadden het voornamelijk op autora
dio's gemunt In een geval werd de
hele auto ontvreemd De eigenaai
van een VW Golf GTD Turbo moest
constateren dat zijn voertuig tijdens
zijn afwezigheid m andeie handen
was overgegaan

Periode: 21 - 27 maart 1989
Ondertrouwd:
Schoorl, Marcel en Van Kouteren,
Marcella Jolanda

dorp overvolle terrasjes

Gehuwd:
Ravestijn, Eric en Verbruggen, Cathanna Maria
Geboren:
Amy, dochter van Schreuder, Mau
rits en Voolstra, Jeanette
Remco, zoon van Schouten, Peter
Jan Melle en Keur, Marion
Amber, dochter van Vastenhouw,
Dick Otto en Moll, Nelly Gerda
Nadia Malinda, dochter van Coster,
Rov Edwin en Kemner, Anna Maria

Dommel

• Vele slimmerds die niet te ver weg wonen, pakten tijdens de Paasdagen
de fiets.

Foto Beclotl

Foto Berlott

mensen die hier werken, zou zij deze
dag niet gehaald hebben zegt haar
zoon Wim Omgekeerd is het bejaar
denhuis best content met deze be
woonster
'Het is een gezellig
mens", aldus directrice mevrouw
Van Dril "We hopen dat zij me
vrouw De Zwart zal evenaren Die is
vorig jaar 104 geworden"
C E KEAANMEETH

Rode Kruishoudt
kledingbeurs
ZANDVOORT Voor tweede
hands kleding kan men aanstaande zaterdag l april te
recht bij het Nederlandse Rode
Kruis afdeling Zandvoort Zowel om te kopen als om een en
ander af te geven
Het Rode Kruis houdt iedere eer
ste zaterdag van de maand een kle
dingbeurs, behalve tijdens de maan
den juni, juli en augustus De ver
koop vindt plaats van 10 00 tot 15 00
uur in 'Het Loosje' aan de Kanaal
weg Die dag kan men er ook overtol
lige kleding afgeven
Altijd beter dan weggooien na
tuurlijk, want op deze manier kan
men er een ander nog veel plezier
meedoen

Oud-politieman overleden
ZANDVOORT
Op
woensdag 22 maart is op
78-jange leeftijd de Zand
voortse oud politieman
Adriaan (Aart) van Waar
denberg overleden Hij
was een graag geziene per
soon op het bureau
In 1934 werd Van Waarden
berg op zijn sollicitatie m de
badplaats aangesteld als zome
ragent, welke functie hij tot
1937 zou blijven vervullen
Toen in dat jaar een vacatuie
vrijkwam bij de Zandvoortse
gemeentepolitie besloot van
Waardenbeig opnieuw te solh

Vermist

B Burgerlijke stand l

Overleden.
Flietstra, Pieter, oud 89 jaar
Van Soolmgen, Elizabeth, oud 85
jaai
Castien geb Schelvis, Sophia, oud
89 jaar
Van Waardenberg, Adriaan, oud 78
jaar
Korte geb Minderman, Margaretha
Wilhelmma Ehsabeth, oud 81 jaar

Huis in het Kostverloren
telt nieuwe honderdjarige

Bij een terugblik komen er altijd
herinneringen boven en mevrouw
De vereniging Vrouwen Van Nu Van der Mïje weet nog precies waar
houdt woensdag 5 april in Hotel Tri om ze nooit meer gefietst heeft na
ton de maandelijkse kontaktoch die keer dat haar verloofde Louis en
tend met gelegenheid tot intekenen Dirk Spaans het haar zouden leren
voor de excursie, het museumbe Met z'n drieën reden ze naast elkaar
zoek, de 'aangeklede' wandeling en tot een rukwind haar rok omhoog
de naarjaarsreis naar de Pyreneeën tilde En wat doe je dan als keurig

V rijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10 30 uur dienst verzorgd
Jehova's Getuigen Gem Elswoud,
door eigen leden
Smedestraat 37 te Haarlem
Koomskatholieke Kerk:
Zat 17 00 19 00 uur en maandag
Vrijdag 10 00 uur E V
Zaterdag 19 00 uur Woord-Komm- 1900 2 1 0 0 u u r l n l R van Rongen,
L Meeszstraat 14, Haarlem, tel
023 244553

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort

Zaterdag vlaggenhulde voor Suze van der Mïje

• Aart van Waardenberg

citeren en op l januari 1938 kwam
hij als agent in vaste dienst Na de
oorlog, m 1947, werd hij bevorderd
tot hoofdagent welke rang hij tot
zijn pensionering in 1970 zou be
houden De zee was Van Waarden
bergs voorliefde en het duurde
dan ook met lang of hij zou deel
uit gaan maken van het strandde
tachement Volgens zijn collega's
was hij daar de juiste man op de
juiste plaats wat wel moge blij
ken uit het feit dat m de loop der
laren menig bader aan zijn optre
den het leven te danken had In
verband hiermee werd hij in 1961
onderscheiden met de bi onzen
medaille van het Carnegie helden
fonds
Aart van Waardenberg was al
tijd een graag geziene figuur op
hot politiebureau een man die
volgens degenen die hem goed ge
kend hebben altijd eeilijk en op
recht zijn beroep heeft uitgeoe
fend Of zoals destijds een van
zijn superieuren over hem zei
Hij zegt zonder aanziens des pei
soons iedereen waai op het staat
Hij is sonib wat iuv\ m zijn uit
diukl-mgen maar in feite goed
aaidif» en medelijdend v an aard en
een algemeen ge\\aaideerd en
pi ettig collega Na zijn pensione
i mg bleef Van Waai denberg kon
takt houden met de politie Zo \\ as
hij tot voor een paai jaai nog jaar
lijks teiug te v inden op de politie
strandpost en deed hij nog aktief
mee niet het politievel enigmgsle
ven De teiaaidebestelhng heeft m
middels plaatsgevonden
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Volkswagen

-Salon Geneve

Volkswagen presenteerde de Rally Golf, een automobiel met grote talenten, die is
voorzien van een 160 pk motor met G-lader. Uiteraard heeft deze wel zeer exclusieve
Golf vierwielaandrijving en ABS. De sportievelmgen onder ons kunnen hun hart
ophalen met deze Rally Golf. Van die Golf in het algemeen zijn er wereldwijd al meer
dan 10 miljoen exemplaren verkocht.

ostelijk maar wel kostbaar nieuws
Zoals bekend mag worden verondersteld is Zwitserland een luxe land en Geneve
een nog luxere stad. Vandaar waarschijnlijk dat er op de Auto-Salon van Geneve
nogal wat duur en sportief nieuws te melden valt. Ik begin dus maar even met deze
exclusieve en dure hebbedingen.

Autonievrws
door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Chevrolet

Sbarro

iercedes-Benz

Mercedes-Benz stal de show met de nieuwe SL-sene. Een ongelooflijk geraffineerde
automobiel, volgestouwd met veiligheids- en het gemak dient de mens /.aken. In eerste
m 'antie te leveren met drie verschillende motoren, twee ?escilinders en een V8 Later
wi U ook een V12 in produktie genomen. Prijsmdicatie vanaf ƒ 170.000,-.

Daihatsu

Daihatsu bracht m Geneve in aller haast de
opvolger van de Charmant, zo haastig
zelfs dat er buiten een foto niets bekend
gemaakt werd over de nieuweling. Het is
een fraaie middenklasser, die er wel een
beetje kaakjes bij stond met alleen de letters MS-X90. Want zelfs een naam was er
nog niet bedacht, zoals bij Daihatsu wel de
gewoonte is.

Franco Sbarro zorgt ieder jaar voor verrassingen m Geneve. Ditmaal verbaasde hij
vriend en vijand door een naafloze constructie van futuristische motorfietsen en
automobielen. Wie weet is dit het ei van
Columbus en rijden we in de nabije toekomst allemaal met motorvoertuigen zonder naven en geschiedt de aandrijving via
de velgen.

Dat de Amerikanen het sportieve geweld ook niet schuwen, bewijst Chevrolet met de
nieuwe Corvette ZR-1. Deze beul met zijn achtcilinder motor met 36 kleppen levert een
vermogen van 390 pk en in innege samenwerking met een zes-versnellingsbak resulteert
dit in een topsnelheid van 290 km/h.

Ford

Nissan

Nissan gaat in de slag met de gevestigde
orde in de hogere middenklasse met de
Maxima. Het is een bijzonder fraai gelijnde reisautomobiel met alles er op, in en
aan. Hij heeft een dwars voorin gebouwde
3 O liter V6 motor met een vermogen van
170 pk. Eventueel is deze Maxima ook te
leveren met een viertraps automaat.

Alfa Romeo

bouwd. De
ƒ 170.000,-.

Alfa Romeo verblijdt de liefhebbers met
de ES 30 Zagato, een pure wegracer,
voorzien van een V6 motor met een vermogen van 210 pk. De topsnelheid moet
boven de 245 km/h liggen. Over smaak
valt niet te twisten maar dat men met deze
Alfa opvalt, is een ding wat zeker. Vijftienhonderd exemplaren worden er ge-

Vering
De hydractieve vering van deze XM is een
combinatie van de hydropneumatische
vering zoals de BX en de CX die hebben
en hypermoderne electronica. Een verbetenng van het weggedrag wordt bereikt
doordat de vering zich automatisch aanpast aan de weg en de commando's van de
bestuurder. Met andere woorden, de vering kiest zelf onmiddellijk de vereiste instelling, grote flexibiliteit en weinig
schokdemping of weinig flexibiliteit en
een sterke schokdemping. Deze afwisselend soepele en stugge vering zorgt naast
comfort voor een goed weggedrag. De

hydractieve vering wordt gestuurd door
een computer, die de karakteristiek van de
vering onmiddellijk en automatisch aanpast aan de rijomstandigheden en rijstijl.
De bestuurder kan de vering bovendien
zelf in een stugge sportstand zetten.

Uiterlijk
De wigvorm van de nieuwe XM getuigt
van een lage luchtweerstand (0.28). Hij is
duidelijk ruimer dan de CX, het is eigenlijk een ontwikkelde versie van de vroegere SM. Het uitzicht rondom is goed
want de ramen beslaan bij elkaar een oppervlak van 3,25 m2. De ruiten zijn groen

is

plusminus

(Advertentie)

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM leent u geld! Lopende lening geen bezwaar!

Citroen XM
Om precies te zijn op 23 mei van dit jaar brengt Citroen in Frankrijk zyn nieuwe
XM in produktie. De XM is een ruime 5-deurs Berline met een lengte van 4.71 m.
en een zeer gunstige cW-waarde van 0,28. Er is bij de Citroen XM keus uit 8 versies
met drie uitrustingsniveau'* en vijf motoren, waarvan drie benzinemotoren en
twee dieselmotoren. De benzinemotoren zyn een 4-ciIinder 2 liter motor met
carburateur die 115 pk levert, een 4-cilinder 2 liter injectiemotor met 130 pk en een
6-ciIinder 3 liter injectie, die 170 pk ophoest. Bij de dieselmotoren bestaat de keuze
uit een 4-cilinder met drie kleppen per cilinder met een inhoud van 2.1 liter en een
vermogen \an 83 pk en eenzelfde motor met een turbo er aan geschroefd, die dan
110 pk levert.

prijs

Ford had naast de nieuwe Fiesta's een
experimentele stadsauto op basis van deze
nieuwe Fiesta. Kenmerkend voor deze
auto zijn de twee portieren rechts voor de
passagiers en een voor de bestuurder
links. Het is een prototype, volgepakt met
slimme zaken, een kluisje, veilig portierslot, alarmsysteem, temperatuur geregelde opbergruimte voor levensmiddelen
etc. etc.

in handen

48 mnd.*

60 mnd.*

5.500,7.500,10.500,15.000,20.000,40.000,60.000,-

143,03
19V72
•26610
380,15
506,87
1006,38

120,48
160,89
222,88
318,41
424,55
841 ,56

96 mnd.*

221,295,591,886,-

*Langer dan 60 mnd. voor woningverbetering,
boot of caravan
*Andere looptijden en bedragen mogelijk
*Geen Informatie bij werkgever
*Vlot en diskreet
*Rente fiskaal aftrekbaar
*Meestal kwijtschelding bij overlijden

191,255,51 1 ,- 'e«-.~-.

v.a.

7b7,- 10.2%

DOORLOPENDE KREDIETEN

Bedrag

Aflossing Rente
per mnd. per mnd.

1 1 .000,1 6.000,30.000,41 .000,50.000,-

220,320,600,820,1000,-

0,87%
0,83
0,83
0,81
0,81

Ik wil het volgende bedrag lenen:
D
D
D
D
D

BEL NU

f 1.000,f 3.000,f 5.000,f 7.000,f 10.000,-

D
D
D
D
D

f 12.000,f 14.000,f 15.000,f 18.000,f20.000,-

Ik wil terij'; uetalen ƒ_

D
D
D
D
D

f 22.000,f24.000,f25.000,f28.000,f30.000,-

D
D
D
D
D

f 34.000,f35.000,f40.000,f 50.000,-

per maand

CTO Naam

De nieuwe Citroen XM, die de CX gaal opvolgen.
getint en een doorzichtig scherm van
kunststof houdt de kou buiten wanneer de
achterklep open staat. Alle vaste ruiten
zijn verzonken en gelijmd.
Ook aan bescherming tegen diefstal is gedacht. Alle portiersloten hebben een
thermische
behandeling
ondergaan,
waardoor het onmogelijk wordt de sloten

120 mnd.*

meteen scherp voorwerp te forceren. Als
bijvoorbeeld getracht wordt een angelvijl
in het slot teduwen, dan draait het slot dol.
Al met al past deze nieuwe Citroen XM
uitstekend in de traditie van het merk,
vooruitstrevend en comfortabel. In november zal de XM op de nederlandse
markt geïntroduceerd worden.

Adres

05270-16991
ma-vrij van 09.00-19.00 uur,
za. van 11.00-14.00 uur

Poste /woonplaatsTel

-Geb. datum —

Beroep-

-Netto inkomen •

Vult u deze informatiebon in, knip hem uit en stuur hem op in een
gesloten enveloppe zonder postzegel aan: Becam, Antwoordnummer
1602, 8300 WJ Emmeloord. Wij sturen u dan een gratis offerte.

BANDENHAL
Speciaal adres voor:

Vanaf 7 april nemen
autoadverteerders
een andere afslag.

gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

Adres: Parallelweg 1O
(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
9
Geopend van 8.00 tot 17.00
Tel. 020-226445.

uur.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Gevraagd

Ervaren

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Gediplomeerde
Pedicure
KOMT OOK
AAN HUIS

Kok

Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Tel. 14960

Tel. 19632.

Eén dag zonder
zorgen met
bloemen van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist
in al uw

bloemwerken

[vvekerij P. van KLEEFF
w>u^l
Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

bloeiende violen, Dinsdags weer open!
vaste planten,
struiken en heesters.

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

Le Pierrot
vraagt
enthousiaste

EET U OOK STEEDS BEWUSTER?

representatieve
medewerker M/V

EN PROEFT U WERKELIJK
WAT U EET?

voor open keuken
Liefst m. ervaring
Leeftijd 18 t/m 22 jaar
Tel. 17822

Wegens verbouwing
tijdelijk gesloten
Zandvoort
Grote Krocht 29
Tel. 02507 -16957

Dan komt u bij ons niet bedrogen uit!

BROODJE
BURGER
Schoolstr 4

Tel 18789

Geopend van 1 1 1*0 i.jt 01 UU uui
Weekend van 1 1 00 lot 03 00 uur
1/nibdavj gt sloten

p.ettige p^asdagen tu

DJXCOJ (Q

biicn.i.u
s nachts

Lukon
Tweewielers
Kochstraat 8 Zandvoort
Komt u vrijblijvend even langs. Wij
hebben voor u staan de nieuwste
Vespa brom- en snorfietsen tevens
hebben wij staan de Sparta Met,
de fiets met iets.
Nu bij aankoop van een brom- of
snorfiets een

regenpak cadeau
Lukon Tweewielers
02507-16504 (Nieuw Noord)
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l Louis Schuurman nieuwe praeses

Goede
hardloopprestaties
Watersport Vereniging Zandvoort van gemeente-ambtenaren

maakt zich op voor nieuwe seizoen

ZANDVOORT - Nadat Jan Deutekom eenentwintig jaar de
scepter zwaaide bij de honderdtachtig leden tellende Watersport Vereniging Zandvoort, heeft nu Louis Schuurman het
roer overgenomen. De. 50-jarige sales manager Zuid-Europa bij
de Colpitt, maakt zich, samen met de leden van de vereniging, op
voor een nieuw en druk watersportseizoen op de lokatie van het
zuidelijke strand.
De Zandvoorter die bekendheid
kreeg door actief mee te doen aan
het NCRV-televisiespel „Zeskamp",
beginjaren zeventig, en later als televisiemedewerker van de populaire
uitzendingen zoals Showroom en Ja,
natuurlijk, komt niet als een vreemde eend in de bijt bij de watersportvereniging.
Vrijwel vanaf de oprichtingsdatum heeft Louis Schuurman zich
met de zeilsport bezig gehouden.
,.Door Jan Deutekom ben ik er destijds bijgehaald en we begonnen
toen met kleine bootjes," aldus
Schuurman. „Deutekom is nu vermiisd, dus moest er een nieuwe
voorzitter komen. In eerste instantie heb ik nee gezegd, maar op aandringen heb ik het toch maar gedaan. Het bestuur en de diverse
commissies zitten goed in elkaar en
dat moet ook, anders red je het niet.
Men denkt vaak dat wij alleen
maar zeilvereniging zijn, maar wij
zijn een watersportvereniging. Dus
niet alleen staan wij open voor het
zeilen maar ook surfers en vissers
kunnen bij ons terecht. Het is historisch gegroeid dat wij in hoofdzaak
zeilvereniging, en dan nog hoofdzakelijk catamaranzeilers zijn, maar
voor die andere takken van watersport is ook plaats. De afgelopen
eenentwintig jaar is er ontzettend
veel gebeurd. Van een paar kleine
bootjes is het uitgegroeid naar
prachtige catamarans. Het is steeds
meer geperfectioneerd. Het catamaranzeilen is ook een fantastische belevenis vooral bij zo'n windkracht
zes. Zo sta je hoog op de golven en
even later zit je onder het water. Het
klinkt misschien een beetje lyrisch,
maar soms sta ik te zingen van plezier in de trapeze. Het is zoiets
moois."

Ligplaatsen
Behalve de actieve sport moet
Louis Schuurman nu leiding gaan
geven aan de watersportvereniging
en gezien zijn ervaring met bestuurszaken zal dat zeker geen probleem geven. „Veel zal er niet veranderen, maar wat ik wel zou willen als
voorzitter, is dat we wat nieuwe jonge leden erbij krijgen. Ik wil de oudere niet wegcijferen, want die zijn altijd heel gezellig, maar wat meer actieve wedstrijdzeilers. Men hoeft
niet-alleen aan-wedstrijden mee te
doen, ook kan men recreatief gaan
zeilen. We hebben een unieke plek
op het zuidelijke strand en er zijn
nog best wat ligplaatsen open voor
nieuwe leden. Tevens staat er een
prachtig clubhuis en met de zee erbij zijn er alle voorwaarden om het
water op te gaan.
Soms verbaast het mij weieens dat
er zo weinigen het water op gaan, het

Aan deze tweede kampioenschappen waren acht Zandvoortse
gemeente-ambtenaren aan de start
verschenen en die kwamen in het
grote deelnemersveld uitstekend
voor de dag. Het veldloopkampioenschap vond plaats op een geaccidenteerd parcours en ging over
een afstand van 11 km en 600 m.
Met een gehuurd busje waren de
Zandvoorters naar Limburg vertrokken en zij maakten er een zeer
geslaagde dag van. Waren er vele
lopers die de afstand niet tot een
goed einde wisten te brengen, maar
hadden zich terdege voorbereid en
finishten moeiteloos.
In de klasse veteranen I liep Gerrit Halderman een sterke wedstrijd en kwam als 81e over de eindstreep in de goede tijd van 50 minuten 30 seconden. Willem Minkman
volgde op een 126e plaats in de tijd
van 53.16. In de klasse veteranen II

is echt fantastisch om te doen." Als
lid bij deze Zandvoortse vereniging
kan je niet alleen terecht met zeilen,
doch bij de club wordt veel zelfwerkzaamheid gevraagd. Dat is een must.
„Elk jaar, begin april, moet het
strand weer in gereedheid gebracht
worden voor het zeilseizoen. Aangezien elk jaar het clubhuis moet worden opgebouwd en ook in het seizoen corvee- of kantinediensten verricht moeten worden, komt het op
veel zelfwerkzaamheid aan.
We hebben niemand in dienst, dus
moet iedereen zijn steentje bijdragen. Nieuwe leden krijgen een proef tijd van een jaar en we letten er
streng op dat men de diensten verricht; we moeten het met elkaar
doen. Ook dit jaar is er door de enthousiaste havencommissie voor
een goede indeling gezorgd, dus zal
het ook nu wel weer lukken. Het zou
wel makkelijker zijn als we het clubhuis zouden mogen laten staan, wat
het Hoogheemraadschap verbiedt,
maar aan de andere kant ben ik blij
dat we het weghalen, vooral als het
zo stormt als een paar weken geleden."

De Zandvoortse ambtenaren, staand v.l.n.r.: Roy Groenhout, Arnold
Bergstra, Kees Stroo Cloeck en Floor Kerkman. Zittend v.l.n.r.: Jan
Molenkamp, Jan van Dam, Gerrit Halderman en Willem Minkman.

Gemakkelijke zege Sporting O
ZANDVOORT - Eén set hadden de twee invalsters bij het
eerste damesteam van Sporting OSS nodig om te wennen aan
het niveau van de volleybal promotieklasse. Daarna was Unitas
2 geen bedreiging meer en won Sporting met 1-3. Zelfs een 1-10
voorsprong, in de tweede set, leverde het heren Sporting team
geen setwinst op, waardoor PSVH met 3-0 won.

Activiteiten
Jarenlang organiseerde de watersportvereniging het grootste evenement „de Europese kampioenschappen Prindle", maar de Prindle
Association vond het beter om die
meer te verspreiden. Daarom dit
jaar, evenals vorig jaar, geen EK catamarans, maar de Watersport Vereniging Zandvoort is erin geslaagd
om een zeer attractief programma
voor het zomerseizoen in elkaar te
draaien. De vorig jaar voor het eerst
gehouden 3-daagse van Zandvoort
was een dermate groot succes, dat
besloten is deze voor de tweede maal
te organiseren. In het weekend van
5,6 en 7 mei wordt dit zeilevenement
gehouden met daaraan voorafgaand,
donderdag 4 mei, Hemelvaartsdag,
de traditionele openingstocht naar
de politiepost Rotonde.

ZANDVOORT - Vorige
week dinsdag namen ongeveer duizend Nederlandse gemeente-ambtenaren deel aan
de Nederlandse kampioenschappen Veldloop te Reusel
in Brabant.

Louis Schuurman, de nieuwe praeses van WVZ.

den er voor dit evenement zo'n 150
boten verwacht voor de Zandvoortse
kust, ook voor het kustzeilevenement vanuit Noordwijk wordt een
grote opkomst verwacht. Dit vindt
plaats op 24 en 25 juni terwijl de zeer
bekende Rem-race op 9 september
gehouden wordt. Behalve deze grote
evenementen is de Watersport Vereniging binnen de eigen gelederen
Voor het groots opgezette zeileve- eveneens zeer actief. Zo worden er
nement van dat weekend zijn ook nu club wedstrijden gehouden, is er een
weer zeer fraaie prijzen te verdienen zomerfeest en wordt er een mosselmet als hoofdprijs ƒ 1000,-. „Behalve feest georganiseerd.
de fraaie prijzen is het de bedoeling
Natuurlijk staat het zeilen voorop,
om naast de zeilers ook het publiek
" bij de zeilwedstrijden te betrekken," dat mag zeker blijken uit het grote
stelt Louis Schuurman. „Dan willen aantal kampioenen dat voortgekowe andere dingen op het strand pr- men is uit de watersportvereniging.
ganiseren; dat moet echter nog uit- „We zijn de bakermat van goede catamaranzeilers," vervolgt Schuurgewerkt worden.
man. „Uit onze vereniging zijn al
veel nationale, Europese en wereldRem
kampioenen voortgekomen, doch
Wel kunnen mensen boten huren dat is zeker niet ons streven. Een
om kennis te maken met deze sport. hoop mensen die niet kunnen of wilEn, echt, ik herhaal het nogmaals, len zeilen, komt ook aan haar trekeen fantastische watersport." Wor- ken, je kan altijd bezig zijn op het

Foto:Bram Stijnen

strand," besluit de nieuwe voorzitter. Belangstellenden voor de zeilsport is zeker het aanraden waard
eens een kijkje te gaan nemen bij de
Watersport Vereniging Zandvoort
op de lokatie aan het zuiderstrand,
pal naast de ZRB reddingspost.

Volgens hoofdaanvalster Anita
Vossen was er toch sprake van een
leuke wedstrijd tussen Sporting en
Unitas 2. „We moesten aantreden
met twee invalsters en zoiets levert
altijd wel problemen op. Zo ook bij
ons in de eerste set. Maar daarna
pasten Aranka Tan en Isolde van der
Gagte zich goed aan, vooral Isolde
maakte indruk met twee harde serves. Inderdaad, beide dames, uit het
derde team afkomstig, maakten duidelijk aardig mee.te kunnen op dit
niveau. „En", zo vervolgde Anita
Vossen, „van Unitas 2 was ons in de
thuiswedstrjd bijgebleven dat ze
over een zwakke pass beschikten.

Die Raeckse 4 profiteerde van de
vele persoonlijke fouten bij dames 3.
In de tweede set was er nog wel sprake van een opleving maar dat was
slechts van korte duur, 3-0. Allides
13 tegen Sporting dames 5 was tot en
met de twede set spannend. Daarna
Weliswaar was dat in deze wedstrijd was het verzet van Sporting gebrosterk verbeterd, maar ze hadden ken, 3-0.
toch veel moeite met onze serve, en
kwamen dan nauwelijks in hun
Jeugd
spel".
Met deze 1-3 overwinning op het
De adspiranten lieten zien dat hun
reeds gedegradeerde Mijdrechtse goede prestaties op het garnalenteam en met nog één competitie toernooi geen toevalstreffers waren.
wedstrijd voor de boeg kan Sporting Allides was kansloos tegen de meiszich richten op de halve finale van jes. De tweede set was zelfs een dede districtsbeker.
monstratie van de goede serve van
Sporting, 0-15.
Dames 2 zit de laatste wedstrijden
Ook de jongens konden overtuiin de hoek waar de klappen vallen. gen tegen Die Raeckse. De techniek
Op de eerste twee sets na was er toch en de betere serve gaven de doorslag
sprake van een leuke wedstrijd tgen voor Sporting. Grote man bij de
Zandvoorters was Jorg de Bruin.
Allides 5.

Sterk bezet schaaktoernooi

Circuit opent met spannende races
ZANDVOORT - Op een
zonovergoten circuit vonden
op paasmaandag de traditionele ppeningsraces plaats van dit
seizoen. Op de ongeveer vier
kilometer lange racepiste werd
in diverse klasses gestreden
om de punten voor het nationaal kampioenschap. Nu nog
vier kilometer lang is het circuit, maar in de loop van dit
seizoen zal dat gehalveerd worden in verband met de voortgang van het Vendorado park.
De tribunes waren matig bevolkt
doch op de zonnige duintoppen hadden zich toch nog naar schatting negenduizend toeschouwers genesteld
om van zes starts te kunnen genieten. Soms was er sprake van zeer
spannende races waarbij de coureurs de racewagens bumper tegen
bumper lieten rondsnellen over het
circuit, maar ook waren er wedstrijden bij die van spanning ontbloot
waren.
Jammer voor het Zandvoortse publiek was het dat Jan Lammers met
zijn Opel Dealer team niet had ingeschreven voor deze paasraces waardoor plaatsgenoot Frans Vörös niet
aan de start verscheen. De Opel-Lotus klasse kende daardoor slechts
zes deelnemers en om het veld nog
enigszins groter te krijgen werd die

race gecombineerd met Open 2000
en Sports 2000.
Een nieuw gebeuren dat goed aansloeg en een zeer spectaculair verloop had, was de produktiewagens
en de groep A race-wagens. Eerst de
start van de produktiewagens gevolgd op een halve minuut door
groepauto's. In die produktiewagens ploeg had Hennie Hemmes de
snelste trainingstijd gerealiseerd,
maar kwam bij de start moeizaam
op gang en vertrok als twintigste. Er
volgde een geweldige inhaalrace
waarbij Hemmes toch nog een fraaie
derde plaats wist te behalen. De produktiewagens klasse is een groep
waarvan de auto's slechts zeer kleine veranderingen zijn ondergaan en
eigenlijk zo uit de showroom komen. De strijd om de eerste plaats
was bijzonder enerverend en daarbij
bleef Jeroen Hin (Ford) zijn naaste
belager Arthur van Dedem (Mercedes) een metertje voor. Wat voor
deze klasse eveneens interessant en
spectaculair zal maken in de komende wedstrijden is het verzwaren van
de auto, in kilogrammen. Door de
nummers één met twintig kilo lood,
en de nummer twee met tien kilo te
verzwaren is de verwachting van de
organisatoren dat telkens een spannende strijd te zien zal zijn.
De Formule Ford race was er ook
een die de moeite waard was om te
volgen. Frits Kreuzpointer hield de
race aan kop tot het einde knap vol

en bleef buiten bereik van zijn achtervolger. Op zo'n vijf seconden
vochten de kemphanen Evan Kersbergen en Marcel Albers een felle
strijd om de tweede plaats uit. Met
minder dan een seconde voorsprong
wist Kersbergen zich als tweede te
plaatsen. Ondanks dat het even wennen was aan de samengevoegde wedstrijden waren de paasraces een geslaagde opening van dit seizoen. De
eerstevolgende race op het Zandvoortse circuit, dan nog in oude
lengte, zal zijn op 23 april aanstaande.
De uitslagen: Squadra Biancaklasse: 1. Patrick Huiman, 2. Bob SchipZANDVOORT - Het nepers, 3. Peter Gerhards. Formule gende Louis Blok schaaktoerFord 1600-Pre 80 klasse: 1. Fritz nooi, wat afgelopen zaterdag
Kreuzpointer, 2. Evan Kersbergen, werd gehouden, is ten opzichte
3. Marcel Albers. Starlet klasse: 1. van voorgaande jaren, zeer
John Vos, 2. Jaap van de Ende, 3.
Egbert Top. Produktiewagens: 1. Je- sterk uit de bus gekomen. Van
roen Hin, 2. Arthur van Dedem, 3. de 74 deelnemers waren er
Hennie Hemmes. Groep A: 1. Piet maar liefst 12 uit de landelijke
Dam, 2. Raymond Coronel, 3. Rob KNSB-competitie en 10 subNobels. Formule Ford 2000: 1. Jan toppers uit de promotieklasse
Litjens, 2. Rob Krijen, 3. Bert van opgekomen. De 13 groepen
der Heiden. Sports 2000: 1. Ger speelden totaal 325 schaakparBrands, 2. Huub Onderstal, 3. Hans tijen.
Ernst. Opel Lotus-klasse: 1. Frank
Eglem, 2. Patrick Radrigues, 3. BerSlechts twee deelnemers wisten
nard Bormans. Open Ascona-klasse: het maximale resultaat te halen uit
1. Michael Thung, 2. Jan van Rijn, 3. hun partijen. L. van Manen uit AmPatrick Dissel.
sterdam, de winnaar uit groep l en
A. de Bruijn uit Haarlem uit groep 4.
Alfa Romeo's gierend door de Hu- L. van Manen ging voor de derde
genhOltbOCh.
Foto: Bram Stijnen.
keer met de grote wisselbeker huis-

Badminton nadert
eind competitie

Foto: Bram Stenen

waarts om hem niet meer af te staan.
De einduitslagen van alle dertien
groepen waren: groep 1. 1. L. van
Manen Amsterdam 5 uit 5; groep 2.1.
5. Strating Alkmaar 4 uit 5; groep 3.
1. L. Duin Wijk aan Zee 4 uit 5; groep
4. A. de Bruijn Haarlem 5 uit 5; groep
5.1. Zandwijk Haarlem 4 uit 5; groep
6. 1. K. Knijft Haarlem 3,5 uit 5;
groep 7. R. Dijk Amsterdam 3 uit 5;
groep 8. E. Pompert Hillegom 4 uit 5;
groep 9.1. F. van Odijk Amsterdam 4
uit 5; groep 10. 1. R. Drenth Castricum 4 uit 5; groep 11 Westraten Wormerveer 4,5 uit 5; groep 12.1. A. Viets
Oosterbeek 4 uit 5.

ook goed op dreef en pakte een derde plaats met 3 punten uit 5 wedstrijden.
In de interne competitie van vorige week donderdagavond wonnen
Cliteur, Van Brakel, Lindeman, Van
Eijk, Geerst, Drost, Kramer en Gorter hun partijen. Bij de jeugd zegevierden Nicolas Hall, Anta Samsuria, Erik Jorning, Pepijn Paap, Andor Sandbergen en Linda Schmidt.
De volgende week donderdagavond speelt het eerste team van de
Zandvoortse Schaak Club zijn laatste, beslissende wedstrijd in de externe competitie. Op bezoek komt
HWP uit Haarlem die op dit moment op een 5e plaats staat met 5
Fraaie score
punten. Zandvoort staat 3e met 6
In groep dertien deed de Zand- punten. Aan een remise heeft Zandvoortse jeugd van zich spreken. Met voort voldoende om niet in de gevade fraaie score van 4 punten uit vijf renzone te komen, wat in zal nouschaakpartijen legde Dennis van der den, beslissingswedstrijden te speMeijden beslag op de eerste plaats. len wie als tweede uit deze poule zal
Clubgenoot Pepijn van der Mij e was moeten degraderen.

Voorlichting Sport en Werkgeverscha]

ZANDVOORT - Het badmintonseizoen van Sporting
ZANDVOORT - In Nederland zijn
Club Zandvoort is in de laatste naar schatting zo'n 30.000 sportvereen beslissende maand geko- nigingen. Bij een deel van deze verenigingen zijn trainers/begeleiders
men.
Vele koppels strijden fanatiek
maar sportief om een plaats in de
finales die binnenkort plaatsvinden.
Ook al is dit seizoen nog niet ten
eind, toch is voorzitter Dirk van de
Nulft al bezig met het nieuwe seizoen dat in september begint. Dan
zal er een aantal plaatsen openvallen en geïnteresseerden in badminton kunnen in deze maand kennis
maken met deze sport.
Op donderdagavond wordt in twee
groepen gespeeld en wel van 20.00
uur tot 21.30 uur en van 21.30 uur tot
23.00 uur. Ziet u er wat in, kom dan
naar de Pellikaansporthal aan de A.
J. van der Moolenstraat.

Voetbal Zondag: Van NispenZandvrtmeeuwen 14.30 u. De Zilk.
TZB-Spaarnevogels 14.30 uur terrein aan de Kennemerweg.
Zaterdag: Zandvoort '75 14.30 uur
te IJsselstein.
Zandvoortmeeuwen zat.-SVJ 14.30
uur terrein Vondellaan
Basketbal Vrij. Antilopen damesLions 19.15 u. Kennemersporthal
Zaterdag: TYBB 2-Lions heren
17.30 uur Turnhout hal Haarlem
Handbal Uitwedstrijden zondag:
DS Wijk aan Zee-ZVM 13.00 u., HS
Halfweg-ZVM 15.00 u., MA-A OdinZVM 15.00 u., Welpen KIC-ZVM
12.20 u. Thuiswedstrijden op de velden in het binnencircuit: DS ZVM 2Concordia2 10.30 u., JA-A ZVM-Concordia 11.45 u., HS ZVM 3- HVH 3
12.35 u., HS ZVM 2-IJmond 2 13.50 u.
Hockey Zondag: Scheijbeek-ZHC
heren. Terriers-ZHC dames
Volleybal Zaterdag in de Pellikaanhal de dames: Sporting OSSUnitas 20.00 u., Sporting OSS 2Spaarne '75 3 19.30 u., Sporting OSS
4-HSVC 4 20.30 u., Sporting OSS 5Allides 12 18.30 u. Heren: Sporting
OSS-VCIJ 2 18.30 u., Sporting OSS 2Allides' 13 19.30 u., Jeugd: Sporting
OSS M-HSVC M 18.30 u.
Zaalvoetbal Vrijdagavond in de
Pellikaanhal: 18.00 uur ZVM-HBC
D-jun., 18.35 uur HBC-Z'75 D-jun.,
19.10 uur Z'75-ZVM D-jun., 19.45 uur
TZB 3-DVS '85 2, 20.30 uur ZVM 3TZB 2, 21.15 uur Scandals 2- Sekura
2, 22.00 u. Zandvoort Noord 7-BSM 4.
Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.45 uur Scandals-Speedo,
21.40 u. Nihot JBS-Kalmthout, 22.30
u. Zandvoort Noord 2-Sekura 3.
Dinsdagavond in de Pellikaanhal:
19.00 uur TZB 2-Scandals 2, 19.45
uur Bad Zuid/ZVN-Verkaik, 20.40
uur ZVM-Verkaik dames, 21.25 uur
ZVM 6-Halfweg 4, 22.10 uur Zandvoort Noord 5-Hoofddorp 2.
Softbal Zaterdag: Ploris Vis TZBPino's 11 u., TZB Ads.-Pinguins 11
u., TZB Pup.-Pino's 12.30 u. Maandag T'ZB heren 3-Hoofddorp 19 u..
Dinsdag TZB dames 5-SC Haarlem
19 u. Woensdag TZB dames 2-TZB
dames 3 19 u.

werkzaam. Meestal ontvangen die
voor hun werkzaamheden een betaling. In een aantal gevallen moeten
zij dan ook geacht worden in een
dienstbetrekking werkzaam te zijn.
Derhalve zijn deze trainers/begeleiders verplicht verzekerd voor de
werknemersverzekeringen.
Voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen zijn de bedrijfsverenigingen verantwoordelijk, voor
de werkgevers in-de sport is dat de
Bedrijfsverzekering voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (BVG). In
het recente verleden heeft de BVG
een aantal verenigingen aangeslagen
voor niet betaalde premies. Deze na-

vorderingen waren voor de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)
en de Nationale Federatie van Werkers in de Sport (NFWS) aanleiding
om contact op te nemen met de
BVG.
Tijdens het overleg bleek dat de
amateursportwereld nauwelijks op
de hoogte is van de sociale verzekeringswetten. Daarom is een voorlichtingscampagne opgezet met als
doel: de sportwereld bekend te maken met de wettelijke regels. Als onderdeel van deze campagne worden
in de Provincie Noord-Holland
twaalf voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd door de stichting
„Sportechnika". Tijdens deze bijeenkomsten zal onder andere uitgebreid aandacht worden besteed aan:
wat is loon; wanneer ben je werkgever, wanneer ben je werknemer (ver-

zekeringsplicht), voordelen van aanmelding voor l juli 1989, mogelijke
dienstverlening van de stichting
Sportechnika en loonadministratie.
Van de twaalf mogelijkheden tot
volgen van deze bijeenkomsten vermelden wij er drie die in de regio
gehouden worden en misschien interessant zijn voor de sportverenigingen in Zandvoort. Die drie informatiebijeenkomsten zijn: 17 april in
het Beurshotel, Kruisweg 1007 re
Hoofddorp, 18 april in het zalencentrtini Overveen, Ramplaan 108 te
Haarlem en 19 april in de Adrichemhoeve. Adrichemlaan 5-9 te Beverwijk. De aanvang is telkens om 20.00
uur. Nadere informatie is te verkrijgen bij de stichting Sportechnika.
mevrouw H. van de Voort en de heren J. Keizer en S. T. Kwee. telefoon
023-319475.
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DIT JUBILEUMJAAR
KUNT U
BETER BOEKEN BIJ:

Hema panty's maken 't wel heel
makkelijk om de mode bij te benen.

RKOOP Reisburo
Zo n va art
Wij bemiddelen in:
vliegreizen
busreizen
bootreizen
reizen per eigen vervoer
autoverhuur in binnenen buitenland

GOED *KOOPJE
zo herkent u aanbiedingen in de Hema

zo herkent u aanbiedingen in de Hema

etc.
Voor inlichtingen:
Grote Krocht 20
02507-12560

=7.50

4.25/4.50
2 voor

Tennissokken met gekleurde
streep 80% katoen/20% polyamide M135/38-43/46

ANVR

Canvas damesgymschoenen In
rose, geel, paars en lime Mt 36-41

UITNODIGING
Gezinszorg
Kennemerland Zuid,

vanaf

4ii

vanaf
1.25
2 voor
Kaarslampen met kleine fitting
Mat, flame, egaal wit of helder
gedraaid 15-40 Watt

Modieuze clamesslips In diverse
kwaliteiten en dessins Mt 34-44

afdeling Zandvoort.
Als u van mensen houdt en er voor voelt om
vooral ouderen te helpen.
Als u minimaal 2 ochtenden/middagen per
week beschikbaar heeft.
Als u een betaalde baan wilt en uw eigen
mogelijkheden wilt ontplooien.
Als u hierover meer informatie wilt: dan
nodigen wij u uit om op onze koffie-avond
te komen en wel op maandagavond 3 april
a.s. v.a. 20.00 uur in zaal 8 van het
Gemeenschapshuis Louis Davidsstraat 17
Zandvoort.

Mix breigaren 50% acryl/50%
katoen In 8 kleuren Bol a 50 gram
Bol over? Geld terug1

vanaf
J&ÏS'
Multigrademotorolie Inhoud 5liter
SF/CC-15W50
Oê-^7514.75
SF/CD-10W40

U bent van harte welkom!

STEENGRILL RESTAURANT

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

Alle kleding
voorzien van
"voordeellabel
nu

Katoenen chintz gordijnstoffen in
8 kleurige dessins, romantisch of
modern 120 en 140 cm breed
Kent u de Hema gordijnmaakservice aP Vraag ernaar'

29,50 ,'

hoe langer de benen.
Hoe korter de rokken,
Met zo'n 20 denier panty zijn ze helemaal in de mode. We hebben ze in 10 actuele
kleuren. Ongevormd, in de maten 36-40 en 40-44. Als dit geen mooi voorjaar wordt...

Alles zoveel u wilt!! i
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616

HEMA

Gaarne reserveren.
Dagelijks
geopend van

.Echt Waar Voor Je Geld.

17.00 uur.

Dinsdag en
woensdag gesloten.

Je koopt een groter pand
maar wat is
ruimte als die 'n andere bestemming- krijgt

TJERK HIDDESSTRAAT
Driekamer appartement op 9e etage met
ruim zonnig balkon, eigen parkeerterrein.
Gebouw v.v. twee liften en op steenworp
afstand gelegen van het strand en duinen.
Entree/hall met diepe kast, woon/eetkamer,
open keuken, toilet met fonteintje, ruime
slaapkamer, badkamer/douche/wastafel.
Vraagprijs ƒ139.000,- k.k.

JS. W. COSTER BV
Makelaar o.g. - Bouwkundige

M
UdNVM

M

NVM

MAKELAAR

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

H. W. COSTER B.V. telefax 02507-20025

7171

Fa. Frank
DAK-

BALK
BAKT
BETER
BROOD

BEDEKKINGSBEDRIJF

DEZE WEEK:

Amarene stick 7,65

ZANDVOORT
RESERVEER SNEL voor een van de
grandioze

MODE-SHOWS
Op DONDERDAG 6 APRIL van
14.00-15.00 uur of op
VRIJDAG 7 APRIL van 14.00-15.00 uur
of 20.00-21.00 uur
(IR. l IIS n"*cr\'i.'r'iiH!\l\utirti'it op ome
<>l iel Ü25()~-12MX

JUPITER-SPORT
ZANDVOORT
Raadhuisplein

ƒ 899,- inkl. BTW

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

02507-15531

DE NIEUWSTE
SPORTMODE FLITSEN BIJ

Eindelijk leverbaar de 60 cm satelietschotel,
nu voor een introduktieprijs van:
Mogelijkheden voor de ontvangst van o.a. Eurosport - Sky Channel Lifestyle -Kindernet - Filmnet - TV3 - Skynews - Disney Channel -MTV
-Movies Channel -Screensport - TV4 - DLD 1 - DLD 2 - DLD 3 Luxemburg Landscape

Gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.
Tevens rep van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk

Tel. 02507-19930

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28

Gevraagd

medewerker m/v

Vers van't mes

Gekookte schouderham Vers van 't mes
150 gram

195

Chocolade Fruits de
Mer Doos a 200 gram

^95" 4.95
Verse Hema Gelderse
rookworst a 250 gram

Aanbiedingen zi|n galdig t/m 1 april 1389 HS9115-28/3

't Familierestaurant

Chateau de la Mouchetiere 1987
AC
Muscadet de Sevre &
Maine Sur kie

Kerkstraat 27
Tel. 12537

Gechocolateerde pinda's 150 gram .3-=- 1.75

Te huur

Reuze saucijzebroodjes
125 4 voor 3.75

GESTOFFEERD
TUINHUIS

-3-^2.30
Casino wit- of bruinbrood Gratis gesneden
.2-^1.90

voorde bediening.
Leeftijd
18-23 jaar.
Ervaring gewenst.

HENA
.Echt Waar Voor Je Geld-

met 2 kamers,
keuken en douche
voor 1 pers., tot
1 dec.
ƒ700,- p.m. inkl.
Tel. 17638 na 19 uur.

radio stiphout
Thorbeckestraat 15, Zandvoort
Tel 02507 13370 to. Casino
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Manege Rückert
opent haar nieuwe
ruitersportcentrum

ZANDVOORT - Vorige week
| zaterdag heeft burgemeester
Van der Heijden met het doorknippen van een lint het nieuwe ruitersportcentrum van
Ben Rückert aan de Heimanstraat geopend. Het is nu een
schitterend complex, na een
bouwperiode die niet helemaal
vlekkeloos verliep.
Manegehouder Ben Rückert kan
eindelijk weer opgelucht ademhalen. De problemen zijn voor wat hem
betreft opgelost. Met de officiële
opening van zijn nieuwe manege
door burgemeester Van der Heijden
is een einde gekomen aan een voor
hem kommervolle tijd. Door de
traaglopende
onderhandelingen
met het gemeentebestuur in verband met zijn noodgedwongen verhuizing, de stagnerende bouw en de
terugloop van de klantenkring en de
onzekerheid over het lot van zijn
dierbare viervoeters zag Rückert
enige tijd geleden geen heil meer in
het voortbestaan van zijn geesteskind. Vierentwintig jaar geleden
bouwde de nu 61-jarige Rückert met
eigen handen een bescheiden onderkomen dat dienst deed als kinderboerderij en uitgroeide tot een volwaardig manege.

|Furore
Als sinaasappelventer maakte
i Ben in vroeger tijden furore op het
| Zandvoortse strand. Hij noemt het
l een periode waarin hij leerde dat
i alleen met hard werken nog iets bei reikt kan worden. Van kinderboer-

derij tot hippisch centrum is een
reuze stap en de verhuizing was voor
hem dan ook een moeilijk te verteren zaak. Het algemeen belang verdiende echter de voorkeur vond hij
zelf, vandaar dat Rückert uiteindelijk instemde en het veld ruimde ten
gunste van het Vendoradopark.
„Over de afgelopen periode wil ik
niet meer praten. Nu moet er naar
de toekomst gekeken worden" laat
Rückert weten tijdens de drukke receptie, waarin tientallen bloemstukken en cadeaus van onder andere
het casino, Vendorado, de O.V.Z., de
oude buurtbewoners en de leerlingen werden binnengedragen. Deze
toekomst ziet er vooralsnog veelbelovend uit. Het nieuwe ruitersportcentrum beschikt over een overdekte lesruimte van 45 bij 20 meter, een
riante kantine en een goed geoutilleerde stalruimte voor 37 paarden,
waaronder 14 pension paarden.

Ondergesneeuwd
Burgemeester Van der Heijden
memoreerde in zijn openingsspeech
aan de controversen die in het verleden tussen Rückert en het gemeentebestuur hebben bestaan. „Soms
lijkt het er op, dat de belangen van
ondernemers door de bemoeienissen van de overheid worden ondergesneeuwd", merkte Zandvoorts
eerste burger tijdens de pffiële opening op. Hij had waardering voor de
initiatieven die in de afgelopen jaren
door de manegehouder werden pntplooid en roemde het nieuwe ruitersportcentrum vanwege de belangrrjke plaats die dit onderkomen voor
de Zandvoortse bewoners en het toe-

Commissie 'adviseert' Zandvoort
ZANDVOORT - De door de
gemeente in het leven geroepen
structuurcommissie
Zandvoort na 1992 stippelt
geen definitieve route uit voor
deze gemeente. Burgemeester
Van der Heijden benadrukte
dit dinsdag tijdens de raadsvergadering. Het voorstel
ƒ25.000,- voor de commissie beschikbaar te stellen had een
aantal kritische opmerkingen
uitgelokt.

achtergrond van de ontwikkelingen
van na 1992 te kijken wat de positie
van Zandvoort op termijn is".
In dat jaar vallen de grenzen binnen Europa weg. Volgens Van der
Heijden kan dat gaan betekenen dat
de badplaatsen geconfronteerd worden met concurrentieslagen die invloed hebben op de economische
ontwikkeling en de infrastructuur
van die gemeenten. "Dat kun je op je
af laten komen, je kunt ook proberen als marketing-opzet ervoor te
kiezen een bepaalde lijn vóór te zijn
en trachten te weten te komen wat
Volgens Van der Heijden neemt de er gebeurt als die ontwikkeling in
commissie geen belangrijke stappen gang wordt gezet. Daar spreken tal
en hebben de conclusies geen be- van gemeenten al over".
sluitvormend karakter, maar doet
zij slechts aanbevelingen aan het
college. Met deze aanbevelingen City-marketing
stapt het college naar de gemeenteVan der Heijden spreekt van 'Cityraad, burgers en belangengroepen, -marketing', kijken wat er gedaan
om dan te gaan werken aan definitie- kan worden aan kwaliteitsverbeteve plannen. "Dan pas begint de inter- ring ten behoeve van de ontwikke• Voor de ogen van zijn vrouw en van Ben Rückert opent burgemeester Van ne gedachtenontwikkeling", aldus lingen na 1992. "Wij willen zien of
der Heijden met het doorknippen van een lint het nieuwe ruitercentrum. Van der Heijden. "De doelstelling wij behoefte hebben aan kwaliteitvan de commissie is, om tegen de sontwikkeling in relatie tot datgeen
, ,
,
,, , ,
Foto: Bram Stijnen
nsme in de toekomst zal betekenen.
De „open dag" op eerste Paasdag
werd druk bezocht. Ongeveer vijftienhonderd bezoekers toonden hun
belangstelling voor het spectaculaire programma dat hen deze dag
werd geboden. Het ponyrijden voor
kinderen tot 12 jaar vond gretig afZANDVOORT - Het beleids- Aan de hand van een kleurrijke teketrekbjj de Zandvoortse jeugd en ook plan Dorpsvernieuwing dat vo- ning liet de Heer Tonkman van het
voor de demonstratie van de carous- rige week woensdag in de bureau Grontmij zien waar de knelselgroep van Manege Rückert was raadszaal tijdens een inspraak- punten binnen de gemeentegrenzen
liggen. De gemeente wordt verdeeld
veel belangstelling. De demonstratie
van de voltigegroep van de Zilvia- avond aan de orde kwam, is in vernieuwingsgebieden, actief-behoeve uit Houten, die in 1988 kam- niet bij alle inwoners in goede heersgebieden en passief-beheersgepioen van Nederland werd, oogstte aarde gevallen. Met vaak ver- bieden. De eerste zijn gebieden waar
veel succes. Hartverwarmend was hitte discussies werd vanaf de met ingrijpende maatregelen achterde modeshow van ruiterkleding op overvolle publieke veelvuldig standsituaties of gebreken moeten
het einde van de middag. Het optre- commentaar gegeven op het worden opgeheven (bijvoorbeeld
den van de kinderen was werkelijk plan, zoals dat gedurende de Prinsesseweg e.o.), of waar sprake is
subliem. Ben Rückert kan terugzien maanden september en okto- van een noodzakelijke functieverop een geslaagde opening van zijn ber 1988 op de afdeling Ruim- nieuwing.
nieuwe manege, die een aanwinst is telijke Ordening ter inzage
voor dit dorp.
B.S.

heeft gelegen.

Zandvoortmeeuwen

Sinds het einde van de jaren zestig
voert de gemeente Zandvoort een actief dorpsvernieuwingsbeleid. Dit
was in eerste instantie gericht op het
herstel van de Noordbuurt. Om te
komen tot een meer gesructureerd
beleid is in november 1986 de nota
"Dorpsvernieuwing Zandvoort" opgesteld. Deze nota vormt de aanzet
tot het nieuwe beleidsplan. Hoewel
de nota een verkenning beoogt te
zijn, wordt hierin een beknopt, doch
redelijk compleet beeld gegeven van
de activiteiten tot dan toe. De gemeente Zandvoort omvat, behalve
het dorp Zandvoort, de kern Bentveld.
Aangezien het zwaartepunt van de
gemeentelijke dorpsvernieuwingsproblematiek met name in Zandvoort is gelegen, heeft het beleidsplan vooral betrekking op het dorp.

Het plan noemt ook de woningbouwmogelijkheden ter plaatse van
de sportvelden aan de van Lennepweg. Een plan dat bij de ex-ambtenaar en bestuurslid van de voetbalvereniging
Zandvoortmeeuwen
Maarten Weber niet in goede aarde
viel. Hij vond dat de velden behoorden te blijven waar ze lagen en dat de
(2700, red.) woningzoekenden in
Zandvoort (waarvan 300 urgente gevallen, red.) maar moesten wijken
voor de sportbeoe.fenaars, want, zo
stelde hij: "Woningbouw is leuk
voor honderd mensen maar minder
leuk voor tienduizend anderen".
Een uitspraak die hem niet door iedereen in dank werd afgenomen.

Rommelmarkt op
Koninginnedag
ZANDVOORT - Op zaterdag
29 april wordt in het kader van
de viering van Koninginnedag
van 9.00 tot 13.00 uur weer een
rommelmarkt gehouden op de
Prinsesseweg
(plaats v.d.
weekmarkt).
• Zandvoorts Nieuwsblad Promotieteam hield ook even halt op het Raadhuisplein.

reeds abonnee bleken te zijn van
deze krant.
Aanstaande vrijdag en zaterdag
trekt het team wederom door de
Zandvoortse straten om her en der
aan te bellen. Misschien ook wel
bij u. Houdt daarom de het Zandvoorts Nieuwsblad bij de hand, zodat ook u in aanmerking kunt komen voor één van de vele prijzen.

Om in aanmerking te komen
voor één van de vele prijzen diende
men enkele vragen over de inhoud
van de krant, die 'elke week het
dagelijks nieuws' brengt, te beantwoorden. Blijkbaar was het niet zo
moeilijk, want geen van de bezochte Zandvoorters had er echt moeite
mee. Zaterdagmiddag installeerde
het team zich inclusief een van de
verslaggevers op het Raadhuisplein, waar eveneens het Zandvoorts Nieuwsblad onder de aandacht werd gebracht.
De prijzen werden door het aangenaam verraste publiek in dank
aanvaard. Dit betrof een diner voor
twee personen, beschikbaar gesteld door De Zonnehoek te Bloemendaal, sportschoenen van Herman Harms Shoe-Bizz op de Grote
Krocht, een fruitmand van Aart
Veer, eveneens op de Grote
Krocht, en vele Quicksnap fotocamera's van Weekmedia. Opvallend
was dat de meeste ondervraagden

Vorige week heeft het promotieteam een flink aantal Zandvoorters verrast met een prijs. De volgende lezers hebben Quicksnap fotocamera gewonnen:
P. Smits, Bilderdijkstraat 2; W.
Paap, Bilderdijkstraat 4; M. ter
Bruggen, Vondellaan 1; G. Poots
Celsiusstraat 77; E. Kopeu, Pasteurstraat 14; T. v. Dam, Reinwardtstraat 23; A.B. Kraayennoord, Keesomstraat 451; H.J. van
Soest, Kostverlorenstraat 34; Pam.
Pehle, Oosterstraat 11; A. de Jong,
Van Ostadestraat 7; E. Janssen-Groot, Oosterparkstraat 56; E.
Booiman, Westerparkt 25; H. Hoejenbos, Louis Davidstraat 5; H.A.
Heesingen, Keesomstraat 229; Mickey's Snack, L. Davidstraat 16; C.
Keur, A.J. van der Molenstraat 72;
H. Gansner, Van. Sperjkstraat 16;
M. Schulte, Van Lennepweg 18 hs;
M. Visser, Grote Krocht 17; B. Pasman, Brederodestraat 26; R. Brugman, Brederodestraat 66; M. Brun-

Uitslagen
prijzenfestival

Foto: Bram Stijnen

tink, Brederodestraat 67; M. de
Vries, Marisstraat 35; H. Kentie,
Tjerk Hiddestraat 5; P. Kramer,
Dr. J.G. Mezgerstraat 90; G. van
Schagen, Boerlagestraat 23; M.
Kerkman, Brederodestraat 51 A; A.
de Grebber, Oranjestraat 15 zw;
R.P. van Luijk, Zandvoortselaan
16; M. v.d. Slurjs, Plemmingstraat
114; J. Werjers, Tj. Giddestraat 6,
flat 2; A. Koper, Vondellaan 23;
Fam. Wigenmanse, Fafausseplein
55; D. Bos, Dr. C.A. Gerkestraat 53
zw; J. van Duyn, Nic. Beetslaan 26;
De heer Koper, Leidsestraat 211; C.
Kerkman, Westerparkstraat 29; H.
Hildering, Thorbeckestraat 40; C.
Koper-Koning, Bilderdijkstraat 6.
Twee paar Adidas sportschoenen,
aangeboden Herman Harms ShoeBizz, Grote Krocht 22 in Zandvoort, zijn gewonnen door:
G. Zwemmer, Bilderdijkstraat 14;
N. Koper, Dr. J.G. Mezgertstraat
92.
Twee fruitmanden ter waarde van f
50,= per stuk, aangeboden door
Aart Veer, Grote Krocht 25 in
Zandvoort, zijn gewonnen door:
H. Jansen, Louis Davidstraat 9 en
R.H. de Boer, Van Speijkstraat 16.
Twee maal een diner voor 2 personen, aangeboden door Hotel-Café-Restaurant de Zonnehoek in Bloemendaal aan Zee, zijn gewonnen
door:
C.G.L. Elich, Fahrenheitstraat 68
en M.A.J. Roest, Zuster Dina Bronderstraat 34.

Huis in 't Kostverloren kan verbouwen
ZANDVOORT - De gemeente
heeft een bedrag van ƒ40.000,beschikbaar gesteld voor de
verbouwing van de recreatiezaal van het Huis in het Kostverloren. De provincie heeft
ƒ340.000 subsidie toegezegd.
De recreatiezaal is te klein geworden 'om de activiteiten naar behoren
te kunnen ontplooien'. Deze activiteiten zrjn eveneens gericht op de
ouderen uit de aanleunwoningen en
uit de buurt van het tehuis. Dat de
saai Ie klein is geworden, heeft er
tevens mee te maken dat de bejaardentehuizen steeds vaker ouderen
opnemen, die gebruik moeten maken van een rolstoel.
Het oorspronkelijke plan voor de
verbouwing was geraamd op
/700.000,-, maar de Nederlandse
Centrale Huisvesting Bejaarden
(NCHB), eigenaar van zowel het

'HIK' als het 'HID', heeft het af laten
weten, ondanks eerdere toezeggingen. Daardoor moest het bestuur
van het HIK naar een goedkopere
oplossing zoeken en vond deze in
een
eenvoudiger
plan
voor
ƒ380.000,-. De provinciale subsidie
liet echter een gat van ƒ80.000,- over,
waarvoor de gemeente Zandvoort
werd benaderd. Na overleg met de
wethouders Aukema en Termes
bleek de provincie bereid haar subsidie met ƒ40.000,- te verhogen.
Zandvoort neemt nu het resterende
tekort voor haar rekening.

Ergernis
De Zandvoortse politici staken
hun ergernis over het NCHB dinsdag tijdens de raadsvergadering niet
onder stoelen of banken. Door de
'zuinige' houding van deze instantie
kon ook het Huis in de Duinen geen

Onverstandig
"Als er een aantal aanbevelingen
op tafel ligt, dan is de volgende vraag
wat kunnen wij daarmee doen in het
kader van onze structuur en infrastructuur. En op dat moment is pas
de vraag aan de orde: welke instanties en organen en anderen van binnen Zandvoort betrekken wij daarbij", aldus Van der Heijden. "Maar
ik denk dat het uitermate onverstandig zou zijn om de deskundigheid en
de kennis van zaken van de mensen
die in deze commissie zitten, die bevoegd zijn om vanuit hun eigen kwaliteit te kunnen oordelen en te spreken, te laten beïnvloeden door niet
onbelangrijke maar wél belangen,
die een beperkt doel dienen".

Dorpsvernieuwingplan stuit op bezwaren

Zandvoorts Nieuwsblad Promotieteam
reikt deze week opnieuw vele prijzen uit

ZANDVOORT - Hartverwarmend waren de reacties
van het Zandvoortse publiek
toen de lieftallige medewerksters van het Zandvoorts
Nieuwsblad
Promotieteam
hier en daar aanbelden. Het
team trok door de diverse wijken met het uiteindelijke doel
het Zandvoorts Nieuwsblad
bij een nóg breder publiek te
introduceren.

wat wij op dit ogenblik hebben. Dan
is de vraag: bied je kwaliteit voor een
bepaalde behoefte en wat kun je
doen om behoeften te creëren of
kwaliteit te verbeteren. Dat is de
kernvraag, wat doe je met kwaliteit
in relatie tot je woonomgeving".

tijdelijke woningen neerzetten om
tijdens de sloop en nieuwbouw van
aanleunwoningen bejaarden onder
te brengen. Hiervoor moesten nu andere oplossingen gevonden worden.

Iedereen van jong tot oud, kan
hier zijn overtollig geworden spullen weer aan de man brengen. De
markt is alleen opengesteld voor
particulieren en beslist niet voor
handelaren. Er zijn 75 kramen beschikbaar, die voor vijfendertig gulden per kraam te reserveren zijn op
de afdeling Burgerzaken, Schoolstraat 6, bij de Heer Hollander.

De geplande bebouwing op het
Zwarte Veld werd door Hans Boon
aangegrepen om zijn misnoegen
kenbaar te maken over dit - in de
ogen van de woningbouwvereniging
vanwege de woningnood uitstekende - plan. Boon, die al een tijdje
woonachtig is in Zuid Afrika illustreerde zijn verhaal met vijftien
muizen in een veel te klein hokje.
"Daar moet oorlog van komen", verwachtte hij. Een vergelijking, die
toch wel enigzins mank loopt met de
werkelijkheid gezien het spanningsveld die nu eenmaal tussen woningzoekenden en bewoners pleegt te
ontstaan, vond wethouder van Caspel.
Ook de heer Brugman vond dat de
gemeente zuinig moet omspringen
met de paar stukjes groen die de
badplaats nog rijk is. Hij pleitte dan
ook voor handhaving van de sportterreinen aan de Vondellaan en de
van Lennepweg. Met een 'onze jeugd
wil later ook wonen' gaf Van Caspel
duidelijk aan, vóór verplaatsing van
de sportaccommodatie naar het bin-

• De raadszaal liep geheel vol voor de inspraakavond omtrent het dorpsvernieuwingsplan.
Foto: Bram stijnen

moeten blijven.
nencircuit te zijn.
Mevrouw Kruijt vond het cenVan Caspel hoorde alle kritieken
trumplan en het dorpsvernieu- onbewogen aan en beloofde de oppowingsplan maar als los zand aan el- santen, hun bezwaren en kritieken
kaar zitten. 'Onduidelijk en onsa- in de eindbeoordeling te zullen meemenhangend' was haar kwalificatie nemen.
van het hele verhaal. De heer van
Wijk vond dat het jaren geleden ont(ADVERTENTIE)
wikkelde srtuctuurplan getuigde
van een ad hoc beleid en voorzitter
Paola Koper van Stichting Leefbaar
Zandvoort had nog steeds geen goed
woord over voor het beleid, door de
gemeente gevoerd inzake het circus-theater. Ook zij vond dat de groene
plekken in het dorp gehandhaafd

Kampioenschap
klaverjassen
ZANDVOORT - ZSV Zandvoortmeeuwen houdt vrijdagavond de vijfde klaverjaskoppel-wedstrijd, in een serie van
zes, om het kampioenschap
van Zandvoort.
Van de zes te spelen wedstrijden
tellen er vier mee voor het kampioenschap. Ook op deze avond, die
om 20.00 uur begint, zijn weer prachtige dagprijzen verdienen. De klaverjasstrijd wordt gehouden in het
clubhuis van Zandvoortmeeuwen
aan de Vondellaan. Het inschrijfgeld
bedraagt ƒ7,- per koppel.

ZOEKT DRINGEND
voor werknemers van buitenlandse
bedrijven
gestoffeerde en of gemeubileerde

FLATS EN HUIZEN
in de driehoek
Amsterdam'Utrecht Den Haag

020-44.87.51 Mi^n,
PENTHOUSE INT. B.V.
Nederhoven 19-21. Amsterdam
(lid V V W i

Van klassiek ballet naar ontwerpen kleding
ZANDVOORT - Achteraf beschouwd was het maar goed
dat we op 16 maart verhinderd
waren om Ansje Molenaar persponlijk te feliciteren met het
tienjarig bestaan van haar winkel.
Tijdens de receptie, waar ruim
honderdvijf tig bezoekers onder wie
het burgeineestersechtpaar, Ansje
de hand kwamen drukken zou er
namelijk weinig gelegenheid zijn geweest om een praatje met haar te
maken.
Anders dan haar achternaam doet
vermoeden is zij niet in Zandvoort
geboren maar stond haar wieg in
Amsterdam. „We waren thuis met
acht kinderen, vier meisjes en vier
jongens, en m'n moeder maakte alles zelf, meest van oud nieuw. Ik heb
het dus spelenderwijs geleerd en
naaide op m'n vierde al poppekleertjes," vertelt ze ons een paar dagen
na de viering van haar jubileum.
Toch ging Ansje niet in de mode. Ze
deed klassiek ballet en switchte later over naar het Folkloristisch
Danstheater, waarvoor ze ook de
kostuums maakte. Sommigen bespeuren de invloed daarvan in haar
creties maar zelf vindt ze dat niet.
„Ik denk dat ik me eerder heb laten
inspireren door Fong Leng."
Uit haar dansperiode herinnert ze
zich dankbaar de medewerking van
haar werkgever, de heer Groeneveld
van de gelijknamige firma in sporten bedrijfskleding in Amsterdam,
die er op toezag dat ze na een late

naar's Mode" nog nodig om te vertellen dat haar modellen exclusief zijn?
Dat ze in het tijdsbeeld van nu passen en toch niet slaafs de op een
zeker moment geldende modegrillen volgen? Ansje ontwerpt kleding
die past bij het type van haar cliënt
en er wordt dus nooit een tweede
exemplaar van gemaakt. Haar collectie is heel gevarieerd, van gekke
dingen tot chique dingen, en gevaard
zijn ook de materialen waar ze mee
werkt: jeans, verfijnde voiles, plastic, fluweel, wol en zijde.

Ontdekking

• Ansje Molenaar heeft haar draai helemaal gevonden in haar modezaakje.
Foto: Berlott

voorstelling de volgende dag een
paar uur in het magazijn ging slapen. Ook bij Maison Linnard op de
Willemsparkweg heeft ze met plezier gewerkt. Via een uitzendbureau
kwam ze daarna terecht bij „de
Spaarnestad" in Haarlem. Ansje
vindt het prettig om achter de coulissen te kijken en daar kreeg ze bij
deze uitgeverij volop de gelegenheid
voor. „Ik wil graag het hoe en waarom weten en dat is dan ook de reden
dat ik, hoewel ik beslist niet dol ben

op administratie, bij verschillende
banken heb gewerkt."
Omstreeks 1970 begon ze samen
met Else van der Staay „'t Kinderwinkeltje" aan de Buureweg. De
door hen ontworpen kleding maakten ze zelf en dat is iets dat ze nog
steeds doet. Alle creaties in haar
winkel in de Kruisstraat zijn door
haar zelf ontworpen en vervaardigd
van in ons land, maar ook op haar
geliefde Ibiza, gekochte stoffen.
Is het na tien jaar „Ansje Mole-

Bij een blik in de etalage zou je het
niet zeggen, maar eenmaal binnen
ontdek je dat ook de rijpere vrouw
zich door Ansje kan laten kleden.
Gezellig nonchalant zijn de loshangende doorgestikte jasjes, draagbaar
aan beide kanten en derhalve ook
aan beide zijden voorzien van zakken. Verder noemen we een geheel
van blauw jacquard, bestaande uit
een strakke pantalon en een hes,
met effenboorden in één van de tinten blauw. Bijzonder mooi is een
Russisch aandoende okergele zijden
blouse op een zwart fluwelen pantalon en gecompleteerd met een breden leren ceintuur met applicaties.
Ansje is van mening dat men zich
in kleding altijd lekker moet voelen.
En welke vrouw doet dat niet in bij
voorbeeld de behaaglijke handgebreide jumpers en de geestige rok
van jeans met bijpassend jasje?
C. E. Kr. M.

(ADVERTENTIE)

© «onderhoudsvrij • koude-warmte-geluidwerend
• verfraaiend
• naar elke maat leverbaar
.
bel vooreen vrijblijvend bezoek van onze vertegenwoordiger

Ramen+Deuren JAN V.D. VLUGT&ZN. B.V.
02550-30624 CORNWALLSTRAAT 6 UMUIDEIM
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ICRO
AU TORI J INSTRUCTEUR worden en al na 4 maanden lesgoven0 Dat kan 1 Pak je kans bij MICHEL Opleidingen via
c nze spoedcursus Geheel mondeling en gebruikmakend van
de nieuwste lesmethodes Onze jubileum aanbieding voor de
spoedcursus is slechts/1250 Cursusaanvang 30 maart Bel
nu MICHEL voor deze speciale aanbieding Tel 020 85 30 57
* Te koop BeBe Confort kin
eierwagen ƒ 200 box ƒ 35, kmderstoel / 20. wieg wit net,
ƒ200 Tel 02507-13140
* Te koop een donkerblauwe combi kinderwagen, i g st
Prijs / 125 Tel 16076
* Te koop halfronde bank
bestaande uit 3 elementen 5
zitplaatsen Tel 15196
* Te koop huiskamertafel +
6 stoelen droogtrommel buffetkastje met bar halkastje,
wandspiegel met console
Tel na 19 uur 18809
* Te koop lederen bankstel,
2x 2-zits » 1-zns kleur natu
rel Tel 02507-17032
* Te koop rollerskates, maat
44 niet gebruikt ƒ45 Tel
18885 b g g 12270
* Te koop rolstoel met twee
soorten beensteunen, i z g st
Tel 18698
* Te koop tapedeck Akai t
4000 DB 2 snelh 3 koppen,
mcl sp en demagnetiseur,
z g a n ƒ175 Tel 0250715815
Te koop VAATWASSER,
Krefft 200, aansluiting 220,
ƒ850 Tel 02507-17822
* Te koop
wasmachine
ƒ75, telescoop ƒ 100, daglichtviewer met geluid, nieuw
m doos, ƒ 250 Bel na zessen
023-291810
Te koop witleren BANKSTEL,
luxe uitvoering ƒ 500, 8-hoek
eiken SALONTAFEL ƒ 125
Tel 12449
* T k Chrysler Avenger, bj
78 loop goed, ƒ 200 Ideale
crossauto1 Tel 16184

Nieuwe faciliteiten m de gezelhge jachthaven „MARINA
MONNICKENDAM" Bel voor
ligplaats 02995-2595
Diverse AROLA 4-WIELIGE
INVALIDENWAGENS, m goede staat, rijden 40 km p u ,
v a ƒ4500 Inl 020-6681168
INKOOP AUTO'S, ± ANWBpr, snelle afw a contant m
vnjw bew , def geen bezw
Tel 020-149352, ook 's av
-*• Alle vrienden en bekenden
bedankt voor de bloemen en
cadeaus bij ons 50 jarig huwelijk Mien en Nico Boon
* Als de zee is als 'n laken
dan pas kunnen de gullenmeppers het maken Haak
probeer eens windkracht 3'
Johan
* Apparatuur om dia's en
films op videoband over te
zetten nw met gar en koopb e w , / 2 5 0 T e l 16085, Herm
Heyermansweg 1, flat 33

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507-14534

* Ook in april heeft de Verg
Vrouwen van Nu een vol en
gezellig programma Word lid
of bel eens om informatie met
tle nr 14462
* Ook 's zomers organiseert
de NVvH bijeenkomsten en
excusnes Komt u eens kijken Vraag vrijblijvend informatie en bel 19583
* Paddy, Edwin gefeliciteerd
met jullie verjaard en een fijne
dag Veel liefs en kusjes, Marcella XXX
* Proficiat met jullie 12'/2jarig huwelijk Henk, Mam,
Patncia, Richard, Jac, Karin,
Grace
Schoonmaakbedrijf

J. van Campen & Zn

voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 02507-18546
SPOED' WOONRUIMTE GE
ZOCHT in Zandvoort of omgevmg voor werkende, studerende jongedame Tel 0250718150, na 16 uur
STRANDSTOELENJONGEN
gezocht Reacties zo sp
mog Strandtent 16 Tropical
Tel 12883 of 13762
Te koop
STUDIEPIANO
Prijs ƒ750 Tel 023-314995
Te koop
BROMMER, ƒ375
Tel 19523
* Te koop 2-pers bed met
Aupmg spiraal, houten ombouw, ƒ 125 Tel 0250715815
* Te koop aangeboden nette goed uitziende stoffen
3+2-zits bank, kl beige/lichtbruin Vraagprijs ƒ 150 Tel
19052
* Te koop bankstel en 2 eetkamerstoelen, m goede staat
Totaal ƒ300 Tel 0250713108

voor al uw
* T k draagbare zwart/wit
schoenreparaties
t v met kamerantenne. Mouli
Corn Slegersstraat 2
nex keukenmachine met toebij het postkantoor
behoren Tel 12498
Tel 02507 15449
* T k elektr kacheltje ƒ 25,
*
Ja
ja het is echt waar, zadroogkap op standaard ƒ 25
terdag 1 april is Esther HollanTel 13037
der jarig11 Gefeliciteerd Floris* T k klembeeld filmcamera, Vis-Softbalteam
8 mm FUJI ƒ 150, dekbed,
200x200 ƒ 40. 2 werkpakken * Jan Koper dankzij jouw
nieuwe stuivers ben ik op va
nw ƒ 50 p st Tel 13868
kantie' Wist Loes wel dat je er
T k LUXE ZONNEHEMEL, zoveel had9 Grijze Jan
1 jr oud bruint zeer goed,
merk Alisun Van ƒ 1795 voor * Joke, nog gefeliciteerd'
Ploeg N Nederlandse Spoorƒ995 Tel 02507-12251
wegen
+ T k teak bureau, hangRob en Ineke
kastje met schuifdeurtjes, 2 * Liefde is
lichteiken armstoelen. lichtei- weer met elkaar te zien
ken salontafel Tel 12498
Lijsten op maat
* T k teakhouten lits-jubij
meaux met splinternieuw matras Tel 13435
Foto Boomgaard
* T k vijvertje, 100x75 cm,
Grote Krocht 26
ƒ30 wiel met 3 versn , Torpe
Tel. 13529
donaaf, mt 26'/3, ƒ30 Tel
12857
* Nieki, veel succes met je
* T k a grote pop ± 95 cm nieuw1 71job Part-time huis(Zapf), grote babypop, 60 cm vrouw ' Harry
(Zapf), kinderboeken (4-6
jaar) Tel 18371.
* T k a leren njlaarzen, maat
41 Tel 02507-19510
* Tka scanner, 16 kan, 3
band , mcl antenne en kabel,
ƒ300 Tel 14992
VERENIGINGSGEBOUW

De Witte Tornado

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
* Zaterdag 1 april is Esther
Hollander jarig Dat wordt
„trakteren'
Tot zaterdag
Esther Paul en Willem

Bruistabletten
Inh 28 stuks

Tandenborstel voor
volwassenen Zacht,
medium of hard

1.25

2 in 1 Tandenstoker
+- tandzijde
tandzijd O 7R
25 stuks
Kleefpasta 50 ml

25 HOUTEN
TANDSNSTOKTRS

Onze veelgeprezen Everclean collectie is vernieuwd!
Met de grootste zorg en deskundigheid hebben wij een
complete serie mondverzorgingsartikelen samengesteld.
En natuurlijkis Everclean zeer voordelig geprijsd. Everclean,
het vertrouwde merk voor uw totale mondverzorging.
Everclean Blue Gel met
fluonde en mineralen

Houten tandenstokers
4 x 2 5 stuks

Ter kennismaking
1.75 3 voor 4.50

Piano's te huur, speciaal
huursysteem voor beginners
van 1 tot 36 maanden ƒ 600
Gratis voorrijden en kijken
Inlichtingen 04490-45033

Tandreinigingsset

o

Autoruiten en kentekenplaten
ook voor lekkages van voor-of
achterruiten (met garantie).

Corn. Slegersstraat 2 B
Tel. 02507-12070
1 film
5rf /7,50 p.d.
5 films

TE KOOP:

SCHILDERWERK
- buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

SPAR SUPERMARKT
vraagt
enthousiaste full-time

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

groentevakman m/v

Vraag vrijblijvend offerte.

25,—p. week
.Verhuur Movie-boxen

visverkoopbednijf

Foto Boomgaard

met jaarvergunning voor strandverkoop,
bestaande uit geheel ingerichte
visverkoopwagen en traktqr, alsmede
diverse inventaris opgesteld in huurloods.

ƒ75.000,-

Foto Boomgaard

Voor trouwtoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

* Zingen kun je altijd leren
Kom het eens bij het Vrouwenkoor proberen Jong of Vrijdag 31 maart VERKOOP
oud, het maakt niet uit, maar van leuke mooie en gekke
COUPONS van ƒ 2,50 - ƒ 10zing luid Tel 14158
ƒ 15 U kunt ook een oud mo• Reflectanten op adverten- deblad m rader patronen
Bob Schmidt
ties onder nummer gelieven meenemen De helft van de
ervoor te zorgen dat het num- opbrengst is voor Unicef
mer m de Imker-bovenhoek
SILHOUETTES
Broodje Burger
op de envelop staat vermeld
Corn Slegersstraat 2
verzorgt HET HELE JAAR en dat de brief geadresseerd
Tel 18599
door * lunchpakketten
wordt aan Centrale Order* borrelhapjes
afd Weekmedia, Postbus * Vroeger deed ik ze al voor
* salades enz
122, 1000 AC Amsterdam Dit je aan de haak, Haak dus
Belt u voor informatie of haal voorkomt vertraging m de be- geen gullengezeur over die
vrijblijvend de folder m onze handelmg
Keur
winkel
* Wij zoeken jonge stem- WONINGRUIL Aangeb 5men ter versterking van het kamerw in A'dam-W , zonnig
woensdag- gel, huurpr ƒ 375 p m Gevr
* De Vrijdagochtend Club Vrouwenkoor,
bedankt voor het prachtige avond 20 uur, De Krocht Inl 2/3-kamerw m Zandvoort,
hrpr ƒ400 p m 020-130473
bloemstuk voor ons 50-jang F Halderman, tel 14158
huwelijk Mien en Nico Boon
* 1 april, echt waar11 Marga
25 jaar de sigaar Gefehciteerd door de bowlinggangers

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentrimster

IJMOND MTS

Wegens omstandigheden
GOEDE TEHUIZEN
gezocht voor
FOXTERRIERS
reu 1 jaar, reu 8 weken en
teef 1 jaar (teef heel lief
voor kinderen)
Reacties tel 02979-87356.

* Wie wil 1 dag per week
tegen vergoeding op mijn
hond passen? Tel 15772

Friedhoffplem 10
2042 BN Zandvoort

WONINGRUIL Aang A'damWatergraafsmeer ged gerenov 3/4-kam mooi ben huis,
gr tuin o/h zd , met 1 et erboven, c v en 2 stookgel Huur
ƒ 365 Gevr te Zandvoort. gezellig huisje of flatje, 1e et
fel 020-930202, mw J. Venema, Willem Beukelsstraat 22
hs, 1097 CS Amsterdam

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Kom eens langs en laat je informeren over:

J. van Campen&Zn
sleutelservice

-

Nu ook autosleutels
op code
Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor
Tel 02507-15449

Te!. 02507-12773

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

VRIJDAG 7 APRIL 1989
van 17.00 uur tot 20.00 uur

30

Telefoon:

BANENMARKT

WOONRUIMTE GEZOCHT
per 1-4-'89 in Zandvoort voor
2 pers Tel 02507-19659.

NVM

Adres:

prijsopgaaf.

Roos en Beeklaan 4
2071 TD Santpoort-N.
Tel. 023-383134
In samenwerking met het G.A.B. „Umond" en een groot aantal
bedrijven organiseert de IJMOND MTS voor alle belangstellenden
weer een BEDRIJVENDAG d.m.v. een

Inl. hr. L. Bouwens,
Celsiusstraat 198,
tel. 02507-14361.

MAKELAAH

* Gevraagd hulp m de huishouding, 3 uur per week Tel
13519
GRATIS
eerste behandeling
AFSLANKEN
Bel onze consulente
tel 02507 14866

Vrijblijvend

voor de zaterdag.

CEilTE makelaars o.g.

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week op donderdag.

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

cassières

Zandvoorts Nieuwsblad

GESPANNEN"?
SPIERPIJN''
VERMOEID''
Probeer eens energie- of
polanteitsmassage
Folder op aanvraag
E Schoorl, 02507-17474

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Marisstraat 13a. Tel. 15186

part-time

Telefoon 17596.
* Voelt u zich aangetrokken
tot een vereniging die zich
inzet voor o a milieuzaken''
Vraag een maandblad van de
NVvH en bel 19583

WONING STOFFERING

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME

en

Woninggids van Zandvoort

* Carola Reurts is 1 jaar
Hoera1 Nog 153 nachtjes sla
pen en dan mag je mijn ver
jaardagstaart komen opeten
Kusje Melissa

7T7fi

Reserveborsteltjes C 7R

Everclean Plus met
fluonde en calcium

WIKA B.V.

GRATIS

Tel. 02507-12614

T

HEMA

of na 18.00 uur 02507-14634
Wika is echt de goedkoopste

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

Everclean Junior
met verlaagd fluoridegehalte l *7C
50 ml
l.-t'J

l O

_Echt Waar Voor Je Geld

Bel 020-739931

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
Uw film op video, / 1,75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek

Everclean Speciaal
met fluonde en
allantoine

2.75

Het was onvergetelijk!
Familie Rückert

glazenwassen]
AUTOVERZEKERING
TE DUUR7
Bel geheel vrijblijvend
\oor een prijsopgave
OLOF GORANSSON
02507 18505 (ook s avonds)
Een voordelige maand
of kwartaalpremie is
ook mogelijk
Vrijdag 31 maart VERKOOP
van leuke mooie en gekke
COUPONS van ƒ 2 50 ƒ 1 0 ƒ 15 U kunt ook een oud mo
deblad m rader patronen
meenemen De helft van de
opbrengst is voor Unicef
SILHOUETTES
Corn Sleoerssttaat 2
Tel "18599

Tandenborstels voor
kleuters tot 4 jaar en
kinderen vanaf 4 jaar

bedankt iedereen heel
hartelijk voor de vele
bloemen en kado's bij
de opening van de nieuwe manege.

SN O W WHITE
Tel 02507-17935

Het goede nieuws van de Hema
gaat van mond tot mond.

Manege Rückert

HEDEN INBRENG van goederen voor de veiling van april
VEILINGGEBOUW AMSTEL- "i VOORDEELPARTIJEN "'
VEEN, Frans Halslaan 33, plavuizen - marmer - wandteA'veen
Tel
020-473004 gels, mm afname 30 m2
( s Maandags gesloten )
Info 02940-13276 ook na 18 u
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland Bel
voor gratis infoboek 0206657658 Inruil en fin mog

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres7 Dat hebben wij voor u1
Inl tel 02907-5235
* Het is een wonder Ernst
heeft 3 dagen bij me gegeten
en 2 dagen bij me geslapen
Phihp
* Hoera' Vandaag wordt
onze Carola alweer 1 jaar Gefeliciteerd door Papa, Mama,
Opa, Oma en Dmkie
* In een koop 200 langspeelplaten Tel na 19 uur
18335
* Irene m Singapore happy
birthday1 Kusjes Oma Bert,
Tonneke Evelme, herbert,
Jack, Hilde en Melissa uit
Zandvoort, Holland XXX

VACATURES
TOEKOMSTIGE WERKGELEGENHEID
BEDRIJFSOPLEIDINGEN - LEERLINGSTELSEL
HER-, OM- en BIJSCHOLINGSCURSUSSEN
SOLLICITANTENBANK G.A.B. „IJMOND"
AVOND- DEELTIJD OPLEIDINGEN
DAGOPLEIDINGEN (KMBO-MBO-HTS-T.U.

Eindhoven/Amsterdam)

Directe informatie kan je op deze dag krijgen van o.a.:
1. De Ruyter Verenigde Bedrijven b.v. 2. H.T.S. Haarlem. 3. Polec Haarlem. 4. Techno Time b.v. 5. Geveke Elektronics
b.v. 6. Slokker Bouwmaatschappij b.v. 7. Avoplast Amsterdam. 8. Ned. Rotogravure Maatschappij. 9. Weistaai b.v. 10.
S.B.K. Technologisch Opleidingscentrum. 11. G.T.I. Haarlem. 12. Colpitt b.v 13. Maritiem Instituut Umond. 14. Van
Essen Netwerken b.v. 15 Hoogovens Umuiden. 16. Regionaal Orgaan Leerlingwezen. 17. Fokker Aircraft b v. 18
Philips Nederland. 19. K.M.B.O. Umond, Velsen-Noord. 20. Volker Stevm Materieel. 21. Van Hattum en Blankevoort.
22. Dietvorst Machinefabriek b.v. 23. Stichting B.O.B. 24. Gasservice Kennemerland. 25. D.S M. Meststoffen b.v. 26.
Werknet Beverwijk. 27. Vermeer Grond en Wegen b.v. 28. Ing bureau "Oranjewoud" b.v. 29. Crown van Gelder
Papierfabrieken n.v. 30 Technische Universiteit Eindhoven/Amsterdam. 31 Dactylo Haarlem 32. Koninklijke
Luchtvaartmaatschappij K L.M. 33 Pharmachemie b.v. Haarlem. 34. Chr Nationaal Vakverbond. 35 B B B
Amstelveen. 36. Leerlingstelsel Installatietechniek. 37. Aannemingsbedrijf J G Nelis b.v. 38. Koninklijke Marine. 39
Comprimo. 40. A.S.B. Haarlem. 41. Stichting Werkgelegenheid Amsterdam. 42. P.T.T Telecommunicatie Haarlem. 43.
Nolle Amsterdam b.v. 44. Stichting Middelbaar Beroepsonderwijs, Technisch onderwijs. 45 Stichting Middelbaar
'
iderwijs 46 Stichting Middelbaar Beroepsonderwijs, K.M.B.O 47. G A B
Beroepsonderwijs, 'Laboratorium
onderwijs
„Umond ', Beverwijk. 48 G A B. ,.Umond ', Beverwijk

l
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'apierbak voor kranten en tijdschriften

ZVM-zaterdag
kampioen?

ZANDVOORT - Zandvoort
lt sinds kort acht papierbakn, waarin men oude kranten,
dschriften en ander oud pa'er kan ^deponeren. Dit matekan dan opnieuw ge,1-uikt worden als grondstof in
papierindustrie. Wethouder
jan Caspel stelde de bakken
jonge week officieel in gej-uik.

ZANDVOORT - De Zandvoortmeeuwen zaterdagvoetballers kunnen aanstaande zaterdag kampioen worden. Het belooft
dus een spannend dagje te
worden.
Daarvoor moeten de heren in
de belangrijke confrontatie tegen SVJ, de laatste competitiewedstrijd, twee punten pakken.
Dan hangt het verder af van nvaal KIC.

De papierbakken zijn verspreid
ll'er de gemeente opgesteld naast de
|eds geplaatste glasbakken, zodat
Jen op één plaats terecht kan om
eide soorten huisafval te deponejn en zo de natuur een handje te
. Naast het parkeerterrein ter het postkantoor verrichtte
iethouder Van Caspel dinsdag de
in gebruik.
Naar deze locatie is ook de glasik aan de Louis Davidsstraatlaadhuisplein verhuisd, in het beng van de verkeersveiligheid en
;n vandalisme tegen te gaan.
Wat dit laatste betreft zijn de paierbakken ook minder te 'benut>n' voor ongewenste 'versier'-activiiten.
Ook de glasbak op de hoek

Als dit team zaterdag één punt
verspeelt, dan zijn de Zandvoorters kampioen. Wint KIC, dan
komt er een beshssingswedstnjd. De strijd tussen Zandvoortmeeuwen en SVJ begint
om 14.30 uur op het terrein aan
de Vondellaan.

• Wethouder Van Caspel stelt de oud-papierbakken officieel in gebruik.
Foto Bram Stipen

Heemskerckstraat/Engelbertstraat
is verhuisd naar het Friedhoffplem,
eveneens in gezelschap van een papierbak. Naar verwachting zullen de
bakken per week en per stuk zo'n
twee- tot driehonderd kilo oud papier opleveren, wat de gemeente we-

kelijks rond de J 200,- bespaart.
Volgens een medewerker van Publieke Werken hoeven scholen en
verenigingen niet bang te zijn voor
minder inkomsten door het ophalen
van oud-papier, omdat deze kanalen
gewoon blijven bestaan.

SUPER
Ruime parkeergelegenheid.

Rundergehakt
kilo

TV sticks
gemarineerd of naturel
kilo

Celsiusstraat 192 - Zandvoort

Runderriblappen

8?°

kilo

495

Spar banketbakkers
roomijs
199

Jonagold

literbak

Spar Pils

klasse 1 maat 70/80
kilo

198

krat 24 x 0.3 liter

1075

PuhlikalJü d a rug U) n d in duur dil lildd IN s mi in Jt n imj n LI tl L Si r hl u ij lilt i li Hi l in i

Van Tetterode
op de radio

ZANDVOORT - De Zandvoorter Edo van Tetterode zal
vrijdagmiddag tussen 14.00 en
15.00 uur via Hilversum 5 een
waardoor de samenwerking m het machine. PSVH kreeg de kans om verklaring afleggen over de
team beter wordt. En dat brak ons terug te komen in de wedstrijd en huidige situatie van het l Aprilvanavond op".
maakte hier dankbaar gebruik van -genootschap.
Doordat Sporting ook nog ging gros-

[eren Sporting OSS te zwak voor PSVH
ZANDVOORT - Zelfs een 1|o voorsprong in de tweede set,
e het heren Sporting
Sss-team geen setwinst op,
jraardoor PSVH met 3-0 won.
Coach Jan Dietz, die van de terugitreden Eob van Straaten de cpa;ung van Sporting OSS heren l
ir de laatste wedstrijden van dit
nzoen overgenomen heeft, toonde
ich na afloop van de wedstrijd teen PSVH licht teleurgesteld.
„Ik moet zeggen dat Sporting relelijk speelde, maar PSVH was coljctief sterker. Die jongens hebben
iet voordeel dat zij enkele malen m
e week met elkaar kunnen spelen,

ZANDVOORT - De regiona3 radiozender Radio Noordlolland houdt op l april een
ïiarathonuitzending van elf
.ur waarin het milieu centraal
taat.
's Ochtends rijdt Radio Noordïolland met een trein door de proincie. De trein vertrekt om acht uur
anuit Hilversum, om half negen be:eedt de omroep vanaf het centraal
tation in Amsterdam aandag aan
et honderdjarig bestaan hiervan,
p station Alkmaar wordt gepraat
ver het fileprobleem en in Haarlem
•aar de trein om half elf aankomt,

sieren in persoonlijke fouten kon
PSVH de set alsnog met 15-13 afsluiten. Tot 7-7 ging het gelijk op in de
derde set, daarna was het een gelopen koers voor de politie sporters
uit Haarlem.

Fel
PSVH trok van meet af aan fel van
start zodat Sporting nauwelijks de
kans kreeg om m het spel te komen,
15-5. Veel beter verliep het in de
tweede set.
De serve lag diep in het achterveld
bij PSVH, die daardoor moeite had
met het verwerken van de pass.
Bij Sporting lukte daarentegen alles en in no-time stond het 1-10 op
het scorebord.
Maar daarna haperde de Sporting

Vrijwillige Hulpverlening
17373

Radio Noord-Holland
in ban van het milieu
wordt aandacht besteed aan het
honderdvijftigjarig bestaan van de
spoorwegen.
's Middags varen de radioreporters over het IJsselmeer, waar de
kwaliteit van het drinkwater dat
hieruit wordt gewonnen onder de
loep wordt genomen. Ook de problemen van de vissers op het meer, de

DAKSERVICE
Gespec in
Garant Gum
daken 4 mm _-

45,- p.m.2 gelegd.
Pannedaken timmer- en
metselwerk

Tel. 02507-16551

bootrecreatie, de plannen met de
Markerwaard en de vervuiling van
de randmeren komen aan de orde.
Het is mogelijk om mee te reizen
met de radio. De NS vergoedt de
reiskosten voor tremgangers die op
een bepaald moment naar huis willen. De mogelijkheden om op de
boot mee te varen zijn beperkt. Aan

WONINGRUIL
Aangeb. flat in de
Lorentzstraat.
Gevr.
ééngezinswoning.
Zandvoort-Noord
geen probleem.

Het is een ingelaste uitzending
van een half uur, waarin Van Tetterode, secretaris-generaal van het l
April Genootschap, geïnterviewd
wordt door Gerrit den Braber.
Tevens zullen fragmenten te horen zijn van vroegere activiteiten
van het genootschap. Het genootschap wordt momenteel 'gereorganiseerd' en is dit jaar op l april dan
ook nog niet actief. Meer hierover
hoort men tijdens de uitzending.
het eind van elk uur kunnen luisteraars bellen met de 'milieulijn' waar
deskundigen problemen met betrekkmg tot het milieu trachten op te
lossen. Aan het eind van de uitzendmg praten verslaggevers met milieudeskundigen, zoals gedeputeerde Geert de Boer.
Radio Noord-Holland zal vanaf 3
april meer zendtijd verzorgen. Behalve het avondprogramma wordt
er in de toekomst ook tussen twaalf
en een uitgezonden. Daarnaast verzorgt de regionale zender tussen
kwart over zeven en acht uur een
uitzending. De zender is in Zandvoort te ontvangen op 106 8 Mhz.

Gevraagd

huishoudelijke
hulp
vrijdag
09.00-14.00 uur
boven 35 jaar

Tel. 12162.

Gevraagd:

Banketbakker M/V)
Serveerster/
Kelner

Woningruil:

HOOFDDORP
2 kam.won.

(2 verdiepingen)
Gevr:

3 a 4 kam.flat

Soll:

Tel. 14738
Haltestraat 13

te Zandvoort
Tel. 02503-32801
of 02507-16919

Te huur
2 gestoff. kamers
met keuken
gebr. d.t.

675,- all in
Tel. 02507-12150
of 13050

Ga je niet op vakantie en zit je niet
meer op school??
Kom dan eens langs.

Steengrill restaurant
„de Vuurboet"
vraagt nog een

leuk meisje of jongen

TROUWPLANNEN?

voor de bediening, ± 17 a 18 jr. Voor het
seizoen en 's winters weekends.
Tel. 12092-17616.

Als u van plan bent te gaan trouwen zorgt Felicitas er voor dat ook u m
het bezit komt van het Felicitas feliatatiepakket. Helemaal gratis.
Dit pakket wordt u namens een groot aantal vooraanstaande
Nederlandse bedreven persoonlek gepresenteerd door een hostess
van Felicitas. In dit pakket, waarvan de waarde meer don tachtig
gulden bedraagt, treft u ook een huweli|ksgeschenk aan van
Het Parool en verder tal van reductie- en waardebonnen die u goed
van pas zullen komen.

SOMMIGE GOEDZIENDEN
ZOUDEN DAAR EENS
AAN MOETEN DENKEN.
Zo'n honderdduizend Nederlanders hebben te kampen met slechtziendheid
Dat is niet zielig, maar wel verdraaid
lastig Want sommige slechtzienden kunnen
bijvoorbeeld overdag redelijk goed zien
Maar 's avonds praktisch geen snars
Anderen zien een paar vierkante centimeter scherp, maar alles er omheen wazig
Zo zijn er vele vormen van slechtziend-

heid, waar weinig of niets aan te doen is
U kunt er wel iets aan doen
Heel af en toe Gewoon door begrip te tonen
Of waar nodig een helpende hand uit te steken
Soms herkent u een slechtziende aan
de button die verkrijgbaar is bij de Nederlandse
Vereniging van Blinden en Slechtzienden, Postbus 2344, 3500 GH '
Utrecht, telefoon 030 - 93 11 41

FOTO FOCUS

uur service
VIERT HET EERSTE JUBILEUMJAAR
en omdat het bij ons feest is, krijgt iedere klant bij
inlevering van een volle kleurenfilm een GRATIS
vergroting van 20x25 tot 31 -4-1989, en dat is niet alles.
KIJKPLEZIER VOOR
TWEE
VOOR DE PRIJS VAN!
ÉÉN

undvlees!^

Vul dus snel onderstaande bon in en stuur hem vandaag nog op.
Ook als u iemand anders kent die trouwplannen heeft kunt u ons dit
laten weten.

Als u bij ons Kodacolor Gold film koopt in
voordelig dubbelpak, ziet u op de verpakking een
waardezegel. Levert u twee van deze waardezegels
straks samen met uw volgeschoten filmrolletje bij
ons in, dan krijgt u bij elke foto een extra afdruk
gratis.
Graag ontvang ik ti|dig vóór mi|n huweli|ksdag
bezoek van een hostess van de Felicitatiedienst.
Naam bruid:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:
Naam bruidegom:
Adres:
Postcode

Plaats:

Telefoon:
Huweli|ksdatum:
Stuur de bon, vóór de huweh|ksdatum, naar Felicilas,
Antwoordnummer 1081 2, 2350 VB leiderdorp
Op de envelop hoeft u geen postzegel Ie plakken

OUCHERIE

Wij drukken zelf uw foto's af.
Voor een optimaal resultaat
gebruiken wij voor de afwerking
uitsluitend Kodak papier en
chemicaliën. Bovendien wordt de
afwerking gecontroleerd door het
Kodak computersysteem voor
kwaliteitsafwerking. -Een betere
garantie voor meer kijkplezier en
zekerheid is er niet.

FOTO
FOCUS
1 uur service
Haltestraat 37, Zandvoort

Prijzenfestival in
ZANDVOORT en DIRECTE OMGEVING

KOMT HET PROMOTIETEAM BIJ U LANGS?
Het Zandvoorts Nieuwsblad pakt uit!
Ons promotieteam zal door de wijken trekken en misschien bij u
aanbellen en dan een vraag stellen over het Zandvoorts
Nieuwsblad.

Zoals u ziet een prachtig prijzenpakket!

Als u de vraag goed beantwoordt, mag u een van de vele prijzen
trekken.

Bewaar 'm, want misschien belt ons
promotieteam bij u aan!

DEZE PRIJZEN KUNT U WINNEN:
l Fuji DL-15 kleinbeeldcompactcamera t.w.v. ca./ 150,-

Let dus op het Zandvoorts Nieuwsblad,

aangeboden door:

Nieuwsblad

4 DINERS VOOR 2 PERSONEN, Hotel-Café-Restaurant

dertien weken voor maar ƒ 10,=

beschikbaar gesteld door
„de Zonnehoek", Bloemendaal

Naam
Adres

4 PAAR „ADIDAS" SPORTSCHOENEN, beschikbaar gesteld door
Herman Harms Shoe-Bizz, Zandvoort.

Postcode

Plaats

Giro/bank
Telefoon _

(i v m controle bezorging) l WK

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ425* O kwartaal ƒ1350 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75

4 x FRUITMAND t.w.v. ƒ 50,-, beschikbaar gesteld door
Aart Veer, Zandvoort.

* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven

100 QUICKSNAP FOTOCAMERA'S, beschikbaar gesteld door Weekmedia.

bellen kan ook' 020-668 1300

Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam

100)

- Asc taurant

Bloemendjdl aan zee
Tel 023-252280

duwt a la cane
icccptie
tamihefubt
bntihn
(jenoon een kopje koffie
U bent \an harte uelkom.

HERMAN HARMS

Uw groenteman in Zandvoort met
service en kwaliteit.
Grote Krocht 25, Zandvoort.
Tel. 14404.

Shnebizz
Grote Krocht 22 - Zandvoort
M
D
S|

ELKE WEEK
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Los nummer ƒ1,-

Nieuws
49e jaargang nummer 14

Op 'vakantie' in eigen dorp
ZANDVOORT - 'We zijn
echt met vakantie'. De zes bewoners van Huis in de Duinen zijn het duidelijk met elkaar eens Zij genieten bijzonder van hun tijdelijk verblijf
m hotel Queenie aan het
Kerkplein Twee maanden logeren zij hier, in verband met
de sloop en nieuwbouw van
aanleunwoningen van het bejaardencentrum Daarna betrekken zij voor een maand of
tien wisselwonmgen m Zandvoort Noord
"We worden hier prima verzorgd" De meningen zijn gelijkluidend, zo blijkt tijdens een van de
dagelijkse thee uurtjes m het luxe
restaurant van Queenie De zes ou
deren zijn de dames A van Daalen,
E Zwaneveld, Lavertu en Smit Bisenberger (afwezig toen de foto ge
maakt werd), plus de heren A van
der Kuur en D J van Duijn Voor
hen was er geen ruimte meer in de
drie oude blokken aanleunwomn
gen, die voorlopig blijven staan als
wisselwoning De overige drie zijn
de afgelopen weken gesloopt om
ruimte te maken voor nieuwbouw
"We hebben het uitstekend naar
onze zin", verklaart het gezelschap, dat de afgelopen vier weken
al een hechte band is gaan vormen
Men ontmoet elkaar tijdens de
maaltijden en het thee uurtje Bedienmg en keuken worden hoog gewaardeerd "We zijn waarschijn
lijk allemaal wel wat aangekomen,
maar daar gaan we wel weer aan
werken als we hier weg zijn", laat
de heer Van der Kuur weten Maar
behalve van het eten genieten de
hotelgasten ook uitermate van de
locatie, midden in het dorp
Vervolg op pagina 3
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Overtreders worden zander pardan bekeurd

Politie start intensieve contra
op het gebruik van
ZANDVOORT - Automobi
listen krijgen vanaf maandag
te maken met veelvuldige en
intensieve politiecontroles op
het dragen van de autogordel
'Niet dragen is betalen', aldus
een politiewoordvoerder De
actie, die in heel Noord Holland wordt gehouden, duurt
tot en met 12 mei Het doel is,
het 'draagpercentage van auto
gordels' aanzienlijk te verhogen

• Vijf van de zes bewoners van Huis m de Duinen op het balkon van
hotel/restaurant Queenie. "We genieten er echt van"
Foto eerioit

De politie krijgt de opdracht al
leen repressief op te treden, wat be
tekent dat overtreders, dus degenen
die hun gordel met dragen, onmid
dellijk worden bekeurd Waarschu
wen is taboe De controles worden
opvallend uitgevoerd om te laten
merken dat men er veel aandacht
aan besteedt De verkeersdeelne
mers krijgen folders en stickers uit • De Zandvoortse autocoureur Jan Lammers heeft zelf al veel baat gehad
gereikt om het belang van het dra bij het dragen van een autogordel.
Foto Bram Sl|nen
gen van autogordels nog eens duide
lijk te maken
ker voor, dat de rechter de verant helm voor bromfietsers en de aan
"Deze provinciale actie wordt on woordelijkheid voor de lichamelijke pakken van het alcoholgebruik Vol
dersteund door het Ministerie van gevolgen bij een ongeval, afwentelt gens de specialisten kan zonder
Verkeer en Waterstaat en door Vei op de betrokkene zelf, indien deze meer gesteld worden, dat het correct
lig Verkeer Nederland", aldus bnga geen gordel heeft gedragen Ook als dragen van autogordels door be
dier Hans van den Bos, coördinator hij of zij geen schuld heeft aan het stuurder en (vooral) voorpassagier
een sterk preventieve werking heeft
van de actie m Zandvoort De pro ongeval
vincie hoopt zo n positief gedrag
ten aanzien van schedel en hersen
van automobilisten te bereiken, dat
letsel De gordel dient aangespannen
er jaarlijks in Noord Holland onge
te zijn en het goed functioneren van
Hersenletsel
de oprolautomaat is essentieel
veer veertig mensenlevens minder
verloren gaan "Om over zwaarge
Tijdens een lezing over de actie,
wonden maar niet te spreken", aldus die onlangs werd gehouden, wezen
de brigadier
medisch specialisten erop, dat het
De laatste tijd komt het steeds va dragen van autogordels een van de Jan Lammers
belangrijkste wapens is in de strijd
De Zandvoortse autocoureur Jan
tegen ongelukken met zwaargewon Lammers is benaderd om een steen
den of dodelijke afloop Dit werd tje bij te dragen aan de actie Deze
aangetoond met grafieken Andere gaf te kennen hier volledig achter te
reeds aangewende maatregelen zijn staan Zelf heeft hij m het verleden
het verlagen van de maximum snel reeds veel baat gehad bij het dragen
heid, het verplicht dragen van een van een gordel Dit heeft hem een

Gemeente, Vendorado en Stichting Circuit Park Zandvoort zitten op één lijn

Plannen interim-circuit ver gevorderd
ZANDVOORT - De kans dat
er een interim circuit aangelegd wordt, is een stuk groter
geworden Gemeente, Vendorado en Circuit Park Zandvoort zijn het in principe met
elkaar eens en buigen zich nu
over de details Bovendien
heeft de Provincie Noord-Holland geen bezwaar tegen de
aanleg
Het interimcircuit, met een traject
van ongeveer 2400 meter, is een tus
sen oplossing voor zolang het plan
voor het gecomprimeerde circuit
niet kan worden uitgevoerd Zoals
bekend kan dat laatste nog een poos
op zich laten wachten, aangezien
nog aan een aantal voorwaarden, zo
als een Milieu Effecten Rapportage,
moet worden voldaan De tussen op
lossing is met name bedoeld om
Vendorado de ruimte te geven fase
twee van het bungalowpark te bou
wen, aansluitend op fase een Fase
twee is gepland over de circuitbaan
heen op een deel van het huidige
binnenterrein

Grapje wel
gewaardeerd
ZANDVOORT - Garna
len van twintig centimeter
lang Bij welke rechtgeaarde garnalenhefhebber zou
alleen al bij de gedachte
daaraan het water met in
de mond lopen Helaas
moest het een droom blijven

Het bleef wat stil, afgelopen
zaterdagochtend op het strand
Zandvoorters zrjn een nuchter
volkje, dat kennelijk niet zo
gauw warm loopt voor een op
merkelijke visvangst Het was
maar goed ook, want zelfs de
garnalenvissers, die op dat mo
ment nog een trek zouden doen,
bleven thuis achter de kachel
Toch lokte de l april grap, be
dacht door een medewerker van
het Zandvoorts Nieuwsblad,
waarderende opmerkingen uit
in het dorp De Gamba's deden
zich later best smaken

Omdat Vendorado groot belang
heeft bij de aanleg van het interim
circuit, is deze partij bereid hier een
flink bedrag in te steken "Wij zijn
bereid een substantiële bijdrage te
leveren", aldus de heer Kruijff, voor
zitter van de hoofddirectie Hij schat
het bedrag op rond de zeven ton
"We zitten in principe aardig op
een lijn", aldus de heer Bernelot
Moens, voorzitter van de Stichting
Nieuwe Accomodatie Circuit "Maar
er moeten nog de nodige details ge
regeld worden, met name over de
technische uitvoering, de kosten en
de tijd" Voor het interim circuit
moet nog een baanontwerp gemaakt

worden, waaraan de sportbonden
een licentie moeten verlenen voor
nationale en zo mogelijk internatio
nale races
Bernelot Moens bevestigt dat het
een belangeloze medewerking van
het circuit is, aan de wens van Ven
dorado om door te kunnen gaan met
bouwen "Wij zijn Vendorado hier
mee op een hele bijzondere manier
ter wille geweest" Op de vraag of de
stichting dan niet een vergoeding
van alle kosten van de aanleg wil
eisen, is zijn antwoord "Misschien
doen we dat ook wel Met dit tracé
lopen wij met vooruit op het accom
modatieplan', benadrukt hij "Het is
een noodoplossing"

heten vanaf donderdag al dui- hebben zij twaalf procent m te ha
delijk merken dat ook zij het len
nu zat zijn om onderbetaald te
"Enkele jaren geleden isbij de CA
worden
O Ziekenhuiswezen, dat wil zeggen

enkele jaren, de rapporten liggen
klaar Maar niemand krijgt ze ter
inzage omdat daarop, als deze be
kend zouden worden, ons salaris af
gesteld moet worden En daarvoor
verpleeghuizen en ziekenhuizen, het wordt geen geld beschikbaar ge
functiewaarderingssysteem toege steld Dus dat houden ze gewoon af
past en zijn de lonen behoorlijk op
getrokken, al lopen die achter', al
dus een woordvoerster 'Maar voor
de CAO bejaardenhuizen is dat nog Zwaarder
De verzorgenden die zonder on
nooit gedaan En nu is het onze zorg
dat het functiewaarderingssysteem regelmatigheidstoeslag ongeveer
ook in de bejaardenzorg wordt toe tussen de J1200, en J 1500 netto pei
maand verdienen \\ijzen erop, dat
gepast
Een dergelijk systeem bestaat al het werk steeds zwaai der wordt
Enerzijds doordat er, dooi de over
heidsbezuimgingen
voortdurend
gekort wordt op de personeelsbezet
ting, terwijl anderzijds de zwaarte
van de zoig steeds toeneemt 'Zo
heb je voor de avonddienst maar
drie mensen op honderdvijftig be
woners Dat kan gewoon niet Vroe
ger hadden we dezeltde bezetting
maar toen ging dat nog
Deze verandering komt doordat
de bejaardenhuizen steeds meer
mensen in huis knjgen die vioeger
verpleegpatienten zouden zijn Toch
zijn de verzorgenden nu nog bereid
hun eis te beperken tot het instellen
van het functiewaaidermgssysteem
en een salarisverhoging van 5°o ook
al blijven zij daaibij achterlopen bij
de verpleging Komende week zul
len zij oveileg plegen met het peiso
neel van bejaaidenhuizen in de re
gio, om samen actie te voeren

Waterstanden
Datum

HW

LW

HW

LW

6apr
0409 01 42 16271216
^ apr
0451 0229 1709 1245
R
apr
0530 01 06 1756 13 3b
9 apr
0613 01 43 1837 1415
10 apr
0655 0240 1926 1504
0741 0326 2019 1554
11 apr
12 apr
0836 0416 21 15 1645
13 apr
0944 0506 2234 1750
14 apr
11 14 0600 -- 1904
Vaanstanden
Donderdag 6 apr NM 05 33 uur
Spnngtij 8 apr 05 30 u NAP+113cm

Uitnodiging

• De bejaardenverzorgenden zijn nu ook, sinds afgelopen donderdag, m actie gekomen voor een loonsverhoging.
Folo Berloll

• TZB is door de mazen
van het net ontsnapt aan
degradatie.
Pag. 5
• De jonge Zandvoortse
skateboardnjders vertoeven tot hun verdriet nog
steeds op de pumstort bij
het circuit.
Pag. 9
• De bouw van de appartementen op 'Sterre der
Zee' is weer een stapje
dichterbij gekomen.Pag. 9
keer zelfs waarschijnlijk het leven
gered ' Het dragen van autogordels
moet, ook buiten het circuit, zo nor
maal zijn als het omdraaien van het
contactsleuteltje ', aldus de coureur
' Het is gewoon een kwestie van wen
nen en elkaar een goed voorbeeld
geven Ouderen moeten deze ver
plichtmg aanwennen en jongeren,
die er al mee zijn opgegroeid,
moe
ten hen hier zelfs op wijzen 1 '

een gemiddelde verkoopprijs van
J149 000, De flats waarin deze wor
den ondergebracht, worden maxi
maal vier verdiepingen hoog Daar
naast komen er elf eengezinswonm
gen in de vrije sector
De maatstaven voor de toewijzing
zouden aanvankelijk gelijk zijn als
bij de nieuwe woningen aan de Sop
hiaweg, nadat deze door het college
gewijzigd waren Op aangeven van
Jongsma, fractievoorzitter GBZ, hè
vig gesteund door mevrouw Joustra
VVD krijgen ook de starters jonge
Zandvoorters die geen woning ach

terlaten, nu een plaatsje in de lijst
kanshebbers 'Die groep wordt al
tijd vergeten aldus Jongsma
De inschrijving, nog aan te kondi
gen m een advertentie, begint over
enkele weken De maatstaven die
worden gehanteerd bij de toewij
zing zijn als volgt Het eerst in aan
merking komen degenen die een
eensgezmswonmg achterlaten, 2 ge
zmsflat V Lennepweg/Sophiaweg, 3
4 kamerflat EMM, 4 2 kamerflat ge
meente/EMM, 5 starters, 6 particu
liere huurwoning 7 particuliere
koopwoning

(ADVERTENTIE)

Bejaardenverzorgenden nu ook op de
voor vijf procent loonsverhoging bres
Langs de Zandvoortselaan hadden
zij grote spandoeken opgehangen
met teksten als 'Twaalf procent is
veel, dus vijf procent is reëel' en 'Wij
willen o zo graag, maar ons loon is
veel te laag' De bejaardenverzorgen
den stellen dat zij wat het loon be
treft nog verder achter lopen dan de
werknemers in de verpleging En in
vergelijking met het bedrijfsleven

• Mevrouw Van der Heijden heeft als eerste meuwe ambtenaar van de burgerlijke stand een prima
start gemaakt.
Pag. 3

'Starters' krijgen kansje op Premie-C woning

Omdat voor het interim circuit,
dat een deel van het rechte stuk
overlapt, nergens meer dan drie me
ZANDVOORT Binnen enter grond afgegraven hoeft te wor kele weken start het bedrijf
den, is er geen ontgrondingenver Hillen en Roosen uit Amster
gunning nodig
dam met de bouw van zevenenGedeputeerde Staten zijn enkele zestig woningen op het terrein
dagen geleden dan ook akkoord ge naast het boulevardgebouw
gaan met deze tijdelijke oplossing van Vendorado De inschrijOok omdat dit tracé voldoet aan vingsvolgorde is reeds vast gesporttechmsche, exploitatieve en steld Daarbij wordt nu ook ge
veiligheidseisen Er is ook geen ge dacht aan 'starters'
luidhindervergunning nodig
Op het terrein nabij de Van Len
Toch is er vanuit diverse hoeken
ook kritisch gereageerd op het plan nepweg, Burg Van Alphenstraat en
Meer hierover op een van de binnen De Ruijterstraat komen zesenvijftig
pagina's
premie C woningen te staan met

Verplegend en verzorgend personeel massaal naar het Raadhuis

ZANDVOORT - Verplegenden en verzorgenden uit Zandvoort, gesteund door vele sympathisanten, zijn gisteren in
grote getale de straat opgegaan
om te pleiten voor 5% loonsverhoging Het betrof medewerkers van Nieuw Unicum, het
Dr Plantmghuis, Huis in de
Duinen en Huis in 't Kostverloren Daarmee zijn nu ook de
bejaardenverzorgenden m actie, 'uit het verdomhoekje', ge
komen De bej aar denver zorgenden van Huis m de Duinen

Oplage 4650

Gisteren sloten zij zich aan by de
verplegenden, die zich massaal naai
het Raadhuis begaven om burge
meester Van der Heijden om een
symbolische helpende hand te vi a
gen Hij kreeg een veipleegschoit
aangeboden en \\erd uitgenodigd
om vandaag op Nieuw Unicum teza
men met directie en diensthoofden
een aantal bedden op te maken
\ei\olg op pagina .5

ERVAREN VERKOOPSTERS
gevraagd
voor onze vestiging in HAARLEM en ZANDVOORT
Schriftelijke sollicitaties richten aan

B.V.
Spekstraat 1 - 2011 HM HAARLEM

Iets te vieren of ni
Het echtpaar Van Eltcren-Bakkcr viert woensdag zijn vijfenvijftigjarigc bruiloft. U leest erover in deze krant. Menig Zandvoorter
zal vooral de sympathieke heer Van Elteren kennen, vanwege de
diverse sociale functies die hij in het dorp heeft bekleed. Het Zandvoorts Nieuwsblad besteedt veel aandacht aan Zandvoorters. Of ze
nou iets te vieren hebben of niet. Neem ook een abonnement en u
hoeft niets te missen.

Naam
Adres
Postcode

Plaats

Giro bank
Telefoon .

(i v m controle bezorging) l WK

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ 4 2 5 ' O kwartaal ƒ1350 O halfjaar '2475 O jaar ƒ4475
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon m open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia
Antwoordnummer 10051 1000 PA Amsterdam

g "710371"017003"

bellen kan ook: 020-668.1300
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Dokter G. J. J.

FAMILIEBERICHTEN
HOERA!
Kim en Lucke

DRIE STUDIES VOOR EEN
WERKKAMERRAAM.

25 jaar huisarts
in Zandvoort

ht'bben een xoon

Rickard
Kun de Bruin
I ucke Lundqust
PL 61(>:> Krokstrand
IS-'OO Stiomstad
Zweden
De overgrootouders
Piet en Sonja de Bruin
oudtante Sonja
oom Riek.
HOERA

Rob en Wil

van 16 uur tot 19 uur.

Op 17 j pril zijn
25 jaar getrouwd
Hartelijk gefeliciteerd

1 3-kamerflatwoning
SOPHIAWEG 11
Voor elk werkkamerrddm heeft 'Luxaflex' rdambckledmg
een ingenieuze oplossing Maar ook in kamers waar wordt geluierd,
gepraat of gegeten, morgen 'Luxaflex' produkten vooreen sfeervol interieur Met meer clan vijf varianten en meer dan 100 kleuren en dessins
Wij, specialisten in'Luxaflcx' raambeklcding,
leggen u graag de mogelijkheden uit Is dat niet iets om
eens een studie van te maken-'

Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.
Ton, Cor, Marja,
Anja, Edwin en Greta.

193-1
Op woensdag 12 april 1989 zijn

1989

Indien u mee wilt doen aan het gemeenschappehjke cadeau, kunt u uw bijdrage
storten op:
rek.nr. 32.63.36.591 van de Rabobank
Zandvoort t.n.v. H. Hoogland onder vermelding van „Cadeau Dokter Mol"

KEUR en zoon

Het comité
„Dokter Mol 25 j. huisarts".

Gaston van EIteren

Paradijsweg 2, Zandvoort

en

LUXAFLEX® EEN SPEL MET LICHT EN SFEER.

Lenie van EIteren-Bakker
55 jaar getrouwd.
Ter gelegenheid hiervan zal er die dag van 17.00
tot 1900 uur een receptie worden gehouden in
„Huize Kostverloren Burg. Nawijnlaan l te
Zandvoort.
Alle vrienden en bekenden van toen en nu zijn
van harte welkom.
Lenie, Valentme, Pim, Karin en Bart.
Jhr P. N. Quarles van Uffordlaan 60
2042 PS Zandvoort-

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa.

Kroonenberg

echtgenote van A. de Joode
Geb. 8-8-1906
Overl. 4-4-1989
Zandvoort:
A. de Joode
W. G. de Joode
W. A. de Joode-Kloosterhuis
Haarlem:
U. W. Oosterbaan-de Joode
G. Oosterbaan
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
2042 LE Zandvoort, 4 april 1989
Stationsstraat 2
De teraardebestelling heeft op donderdag 6 april
op de algemene begraafplaats plaatsgevonden.

van de

Speciaal bedanken wij Fred Paap
van Café ARIE KOPER, die als
grote animator dit spektakel
mogelijk maakte.

Ook beeldhouwer en kunstenaar
Edo v. Tetterode bedanken wij
voor zijn inzet en kunstwerk.

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Lissenberg

Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.

De Krocht,

Gr Krocht 17, Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2, Zandvoort

INGWERSEN &
HELMIG

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts f 27,00 (excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

Eén dag zonder
zorgen met
bloemen van

ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON 023-261230
TELEFAX 023-274785

BLOEMENHUIS

GLAS B.V.
SCHILDERS

KEUR

J. BLUYS
De specialist

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

in al uw
bloemwerken

TWEETS
* 2e hands babyen peuterkleding
* zelfgemaakte
peuterkleding naar
eigen ontwerp
* wij kopen ook in.
Iedere woensdag- en
vrijdagmiddag van
14.00-17.00 uur geopend
of na telefonische
afspraak.
Keesomstraat 263
2041 XK Zandvoort
tel. 02507-18921

Wegens verbouwing
overcompleet

Reünie

GAPER
DRUGSTORE
danken hierbij het
1-apnlgenootschap in Zandvoort
voor hun originele en geweldige
verrassing op 1 april.

De Spar
Weekmedia

AKO

Gertmd Bertha de Joode-Rissmann

PAUL en GERTIE
OLIESLAGERS

Kerkstraat 12, Zandvoort

Sig. mag.

Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven, geven wij bedroefd kennis dat toch nog
on\erwacht is overleden mijn dierbare vrouw,
moeder, oma en overgrootmoeder

vplautm.
koffiemachine
Zwitsers fabrikaat, merk
„Egro" met heetwaterkraan en stoom, koffiemolen ingebouwd en telwerk,
aparte mogelijkheid voor
coffemevnje koffie
Nieuwpnjs ƒ18.500,-

Rubbens groqtkeukenfornuis
met twee ovens 4 pitten en warmplaat.

Gassalamander
merk
„Quatfass"

met drie gasstralers z.g.an.
Tegen elk aannemelijk bod.

Restaurant
„Queenie"
Kerkplein 8, tel. 13599.

zoekt met spoed voor regio Haarlem,
vakbekwame

ONDERHOUDSSCHILDERS
en

ter

GLASZETTERS

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

KEUR

^
Daar ligt onze belangrijkste
*; taak en dienstverlening.
»$£$•%',<: '
'
ï ; ; Daarnaast kunt u bij ons,
|f JÉrecht voor:
f
- « inschrijvingen
^•Uitvaartverzekering
Sr'Ji'Bf •&>'£''.•'-1 r - . '•'•'

••

|l|peen: Naturatft'Süitvaartovereenkomst
iyroi^ *•*••••• •- • ;
Vraag rustig vrijblijvend
^ alle inlichtingen bij:
J^JVjt^ï-V-, ;n,:. _-;.,

x

ilif?"'

8P"J. d'HONT
ilÉTVAARTVERZORGER
IrS-ïv,: ••.

i! Secretaris Bosmanstraat 40
lf 2\Ö41 KT Zandvoort.
Wel. 02507-17244

s De flatwoning
LORENTZSTRAAT 139
Huur ƒ702,18 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v. berging en lift.
* Het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Zandvoort verlenen voor deze
woningen slechts woonvergunning aan:
- 2-persoonshuishpudens
- (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit
2 personen.

4. De garage
SOPHIAWEG O
Huur ƒ62,05 per maand
De huurders van de woningen Sophiaweg 1 t/m 73
hebben voorrang bij de toewijzing van de garage. De
toewijzing zal geschieden in volgorde van het
lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de
huurovereenkomst dient de nieuwe
huurder/huurster de op zijn/haar naam gestelde
kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het
rijbewijs te tonen.
ATTENTIE!
DE 10 EENGEZINSWONINGEN AAN DE FAHRENHEITSTRAAT/MUSSCHENBROEKSTRAAT/KOCHSTRAAT ZULLEN DONDERDAG 13 APRIL A.S. IN HET
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD VOOR ALLE LEDEN
VAN ONZE VERENIGING WORDEN AANGEBODEN.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 11 april 1989 vóór
12.00 uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft
voor meerdere woningen/garages kan men dit kenbaar maken in
één brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te
schrijven. U dient de woningen/garages in volgorde van voorkeur
aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het
kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de
VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 14 april a.s. om
14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging
worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de
vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor
het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het
gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk
puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort
voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente
Zandvoort.

Gevraagd: Eengezinswoning

Tel. 02507-15602 dhr. Keur

2. Aangeboden:
4-kamerflatwoning CELSIUSSTRAAT

Winkelmeisje gevraagd

Huur ƒ468,59 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
c.v. en berging.

BLOEMENBRANCHE

Gevraagd: Eengezinswoning.

Leeftijd ± 18-20 jaar

J. Bluys

exclusief dealer
voor Zandvoort

Haltestraat 65
ZANDVOORT - Tel. 12060

3. Aangeboden:
2-kamerwoning KEESOMSTRAAT (begane grond)

Huur ƒ458,35 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche,
c.v. en berging.
Gevraagd: Grotere woning.

•»

|f|:|ivp-POLis

Huur ƒ668,59 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v. berging en lift.

Huur ƒ698,90 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
c.v. berging en lift.

GLAS B.V.
SCHILDERS

met ervaring in de

•crematies!

2 De flatwoning
KEESOMSTRAAT 511

1. Aangeboden:
4-kamerflatwoning LORENTZSTRAAT

Wij worden het altijd eens!

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Huur ƒ 484,74 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v. en berging.
* Het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Zandvoort verlenen voor deze woning
slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
- 2-persoonshuishoudens

RUILRUBRIEK APRIL 1989

Wij bieden een goede beloning.
Tariefmogelijkheid, reisvergoeding.

ADVERTENTIES

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR
APRIL 1989

Voor diegenen die de dokter nu eens niet
noodgedwongen willen ontmoeten, maar
het leuk vinden hem en zijn vrouw te feliciteren met zijn jubileum, bestaat de gelegenheid dit te doen op:

vrijdag 28 april 1989
in strandpaviljoen 8
„Het Trefpunt"

E mm

SPAR SUPERMARKT
vraagt
enthousiaste fuil-time

groentevakman m/v

OPTIEK SLINGER

Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel. 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen.

cassières
voor de zaterdag.
Inl. hr. L Souwens,
Celsiusstraat 198,
tel. 02507-14361.

2-kamerwoning VAN LENNEPWEG (begane grond)

Huur ƒ201,38 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche,
berging en grote tuin. Woning heeft eigen voordeur.
Gevraagd:
Eengezinswoning (niet in Nieuw Noord)

en

part-time

4. Aangeboden:

U ui zetverk via kopij, floppy of modem?
Bel:

r ••• BB ••• HH mimmmimmwmmmmmmmm

ODUKTIES
VORMGEVEND IN ZET- EN DRUKWERK
WIBAUTSTRAAT 131, 1091 GL AMSTERDAM, TEL 020-5622522, FAX 020-5622713

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te
dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres
Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning
iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte
lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot
het einde van deze maand.
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Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NP B viert jubileum

Zeemeeuwen

'Wij zijn vooral een doe-club'
ZANDVOORT - De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
Zandvoort, die haar eigen onderkomen heeft in de Brugstraat 15, viert deze week haar
vijfenzestig jarig bestaan. Mies
Sterrenburg vertelde onlangs
in deze krant al iets over de
historie, deze week iets meer
over de NPB zoals deze tegenwoordig functioneert. "Wij zijn
mensen die vanuit hun geloof
bezig willen zijn, maar dan niet
meer zo op de traditionele manier", zegt secretaris Nel Jansen-Willems.
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap telt tegenwoordig negenendertig leden, niet strikt gebonden
aan een kerkorde. "Wij hebben namelijk geen kerkorde", aldus mevrouw Jansen. "We doen in onze
diensten ook niet aan geloofsbelijdenis, al zijn onze leden wel mensen
die behoefte hebben aan 'enige' geloofsbelijdenis. Maar dat kan ieder
op zijn eigen manier verwezenlijken,
vanuit zijn of haar eigen visie op
god, geloof etcetera. Daardoor is de
NPB de bakermat van de oecumene
in Zandvoort, dat zeggen anderen
ook".

Op deze foto, ingezonden door Jaap Molenaar (Bonnie), een elftal van Zeemeeuwen. De foto stamt uit maart 1933.
De spelers zijn: eerste rij v.l.n.r.: A. Paap, P. Keur, G. v.d. Mije, H. Halderman, A. Koper, K. Gerritsen, K. Snellens, A. Keesman, A. Keur, C. Flipsen, A. Draijer en K.
Halderman. Tweede rij: A. Schaap, J. Molenaar en L. Duivenboden.

Weekenddiensten
Weekend: 8/9 april 1989
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Regionale):
023-334323/363476.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord:
tel. 19507, Bart van Bergen. Huisartsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. Paardekoper: Voor dienstdoende arts
bellen: tel. 15600/15091. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flieringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen

van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten
Weekend: 8/9 april 1989
Hervormde Kerk, Kerkplein:

/bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst, Ds. J. Overduin
19.00 uur: Zendingsdienst

Zondag 10.00 uur: Gemeensch. Ger./Herv. dienst in Gereformeerde Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Kerk, Ds. J.A. van Leeuwen
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Gemeensch. Ger- L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
./Herv. dienst in Gereformeerde 023-244553.
Kerk, Ds. J.A. van Leeuwen

^Burgerlijke stand

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 14.30 uur: kerkdienst ter gePeriode:
legenheid van het 65-jarig bestaan

28 maart - 3 april 1989

Roomskatholieke Kerk:
Vrijdag 10.00 uur: Eerste vrijdagviering, ontmoetingspunt voor ouderen; koffie.
Zaterdag 19.00 uur: E.V.
Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. Caeciliakoor, kinderwoorddienst, F. Meijer

Ondertrouwd:

Donselaar, Tij men en Suijkerbuijk,
Petronella Wilhelmina
Jansen, Maarten Harm en Fritz, Jolande Meralda
Gehuwd:

Van Gog, Hendricus Cornelis en
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, Fransen, Hendrika Johanne
Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool- Geboren:
Joris Menno, zoon van: Van Oeveren, Anthony en Van der Wal, Marianne
Zandvoorts

Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
donderdag. Uitgave Weekmedia BV.
Bladmanager: J.F. Sas. Hoofdredacteur:
J.M. Pekelharing.
Kantoor Gasthuisplein
12. Zandvoort, tel. 02507 ,
-17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort.
Kantoor geopend:
maandag 13-16 u.;
dinsdag 10-13,14-16 u.;
woensdag 9-11 u.;
\
donderdag 10-12 en 1317 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041.
Postadres: Postbus 223,1420 AE Uithoorn.
Verkoopleider: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
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Faxnummer redactie: 020-452508.
Abonnementsprijzen: ƒ13,50 per kwartaal;
ƒ 24,75 per half jaar; ƒ 44,75 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,25.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 -
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Overleden:

Van Koningsbruggen geb. Hartman,
Alida Martina, oud 80 jaar
Beenen, Arie, oud 85 jaar

Agenda
Donderdag 6 april:

Vergadering commissie Publieke
Werken, Raadhuis, ingang Haltestraat. Aanvang 20.00 uur.

MENINGEN

Onrust onder de bevolking
Naar aanleiding van het artikel onder de kop 'Omwonenden Vendoradopark ongelukkig met hoge zandwal' in het Zandvoorts Nieuwsblad
van donderdag 30 maart jl., wil de
Stichting Leefbaar Zandvoort de
aandacht van de lezers van het
Nieuwsblad vestigen op een brief die
de Stichting twee weken geleden aan
de leden van de Zandvoortse Gemeenteraad stuurde. De tekst van
dit schrijven (waarop tot op heden
nog niet is gereageerd door de raad)
luidt als volgt:
De Stichting Leefbaar Zandvoort
verzoekt de fraktie van de WD,
PvdA, CDA, D'66 en GBZ dringend
op de eerst volgende openbare zitting van de Gemeenteraad te reageren op uitspraken van de manager
van het Vendorama-bungalowpark
in het Parool van dinsdag 14 maart
jl.
Opmerkingen uit de mond van de
manager als , 'dorp straks niet meer
van de dorpelingen' en '...wie beslist
niet wil, zal moeten verhuizen', hebben hier grote beroering veroorzaakt. De uitspraken van de Vendorama funktionaris worden, zoals uit
mededelingen aan het adres van de
Stichting blijkt, door tal van ingezetenen als bedreigend voor hun

"Voor onze diensten nodigen wij
voorgangers uit met verschillende
visies, waardoor de discussie binnen
de groep gestimuleerd wordt. Zij
spreken zowel over de bijbel als over
actuele maatschappelijke zaken. De
diensten in de huidige vorm, toch al
niet zo traditioneel omdat er geen
avondmaal wordt gehouden, worden in stand gehouden omdat vooral
een aantal oudere leden daar prijs
op stelt. Af en toe wordt er al, naar de
wens van de overige NPB-ers, een
alternatieve dienst gehouden, waarin iedereen kan meepraten. "Het geloof blijft voor ons afhankelijk van
de persoonlijke interpretatie. De
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in
het algemeen legt de nadruk op de
Joodse oorsprong van het Christen-

woon- en leefgenot ervaren.
Een duidelijk en onomwonden
standpunt van uw frakties t.a.v. de
uitspraken van de manager acht
onze stichting gewenst teneinde de Vervolg van pagina l
onrust onder de bevolking van
"We ervaren het als erg plezierig
Zandvoort weg te nemen.
dat we in het centrum zitten", aldus
P. Koper van der Drift, namens de heer Van der Kuur, die wel wat
Stichting Leefbaar Zandvoort tijd vrij wil maken voor een praatje.
"De winkels zijn vlakbij, maar je
loopt bijvoorbeeld ook zo even naar
Parkeerschijf
de dokter. Ik fiets nog en heb een
Reactie op de brief van de heer auto, maar andere bewoners van de
Boomgaard, Grote Krocht.
bejaardenhuizen moeten daarvoor
Helaas ziet deze winkelier niet in dat eerst de bus pakken".
het erom gaat het eigen publiek in de
Ook de gezellige drukte van winwintermaanden zonder ergenis te la- kelend publiek dat voor de deur
ten winkelen. Lang-parkeerders on- langs komt, stelt men op prijs. "Je
der de werknemers worden door een voelt hier meer betrokkenheid met
goede werkgever verwezen naar het de rest van de Zandvoortse bevolparkeerterrein tegenover de grote king. En dat heb je nodig. Daarvoor
kerk.
hebben wij ook een kinderboerderij
op het terrein van Huis in de DuiHet is misschien beter als deze nen. Dat trekt vooral ouders met
meneer zich in het vervolg beter laat jonge kinderen".
informeren en de Gemeente bijvoorDe betrokkenheid van de zes oubaat een indicatie gaat geven wat wij deren met het bejaardenhuis verwazouden willen betalen. De actie gaat tert ondertussen niet. Sommigen
nog één week door en van ƒ50,- is in gaan regelmatig terug om de contacdit stadium zeker geen sprake. Dat ten te onderhouden, te klaverjassen
is natte vingerwerk van de heer of aan andere activiteiten deel te neBoomgaard.
men. "En directeur Brabander
houdt ook goed contact met ons",
Marianne Rebel aldus Van der Kuur. Volgens hem

dom, meer bewust van onze wortels,
zonder menselijke bedenksels".

Doeclub
"Maar wij komen niet alleen bij
elkaar om te praten. Wij zijn vooral
een doeclub. Zo voeren we doorlopend actie om geld te vergaren voor
de Leprastichting. We zijn veel meer
maatschappelijk bezig dan kerkelijk, meer humanistisch-theologisch. En dat is niet atheïstisch, de
mens staat centraal, we maken ons
hard voor het behoud van de schepping. Een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld onze inspanning voor het
behoud van het Kostverlorenpark.
Zo hebben we ook ingehaakt op een
actie in Haarlem met het inzamelen
van babykleertjes voor Polen en op 9
april houden we een collecte voor
een gemengde school, een uniek project in Noord-Ierland. We springen
vooral in op actuele noden".
"Onze opzet is maatschappelijk
bewust bezig te zijn. Maatschappe- • De mens in Gods hand, een symlijke verschijnselen bekijken we bool van deze Vrijzinnige Geloofsvanuit het geloof, maar we proberen gemeenschap.
de benaderingswijze dan wel om te
buigen naar het praktische. Tussen niet meer zo thuis voelen in de tradide bedrijven doorpraten we over tionele kerk. Men hoeft echter zijn
diverse zaken. Wij staan nog steeds lidmaatschap niet op te zeggen om
heel dichtbij de basisgroep, die altijd zich bij de NPB aan te kunnen sluiheel maatschappij-betrokken was. ten. Ook jongeren zijn van harte weiVanuit de NPB is bijvoorbeeld Exo- kom. Er bestaat een kleine jongerendus ontstaan, een zelfstandige werk- gespreksgroep onder leiding van ds.
groep met mensen die verder wilden Van der Meer.
gaan op het maatschappelijke vlak
dan de NPB".
Gisteren is het jubileum al uitvoerig gevierd met onder andere een
cabaret waarin de diverse aspecten
Jongeren
van de geloofsgemeenschap aan bod
De benaming Nederlandse Protes- kwamen. Aanstaande zondag wordt
tanten Bond is nog niet geheel ver- de viering afgesloten met een jubidwenen, maar de nadruk ligt op 'vrij- leumdienst, aanvang 14.30 uur. Ook
zinnige geloofsgemeenschap'. On- daarbij is iedereen die iets meer over
derscheid tussen protestanten en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
katholieken of mensen van een an- wil weten, uiteraard van harte weidere geloofsrichting wordt er dan kom, of bij een van de volgende zonook niet meer gemaakt. "Iedereen is dagse diensten. Inlichtingen kan
bij ons welkom", benadrukt Nel Jan- men ook verkrijgen bij Nel Jansen,
sen, die vindt dat deze gemeenschap tel. 14573 of bij Han de Jong, tel.
erg geschikt is voor mensen die zich 12249.

Bejaarden ruim een jaar van huis

De afgelopen weken is er flink gesloopt bij het Huis in de Duinen. Foto: Beriott

stellen de betrokken ouderen het
erg op prijs dat zij in een luxe hotel
zijn ondergebracht. "Daar heeft directeur Brabander bij het Nederlands Centrum Huisvesting Bejaarden hard voor geknokt. Anders was

Burgemeestersvrouw voldoet uitstekend als
nieuwe ambtenaar van de burgerlijke stand
ZANDVOORT - Voor de eerste keer trad afgelopen zaterdag
een van de vier nieuwe ambtenaren van de burgerlijke stand op,
mevrouw Van der Heijden. In het huwelijk trad een Haarlems
bruidspaar.
Hoewel de burgemeestersvrouw haar taak uitstekend volbracht, heeft de aanstelling van de nieuwe ambtenaren in de
dorpsmond nog steeds geen schoonheidsprijs gekregen.
De bruid Yvonne Pels en bruldegom Bert Prins uit Velserbroek hadden hun voorkeur uitgesproken
voor het Raadhuis in Zandvoort, om
daar afgelopen zaterdag in het huwelijksbootje te stappen. De families
keken echter wat verbaasd op, toen
het binnentredende bruidspaar
vooraf werd gegaan door maar liefst
twee ambtenaren van de burgerlijke
stand. Mevrouw Van der Heijden geflankeerd door de heer Wester, in
het normale leven Chef Burgerzaken, beide in toga. De burgemeestersvrouw had deze dag de eer om
als eerste van de vier lekenambtenaren de spits af te bijten, om zo te
bewijzen dat de verbale kwaliteiten
in Zandvoort nog wel degelijk aanwezig zijn.
Een opmerking van wethouder
Aukema van enkele weken geleden
in de raadszaal kwam erop neer, dat
de reeds in dienst zijnde ambtenaren de huwelijken niet op een bevredigende manier konden voltrekken.
'Uit eigen waarnemingen en door
klachten van de bevolking hebben
we moeten constateren dat de kwaliteiten voor het voltrekken van een
huwelijk niet goed genoeg zijn. We
hebben uit eigen omgeving vier mensen aangezocht om met hun verbale

voorbereid. Niet in het minst geplaagd door enige vorm van faalangst volbracht zij, met een weidoordachte speech, haar taak op een
perfecte wijze. Zij heeft het dan ook
niet van een vreemde. Haar vader
heeft namelijk als ambtenaar van de
burgerlijke stand vele huwelijken
vaardigheden een zo belangrijke voltrokken, zo gaf zij na afloop te
zaak als een huwelijksvoltrekking kennen. Zij werd terzijde gestaan
bevredigend te laten verlopen', zo door de heer Wester, voor de morele
verdedigde hij het voorstel van het
college destijds.

Daarmee had Wester, die volgens
menigeen in het verleden meermalen heeft bewezen over voldoende
kwaliteiten te beschikken, zijn taak
volbracht.

Bijscholen
De ambtenaren waren en zijn nog
steeds des duivels, maar in het openbaar mogen zij geen commentaar geven op deze zaak. Bij sommige
raadsleden kon de gevolgde procedure geen genade vinden. Mevrouw
Rita de Jong, WD, vond het principieel beter als de 'onkundige' ambtenaren bijgeschoold zouden worden
en bij de procedure hadden volgens
haar ook andere Zandvoorters betrokken moeten worden. De heer
Jongsma, GBZ, deelde haar mening.
Het college hield echter voet bij stuk
en achtte een sollicitatiemogelijkheid voor iedereen te omslachtig. De
raad ging schoorvoetend akkoord
met de benoeming van de dames
Van der Heijden en Van der Meulen,
en de heren Methorst en Hilbers. • Mevrouw Van der Heijden bewees haar kwaliteiten als ambtenaar van de
Foto Bram stijnen
Met uitzondering van laatstgenoem- burgerlijke stand.
de zijn zij vorige week in Haarlem
beëdigd.
Mevrouw Van der Heijden had
zich voor afgelopen zaterdag terdege

Dommel

Zondag 9 april:
Jubileumdienst Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15,
aanvang 14.30 uur.

GS buigt zich over aanleg circuit

Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein: alles over knopen en aanverwante artikelen.
Openbare Bibliotheek, Princesseweg: aquarellen en olieverven van
Nico en Gert van der Wolk uit 's
Graveland.

De projectleider, ir. H.A. Sikkel,
wordt geleverd door W. en S. Interim- en Projectmanagement BV uit
Amstelveen. De organisatie wordt
gehuisvest in het provinciehuis.
Men schat de looptijd van het totale
project op ongeveer een jaar.

ZANDVOORT - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Maandag 10 april:
hebben een projectbureau inVergadering commissie voor Finan- geschakeld om een plan van
ciën, Raadhuis, ingang Haltestraat. aanpak te maken, nodig voor
Aanvang 20.00 uur.
de realisering van het nieuwe
circuit.
Tentoonstellingen:

ondersteuning en het overhandigen
van de trouwakte aan een der
bruidsmeisjes, die daaruit mocht
voorlezen.

Met het plan van aanpak wordt de
haalbaarheid onderzocht van negen
voorwaarden, die staatssecretaris
Dees van WVC heeft verbonden aan
de verlening van de permanente A-status voor het nieuwe circuit.
Deze betreffen onder andere een milieu-ef fectrapportage (MER), geluidsvoorvvaarden, ontgrondingenvergunning, Kennemerduinenbelangen, verkeers- en parkeervoorzieningen en een duinbeheersplan.
Aan dit laatste heeft de gemeente
Zandvoort al voldaan.

het misschien een eenvoudig pensionnetje geworden".
Nog een paar weken blijft het zestal in Queenie, waarschijnlijk tot
eind april. Daarna krijgen zij verspreid over Zandvoort-Noord ieder
een woning toegewezen. Daar blijven zij een maand of tien, tot de
nieuwbouw van Huis in de Duinen
gereed is. Enkele andere bewoners
van het HiD hebben zelf tijdelijk elders onderdak zocht. De plaatsing
van mobiele units als vervangende
woonruimte viel kennelijk volgens
het NCHB te duur uit.

Actie voor 5%
Vervolg van pagina l
Volgens een woordvoerder van de
demonstranten is er inmiddels voldoende aangetoond dat de verpleging 12% achterloopt ten opzichte
van het bedrijfsleven, een achterstand die men wenst in te lopen.
"Ongeveer driehonderd jaar lang
is het verplegen van zieken een roeping geweest", aldus een woordvoerder van de demonstranten. "Een
roeping die niet betaald hoefde te
worden. Nu aan de vooravond van
de eenentwintigste eeuw moet duidelijk zijn dat verplegen en verzorgen een volwaardig beroep is".
Daarbij wees hij op verschillende
facetten van het beroep, zoals de
voorafgaande studie, grote verantwoordelijkheid, emotioneel en lichamelijk zwaar werk en de onregelmatigheidsdiensten. "Een beroep waar
we ons met hart en ziel voor inzetten, ondanks de te hoge werkdruk".
Commentaar van burgemeester
Van der Heijden op de vraag of hij
donderdag (vandaag) bedden wilde
komen maken: 'Helaas ben ik er dan
niet'. Hij wees erop dat de gemeente
als lokale overheid weinig kan doen
aan de 5™'c-eis.

DONDERDAG 6 APRIL 1989
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veilinggebouw

Vanaf volgende
week slaan
autodealers hun
tenten elders

de witte zwaan
INTERESSANTE VEILING
van zeer fraaie inboedel goederen.
Schilderijen textiel vele leuke klemgoederen enz enz
uit particulier bezit
Woensdag 12 april 's morgens 9.30 uur in
Veilinggebouw De Witte Zwaan, Gasthuisplem.
Kijkdagen:
zondag 9 maandag 10 april van 10 00-17 00 uur
Onder ambtelijk toezicht van H Terhoeven
uit Haarlem
Veilmgdirectie
Fa Waterdnnker

gestuikte fietsen,
altijd ± 308 fietsen in voorraad.
LET OP:
Kinderfietsen
va

Pointerfietsen
Dames en Heren
Ned. topfabrikaat v.a

Sparta
met nieuw

Benelli snor scooters
geen helm nodig

Jawa bromfietsen
va

Ligfietsen
uniek i

Sport en racefietsen
5 of 10 versn v.a.

Oma fietsen
div kleuren v a

1995,799,999,325,289,-

City bike
de nieuwe rage v a.

399,-

Rijwiel/Taxi Centrale
Zandvoort
Gr Krocht 18 Tel. 02507-12600
Tevens reparatie, onderdelen, verhuur
7 dagen per week geopend

UJ

EET U

F

vraagt voor het seizoen

of

SERVEERSTER

MALSOVIT
1 TOT3 KILO
PER WEEK

Tel. 13722

l

Vragen naar Anja of Hetty.

l

Nu bij uw eigen
warme bakker:

zoekt per direct

• Malsovit brood
• Malsovit Knacke
• Malsovit Maaltijdkoeken

ALL-ROUND WEEKEND HULP
voor bediening en andere werkzaamheden.
Inlichtingen/afspraak uitsluitend per tel. 12825.

• Malsovit Koffie-

Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.

Te koop

spread

Fa. Gansner & Co,
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 / 13612 / 12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

DAKSERVICE

DAF

WORD OOK EEN
MEISJE-MOEDER

VOLVO '66

Feestelijke bloem- of
plantenarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

'

APK tot 5 okt. '89
Prijs 950.TEL 15313

MALSOVIT

Bakkerij
Seijsener

ZELFVERDEDIGING
voor meisjes en dames

45,- p.m.2 gelegd.
Pannedaken timmer- en
metselwerk

Tel. 02507-16551

KARATE TRAINING en les
o.l.v. Marion de Krijger
op dinsdagavond 20.00 uur.

Zandvoort Housing Service
zoekt voor haar cliënten

APPARTEMENTEN EN
WONINGEN IN
ZANDVOOBT.

broodbakker

Dit jubileumjaar kunt u beter
boeken bij:
^TOERKOOP Reisburo Zonvaart

BAKKERIJ KEUR

BOUCHERIE CULINAIRE

ZANDVOORT Z.O.

Charnos, Huit en Duet
Panty's van DIM

part-time
winkelbediende (m/v)

VRIJSTAANDE VILLA
met GARAGE

vraagt

leeg te aanvaarden.
5 kamers, badk., keuken
ƒ 275.000 k.k.

en

leerling slager
Inl. 02507-19067
Vragen naar M. de Groot

Brieven onder nr. 965252 bur. van dit blad.

De laatste last-minutes tegen de laagste prijs.
IBIZA
MALLORCA
COSTA DORADA
Apt. Maritim en Clara
vertrek 14 en 21 april
8 dagen
395,15 dagen
495,-

COSTA BLANCA

SUPER
Ruime parkeergelegenheid.

Celsiusstraat 192 - Zandvoort

Apt. Europa Center
vertrek 1-5-8-12-15 en
22 april
11 en 12 dagen 425,-

COSTA DEL SOL
Qqn
u

«ff

If84

Modemagazijn

Haltestraat 7
Zandvoort

Verse
kuikenbouten

Koggeschip Offset bv
Nieuwe Achtergracht 110
Telefoon 020 - 26 28 88

Zeestraat 30 Tel. 02507-14696.

Raadhuisplein 2
Tel. 12404.

kapbonade k,io

HUISORGANEN

iedereen mag een keer gratis meedoen.
Deze les is opengesteld voor rneisjes/jongens - dames/heren min. leeftijd 15 jaar.

Part-time medewerkster

Apartevan lingerie
oa

T. C. van de
Schelde

Schoolstr. 4 tel. 18789
Geopend dgls. van 11.00-1.00
's nachts
vrij. en za.
11.00-3.00 's nachts
dinsdag gesloten

Deze cursus omvat 8 lessen en is geheel
gericht op de praktijk met als doel om met
eenvoudige methoden je veilig te voelen en
op het juiste moment te kunnen reageren m
diverse situaties.
Meld u zich per omgaande aan.

voor de winkel
en

Tel.
02507-12159

Heel
Boerenwit

BROODJE BURGER

v.a. 15 jaar.

Gespec. in
Garant Gum
daken 4 mm

Gevraagd

Haltestraat 23
Zandvoort •

Goudse
Jonge Kaas

Wij ook!!

Op 11 april OPEN HUIS

koekjes
• Malsovit SlankHet adres voor:

tussen fabrieksvleeswaren
en zelfgemaakte
vleeswaren.

M.i.v. 11 april a.s. op iedere dinsdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur verzorgen wij een
speciale cursus

PART-TIME KELNER

MET

PROEFT U VERSCHIL? ...

SPORT CENTER
WIM BUCHEL

10?°

11RQ
Uf

Apt. Camino Real
vertrek 1-6-8-13-15-20
en 22 april
8 dagen
495,15 dagen
595,-

2,98

LANZAROTE

Saksische leverworst

van Stegeman
100 gram

Granny Smith
1,5 kilo

Sla
per krop

Cubanita perssinaasappelen ±2küo o

Apt. Playa Club
vertrek 6*-12-19 en
26 april ( * = 7 dagen)
8 dagen
BIJ 4/5 personen 594,bij 3 personen 645,bij 2 personen 695,Voor inlichtingen:
Grote Krocht 20
02507-12560

Apt. Deya
vertrek 1-5-8-12 en
15 april

8 dagen
402,11 en 12 dagen 495,15 dagen
550,ALGARVE
Apt. Alvorferias
vertrek 3 april
8 dagen
479,15 dagen
579,met eigen
aktiviteitenprogramma
vertrek 10 en 17 april
8 dagen
525,15 dagen
670,-

Apt. Mira Mola
vertrek 2-9 en 16 april
8 dagen
449,15 dagen
499,-

KRETA
Apt. Castello Village
vertrek 2 en 16 april, met
eigen
aktiviteitenprogramma
8 dagen
547,15 dagen
599,-

KÖS
Apt. Troas
vertrek 2-9 en 16 april
8 dagen
547,15 dagen
599,-

ZONNIG GEPRIJSD VAKANTIEPLEZ1ER!

WEEKMEDIA30
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Gelijkspel redt TZB van degradatie

ZANDVOORT - In een echt degradatieduel, zwak voetbal maar veel
inzet en veel spanning, heeft TZB
zich weten veilig te stellen voor een
langer verblijf in de eerste klasse
HVB. Tegen Spaarnevogels, dat \>
moest winnen om een beslissingswedstrijd te forceren, had TZB aan
een gelijkspel genoeg. Uiteindelijk
hielden de teams elkaar geheel in
bedwang hetgeen 0-0 betekende.
„Het hoefde vandaag niet mooi
om dat ene punt te behalen", was de
mening na afloop van trainer Thijs
Bouma. En mooi was het zeker niet.
Beide teams leden veel balverlies en
van een goede combinatie of opgezette aanval was nauwelijks sprake.
Maar zoals vermeld de spanning tot
ruim in blessuretijd bleef enorm
groot en vergoedde alles.
TZB had zich al in de eerste minuut een riante uitgangspositie kunnen verschaffen. Er ontstond een
vrije kans maar door te gehaast
schieten ging die rakelings naast.
Spaarnevogels, met de straffe wind
in de rug, verplaatste het spel en
zette TZB onder zware druk. Met
kunst- en vliegwerk hield TZB stand
en had daarbij de hulp van de doelpaal nodig. Toen het offensief van
Spaarnevogels weg ebde leek er
ruimte te komen voor wat TZB aanvallen. Maar het samenspel was matig en aangezien de Spaarnevogels
defensie stevig opruimde kon TZB De inzet van beide ploegen veroorzaakte ook enkele blessures.
niet meer tot doelrijpe kansen komen.
sistentie van Edwin Duyterhof. Vele zin in en liet maar liefst 52 minuten
hoekschoppen volgden en met het spelen. In die extra tijd kregen beiDoellijn
verstrijken der minuten steeds meer den tams nog kansen op de zege,
Ondanks dat TZB in de tweede nervositeit. TZB kreeg nu wat ruim- maar TZB-doelman Daniël van der
helft windvoordeel had was het te en kwam ook enige keren gevaar- Ham redde vlak voor tijd uitstekend
Spaarnevogels dat de beste moge- lijk voor het Haarlemse doel. Jan met de voet. Het bleef 0-0 en dus
lijkheden kreeg. Al in de eerste mi- van der Drift knalde op de vuisten opluchting bij alles wat TZB was.
„We gingen van de nul uit", aldus
nuut leek de openingstreffer een feit van de doelman en Peter Auberlen
trainer Thijs Bouma. „Het resultaat
te worden. De bal werd over de uitge- kopte in handen van de doelman.
lopen Daniël van der Ham geplaatst
De slotfase stond onder enorme was verdiend. Dat telde, hoe het ging
en met een laatste krachtsinspan- spanning. Ondanks dat er met veel was niet belangrijk vandaag. We
ning kon Edwin Miezenbeek de bal inzet gestreden werd en de belangen hebben niemand die de bal goed vast
van de doellijn halen. Vijf minuten erg hoog waren was de strijd enorm kan houden en die een strakke pass
later kroop TZb opnieuw door het sportief en tevens in handen van de kan geven. Daardoor ging het moeioog van de naald. De Zandvoortse uitstekende scheidsrechter Buist. zaam. In het begin van de competitie
doelman kreeg nu op de doellijn as- De fluitist had er kennelijk erg veel ging het wel goed. Maar met een

Casino-ZVM teams nog niet op dreef
ZANDVOORT - De Casino-ZVM
handbalteams zijn in het tweede gedeelte van de veldhandbalcompetitie nog niet erg op dreef. Zowel de
dames als de heren moesten met een
nederlaag genoegen nemen. Het herenteam verloor met 13-12 van Halfwegen de dames met 12-11 van Wijk
aan Zee.
De strijd tussen Halfweg en Casino-ZVM was veel te hard en had vrijwel niets met handbal te maken. In
de eerste ontmoeting in Zandvoort
had ZVM al kennis gemaakt met het
veel te harde spel van Halfweg, en
dat leverde toen twee zware blessures op. Ook nu veel te ruw spel,
waartegen de scheidsrechters niet
voldoende optraden. Casino-ZVM
stond stijf van de angst en kwam
geen moment in het spel. Toch bleef
Casino-ZVM lang op een voorsprong
(ruststand 7-7), maar vlak voor het
einde nam Halfweg een beslissende

Na een 6-4 achterstand bij de rust
kwam Casino-ZVM in de tweede
helft enorm sterk opzetten. Met
fraaie doelpunten werd de achterstand omgebogen in een 6-9 voorsprong. Drie strafworpen op rij deed
de voorsprong wegslinken en Wijk
aan Zee maakte dankbaar gebruik
van dé cadeautjes van de scheidsrechter, 12-11.
„Het is triest als je zo moet verliezen," meende coach Janna Pennings. „Je krijgt een wrang gevoel na
Dames
afloop van zo'n wedstrijd. BovenHet zat het Casino-ZVM dames dien zat het erg tegen met de afwerhandbaleam niet mee in de strijd king. Pech met wat ballen op de
tegen Wijk aan Zee. De scheidsrech- paal."
ter had een enorme invloed op het
Doelpunten Casino-ZVM: Elly von
uiteindelijke resultaat. Maar liefst
zes strafworpen mocht Wijk aan Zee Stein 3, Anja Hendriks 2, Sigrid de
nemen en door er vijf te benuuten Boer 2, Janneke de Reus l, Sylvia
werd het een verloren partij. De Blom l, Margreet Sterrenburg l,
Zandvoortse dames speelden best Erna van Rhee 1.
een goede wedstrijd maar hadden
pech met schoten op het houtwerk.
13-12 voorsprong.
„Dit heeft niets met handbal te
maken," verklaarde coach Jan van
Limbeek. „We hebben wel kansen
gehad maar speelden te verkrampt.
Toch draaien we aardig in de middenmoot mee."
Doelpunten ZVM: Guido Weidema 6, Jan Drayer 4, Gerard Damhof
l, Peter Pennings 1.

Schaakcompetitie komt
in een beslissende fase
ZANDVOORT - In de clubcompetitie bij de jeugd van de Zandvoortse
Schaak Club is op dit moment een
felle strijd aan de gang om het clubkampioenschap. Zowel in groep A,
de oudere jeugd tot 17 jaar, als in
groep B tot ongeveer 13 jaar, zijn er
meerdere kandidaten die in aanmerking kunnen komen voor de felbegeerde titel.
In groep A gaat de strijd tussen
Pepijn Paap, Erik Jorning en Dennis
van de Meijden. Dennis moest afgelopen donderdag zijn meerdere erkennen op het schaakbord in Erik
Jorning. De volledige stand in groep
A is op dit moment: 1. Pepijn Paap 10
punten uit 11 wedstrijden, 2. Erik
Jorning 10 uit 12, 3. Dennis van de
Meijden 9 uit 12, gevolgd door 4.
Anta Samsuria, 5. Pepijn van der
Mij e, 6. Nicolas Hall, 7. Floyd van

Zandvoortse
Bridgeclub
Verslag van de 4e voorronde in de
bekerwedstrijd om de „Koningsbeker". Afgelopen woensdagavond
speelden de ZBC-leden hun laatste
voorronde in de bekerwedstrijd, alle
lijnen spelen dan dezelfde spellen en
de 4 bridgeparen die het hoogste scoren gaan door naar de finalewedstrijd.
Het hoogste percentage van de gehele club werd gehaald door de dames Haverkate en Rudenko die in
de D-lijn speelden. Zij behaalden
maar liefst 67%. Het gelegenheidskoppel mw. De Leeuw met dhr. Emmen jr. deed het goed in de A-lijn, zij
behaalden 60,12%. Derde werd ook
een gelegenheidspaar, nl. mw. Stocker met de heer Stomps, in de B-lijn
scoorden zij 58,33%. Eveneens uit de
B-lijn kwam het volgende paar dat
zich plaatste, nl. de heren Koning en
Van der Moolen met 57,74%.
Zaterdag l april speelden de Zandvoorters hun halfjaarlijkse wedstrijd tegen de Beverwijkse Bridgeclub. Ditmaal was het een uitwedstrijd voor Zandvoort maar dat stimuleerde waarschijnlijk
extra.
Zandvoort nam vanaf het begin van
de wedstrijd een voorsprong en gaf
die niet meer uit handen. Uiteindelijk won ZBC met een verschil van
maar liefst 131 punten, omgerekend
is dat een 18-12 overwinning in
matchpunten voor de Zandvoorters.
De stand na 4 wedstrijden is nu
3-1 voor ZBC, de club die het eerste
10 punten haalt wint de trofee.

der Mije, 8. Ilje Mollerus en 9. Aksel
Dorel.
In groep B gaat de strijd tussen
Ronald Roele, Linda Schmidt, Frederik van Veenstra en Bas van der
Hoek. De volledige stand is op dit
moment: 1. Ronald Roele 9 uit 10, 2.
Linda Schmidt 9 uit 14, 3. Frederik
van Veenstra 7,5 uit 12 en 4. Bas van
der Hoek 7 uit 11, 5. Nicolas Ruijer,
6. Mirjam Veenhuijsen, 7. Andor
Sandbergen, 8. Berend Pasman en 9.
Martin van den Bos. Om clubkampioen te worden in de desbetreffende
groep telt het resultaat mee van het
eerste gedeelte van de competitie.
Bij de senioren kan Olaf Cliteur
het kampioenschap bijna niet meer
ontgaan. Met nog 7 ronden voor de
boeg staat hij al weken, bovenaan de
ranglijst. Ook afgelopen donderdag
won hij weer zijn partij. Ook Franck,
Gude, De Bruin, Van den Bos, Bais
en Twint wisten de volledige winst
binnen te halen terwijl Van Brakel
tegen Lindeman in een gelijkspel
werd afgesloten.
De stand na 27 ronden is op dit
moment: 1. Cliteur, 2. Van Kempen,
3. Van Brakel, 4. Van den Bos, 5. Van
Eijk, 6. Geerts, 7. Twint, 8. Ayress, 9.
Drost, 10. Van den Bos, 11. Bais, 12.
Van Elk, 13. De Bruin, 14. Termes,
15. Marquenie, 16. De Oude, 17. Gorter, 18. Gude, 19. Schiltmeijer, 20. De
Graaff, 21. Wiggemansen, 22.
Franck, 23. Ter Brussen, 24. Kramer, 25. Paap en 26. Huughe.
Vanavond speelt in het Gemeenschapshuis het eerst team van de
Zandvoortse Schaak Club zijn laatste, beslissende wedstrijd in de externe competitie tegen HWP uit
Haarlem. Aan een gelijkspel hebben
de Zandvoortse schakers genoeg om
niet in de gevarenzone te komen. Bij
verlies moet men vermoedelijk in
een nacompetitie drie partijen spelen om te bepalen wie als tweede in
deze poule gaat degraderen.
Ondanks dat Zandvoort op dit moment op een gedeelde 3e plaats staat
van de totaal 8 schaakclubs, mag
niet verloren worden en moet een
remise behaald worden.

Uw krant niet
ontvangen?

1 71 66

ZANDVOORT - Het zesde voetbalteam van Zandvoort '75 heeft afgelopen zaterdag beslag gelegd op
een kampioenschap van het seizoen
1988-1989.

se. Veelal werden er grote overwinningen behaald wat uiteindelijk resulteerde in meer dan honderd doelpunten.
Ook defensief stond Zandvoort '75
dat afgelopen zaterdag met 3-2 werd 6 haar mannetje en terecht kon er
Na een uitstekend gespeelde com- verslagen.
zaterdag feest gevierd gaan worden.
Het vriendenteam van Zandvoort Door dit kampioenschap is promopetitie zijn de Zandvoorters, met
nog één wedstrijd te gaan, niet meer '75 moest dit seizoen slechts vier tie bewerkstelligd en ook in een hote achterhalen door de naaste bela- verliespunten incasseren en maakte gere klasse zal dit team een flink
gers. Eén van die belagers was SIZO een zeer sterke indruk in deze klas- partijtje meeblazen.

Zesde team Z'75
wordt kampioen

Extra wedstrijd voor ZVM-zaterdai
ZANDVOORT - Voor het zaterdag
voetbalelftal van Zandvoortmeeuwen krijgt de competitie een verlengstuk. De koplopers Zandvoortmeeuwen en KIC maakten afgelopen zaterdag geen fout en daardoor
is een beslissingswedstrijd nodig geworden om het kampioenschap van
de eerste klasse HVB.
Zandvoortmeeuwen speelde in de
eerste helft veel te nerveus om in
aanmerking te komen voor het kam-

pioenschap. SVJ was niet onder de een hoger tempo werd SVJ weggeindruk van Zandvoortmeeuwen en speeld. Doelpunten Ronald Stengs,
er ontstond een matte partij voetbal. Marcel Mesman, Martin Visser en
Voor de rust gaf Andre Koper de Roei Deesker zette ZandvoortmeeuZandvoorters de leiding doch SVJ wen op een 5-1 voorsprong. De badhad het antwoord snel klaar, 1-1.
gasten hielden het toen wel voor gezien en jammer genoeg bleek dat
KIC de laatste partij in en tegen HilSchroom
legom met 3-2 had gewonnen.
In de tweede helft gooide ZandDe beslissingswedstrijd is aanvoortmeeuwen alle schroom van staande zaterdag op het terrein van
zich af en met vlotte combinaties en EDO in Haarlem, aanvang 14.30 uur.

Zandvoort'75 door IJFC teruggewezen
Foto: Bram Stijnen.

krappe selectie kan het goed gaan
als er geen blessures vallen. Die
kwamen er wel en dan heb je te weinig achter de hand om dat op te
kunnen vangen. Dan krijg je bovendien een paar nederlagen en raak je
in het slop.
We moeten het hebben van het
collectief, hard werken en dat doen
ze echt wel. Voor volgend jaar moeten er wat spelers bij komen, de selecte is nu te smal".

ZANDVOORT - Een hardwerkend Zandvoort'75 is er niet in geslaagd het zeer belangrijke duel tegen IJFC positief te beëindigen.
Door een paar foutjes kwam IJFC op
voorsprong en via snelle counters
werd Zandvoort'75 naar een geflatteerde 4-0 nederlaag gespeeld. De
kansen op een kampioenschap zijn
daardoor afgenomen maar de toppers IJFC en TOV ontmoeten elkaar
nog. Het was Zandvoort'75 dat sterk
begon en direct ten aanval trok. Al
na een minuut waagde Philip van de
Heuvel een doelpoging die echter
overging. Nadat IJFC na tien minuten wat meer aan bod kwam was het
toch weer Zandvoort'75 dat de beste
mogelijkheden kreeg. Zo knalde de
doorgebroken Rob Koning in het zijnet en zag Paul Longayroux een kei-

hard schot op de vuisten van de
IJFC-doelman uiteenspatten. Ook
een paar hoekschoppen leverden
niet het gewenste resultaat op.
Na ruim een half uur spelen kwam
Zandvoort'75 ongelukkig op achterstand. Een vrije trap werd door doelman Wiebe Beekelaar foutief beoordeeld en de IJFC-spits kopte de bal
fraai in, 1-0. IJFC probeerde door te
drukken en een kopbal werd knap
door Beekelaar verwerkt.
In het eerste kwartier probeerde
Zandvoort'75, met veel inzet strijdend, de achterstand weg te werken
maar het wilde niet lukken. René
Paap kopte net naast en een vrije
trap van Henry Marcelle smoorde in
de muur. Na achttien minuten opnieuw een ongelukkig moment in de
Zandvoortse defensie en IJFC scoor-

Zandvoortmeeuwen levert knap werk
ZANDVOORT - Met nog drie competitie-wedstrijden te gaan heeft
Zandvoortmeeuwen het tij geheel
doen keren. Vijf wedstrijden geleden
keken de Zandvoorters tegen een zeven punten achterstand aan en leek
degradatie onvermijdelijk. Maar
met een geweldige inzet werd uit de
laatste vijf wedstrijden negen punten gehaald en is het team van coach
Richard Bruijnzeel op gelijke hoogte gekomen met DSOV en Hillegom.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat
men er al is maar de kansen zijn
volledig gekeerd. Ook de uitwedstrijd tegen middenmoter Van Nispen werd met veel strijdlust aangepakt wat uiteindelijk een verdiende
1-2 zege zou opleveren. Het begin
was echter niet zo hoopgevend daar
Van Nispen al na zeven minuten een
1-0 voorsprong nam. Een misverstand in de Zandvoortse defensie
werd door Van Nispen afgestraft en
dat betekende een vroeg opgelopen
achterstand. Het venijn van deze

spannende partij, zou niet zoals gewoonlijk in de staart zitten, maar
vooral in het begin van de strijd.
Twee minuten na de openingstreffer
van Van Nispen was het alweer gelijk. De Zandvoortrs namen het heft
in handen en een afgeslagen aanval
werd met de hand geraakt. De
scheidsrechter gaf daarop Zandvoortmeeuwen. een strafschop die
feilloos door Jos van der Mey werd
benut, 1-1.
Zandvoortmeeuwen putte daar
kennelijk zoveel moed uit dat Van
Nispen met de rug tegen de muur
werd gezet. Het offensieve spel van
de badgasten werd na ruim een
kwartier spelen beloond met een
tweede doelpunt. Na een scrimmage
in de Van Nispen strafschopgebied
haalde onverwachts Michel Dijkstra
uit en dat betekende 1-2, en dat zou
uiteindelijk niet meer veranderen.
Toch bleef er genoeg te beleven in
deze wedstrijd. Een geweldig gemotiveerd en een met enorm inzet strijdend Zandvoortmeeuwen heeft in

ZVM D1 juniorenteam kampioen

het verdere verloop meer kans gehad op een derde treffer dan dat Van
Nispen kans heeft gehad op de gelijkmaker. Meestal ging het aanvallende spel van Van Nispen te gehaast waardoor veel hoog over werd
geschoten of naast. Werd er wel gericht uitgehaald dan was daar een
perfect keepende Willem van der
Kuyl, die zich niet liet verrassen.
Met snelle counters was, zoals reeds
vermeld, het Meeuwenteam dichterbij een treffer. Zo werd een vrije trap
van Frans Post met grote moeite uit
de kruising gehaald en kreeg Michel
Dijkstra geheel vrij voor de Zilkse
doelman de kans van de dag. Zijn
inzet ging echter hoog over. In de
spannende slotfase bleef Zandvoortmeeuwen eigenlijk gemakkelijk
overeind en boekte zo een verdiende
overwinning.
Aanstaande zondag staat de thuiswedstrijd tegen VSV op het programma. Aanvang 14.30 uur in de
kuil aan de Vondellaan.

de 2-0. Het was een vreemd stuiterende bal die over de prima spelende
Mario van Meelen ging en met een
lob werd Beekelaar voor de tweede
maal verslagen.
Toch nam Zandvoort'75 geen genoegen met deze achterstand en oefende veel pressie uit op het doel van
IJFC. Het ging echter te gehaast om
echt gevaarlijk te worden. De counters van IJFC bleken zeer gevaarlijk
en na een half uur had Wiebe Beekelaar opnieuw het nakijken op een
fraaie kopbal, 3-0. Ook in de 40e
minuut een snelle en doeltreffende
counter van IJFC en de strijd was
gestreden, 4-0.
Ondanks goede pogingen om de
eer te redden zat er niets meer in
voor Zandvoort'75.

Standen
Vierde klasse KNVB
Velsen
19-28 Van Nispen 19-18
DIO
19-28 De Brug
19-18
TYBB
19-25 VSV
19-14
Geel Wit 19-24 Hillegom
19-11
Renova
19-22 DSOV
19-11
Hoofddorp 19-18 Zandvoortm. 1911
Vierde klasse KNVB zaterdag
IJFC
19-29 Bloemend.
TOV
19-28 OSDO
Zandv.'75 19-27 Hoofddorp
19-22 NAS
EHS
SMS
19-21 Eemnes
DSC'74
19-19 Halfweg
Tweede klasse
HVB
WH
22-33 BSM
DSC'74
22-28 EHS
Vogelenz. 22-28 Schalkwijk
Alliance 22-24 TZB
KIC
22-22 Heemstede
Spaarnest. 22-22 Spaarnev.
Eerste
klasse
HVB zaterdag
Zandv.m. 22-31 Kennemers
KIC
22-31 Hillegom
Energie
22-28 J. Hercules

19-17
19-17
19-15
19-15
19-13
19- 5
22-21
22-21
22-17
22-17
22-16
22-15
22-21
22-21
22-21

Lions slaat toe
in tweede helft

ZANDVOORT - De basketballdames van The Lions zijn
door een overwinning op Antilopen opnieuw een stap dichterbij een kampioenschap gekomen. In Haarlem wonnen de Zondag: Zandvoortmeeuwen-VSV,
Zandvoortse dames, na een 14.30 uur terrein aan de Vondellaan.
zwakke eerste helft, met 48-27. Zaterdag:
Bloemendaal-Zand-

3VGEND/S

De jeugdige kampioenen ondergingen na afloop een bloemenhulde.

Foto: Bram Stijnen

ZANDVOORT- Bij het naderen van het eind van de voetbalcompetitie zijn er vaak kampioenen te vermelden. Zo ook deze
week. Het Zandvoortmeeuwen D1 juniorenteam behaalde de titel door een 3-0 overwinning op SVY.
Met nog één wedstrijd te gaan kan de concurrentie niet meer voorbij de Zandvoortse jeugd. De D-junioren zijn deze
competitie ongeslagen gebleven en ook in de wedstrijd tegen SVY was de zege zeer verdiend. Door doelpunten van Donny
Visser, Andy Beek en Mark Grosze Nipper en uitstekend keeperswerk van Martijn Versteege kwam de zege tot stand.
Het team onder begeleiding van coach Jaap Paap, had in de beginfase van de competitie wat moeite elkaar te vinden, doch
trainer Lifa Lock maakte er een vrienden-team van dat steeds beter op elkaar ingespeeld raakte.

voort'75, 14.30 uur.
Zandvoortmeeuwen zat.-KIC, 14.30
uur beslissingswedstrijd op het terrein van EDO te Haarlem.
Hockey
Zondag: ZHC dames-Haarlem, 12.45
uur Duintjesveld.
ZHC-heren-Uitgeest,
14.30 uur
Duintjesveld.
Handbal
Uitslagen: DS Wijk aan Zee-ZVM
12-11, DS ZVM 2-Concordia 2 18-11,
HS Halfweg-ZVM 13-12, HS ZVM 2IJmond 2 14-24, HS ZVM 3-HVH 3
14-14, MA-A Odin-ZVM 19-6, JA-A
ZVM-Concordia 14-2, Welpen KICZVM 0-5.
Programma zaterdag, uitwedstrijden: Mini's DSO^-ZVM 13.15 uur,
Mini's Bunkert 2-ZVM 14.00 uur.
Thuiswedstrijd: Welpen ZVM-Wij k
aan Zee 14.00 uur. Zondag uitwedstrijden: DS ADO 3-ZVM 2, HS Blinkert 2-ZVM 2 11.15 uur-, HS Bunkert
5-ZVM 3, DJ-A BSM-ZVM 10.00 uur,
DJ-B KIC-ZVM 10.30 uur, JA-A GVOZVM 11.00 uur. Thuiswedstrijden:
MA-A ZVM 2-Bünkert 2 10.00 uur,
MA-B ZVM-Concordia 10.50 uur, HS
Vrijwillige Hulpverlening
ZVM-Meervogels 11.45 uur, DS
ZVM-HBC 13.00 uur, MA-A ZVMKIC 14.15 uur, HJ-B ZVM-Blinkert 2
15.05 uur, DS ZVM 3-KIC 4 16.05 uur.
17373
Zaalvoetbal
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur ZVM-OG D-jun., 18.30 uur;
Bad Zuid ZVN-Verkaik B-jun., 19.00
uur Z'75 2-HBC 3 dames, 19.45 uur
Z'75 3-Schoten 3 dames, 20.30 uur
TZB 5-Hoofddorp 3, 21.15 uur Z.
af aan trok de Mijdrechtse ploeg fel Noord 4-Kalmthout 3, 22.00 uur Z.
van leer en voordat Sporting het Noord 7-SSV 2.
Maandagavond in de Pellikaangoed en wel besefte was de eerste set
al met 3-15 voor Unitas. De tweede hal: 20.45 uur ZVM-Reisburo J, 21.40
set was in het begin gelijkopgaand en uur Nihot JBS dames-ZVM, 22.20
beloofde de wedstrijd aantrekkelij- uur TZB-ZVM vet.
Dinsdagavond in Pellikaanhal:
ker te worden. Maar bij een 5-6 stand
greep de Mijdrechtse coach in en 19.00 uur Z'75-Verkaik dames, 19.45
vanaf dat moment lag het initiatief uur Trefpunt-Halfweg, 20.40 uur
weer bij Unitas, 8-15. Een spectacu- Scandals-Hoofddorp vet., 21.25 uur
laire tussensprint bracht Sporting TZB 8-Kalmthout 3, 22.10 uur TZB
nog dicht bij Unitas. Van 3-13 kwam 6-ZVM 6.
Sporting nog terug tot 10-13 waarna
Unitas de set en de wedstrijd naar Softbal
Donderdag 19.00 uur TZB heren 2zich toe trok.
19.00 Pinguins-TZB heren
Ook HSVC M kon de meisjes aspi- Rooswijk,
1.
Vrijdag
19.00
TZB/Priet Praat ranten niet afstoppen. Sarah Terol POG. Zaterdag uur
12.30
uurTZB/Floris
c.s. waren een klasse beter, 3-0. Met
10.00 uur Hoofdeen goede serve van onder anderen Vis-Terrasvogels,
pup. Maandag 19.00 uur
Edward Lemmens en Marco Borst dorp-TZB
dames 3-Renova 2, 19.00 uur
versloegen de aspiranten jongens TZB
2, 19.00 uur
Triumph verpletterend. Slechts 7 Pinguins-TZB heren
dames 4. Dinsdag
punten in drie sets kon Triumph Hoofddorp-TZB
19.00 uur TZB heren 3-Renova 2.
maar scoren.
In de eerste helft viel het niet te
constateren wie koploper en wie de
laatste plaats op de ranglijst innam.
Antilopen sloot de eerste helft met
een voorsprong af met de wel zeer
matige cijfers van 12-11.
In het tweede gedeelte verhoogde
Lions het tempo en toen werd pas
duidelijk het grote verschil op de
ranglijst. Binnen een paar minuten
had Lions de strijd ten goede doen
keren en nam een 15-27 voorsprong.
Nu werd de man to man fanatiek
uitgevoerd en Antilopen wist zich
daar geen raad mee. Via een 19-36
stand na 15 minuten, bepaalde Lions
de eindstand op een 27-48 overwinning. „Het was een verdiende zege",
stelde coach Olaf Vermeulen. „In de
tweede helft hebben we het zwakke
spel uit de eerste helft recht gezet".
Scores Lions: Inge Stobbelaar 11,
Jeanine Stobbelaar 10, Skilla Janssen 9, Elles Bruinsma 8, José Beerepoot 4, Simone van den Bergh 4,
Yolande van den Broek 2.

Volleyballers Sporting OSS te sterk voorVCY
ZANDVOORT - In de strijd
tegen de degradatie pakten de
heren van volleybalvereniging
Sporting OSS twee belangrijke
punten tegen VCY 2. De Sporting-dames hadden weinig verweer tegen het op de tweede
plaats staande Unitas 1. De aspiranten blijven het goed doen
in hun tweede competitieronde.

De wedstrijd van Sporting-heren l
tegen VCY kan grof weg ingedeeld
worden in twee helften. De eerste
helft, bestaande uit de eerste twee
sets werd bepaald door een goed spelend Sporting. De tweede helft mag
als rommelig gekenschetst worden.
Met Erik Schilpzand in de basis
voor Albert Vedelaar begon Sporting
agressief tegen het nogal mat spelende VCY. De basis van de 15-7 setwinst lag bij een scherpe serve, die

door VCY matig werd verwerkt, zo- Wit kon niet verhinderen d;it de set
dat de setupper z'n gevaarlijke mid- met 2-15 naar VCY ging. Mede dank
denaanvallers maar zelden kon aan- zij aanmoedigingen van oud trainerspelen. Hoewel de blokkering bij coach Rob van Straaten kwam SporSporting niet optimaal functioneer- ting knap terug in de vierde set, nade was daarentegen de aanval wel dat het voortdurend op achterstand
stond. VCY, waar de concentratie
goed verzorgd.
Coach Jan Dietz handhaafde z'n soms ver te zoeken was, grossierde
zestal in de tweede set, maar moest in fouten in het laatste gedeelte van
bij een 5-8 achterstand toch naar het de set, waardoor een goede opslag
wapen van de time-out grijpen om •van Sporting voldoende was. De
z'n team weer op het goede spoor te hoofdaanval met Ed Jak en Erik
krijgen. En dat lukte. Punt voor punt Schilpzand, speelde goed en op zeliep Sporting OSS in waarbij Arnold ker terwijl de verdediging van VCY
Bergstra bewees als middenaanval- geen vat kreeg op de kort geslagen
ler de laatste wedstrijden gegroeid te ballen van Joop Rogaar, 15-12. Met
zijn. Geconcentreerd spelend werd de 3-1 winst is Sporting nog niet gede set met 15-11 binnengehaald. Wei- heel veilig maar de toekomst ziet er
nig klopte er bij Sporting in de derde wel wat zonniger uit.
set. De pass lag erg matig waardoor
Sporting nauwelijks aan aanvallen
In de laatste competitiewedstrijd
toekwam. VCY daarentegen kon van dit seizoen werden de dames van
zich volledig uitleven. Zelfs een paar Sporting OSS afgetroefd door progoed geplaatste ballen van Martin de motiekandidaat Unitas 1. Van'meet
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Ford Escort RS Turbo
Containers vol rijplezier

/o af en toe wil een mens wel eens wat anders dan rijden in een automobiel die /.o'n
beetje alles te bieden heeft aan comfort, ruimte en bedieningsgemak. Vandaar dat
mijn hebberige blik \ iel op de Ford Escort RS Turbo, een automobiel die bij mij
onbewust een gedachtenassociatie opriep met het beroemde lied over Piet Hein.
Want ook de daden \an de/.e Escort RS Turbo 'bennen groot'! Wanneer je /.o oog
in oog met de/e geweldenaar staat, dan aeje meteen datje geconfronteerd wordt
met iets bij/onders. Hij staat je daar een beetje fanatiek aan te loeren op /.ijn
lichtmetalen velgen met 195/50 VR 15 sloften, alsof hij /eggen wil: kom maar op
baasje, dan /al ik jou eens e\en laten /.ien wat ik allemaal in mijn mars heb en eens
kijken of je dat allemaal wel baas kunt. Die indruk wordt nog versterkt door de
imposante \óór- en achterspoiler en de v»ielkast\erhreders, die de brede sloffen
onderdak \erlenen.

Autonieuws
door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

mensen moeilijk gaan doen Als je hem
bijvoorbeeld de Tar/.anbocht m smakt, wil
het bmnenwieltje even gaan doorspinnen.
Maar op dat moment grijpt het ingenieuze
viskeus gekoppelde sperditt'erentieel in en
dirigeert het teloor te gaan dreigende vermogen keurig naar het buitenwiel en met

wel erg snel werd gereden. Ik had dan ook
een gemiddeld verbruik van l op 8. Dat
het echt een stuk /.uiniger kan, bewijzen
de cijfers zoals Ford ze opgeeft: l op 15,2
bij 90 km/h constant, l op 12 bij 120 km/h
en l op 9,2 in stadsverkeer.
De remmen /.ijn volledig berekend op al
het geweld dat de Escort RS Turbo weet te
ontwikkelen. Het zijn schijfremmen vóór
en trommels achter en o grote verrassing als enige in /.ijn klasse voor/.ien van een
antiblokkcringssysteem. Kort en goed,
die Ford Escort is een automobiel voor dié
automobilisten, die meer verlangen van
hun vervoermiddel dan rustig en comfortabel van A naar B te sturen. Hij kost
ƒ 42.250,-, incl. BTW en voor die prijs
krijgt u containers vol rijplezier terug.

Geld
ƒ 42.250,- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van ƒ 537,-totƒ 556,-perjaar.

Sportief' en functioneel
In het \\oon-uerk \enrek gaat het er al
exen sportiel en functioneel loe Ge/eten
m de perlect /mende en steungevende ReL.iro kuipstoelen o\er/ien we in een oogopsljg de hele k l o k k e n w m k e l mei /i|n
duidelijk afleesbare snelheidsmeter en
loerenteller Je handen \ i n d e n als \an/ell
het Aieht beklede tweespaaks stuurwiel en
de versnellingspook Maai ook de pedalen
/itten /o d.it /e moeiteloos te bedienen

Mechaniek
Maar Iaat ons eerst het mechaniek in ogenschouw nemen I n d e machinekamer staat
een \iereilmder gebla/en lijnmotor met
een /uiger\erplaatsmg van 1597 cm3. die
een vermogen kan leveren van 132 pk. de
brand.stolvoor/iemng geschiedt middels
een
KE-Jetronic
ben/incinspuiting.
Voordat het toch wel imposante vermogen
de voorwielen bereikt, passeert het eerst
een bij/.onder braal schakelende vijt-versneilmgsbak. een viskeus gekoppeld
sperdifterentieel en twee aandrijfassen.
Nu moet mij trouwens wel even van het
hart dat ik over het algemeen niet ze gek
ben op een automobiel met verhoudingsgewijs 70 veel \ermogen op de voorwielen Het ga.it allemaal best als je maar
weet waar je mee bezig bent Het venijn
zit hem namelijk daarin, dat bij een voorwielaandnjvcr die voorwielen twee belangnjkc taken tegelijk moeten vervullen
Ten eerste moeten /.e het vermogen soepeltjes op straat brengen en ten tweede
moeten /e braat zorgen dat ze ons dié
richting op brengen, die wij middels het
stuurwiel aangeven. En als iets of iemand
twee dingen tegelijk goed moet doen. dan
kunnen er problemen ontstaan.
Zo ook bij voorwielaandrijvers met veel
vermogen Kijk. op een droge straat is er
niets aan de hand. daar zorgen die brede
slollen en dat ingemeu/.e sperdifterentieel
wel voor en niet te vergeten de wel zeer
listig ontworpen wielgeometne.

Natte of gladde banden
Maar zo gauw we in een natte ol gladde
bocht ook maar iets te veel gas geven, dan
zullen die aangedreven voorwielen gaan
doorslaan ot spinnen. Kijk en dan begint
het gedonder m de glazen. Want het vervelende is dat doorslaande wielen - net als
stilstaande wielen - geen richting meer
aangeven, waardoor de /.aak linea recta de
bocht uit schuilt met alle gevolgen van

Had ik daar maar
eerder aan
gedacht!!!
Autorijschool

Kostverlorenstraat 70,
Zandvoort
Tel. 02507-12071

Overdwars voorin geplaatste viercilinder lijnmotor. Cilinderinhoud
1598 cm3. Boring \ slag 80x80 mm.
Compressieverhouding 8,2:1. Max.
vermogen 95,5 kW bij 5500 tpm.
Max. Koppel 180 Nm bij 2750 tpm.
Electronische ontsteking. Bosch KEJetronic inspuiting. Elektrische installatie 12V. Wisselstroomdynamo
770 W. Max. stroomsterkte 70 A.
Accu 43 Ah. Voorwielaandrijving.
Vijfversnellingsbak met achteruit.
Voorwielophanging McPherson met
schroefveren. Achterwielophanging
onafhankelijk met schroefveren.
Telescopische schokdempers rondom. Torsiestabilisator voor en achter. Geventileerde schijfremmen
voor, trommels achter, gescheiden,
bekrachtigd en begrensd, voorzien
van antiblokkeersysteem. Banden
195/50 VR 15. Besturing tandheugel.
Lengte 4.06 m., breedte 1.64 m.,
hoogte l .37 m. Massa 965 kg. Wielbasis 2.40 m. Spoorbreedte voor
1.435 m. achter 1.415 m. Draaicirkel
10 m. Max. aanhanggewicht geremd
900 kg. Inhoud brandstoftank 48 1.

Mede op grond van Lancia's rallysuccessen met de Delta gedurende 1987, 1988 en
1989 is op basis van zowel de Delta 1.3 als
de Delta 1.6 GT i.e. door Lancia importeur Lanim BV een /.eer beperkt leverbare
speciale versie uitgebracht.
Deze Delta Rally versie is voorzien van
fraaie lichtmetalen velgen. Op de Delta
1.3 zijn Swift-velgen gemonteerd, terwijl
de Delta l .6 GT i.e. is uitgerust met aluminium Flash velgen.
Het in hoogte verstelbare normale Lancia
stuurwiel is in de Rally versie vervangen
door een leren Personal Giugiaro stuur.
De Rally versies zijn daarnaast ook voorzien van zijskirts. Attributen die normaliter alleen zijn te vinden op de Delta HF
Turbo en HF Integrale. Eveneens van de
Delta HF Turbo en HF Integrale overgenomen zijn de rode biezen in de grille.
Hierdoor krijgen deze Delta Rally modellen een extra sportief tintje.
Dat het om een speciale versie gaat, is

verder nog te zien aan een pin-striping op
de zijkant en het rally embleem op de
vijfde deur. Al deze extra's maken de beide Delta versies extra sportief. De complete uitrusting omvat verder onder andere
zonwerend glas, in hoogte verstelbaar
stuur, een vijf-versnellingsbak, ruitewisser met interval, halogeen koplampen,
achterwisser met sproeier en klokje. De
Delta l .6 GT i.e. Rally is bovendien nog
uitgerust met een oliedrukmeter, toerenteller en geregelde katalysator met lambda-sonde (USA '83 norm).
Het extra pakket aan sportieve accessoires
op de Rally versies vertegenwoordigt een
waarde van ruim ƒ 3.000,-. De meerprijs
voor de Delta Rally versie bedraagt echter
maar ƒ 1.750,- t.o.v. de normale Delta
1.3 en Delta l .6 GT i.c.
De adviespnjzen zijn (incl. BTW).
Delta 1.3 Rally
ƒ 25.250,Delta 1.6GT i.e. Rally
f 31.700.-

(Advertentie)

EEN ANDERE AUTO KOPEN?

De Foul Escort RS Turbo i.s ven heel \porne\e wagen.
dien. Ik kan u dan ook maar één goed
advies geven1 hoe gladder de weg, des te
voorzichtiger moet u met het gaspedaal
omspringen.

Grote genieten

BECAM leent u geld! Lopende lening geen bezwaar!

cen onvoorstelbare snelheid stuift de RS Prestaties
Turbo door die Tarzanbocht.
Topsnelheid 204 km/h. Acceleratie van O
Over het verbruik kan ik weinig zinnigs tot 100 km/h in 8,7 sec. Gemiddeld brand/eggen. want constant deed deze rappe stofverbruik tijdens de test l op 8.
makker een beroep op mijn competitiegevoelens, waardoor er eigenh|k constant

Houden we dit goedgemeendc advies m
ons achterhoofd, dan blijft er voor de
rechtgeaarde automobilist alleen nog maar
het grote genieten over. De acceleratie van
de/e Escort RS-Turbo is adembenemend.
Van O naar 100 km/h brult hij in de wel
zeer korte spanne tijds van maar 8.7 sec.
Zijn er geen politie Porsches of andere
veel geld kostende obstakels in de buurt en
blijven we dus op het gas staan, dan stopt
de wij/er van de snelheidsmeter pas bij
ruim 210 km/h. Hij is de zaak dan wel iets
aan het overdrijven, het zijn namelijk 204
oprechte eerlijke kilometers. Het grappige
bij dit alles is dat op het oog veel machtiger rivalen zich - ondanks het snelle uiterlijk van deze RS Turbo - hopeloos vergissen in de potentie. Met verbeten koppies
moeten ze dan ook lijdelijk toezien hoe de
achterkant van de Escort uit hun gezichtsveld verdwijnt.
Bochten nemen is helemaal een opwindende bezigheid, zoals bleek tijdens een
paar rondjes circuit van Zandvoort. Uiteindelijk heb je daar de ruimte zonder dat
er aardige maar onverbiddelijke politie-

STOELEN
JONGEN
BEDIENEND
PERSONEEL
Strandpaviljoen 21

7171

SCHAIK

60 mnd.*

143,03
19' 72
26610
380,15
506,87
1 006,38

120,48
160,89
222,88
318,41
424,55
841 ,56

96 mnd.*

120 mnd.*

221,295,591,886,-

191,255,511,- •««•
-7C-7

V a

'
767,- 10,2%

DOORLOPENDE KREDIETEN
Bedrag
Aflossing Rente
1 1 .000,16.000,30.000,.41.000,50.000,-

per mnd.
220,320,600,820,- •
1000,-

per mnd.
0,87%
0,83
0,83
0,81
0,81

Ik wil het volgende bedrag lenen:
D
D
D
D
D

f
f
f
f
f

1.000,3.000,5.000,7.000,10.000,-

D
D
D
D
D

f 12.000,f 14.000,f 15.000,f 18.000,120.000,-

Ik wil ter^; uetalen /_

D
G
D
D
D

f 22.000,f24.000,f25.000,f28.000,f30.000,-

D
D
D
D
G

f 34.000,f 35.000,f40.000,f50.000,-

per maand

CTO Naam
Adres
Postc./woonplaats-

05270-16991
ma-vrij van 09.00-19.00 uur,
za. van 11.00-14.00 uur

EEN AVONDJE UIT VOOR
ONGEBONDEN MENSEN.
Gezellig dansen en een glaasje
drinken in

DEZE WEEK:

CHOCOLADESCHNITT

8,25

„De Manege7'
Zandvoort.

Tel

-Geb datum —

Beroep

-Netto inkomen •

Vult u deze informatiebon in, knip hem uit en stuur hem op in een
gesloten enveloppe zonder postzegel aan: Becam, Antwoordnummer
1602, 8300 WJ Emmeloord. Wij sturen u dan een gratis offerte.

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Prog. dit weekend: Za. v.a. 20.00 uur
2 DJ's en beide zalen geopend
Zo. v.a. 16.00 uur Matinee
diner dansant. Info 02507-16023

Hogeweg- 28

VAN

48 mnd.*

5.500,7.500,10.500,15.000,20.000,40.000,60.000,-

BEL NU

ECHTE BAKKER BALK

GRATIS
WONINGBROCHURE

in handen

*Langer dan 60 mnd. voor woningverbetering,
boot of caravan
'Andere looptijden en bedragen mogelijk
'Geen informatie bij werkgever
*Vlot en diskreet
•Rente fiskaal aftrekbaar
*Meestal kwijtschelding bij overlijden

BALK
BAKT
BETER
BROOD

Gevraagd

en

Phil Waaning

Techniek

Lancia Delta Rally

DE WIT VERHUIZINGEN
Jarenlange ervaring* bij aan- en verkopen, taxaties
en bemiddeling- bij hypotheken en assurantiën.

M

NVM

MAKELAAR

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.
TT TTT rtf^QTiTri-D TJ TT telef- 02507-15531
XI. W . L/VJO l Ül-Tl JJ. V . telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

VRHUIZRS

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

MAKELAAR O.G.
Aankoop Verkoop Taxaties Hum Verhuur Beheer
Proiekten Adviezen Hypotheken Assurantiën
Hogeweg 56a 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 12944' Fax 02507 18644
Openingstijden dageli]ks 09 00 18 00 uur
vri|dagavond 19 00 21 00 uur zaterdag 10 00 14 00 uur

HOGEWEG 56/9
Tweekamerappartement op 3e etage,
uitzicht centrum, servicekosten ƒ 325,pm
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Huurgarage beschikbaar.

Vraagprijs ƒ 119.000,- k.k.

TROMPSTRAAT
3'4 kamerappartement, uitzicht op
zee, balkon zuid, servicekosten ƒ 250,pm
Huurgarage beschikbaar.
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STATIONSSTRAAT 13
Woonhuis nabij centrum, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, 2e et.
Appartement geschikt voor verhuur,
balkon, C.V gas.

Vraagprijs ƒ 225.000,- k.k.
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Vanaf volgende
week krijgt
Amsterdam meer
parkeerruimte voor
auto-advertenties.
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Ontmoeting op toneelclub
liep uit op een huwelijk
ZANDVOORT - Op woensdag 12 april vieren de heer en
mevrouw Van Elteren-Bakker
hun 55-jarig huwelijksfeest in
het Huis in het Kostverloren.
Sedert eenjaar of vijf wonen ze
m één van de aanleunwoningen, maar in die tijd is er zo'n
goede band ontstaan met het
bejaardenhuis, dat ze het heugelijke feit willen herdenken
temidden van de vele vrienden
die ze in en rond het H.I.K.
hebben gemaakt. De heer Van
Elteren als voorzitter van de
Bewonerscommissie en als redacteur van het huisorgaan
'De Babbelwagen', zijn vrouw
vanwege haar 'groene vingers'.
De smaakvolle plantenbakken in
de vensterbankken van de recreatiezaal en de overige groenvoorzieningen in het bejaardenhuis zijn namehjk het werk van mevrouw Van Elteren. Een compliment daarvoor
wuift ze weg met een bescheiden
"Och wat, als er eentje armetierig bij
staat, dan ga ik er op af". Verpotten,
stekken, snoeien, ze heeft het allemaal in haar vingers, zoals ze als
kind al het maken van poppehoedjes
in haar vingers had.
Op de lagere school in Amsterdam
wist ze heel beslist dat ze hoedenmaakster wilde worden en op advies
van haar vader ging ze dan ook naar
de Meisjes-Ulo in de Helmersstraat,
waar naast de gebruikelijke vakken
ook kunstgeschiedenis, luxe handwerken en Frans onderwezen werden. Ze deed eenjaar ervaring op bij
Gerzon en gaf daarna de voorkeur
aan een klein atelier. Op haar negentiende begon ze een eigen zaakje,

geassisteerd door één van haar zusjes, terwijl haar moeder, ondanks de
drukte van een gezin met acht kinderen, eveneens de helpende hand
bood.
In tegenstelling tot z'n vrouw was
Gaston van Elteren enig kind. Hij
werd geboren in Amsterdam waar
z'n vader commies bij de posterijen
was. Zijn voornaam heeft hij te danken aan zijn Belgische moeder. Na
de lagere school bezocht hij de vierjarige Handelsschool aan de Marnixstraat, maar z'n plannen om met
dit diploma op zak als admimstrateur naar Indië te gaan werden gedwarsboomd door de Burgerwacht
op het Singel. Bij screening bleek hij
een politieke overtuiging te hebben
die niet strookte met de beginselen
van de overheid. Gaston moest dus
uitkijken naar iets anders en dat
werd de boekhouding bij het garagebedrijf "Breda" in Amsterdam. Hij
leerde daar uiteraard al heel jong
autorijden en behalve dat hij de administratie deed hielp hij bij het inen uitrijden van de blokband-taxi's.
Verder reed hij mee met de rouw- en
trouwstoeten.

België
Na verloop van tijd veranderde hij
van baan en ging naar de Citax. Zijn
talenkennis kwam hem goed van
pas en omdat hij van zijn jaren op de
Jezuïetenschool in België vloeiend
Frans had overgehouden moest hij
dikwijls naar Schiphol rijden om
passagiers uit het buitenland op te
halen. "Mijn vader vond het maar
niets dat ik chauffeur werd, maar je
moet het zien m de context van die
tijd. Je was blij dat je werk had. De
meeste chauffeurs hadden, net als
ik, een middelbare schoolopleiding.

Vereniging van
Huisvrouwen

Er waren er zelfs die van de universiteit kwamen," aldus Van Elteren.
Hij herinnert zich dat een retourtje
Zandvoort toen ƒ 1,75 kostte en een
uur wachten ƒ 0,50.
In de tijd van het Straperlo moest
hij nogal eens naar Zandvoort rijden. "Wanneer de mensen m het Casino een gokje waagden ging ik bij
m'n ouders in de Burg. Engelbertsstraat een kop koffie drinken. Maar
ik het ze wel van tevoren betalen. We
hadden namelijk geen vast salaris
en kregen alleen maar 25% van het
opgereden bedrag".
Conflicten met de werkgever leidden tot stakingen en het lag voor de
hand dat Van Elteren, gezien zijn
politieke instelling, opkwam voor de
belangen van de chauffeurs en die
als voorzitter van het stakingscomité vurig bepleitte. "Na de stakingen
richtten we een eigen bedrijf op, de
Coöperatieve Vereniging 'de Zilvertax', met twintig luxe auto's en veertig chauffeurs'". Twee jaar later verkocht hij echter zijn aandeel omdat
hij in verband met de mobilisatie
opnieuw in dienst moest.
• De heer en mevrouw Van Elteren-Bakker. Zij over de oorlogstijd: „De bruidskapjes maakte ik van voermgsmouwen."
Lenie, met wie hij m 1934 trouwde
nadat ze elkaar op een toneelclub lachend. "In Zandvoort leverde ik
hadden leren kennen, was haar hob- aan Bakels en aan een hoedenwinby trouw gebleven. Haar hoedenwin- kel in de Pakveldstraat. En miskel op het Hoofddorpplein in Am- schien is het ook wel aardig om te
sterdam was een groot succes. "le- weten dat we "Maison Van Elteren"
dere vrouw droeg vroeger een hoed later hebben overgedaan aan de heer
en vooral in de oorlog hadden we het Bras van Viva op de Grote Krocht.
drukker dan ooit. Omdat er mets te
Het jubilerende echtpaar heeft
koop was lieten de dames hun hoe- twee dochters, die beiden nog thuis
den vervormen. Dikwijls kwamen ze waren toen ze het Amsterdamse
zelfs met de vilten gleufhoed van Hoofddorpplein verruilden voor de
hun echtgenoot. En de bruidskapjes Zandvoortse Burg. Engelbertsmaakte ik van voeringsmouwen" straat. Lenie woont in Haarlem en is
herinnert ze zich. Na de oorlog eerste slagwerkster bij het Noordkwam Gaston in de zaak. "Ik werd hollands Philharmomsch Orkest,
grossier in dameshoeden" zegt hij terwijl ze als dirigente diverse koren

leidt. Haar zus Valentme volgde een
opleiding tot medisch secretaresse
en werkte een paar jaar m de zaak
van haar ouders. Ze is getrouwd met
een computerdeskundige, woont in
Nieuwegem en heeft twee kinderen.
Wie gedacht heeft dat Gaston van
Elteren na de verkoop van de zaak
op zijn lauweren ging rusten kent
hem niet. Gedurende tien jaar was
hij administrateur van de Veremging van Flateigenaren Van Fenemaplein, terwijl hij de Zandvoortse
gemeenschap gediend heeft in verenigingen van zeer uiteenlopende

aard Zo was hij secretaris-penningmeester van zowel de Watersportvereniging "Zandvoort" als van de
K.N Z H.R M station Zandvoort,
voorzitter van het Oranje Comité,
tweede penningmeester van het Zeskamp-comité en bekleedde hij eveneens bestuursfuncties bij o.m. Initiatief Comité Zandvoort, voorloper
van de Evenementencommissie van
de V.VV. en Tuinbouw- en Plantkunde. Het zit er dus wel in dat het
bruidspaar volgende week woensdag heel wat handen heeft te schudden!
Kr M.

De Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen heeft voor donderdag
13 april een modeshow georganiseerd Deze show, 'Mode op zijn
best', wordt gehouden m de wijkzaal
Immanuelkerk, Van Egmondstraat
7, Haarlem-Noord Marijke van Os-Beitsma toon haar - volgens ken
ners - prachtige collectie onder andere bestaande uit jurken, pakjes,
pullovers en mantels Introducées
zijn als altijd welkom tegen betaling
van /2,50
Maandag 10 april wordt er van
11 00 tot 12 45 uur weer een museumles gegeven in het Frans Halsmuseum te Haarlem, dinsdag, zelfde tijdstip, wederom één m het Van
Gogh- en Historisch Museum te Amsterdam (Inl: mevr Van Rijn, tel
023-263044)
Dinsdag 11 april is de tweede
avond van de cursus Chanel-achtige
kettingen of moderne koordkettmgen maken, o.l.v Kitty v d Bos, in
het Eigen Huis, Boekenrodestraat 9
te Haarlem Inl 023-256664.
De vereniging houdt op 18 en 19
april dagtochten naar de Broeker
veiling in Langedijk
Inlichtingen hierover kan men
verkrijgen bij de dames Beukers en
De Man, resp 023-330187 en
023-285569.

Vrouwen
Van Nu
De vereniging Vrouwen VanNu

komt maandag 10 april om 14 00 uur
samen op de Rotonde, om ondel lei
ding van Aafke een strandwandeling naar het Karrewiel te maken
Daar wacht de wandelaarsters thee
en appeltaart Het bestuur hoopt op
mooi lenteweer, maar bij twijfel over
het al dan niet doorgaan van de
wandeling kan men Aafke bellen
Woensdag 10 april vertrekt om
08 00 uur de bus vanaf het Gemeen
schapshuis voor een gezellige excur
sie In Lelystad bekijkt men het
V O C schip dat daar wordt gebouwd

Weer rondvluchtenboven
Noord-Hollandse steden

Zandvoorts Nieuwsblad Promotieteam
deelt aan lezers weer tal van prijzen uit

SCHIPHOL - Zaterdag is de
NLM weer begonnen met de
rondvluchten per City Hopper
boven Noord-Holland. Tot en
met 29 oktober worden tijdens
ieder weekeinde vluchten ge
maakt. Dat gebeurt op zaterdag om één en twee uur en op
zondag om drie en vier uur. De
kosten bedragen ƒ 75 per per
soon. Kinderen tot twaalf jaar
betalen vijfentwintig gulden
minder.

Vorige week reed de promotiewagen van het Zandvoorts
Nieuwsblad door Zandvoort en
de meisjes van het promotieteam deelden weer een aantal
prijzen uit.
De volgende lezers hebben
een Quicksnap fotocamera gewonnen:

De vluchten worden uitgevoerd
met een Friendship, die aan vierenveertig personen plaats biedt. De
route van de rondvluchten brengt

Prijsje voor
een broodje

het vliegtuig in de meeste gevallen
over een aantal historische steden
van de provincie Noord-Holland. Er
wordt op een hoogte van ongeveer
vijfhonderd meter gevlogen met een
aangepaste snelheid.
Doordat de Friendship een hoogdekker wordt het uitzicht vanuit het
vliegtuig niet belemmerd door een
vleugel.
ledere deelnemer aan een rondvlucht ontvangt van de NLM een
luchtdoopcertificaat om dat voor
veel passagiers zo'n rondH vlucht
een luchtdoop is. Daarnaast krijgen
de passagiers nog een prentbriefkaart van het vliegtuig en een geestige sticker.

Geslaagden ZRB

• Burgemeester van derHeijden geflankeerd door de gedecoreerden
Weijers en Pimentel.
Foto Berlott

ZANDVOORT - Maar liefst
eenendertig leden van de
ZANDVOORT - Broodje Bur- Zandvoortse Reddingsbrigade
ZANDVOORT - Een beetje
ger in de Schoolstraat viert een hebben vorige week een diploeen merkwaardige bij eenbescheiden jubileum.
ma behaald.
komst noemde burgemeester
In verband daarmee hebben de daVan der Heijden de gebeurtemes Burger een prijsvraag uitgeIn het Stoop's Bad in Overveen nis welke zich afgelopen maanschreven. De opdracht is: verzin een
broodje dat de naam Broodje Burger werden tweeéndertig examens af- dag in de kamer van B&W afkan dragen. Het moet gezond zijn en gelegd. Eén kandidaat zakte. De speelde.
overigen slaagden en sleepten daarpassen in de nieuwe lijn van de zaak.
Deze houdt in, dat zij rekening houden met mensen die extra bewust
en/of verantwoord willen eten.
Oplossingen moeten voor l mei binnen zijn.

Koninklijke onderscheidingen

mee een brevet of een diploma Binnenwater A of B in de wacht. De
ZRB is erg blij met dit resultaat,
gezien de beperkte huidige trainingsmogelijkheden.

De uitreiking van een koninklijke
onderscheiding bleek een complot
te zijn. De heer Pimentel was maar
wat verguld met de eremedaille ver-

Zandvoorts Kamerkoor nu Music All In
ZANDVOORT - Het Zandvoorts Kamerkoor heeft een
gedaanteyerwisseling ondergaan. Na jarenlang als zodanig
door het leven te zijn gegaan,
heeft dirigent Dico van Putten
dit koor om paktische redenen
een andere naam moeten geven. "Music All In" oogst bij
het publiek nu al veel succes.
"De vlag dekte de lading al lang
niet meer", laat Van Putten weten.
Op verzoek van de leden heeft het
koor inmiddels een uitbreiding ondergaan en ook het repertoire is aangepast. Werden in het verleden

hoofdzakelijk klassieke liederen te
gehore gebracht, thans zijn ook de
jazz, close harmonie en operette melodièn aan het repertoire toegevoegd
zodat in de toekomst een breder publiek van de zangkunst van dit koor
zal kunnen genieten, vindt hij.

bonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud. De 70-jarige directiesecretaris kreeg deze onderscheiding
omdat hij zich veertig jaar lang verdienstelijk had gemaakt voor het bedryf, waar hij destijds als beginnend
boekhouder zijn eerste schreden
zette.
Nietsvermoedend was de uitverkorene in een auto 'geladen' om naar hij dacht - naar zijn bedrijf vervoerd te worden voor een feestelijke
bijeenkomst. Groot was echter zijn
verbazing toen bleek dat de rit voor
het raadhuis m Zandvoort eindigde
Zijn collega's van de firma Sieben en
Co, een groothandel in handgereedschappen en tumartikelen, hadden
Hare Majesteit verzocht hem te onderscheiden met het eremetaal.

All In" nog wat te wensen overlaat.
Voor eventuele toekomstige zangers zal een stemtest moeten uitwijzen of men geschikt is, om tot dit
Tijdens de plechtige bijeenkomst
koor te kunnen toetreden. Het streven is, om in de toekomst met een roemde Van der Heijden de werktwintig man sterke formatie van so- lust en het bijzondere verantwoorpranen, alten, tenoren en bassen in dehjkheidsgevoel van deze 70-jarige,
harmonie bijeen, internationaal op die, ondanks zijn leeftijd, nog twee
Regio
vocaal gebied Zandvoort te verte- dagen per week op het bedrijf werkzaam is.
Voor de toekomst staan er diverse genwoordigen.
optredens in de regio gepland en verDe repetitie's worden iedere don"Een steunpilaar van de eerste
der wil Van Putten bekijken of deze
in een later stadium uitgebreid kun- derdag gehouden in het Huis m de orde die aan de basis van het bedrijf
nen worden met optredens buiten Kostverloren en duren van 20.00 tot meegroeide en wist op te klimmem
de landsgrenzen. Het aantal vanne- 22.30.
tot directiesecretaris", zo omschreef
gen dames en zeven heren van het
Zandvoorts eerste burger hem, in
koor behoeft dringend uitbreiding.
Voor inlichtingen kan men de vol- het bijzijn van de verzamelde genoVooral de bassen zijn sterk onderbe- gende telefoonnummers bellen: digden.
zet zodat de klankkleur van "Music 15009 of 14551.
"Ik ben sprakeloos en zonder
woorden", kon de gehuldigde na het
opspelden van de medaille slechts
uitbrengen en hij verzocht de burgemeester, Hare Majesteit namens
hem te danken voor deze onderscheiding. Ook Van der Heijden en
de directie werden in zijn dankbetuigingen betrokken voor de lovende
woorden en de waardering die zij
hadden getoond.

Weijers
Ook de Zandvoorter Weijers, directeur spoorzaken van de Benelux
bij de firma Starmtex uit Hoofddorp,bleek voor een zelfde hoge onderscheiding in aanmerking te zijn
gekomen.
Hij ontving het eremetaal vorige
week vrijdag al uit handen van locoburgemeester Ide Aukema voor zijn
veertig jaar trouwe dienst. Als voorzitter van het kerkenkoor "De goede
Herder" uit Amsterdam heeft Weijers jarenlang heel wat vrije uren opgeofferd en ook op sociaal gebied
heeft hij zijn sporen wel verdiend.

• Het nieuwe koor onder leiding van Dico van Putten, Music All In.

Toto Boomgaard

Als aardig detail valt nog te vermelden dat vorige week tijdens het
in gebruik stellen van een nieuwe
locomotief in Rotterdam als eerbetoon aan Weijers, dit vervoermiddel
naar hem vernoemd is, zodat nu
deze "rail-runner" als loc Jan door
de Benelux sneld.

De heer Versteege, Pakveldstraat 19
Mevrouw De Kruif, Patrijzenstraat 3
De heer Gorter, Prmsenhofstraat 3
De heer A. van Dijk, Van Mansstraat
43
Mevrouw Y. v.d. Werf, Brugstraat 8
Fam. T. Keur, Van der Moolenstraat
55-z
B. Zonneveld, Van der Moolenstraat
30
R.A. Cabn, Hasebroekstraat 12
A Loos, J.P. Heyerplantsoen 4
I. Koopman, Helmersstraat 10
M. Hendriks, Zeestraat 35
I. Leeman, Dr. Gerkestraat 113
Mevrouw Water, Heimansstraat 5
Mevrouw Kok, Prof. Zeemanstraat
29
B. van Bergen, Pasteurstraat 10
M. van Keulen, Flermngstraat 360
De heer Scholder, Keesomstraat 40

P. Huskens, Fahrenheitstraat 55
Mevr. Heeres, Celsmsstraat 75
Mevrouw Schouten, Haltestraat 10
Mevrouw Mulder-Smid, Tolweg 32
Mevrouw Zwemmer, Zandvoortselaan 32
Mevrouw Keur, Haarlemmerstraat
36-A
De heer Droffelaar, Dr. Gerkestraat
93
N. Visser, Piet Leffertsstraat 26
De heer Duivenvoorden, Zuster
Dma Bronderstraat 4
Mevr. Deeske-v.d Hoek, Cornehs
van der Werf f straat 14
Mevrouw Draijer, Flemingstraat 332
Mevrouw Komlossy, Zuster Dma
Bronderstraat 5
De heer Valk, Willem Drayerstraat 5
Mevrouw Vermeulen, M. Molenaarstraat 12
Mevrouw Daane, Felmingstraat 252
De heer Kunkeler, Elmenstraat 36
Mevrouw Prent, Flemingstraat 318
De heer Kooyman, Piet Leffertstraat
21
Mevrouw Kroes, Haltestraat 10
Mevrouw Palman, Schoolstraat l
Mevrouw De Rooy, Kamerlingh Onnesstraat 21
De heer De Trol, Heimanstraat 3
De heer Van Duijn, Vondellaan 42
Twee paar Adidas sportschoenen,

aangeboden Herman Harms Shoe-Bizz, Grote Krocht 22 in Zandvoort,
zijn gewonnen door:
Mevrouw Drommel, Dr. J P Thijsseweg l
Mevrouw Nijboere, Jhr P N. Quarles van Uffordlaan 39
Twee fruitmanden ter waarden van f
50,= per stuk, aangeboden door Aart
Veer, Grote Krocht 25 in Zandvoort,
zijn gewonnen door:
De heer L. Koper, Stationstraat 4
J Ovaa, Burg. Nawijnlaan 30
Twee maal een diner voor 2 personen, aangeboden door Hotel-Café-Restaurant De Zonnehoek m Bloemendaal aan Zee, zijn gewonnen
door:
Fam. Goossens, Pasteurstraat 2
De heer Zandvoort, Stationsplein 81
Een Fuji DL-15 kleinbeeld compactcamera t.w.v ca. f 150,=, beschikbaar gesteld door Fujifilm Nederland, is gewonnen door.
Mevrouw Pellerm, Jan Smjerplem 7

Zandvoort als Kurort
Deze week weer een verhaal uit de
serie die Pastor Voets bij zijn vertrek naar Gouda achterliet
In de tweede helft van de vorige
eeuw maakte Zandvoort door de
experimenten van het Groot Bad
huis De directie had het plan opge
zet om de gasten gelegenheid te ge
ven binnenshuis een bad te nemen
met het water van de zee Dat werd
op een originele manier naar boven gebracht, daar verwarmd en
door de gasten gebruikt Er was
gezegd dat dit water mineralen bevatte met bijzondere geneeskundige kracht en hoewel de Hollanders
nuchter waren, waren zij er zo van
doordrongen dat ze overal reclame
gingen maken voor het Groot Bad
huis De directie was er mee verguld en om dit zo goed mogelijk uit
te buiten werd er een aparte genees
heer voor de gasten van het badhuis aangetrokken

Zandvoort Kurort
Alle oude Zandvoorters kennen
deze verhalen maar als je hen
vraagt om dit duidelijk te maken,
blijven ze dikwijls het antwoord
schuldig „Je moest eens een badH.
gast van honderd jaar geleden naar
zijn ervaringen kunnen vragen, "zo
zeide mij een oude dame uit het
bejaardenhuis, „maar ja, die zijn er
met"
Wie beschrijft mijn verrassing,
toen ik op de laatste werkdag in het
archief van het bisdom Haarlem
een verslag onder ogen kreeg van
een zekere kapelaan C Wenker uit
Weesp
In een bnef aan bisschop SmH
chers vertelde hij dat hij heel veel
last had van huiduitslag De huisïï
dokter probeerde met alle mogehj
ke middelen de kwaal te overwin
nen, maar dat lukte met „Dan zie
ik maar één kans om er af te ko
men," had hij toen de kapitein ge
zegd, „en dat is naar het kurort
Zandvoort te gaan"

in Zandvoort maar deze vond dit
maar zo zo Hij moest met wach
ten tot Poppen eens naar Haarlem
voort overtuigen Hij vroeg een dui- kwam, hij moest direct persoonlijk
delijk oordeel en van de huisarts en aan de bisschop schrijven, dat hij
van de dokter die in het Groot Bad m het Groot Badhuis zijn intrek
huis werkte en hij deed daar over had genomen
verslag aan de bisschop „De dokter
van Weesp verklaarde het gebruik
der zeebaden in het groot Badhuis Verlof voor een maand
De kapelaan was wat geschrok
zeer noodzakelijk tot bestrijding van
een vele jaren oude uitslag, ecH zeem ken van de vreemde reactie van
geheten, waaruit andere erge gevol- pastoor L Ami Die had laten door
gen zouden voortkomen De dokter schemeren dat het wat werelds toe
zag deze zaak zo zwaar met in maar ging m het Groot Badhuis En de
verklaarde, na gedaan on derzoek, kapelaan schrijft aan de bisschop
dat de longen niet in orde waren en „Dus indien ik hier nog niet was,
het gebruik der bmnenbaH den en het zou ik er mij zekerlijk niet heen
inademen der zeelucht allernuttigste, begeven maar de badkuur eenmaal
ja noodzakelijke ge neesmiddelen begonnen zijnde, vraag ik U
•waren, hoewel een radicale genezing HoopH eenoaardige Vader nederig
met meer te ver wachten was " (C daar mede gedurende eenmaand Wenker aan bis schop Snickers den tijd door den baddokter voorge
29-6-1S77)
schreven - vol te mogen maken
Zonder twijfel zal zij weldadig wer
ken, gelijk alle gasten mij zeggen"
Een aanbeveling uit
door Bertus Voets

Amsterdam

Kapelaan Wenker stond sterk in
zijn schoenen Hij was voor het con
sult bij de dokter van het Groot Badhuis even op bezoek gegaan bij de
deken van Amsterdam, Poppen Toen
deze van de plannen had ge hoord,
had hij gezegd „Dat is de enige mogehjkheid voor een ver lichting Ge
weet het kapelaan, ik heb altijd wat
last met mijn longen en ik moet u
zeggen, nu ik Zand voort heb ontdekt,
gaat het goed Al jaren ga ik naar het
Groot Badhuis om daar binnenbaden
te nemen "

De bisschop keurde het goed Hij
liet zelfs naarde kosten van de kuur
informeren en toen hij gehoord
had dat het Groot Badhuis daarvoorj 50 m de maand in rekening
bracht, stuurde hij tegelijk met de
toestemming f 50 om de kapelaan
tegemoet te komen m de kosten

Een goede uitslag

Later vertelde hij aan de bisschop vol enthousiasme dat de baden in het Groot Badhuis heel goed
hielpen Zeker, de oorzaak zelf was
niet weggenomen maar door de baDe kapelaan was enthousiast Hij den was het dragelijk en kon hij
wist dat er voorschriften loaren dat zijn werk goed doen
de priesters met m het openbaar
Toen Wenker later directeur was
mochten baden, maar nu de deken van de congregatie van de Voorvan Amsterdam daar kwam, waren zieïï mgheid in Amsterdam, vertelde bezwaren verdwenen Hij vroeg de hij aan enkele bekenden dat de
aan de deken om hem te steunen en enige vakantie die hl] jaarlijks
dat gebeurde „Met vergunning van nam, was een weekje uitrusten in
den hoogeerwaarden heer kannunH het groot badhuis (Wenker aan
nik Poppen, die het welwillend op Bekker 4-5- '91)
zich nam verder de zaak met uw
Hoogwaardige vader te regelen, ben
Deze kuur hield hem fit hij had
Het consult
ik terstond van mijn stand plaats een zwak gestel maar de baden
Omdat er in die jaren bijzondere Weesp naar Zandvoort ver trokken, trokken hem steeds weer opnieuw
bepalingen waren voor priesters teneinde alhier de zeebaü den te ge- over de streep Toen hij vn] plotse
om baden te nemen, moest kape bruiken" (Brief aan bis schop ling 18 febr 1S95 in Amsterdam
stierf, had het Groot Badhuis een
laan Wenker zijn bisschop van de 29-6-1877)
Hu meldde zich bij pastoor L Ami van zijn beste vrienden verloren
noodzaak van een kuur m Zand-

l

STRETCH TABLE

SIT-UP TABLE

LEG TABLE

HEB JIJ AL EEN SLENDER YOU-FIGUUR?
Vind j i j ook dat veel vrouwen in jouw buurt er tegenwoordig stralend
bij lopen (* Het lijkt wel of zeer met de dag beter gaan uitzien en eigenlijk ben
je wel wat jaloers op hun slank figuur. Hun geheimpje heet... SLENDER YOU

In korte tijd kan je je figuur aanzienlijk verbeteren.
Zonder zwoegen of zweten !
NIETTE GELOVEN? NEEM GRATIS DE PROEF OP DE SOM!

SLENDER YOU IS ER OOK VOOR JOU!
In korte lijd flink afslanken zonder veel moeite?
Dat is ook voor jou weggelegd,
met het nieuwe Slender Youafslankprogramma. Het volstaat
om tweemaal per week één uurtje
op de 6 Slender You-tafels door
te brengen. Je hoeft geen
inspannende oefeningen te doen
of je uit de naad te dansen.
De toestellen doen het werk voor

Wacht niet langer. Ook jij kan genieten van het relaxend
effektvan Slender You. Ener nog bij afslanken
ook! Kom het eens proberen. De eerste keer
* \ \ \J%\V
is gratis.
nfe\
*JPv* Daarna betaal je gewoon per keer.
\
C0t\
Lidmaatschapsgeld hoef je niette betalen,
dus je kan ermee stoppen wanneer je maar
wil. Hoewel, als je één keer Slender You hebt
meegemaakt, wil je 't voor geen geld meer
missen...

SLENDER YOU

Slank - fit - gezond
„GOOD SHAPE"

jou.
Na afloop voel je je fit en uitgerust, hoewel je in één uur evenveel bewogen hebt als tijdens
een hele namiddag sporten. Het
resultaat zie je dan ook spoedig:

Raadhuisstraat 65A
Heemstede
023-294466

OU
ieure Salons

WAIST, TUMMY, HIP TABLE

VIBRATOR TABLE

SANDBAG TABLE

X'

MICRO
SPIEGEL AIRCRAFTCLEANING SERVICE
zoekt

voorlieden (m/v)
om leiding te geven aan teams, die vliegtuigen schoonmaken
op Schiphol. De werktijden zijn onregelmatig en deels op
afroep. Wij werken graag met enthousiaste LTS'ers die gevoel hebben voor de schoonmaakdienstverlening. Een rijbewijs BE is noodzakelijk. Wij bieden een goed salaris.
Heeft u interesse? Bel dan 020-979466 of schrijf naar:
Spiegel Aircraftcleaning, Hogehilweg 15, Gebouw California,
4e etage, 1101 CB Amsterdam-Z.O., t.a.v. de heer H. N. de
Vries.
Spiegel Aircraftcleaning service
Wij vechten voor een schone zaak.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
CER/E makelaars o.g.

L|J

NVM

Tel. 02507-12614

MAKELAAR

Interieur- en verbouwingscentrum

De Volharding
voor o.a. uw open haard, badkamer en
sierpleisterwerk. Telefoon: 023 - 27 56 92.

SN OW WHIT E
glazenwassen]
Tel. 02507-17935

\

Bob Schmidt

radio
stiphout

DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland. Bel
voor gratis infoboek: 020665.7658. Inruil en fin. mog.

Rep. audio - video huishoud.app.

Diverse AROLA 4-WIELIGE
INVALIDENWAGENS, in goede staat, rijden 40 km p.u.,
v.a. ƒ 4500. Inl.: 020-668.1168.

Thorbeckestraat 15
Zandvoor
Tel. 02507-13378
t.o. casino
Woninginrichting Scheltinga,
Van Woustraat 103, A'dam,
vraagt een all-round
WONINGSTOFFEERDER
liefst ook bekend met het gordijnenvak. Sollicitaties na telef, afspraak: 020-664.4763.
ZAAN ESCORT
f 175 p.u 075-172123. Meisjes gevr. in A'dam/Zaanstad.

* De Swinging Sixty's 29
april in het Gemeenschapshuis. Aanvang 21 uur. Oranje
kleding s.v.p.
•*• Degene, die al mijn narcissen uit de tonnen voor mijn
huis heeft geplukt wordt bedankt voor dit minderwaardig
gedrag!
* Echte vrienden blijven
vrienden! Ook al vergeet
je hun verjaardag. Alsnog
van harte Marjan Harder! Van
Patrick, Mascha, Anya.

Piano's te huur, • speciaal
huursysteem voor beginners
van 1 tot 36 maanden ƒ 600.
Gratis voorrijden en kijken.
Inlichtingen: 04490-45033.
HEDEN INBRENG van goede,en voor de veiling van april.
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN, Frans Halslaan 33,
A'veen. Tel. 020-473004.
('s Maandags gesloten.)

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.
AUTOVERZEKERING
TE DUUR?
Bel geheel vrijblijvend
voor een prijsopgave
OLOF GÖRANSSON:
02507-18505 (ook 's avonds).
Een voordelige maandof kwartaalpremie is
ook mogelijk.
COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste modellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken, ook
veranderwerk. Voor alle leeftijdsgroepen en maten.
Tel. 02507-17370.
* Dagtochten, lezingen, museumbezoek en 'kaartclubs.
Alles kan bij de Verg. Vrouwen van Nu. Word ook lid of
bel met nr. 14462!
* Engel Koper vraagt: afstandsbediening voor parkieten.
* Fam. Van de Berg, veel geluk en plezier in jullie nieuwe
flat. Veel XXXjes, Vera!

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
Uw film op video, ƒ 1,75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek.

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.
Ga je niet met vakantie en
zit' je niet meer op school?
Kom dan een langs.
Steengrillrestaurant de Vuurboet vraagt nog leuk MEISJE
of JONGEN voor de bediening, ± 17 a 18 uur, voor het
seizoen en 's winters weekends. Tel. 12092 - 17616.
GESPANNEN?
SPIERPIJN?
VERMOEID?
Probeer eens energie- of
polariteitsmassage.
Folder op aanvraag.
E. Schoort, 02507-17474.

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentrimster
Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort

Tel. 02507-12773

* Liefde i s . . . doen wat je * Te koop 8-hoekige eiken * T.k. Philips kleuren-t.v., * T.k.a. kindersurfpak, maat
* Te koop 2 massief eiken
Voor trouwfoto's
zelf wilt en niet van iemand salontafel ƒ 100. Tel. 12449. grootbeeld,
salontafels, 125x70, 70x70.
afstandbed., 176, ƒ75; kinderzwemvest,
aantrekken.
Tel. 18536.
* Te koop: aquarium, mt spelend te zien. Tel. 15923. 25-30 kg, ƒ20. Tel. 16752.
Foto Boomgaard
* Lieve Fleur Meulendijks, 80x40x40, op standaard en * T.k. teak bureau; hang- T.k.a. KLEPPER 306 TURBO
*
Wordt lid van de visclub
van harte gefeliciteerd met je met toebehoren, draaiende te kastje met schuifdeurtjes; 2 SURFPLANK, 5Vi mtr zeil,
Grote Krocht 26
SOV. Bel snel. We kunnen
verjaardag!!! Een dikke kus bezichtigen. Tel. 12399.
lichteiken armstoelen; lichtei- ƒ850. Tel. 18921.
Verkoop K.T.V. nog enkele leden gebruiken.
Tel. 13529
van Joyce Otten.
* Te koop auto-imperiaal ken salontafel. Tel. 12498.
Tel. 14869.
T.k.a. Ieder bankstel, 2x2-zits
video
* Lieve Joyce gefeliciteerd voor ƒ25. Tel. 14833.
Wegens
overcompl.
t.k.a.
VIDEO CAMERA SET SL- + 1-zits, naturelkleur. Prijs
Hifi - huishoud.app. met je eerste verjaardag! * Te koop 'gevraagd auto- T.k.
vaatwasser, Bauknecht; wasF1E ree. HVC 3000P camera ƒ750. Tel. 02507-17032.
Oma Elly en Opa Jan.
Thorbeckestraat 15
mach., AEG Lavamat; hang J. van Campen & Zn
Bèta, ± 4 jr oud. Nw.pr.
fietsrek
voor
op
trekhaak.
Tel.
Zandvoort Tel 02507-13378
sleutelservice
ƒ5900, vr.pr. ƒ1600, merk * Uit je bol op het Oranje ijskast, Bosch. Prijs n.o.t.k.
* Lieve papa Jeroen, harte- 16752.
Bal, muziek uit de jaren '60. Tel. 02507-13244, na 18 uur.
Sony. Tel. 02507-16848.
lijk gefeliciteerd met uw verNu ook autosleutels
Koninginnedag,
21
uur,
in
het
*
Te
koop
gevraagd
aanjaardag, ook namens mama
op code.
* T.k. wasmachine VendoWie wil mij PRIVELES geven?
* Eindelijk geopend de Vis- een fijne dag. Kusjes, Wilco. kleedtafel. Te koop mooie le- matic, 8 jr oud, doet het nog Gemeenschapshuis.
Corn. Slegersstraat 2
In
SPAANS
of
ITALIAANS.
deren
fauteuil.
Tel.
19081.
VERENIGINGSGEBOUW
vijver op 7 april. Van harte
bij het postkantoor.
goed, ƒ75. Bel: 023-291810.
Tel. 14560.
Lijsten op maat
gefeliciteerd. Leden van de
Tel. 02507-15449.
* Te koop grote ladder, aluDe
Krocht
Visclub SOV. Na 23 jaar
minium, lichtgewicht, was * T.k. witte BMX crossfiets,
bij
*
Z.V.M.
Dl junioren kamWist u dat.. .
gelukt.
ruim ƒ 100, nu ƒ 35. Tel. na 18 4-6 jaar, ƒ 100. Tel. na 17.00 Grote Krocht 41, Zandvoort,
Foto Boomgaard uur: 16136.
uur 13312.
tel. 02507-15705-18812, voor tot op heden nog geen enkel pioen. Gefeliciteerd jongens.
Boekhandel ,,de Krocht".
•*• Radio Connection, ZandGrote Krocht 26 * Te koop kinderwagen, * T.k.a. 1 jaar oude draaloze BRUILOFTEN - RECEPTIES legbatterij-ei onze pannen • Reflectanten op advertenvoorts trots!!! ELke zondag
heeft
weten
te
bereiken!
KOFFIETAFELS
van 11 tot 11 te beluisteren op
d.bl. rib, Mutsaerts, ƒ 75; posi- telefoon (nieuw) voor huis/
Tel. 13529
ties onder nummer gelieven
de 104 FM.
tiekleding, mt 40 + pos.bad- tuin/garage gebruik. Vaste * Voelt u zich aangetrokken Wij gebruiken nl. al 3 jaar ervoor te zorgen dat het num* Marleen Vink wordt zon- pak, z.g.a.n.; gr. spiegel zon- prijs ƒ 130 + gebruiksaanwij- tot een vereniging die zich alléén scharreleieren!
mer in de linker-bovenhoek
* Gevr. huish. hulp, 1x per 2 dag 9 april alweer 6 jaar. Har- der lijst ƒ 15. Tel. 15775.
zing. Tel. 16461 of 15052.
Broodje Burger
inzet voor o.a. milieuzaken?
op de envelop staat vermeld
weken van 8.30 tot 13 uur (2- telijk gefeliciteerd van Oma
net
even
dat
verschil!
Vraag
een
maandblad
van
de
en dat de brief geadresseerd
kam.app.), zelfst. kunnen Zonneveld, je neefje Peter en * Te koop massagetafel * T.k.a. 2 jonge parkieten,
NVvH en bel 19583.
ƒ 50; 2 eiken armstoelen ƒ 50. / 10 per stuk. Tel. 15982.
WONINGRUIL. Aang. 5-kam.- wordt aan: Centrale Orderwerken. Tel. na 16 uur: 19448. nichtje Inge.
Tel. 18415.
* T.k.a. 2-pers. slaapbank * Te koop: 1-deurs legkast; w. in A'dam-W., zonnig gele- afd. Weekmedia, Postbus
* Gevr. huishoudelijke hulp, * Mooi of lelijk, het maakt
gen, hr.pr. ƒ375 p.m. Gevr. 122,1000 AC Amsterdam. Dit
steelstofzuiger; giek voor 2/3-kam.w.
dinsdagochtend van 8.30- niet uit, zingen kunt je met Te koop massief grenen ƒ200. Tel. 02507-12508.
in Zandvoort, hr.- voorkomt vertraging in de be12.30 uur. Tel. na 18 uur: 023- iedere snuit. Zandvoorts HOOGSLAPER, eigen ont- * T.k.a. gasfornuis, i.g.st., surfplank; defecte fiets. Tel.
handeling.
pr. ƒ400 p.m. 020-130473.
werp,
veel
kastruimte
voor
244163.
ƒ30.
Tel.
14569.
15178.
Vrouwenkoor ontzettend gespeelgoed
en
kleding,
mak* Gevr. lieve ervaren oppas zellig. Inl.: tel. 14158.
kelijk te demonteren. Prijs
voor 2 jongens (4 jaar en 4 Nieuwe CURSUS YOGA voor ƒ500. Tel. 02507-17254.
mnd.), 2 dagen p.w., in Aer- dames en heren, 's morgens
denhout. Tel. 023-245045.
en 's avonds, onder vakbe- * Te koop multi roei-trainingsapparaat ƒ298. Tel. na
* Gevraagd flinke nette hulp kwame begeleiding, kleine 18 uur: 02503-40171.
in de huishouding, 3 uur per klassen. Inlichtingen na 18
Te koop RENAULT 5 (aut.),
week. Tel. 02507-14639, na 18 uur: tel. 14855.
Nwe jacks + sweatshirts te- bordeauxrood, bj. '83, APKgen weggeefprijs. Kleine par- gekeurd tot 1990. Prijs ƒ 4950.
tij, dus reageer snel en kom Tel. 02507-15584.
dus eens kijken, 's Avonds: * Te koop rolschaatsen met
tel. 18340, Lorentzstraat 216. witte leren schoenen, mt 39,
Voorbeeld:
* Ook 's zomers organiseert merk Big Star, ƒ25. Tel.Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisde NVvH bijeenkomsten en 13283.
T e k o o p b r u idS ia po n , mt
raad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
*
mo d
s a l0 n t a t e 1 ; 1e uk e
3 8 j
Corn. Slegersstraat 2 B excusries. Komt u eens kij- Te koop set antieke
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
ken. Vraag vrijblijvend inforr i e t e n s t o e l . T e i 0 2 0 - 111 .
oppas
gevraagd.
SCHOMMELSTOELEN
Tel. 02507-12070
matie en bel 19583.
Tel. 17960
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
1 film
* Rob en Wil 25 jaar!!! Van
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
l harte gefeliciteerd. Groetjes •*• Te koop Smyrna kleedje, Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
l van Gerard, Jeanette en Ju- handgeknoopt, 1.20x1.80 m, iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
Perzisch dessin; eikehouten
nior. XXX.
WORDEN OPGEGEVEN.
buikkastje, 3 laden, ƒ 50. Tel. Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
5 films
* Rommelmarkt 19 april. 13952.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTANT
Nieuw Unicum, ZandvoortseTE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.
voorbeeld aangeeft.
llaan 165, Zandvoort. Aan- Te koop TALBOT 1510 SX, bj.
'81, stuurbekr., 5 versn.
vang 13 uur.
Vr.prijs ƒ 1600. Tel. 16201.
GRATIS
•*• Te koop voor kampeerders
eerste behandeling
demontabele garderobekast,
AFSLANKEN
zoekt schilder- en onder- 75x50x150 cm; korte fluwelen
Bel onze consulente:
houdswerk voor binnen en cocktailjurk; cursus Engels.
tel. 02507-14866.
buiten. Tel. 020-311144, Tel. na 18 uur: 16136.
* Help de Polen. Stuur eens liefst na 17.30 uur.
* Telefoonbeantwoorder te
een voedselpakket! Geen * Kwik-Slim 50 elastische koop ƒ 45. Cultureel Centrum,
adres? Dat hebben wij voor u! (bind)zwachtels te koop, voor tel. 16924.
Inl.: tel. 02907-5235.
elk doel te gebruiken. Bel na
* T.k. 4 spprtvelgen + 2 ban* Het alternatieve Oranje Bal20 uur 16446 of 02520-19441. den, geschikt voor de meeste
muziek uit de jaren '60. 29 * Leren vissen? Dat kan bij Opeis, ƒ300. Tel. 15923.
april in het Gemeenschaps- de Visclub SOV. 1e les gratis.
huis. Aanvang 21 uur.
Lijsterstraat 11. Tel. 14869. * T.k. draagbare zwart/wit30
t.v. met kamerantenne; Mouli* Hoera Heimen en Nel,
Schoonmaakbedrijf
nex keukenmachine met toe12'/2 jaar getrouwd, het is geCoupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
De Witte Tornado behoren. Tel. 12498.
lukt. Prettige dag, je fans.
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
voor uw gebouwen
* T.k. eiken bankstel, i.g.st.,
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
dezelfde week op donderdag.
J. van Campen &Zn
en kantoren
groene ribcord kussens,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Tel. 02507-18546.
/ 300. Tel. 16888.
voor al uw
Naam:
schoenreparaties * Tanja, ik zal je missen, * T.k. elektrisch fornuis +
dank voor je begrip, je liefde aanrechtblad met 2 spoelCorn. Slegersstraat 2
Of afgeven bij:
en trouw. Ik vertel hiermee bakken + afzuigkap, merk
bij het postkantoor.
Adres:
dat
ik
veel
van
je
hou.
AtagJ250.
Tel.
19477,
na
18
Tel. 02507-15449.
Te koop
* Jonge leden gezocht ter
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Telefoon:
HOUTEN STACARAVAN
* T.k. hang/legkast, noteversterking voor ons koor.
Gasthuisplein 12
met
inboedel,
10x3.25,
met
kleur,
ƒ75;
idem
wit
ƒ60.
Kom een avond kijken. Ge2041
JM Zandvoort
Postcode:
Plaats:
staanplaats
op
camping
in
Lijsterstraat
23,
Zandvoort.
bouw de Krocht, woensd.
20.00 uur. Inl.: 02507-14158. Zandvoort. Tel. 02507-12360. Tel. 13694.
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Skateboarders nog
steeds op puinstort
ZANDVOORT - De jeugdige
Zandvoortse
skateboarders
zijn hebben nog geen eigen
plek in deze gemeente. Enige
tijd geleden belandden zij op
de puinstort bij het circuit. Ondanks de belofte van gemeentewege om te zoeken naar een
permanente lokatie, die werd
gedaan na een handtekeningenaktie van de jongeren. De
ouders en de kinderen zijn niet
blij met deze situatie.

Nederlands Bijbelgenootschap
komt langs voor leden-werf actie
ZANDVOORT - Het Nederlands Bijbelgenootschap, dat
dit jaar het 175-jarig bestaan
viert, doet in de periode van 10
tot en met 14 april een beroep
op duizenden kerkleden om
het werk van bijbelvertalen en
-verspreiden te steunen. Met
name Afrika, China en de Sovjetunie eisen op dit ogenblik
extra aandacht.

woordvoerders Dennis van der Meijden en zijn even oude vriendjes
Onno Adama en Mathijs Schuiten.
Met de anderen waren zij op pad
gegaan voor de actie, om zo het gemeentebestuur ervan te overtuigen
dat zij een eigen lokatie echt nodig
hebben.

In zeer korte tijd, wisten de kinderen maar liefst 400 handtekeningen
binnen te brengen, waarmee zij aangetoond vonden, dat de plaatselijke
bevolking achter hun plannen staat.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het raadhuis werden de
Een grote groep jeugdige skate- gebundelde
adhesiebetuigingen
boarders hield vorig jaar zomer een plechtig aan de wethouder van
handtekeningenaktie om zo de rest sportzaken overhandigd. Deze bevan de bevolking achter haar plan- loofde dat hij zich zou inspannen
nen te krijgen. De jongeren wilden voor deze in zijn ogen goede zaak.
door deze aktie bij de gemeente aandringen op een lokatie om hun favoriete vrijetijdsbeoefening uit te oefenen. Enige haast was wel geboden Overrompeld
vond men destijds. Te mooi om waar
Verder dan beloftes is het tot nu
te zijn, dacht de 14-jarige Dennis van toe niet gekomen. Nu acht maanden
der Meijden, een van de initiatiefne- later laat Termes weten, "destijds
mers van deze aktie de belofte van overrompeld te zijn geweest door
de wethouder van sportzaken, Jan deze aktie en nog op generlei wijze
Termes in augustus van 1988. Deze gestand te kunnen doen aan de destoonde zich bereid te zijner tijd de tijds gedane beloften".
verzamelde handtekeningen in ontvangst te nemen en een en ander in
Een desillusie voor Dennis en zijn
het college van Burgemeester en vriendjes, die een fikse kater hebben
Wethouders te bespreken.
over gehouden wat betreft het vertrouwen in de 'gróte-mensen' poliDe skateboard-demonstraties op tiek. Ook de opmerking van burgehet Favaugeplein tijdens de surf- meester Van der Heijden, tijdens het
kampioenschappen in oktober vorig programma "Heer en Meester" vorijaar, hadden duidelijk hun vruchten ge maand voor de N.C.R.V.-radio,
afgeworpen. Enkele duizenden be- waarin Zandvoorts eerste burger bezoekers, waaronder veel kinderen, loofde de helft van het eventueel te
hebben toen kennis kunnen maken winnen bedrag van tienduizend gulmet deze tak van sport. Op 20 okto- den beschikbaar te stellen voor deze
ber 1988 nam Termes op het hebben jeugd heeft bij deze kinderen vervoor je sport" vonden destijds de wachtingen gewekt.

In de genoemde periode zullen er
naar schatting zo'n 15.000 vrijwilligers in Nederland op pad gaan, om
leden-wervingsmateriaal te verspreiden. Men kan lid worden en
daarmee het genootschap ondersteunen, voor een bedrag van minimaal ƒ12,50 per jaar. Men draagt
daarmee bij aan het vervaardigen
van een betaalbare en verstaanbare

Foto: Bram Stijnen

Toekomst
"Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" is ook de mening van de
Zandvoortse politie. Ook zij vindt de
thans ingenomen lokatie geen ge-

SCHIPHOL - De luchtvaartmaatschappij British Airways gaat
de verkoopleiding voor het Europese
continent vestigen in Hoofddorp.
Deze was tot voor kort gevestigd in
Frankfurt. De Europese verkoopleiding wordt samengevoegd met de
leiding van de afdeling klantenservice voor het Europese continent,
die tot dusver in Londen was gevestigd.
British Airways wil vanuit Hoofddorp zoveel mogelijk onafhankelijk
opereren van de Britse thuismarkt
van de maatschappij. Een rol spelen
ook wat British Airways noemt „de
toegankelijkheid en onafhankelijke
positie van Nederland binnen de
EEG." De totale staf bestaat voorlopig uit acht personen. Zij zijn vanaf • Paul Olieslagers werd volkomen overdonderd door de verrassing van zijn
eind mei gevestigd in het kantoorge- vrienden.
bouw in Hoofddorp, waarin onder
Foto: Bram Stijnen
meer Hertz Nederland is gevestigd.

ZANDVOORT - Bij een oefening
in het boomklimmen op het terrein
Naaldenveld in Bentveld viel vorige
week donderdag een 13-jarige padvinder uit Kerkhout uit een boom.
Hij kwam hierbij met zijn rug op een
boomstronk terecht en moest met
rugletsel per ambulance naar een
ziekenhuis in Haarlem worden afgevoerd.

Diabetesvereniging
HAARLEM - De diabetesvereniging houdt maandagavond om kwart
voor acht haar Algemene Ledenvergadering in hotel Lion d' Or aan de
Kruisweg 34 in Haarlem. Aansluitend volgt de lezing 'op reis met diabetes'. Meer informatie wordt verstrekt via nummer 023-378846.

Diefstal
ZANDVOORT - Vorige week don-

criminaliteit" van de Rijksuniversiteit in Groningen. In dit rapport laten de beide samenstellers Huub Angenent en Balthazar Beke er geen
twijfel over bestaan dat het bestrijden van de jeugdcriminaliteit, vooral in een toeristenplaats, mede mogelijk is door uitbreiding en verbetering van de recreatie-activiteiten en
recreatievoorzieningen. In dit kader
valt te denken aan voorzieningen zoals een overdekt zwembad (golfslagbad), een rolschaatsbaan, (rollerskate), een skelterbaan en dergelijke.
Rapport
Over de haalbaarheid van zulke
Tenzij het gemeentebestuur zich voorzieningen zou de gemeente coniets aantrekt van het rapport "Be- tact kunnen zoeken met de ondernestuurlijke preventie van Recreatie- mers, aldus dit rapport.

schikte oplossing, daar de kans bestaat, dat ook deze stek op termijn
door de skatboardrijders ontruimd
moet worden. De gemeente verhuurt dit terrein aan het circuit, dat
maar wat graag op dit stuk grond in
de toekomst een parkeerterrein wil
aanleggen. De toekomst voor de
jeugdige skateboarders ziet er daarom dan ook allesbehalve rooskleurig uit.

Ministers ontvangen bezwaarschrift

British Airways
naar Hoofddorp

Padvinder gewond

Zaalvoetbalteams op schot

• De jonge Zandvoortse skateboarders zijn danig teleurgesteld in de 'gróte-mensen' politiek.

Met argusogen wordt door de
Zandvoortse jeugd thans vanaf de
vuilstort gekeken naar de vorderingen van het Vendoradopark en het
Beach _Hotel. Deze miljoenen kostende projekten doen bij de kinderen de vraag rijzen, waarom voor
hen geen relatief klein bedrag ten
opzichte van deze investeringen beschikbaar kan worden gesteld.

ZANDVOORT - De zaalvoetbalteams van TZB en Nihot/Jaap Bloem Sport behaalden
afgelopen week prachtige overwinningen. Die kwamen pas in
de tweede helft tot stand, maar
toen draaiden beide Zandvoortse teams op volle toeren.
TZB had geen enkele moeite
met Klungels en zegevierde
met 8-2 terwijl Nihot-Jaap
Bloem Sport eveneens op
schot was en Kalmthout met 72 vloerde.

nieuwe out-fit gezorgd en misschien
wel daardoor dat het begin stroef
verliep. Na een 1-0 opgelopen achterstand was het Peter van der Heyderi
die gelijkmaakte en toen René Lukien voor een 2-1 voorsprong had
gezorgd, leek het beter te zullen
gaan. Klungels kwam in de eerste
helft nog terug tot 2-2 en een aangeslagen TZB haalde met moeite de
rust.
In de tweede helft begon TZB/Residente/Teunissen pas te draaien en
was er voor Klungels geen enkele
kans meer op een positief resultaat.
Vooral Peter van der Heyden was
TZB begon zeer nerveus aan de niet af te stoppen en maakte drie
wedstrijden tegen Klungels. De gave doelpunten. Door scores van
nieuwe sponsors Residente/Theu- tweemaal Steef Blanken en eenmaal
nissen hadden voor een prachtige Nico de Boo werd de eindstand op 02 bepaald. Een zeer verdiende overwinning, waardoor de Zandvoorters
nog steeds aan de kop van de tweede
klasse staan.

Belangengroeperingen ageren
tegen plan voor interimcircuit

Als uitbreiding van deze route
werd zaterdag onder aanvoering
Edo van Tetterode, Secretaris Generaal van de Federate van Oud-prinsen (F.O.P.) een door hemzelf ontworpen en vervaardigd onthuld. Dit
gebeurde onder grote hilariteit in de
Kerkstraat. Het betrof geen l april
grap, zoals Paul Olieslagers, exploitant van drogisterij de Gaper in de
Kerkstraat in eerste instantie dacht.
Pred Paap had hem verzocht om op
die datum een plaatsje in te ruimen
in zijn etalage om "een cadeau van

derdag werd een zendantenne wéggenomen vanuit het binnencircuit.
De antenne maakte deel uit van een
zendinstallatie die daar was geplaatst om het waterpeil te controleZANDVOORT - Vorige week vrijren. De gehele installatie werd vernield, waardoor een schade ont- dag werd rond half twaalf in de
stond van ongeveer elfhonderd gul- avond op de Boulevard Barnaart
een 23-jarige Duitser uit Hannover
den.

ZANDVOORT - Vier groeperingen hebben gezamenlijk er
bij ministers en andere overheidspersonen op aangedrongen te voorkomen dat er een
interimcircuit wordt aangelegd. Zij vinden dat de aanleg
afbreuk zou doen aan een zorgvuldige besluitvorming betreffende de toekomst van circuit
en omgeving. Enkele leden van
provinciale staten hebben bij
Gedeputeerde
Staten van
Noord-Holland vragen gesteld.

ordening Noord-Hplland, de ministers Braks en Nijpels, en aan staatssecretaris Dees. Zij vragen hen 'met
klem uw afkeuring te laten blijken
over de aanleg van dit interimcircuit
en te bevorderen dat dit circuit niet
wordt aangelegd'.
De bezwaarmakenden zijn onder Statenleden
andere van mening dat er op ontoeDe PvdA-leden van provinciale
laatbare wijze wordt vooruitgelopen staten mevrouw J.M. Drees en de
op de milieu-effektenrapportage heer P. van der Gaast hebben bij GS
(MER), en dat de afspraken tussen vragen gesteld over het interimcirde gemeente en Vendorado 'voor re- cuit-plan. Zo onder andere hoe dit
kening van beide betrokkenen zijn interimcircuit zich verhoudt tot het
en niet ten koste mogen gaan van de ontwerp in het accommodatieplan
zorgvuldigheid van de uit' te voeren en waarom hier niet de voorwaarde
procedure en daarmee van natuur aan wordt verbonden, dat de MERVier instanties hebben veel bezwa- en landschap'.
-procedure moet zijn afgerond. Zij
ren tegen de aanleg van het interimvragen zich af of het interim-circuit
Zij gaan ervan uit, dat aanleg van gezien kan worden als een eerste
circuit: Stichting Duinbehoud, Initiatiefgroep Duinbehoud Overveen- het interimcircuit aantasting bete- fase van de aanleg van het definitie/Bloemendaal/Heemstede,
Stich- kent van natuur en landschap van ve circuit volgens het accommodating Geluidhinder Zandvoort en Vo- het duinterrein. Tevens verwachten tieplan. Bovendien dringen zij er bij
zijn vrienden" in ontvangst te ne- gelwerkgroep Zuid-Kennemerland. zij dat dit onherroepelijk zal zijn, GS op aan, het duinbeheersplan van
men.
Hun bezwaren hebben zij schrifte- 'daar het opruimen van de aan te de gemeente Zandvoort in de comArgwanend bekeek de onderne- lijk kenbaar gemaakt aan mevrouw leggen baan slechts op vrijwillige ba- missies ter beoordeling aan de orde
mer de verrichtingen, die als voorbe- De Boer, gedeputeerde ruimtelijke sis kan geschieden'. 'Wij menen dat te stellen.
reiding op het grote gebeuren voor
zijn winkelpand in de voormiddag
werden verricht. Een complete muziekinstallatie werd zelfs voor zijn
deur opgesteld. Rond vijf uur arriveerde een gezelschap vreemd uitge- ZANDVOORT - De familie nooit naar een andere omkijkt", al- doen. Wellicht dat dan de officier
doste heren voor het pand. Na het Huesken van de Wilhelmina- dus mevrouw Huesken. Volgens die- van justitie verdere maatregelen
zingen van enkele toepasselijke lie- weg is bijzonder aangegrepen renarts Dekker getuigen de wonden kan nemen. Verder sturen wij de gederen kwam de aap uit de mouw, of door het verlies van haar hond- van een bijzondere agressieviteit bij gevens naar Utrecht. Ik weet niet of
beter nog het beeld uit de doos. Een je, een kleine Yorkshire ter- de aanvaller.
daar vaker klachten zijn binnengekomen over de herder".
Gaper, kunstig uitgehakt naar het
riër.
Het
diertje
werd
verevenbeeld van Olieslagers zelf.
Deze is inmiddels weer naar
scheurd
door
een
herder,
van
Utrecht terug. 'Onbegrijpelijk' volHondenkenners staan niet gek te
Hilariteit bij de voorbijgangers,
gens de eigenaresse van de terriër. kijken van het voorval. 'Een grote
het personeel en Paul en Gertie Olie- een vrouw in Utrecht.
Zo'n dier zouden ze moeten laten hond ziet 's avonds laat een klein
slagers. "Ik voel mij overdonderd",
"Het is of we een kind verloren inslapen. Muilkorven is onmense- dier als prooi'. Mevrouw Huesken
was het enige wat de drogist kon
hebben", aldus mevrouw Huesken, lijk'. Zij was verbaasd dat de politie zal met een dergelijke opmerking
uitbrengen.
nog steeds erg overstuur. Haar man op het eerste moment geen verdere echter weinig gelukkig zijn.
liet het hondje zaterdagavond uit. stappen ondernam. "Wij kunnen
„Honden moeten kunnen ravotOp dat moment werd het aangeval- weinig doen", aldus een politielen door een herder die plotseling woordvoerder. "Het enige is twee ten, groot en klein. Maar met dergevan de overkant kwam aanrennen. procesverbalen uitschrijven voor lijke agressieve honden in de buurt
beroofd. Door de inzittende van een Het diertje werd volkomen ver- beide hondebezitters, omdat hun durf je de straat niet meer op met je
witte/creme-kleurige VW kever scheurd. "En dat terwijl onze hond dieren los liepen. Wij zullen dat ook eigen dier".
werd de man onder bedreiging van
een mes gedwongen goederen uit
zijn auto af te geven. Hierop verdwenen de overvallers in noordelijke
richting. Het slachtoffer vermoedt
dat zijn berovers uit Noord-Duitsland afkomstig zijn gezien het acZANDVOORT - De ondernecentloos taalgebruik. De mannen mer van het Zandvoortse Mowaren ongeveer 25-jaar oud. Door de bil-tankstation aan de Van
overvallers werden een fotocamera, Lennepweg kreeg vorige week
een rugzak en andere goederen mee- vrijdag een hoge onderscheigenomen.
De totale waarde van het ont- ding uitgerijkt. De gouden
vreemde wordt op ongeveer twee- Nozzle.
De gouden Nozzle is een trofee die
duizend Mark geschat. Een speurtocht in de regio leverde geen resul- door Mobil ieder jaar wordt uitgerijkt aan het tankstation dat in de
taat op.
ogen van het publiek als beste naar
voren is gekomen. Als beste tankstation van Nederland was dit jaar gekozen voor het Mobil station aan de
HAARLEM - Opnieuw houdt het van Lennepweg.
Consultatiebureau voor Alcohol en
De winnaar diende wel aan enkele
Drugs (CAD) bijeenkomsten voor de voorwaarden te voldoen om voor
partners en familieleden van stevige deze hoge onderscheiding in aandrink (st)ers. Verteld wordt wat er merking te komen. Allereerst werd
gedaan of gelaten moet worden als gelet op de service, terwijl tevens
een naaste teveel drinkt. De gratis gekeken werd naar de sortering, de
cursus wordt op drie dinsdagmidda- bereikbaarheid en de 'properheid'.
gen (11, 18 en 25 april) gehouden. De heer Lehman, die als exploitant
Opgeven of meer informatie inwin- al enkele jaren het bedrijf runt, was • Het echtpaar Lehman van het Mobil-tankstation toonde zich uitermate
nen kan via telefoonnummer 023- verrast door het feit dat juist zijn Verrast.
Foto: Bram Stijnen
319294.
tankstation de eer te beurt viel.
Salesman Wensink, Area manager
Neeleman en P.R.-man Van Dijl waren naar de kustplaats getogen om
de felbegeerde trofee aan de overke richting. Hel slachtoffer verZANDVOORT - Nadat vorige rompelde exploitant te overhandimoedt dat zijn berovers uit Noordweek donderdagavond drie mannen gen. In zijn dankwoord betrok Lehafkomstig zijn gezien
ook zijn vrouw en het persoZANDVOORT - Vorige week vrij- -Duitsland
uitgebreidt hadden gegeten en afge- man
die zo merkte hij op, "door hun dag werd rond half twaalf in de het accentloos taalgebruik. De
rekend in een steak-house aan de neel,
inzet en klantvriendelijkheid in het avond op de Boulevard Barnaart mannen waren ongeveer 25-jaar
Verlengde Haltestraat, miste de ei- verleden
hadden bewezen een goed een 23-jarige Duitser uit Hannover oud. Door de overvallers werden een
genaresse van de zaak een koeien- team te vormen".
fotocamera, een rugzak en andere
beroofd. Door de inzittende van een goederen
huid die als decoratie over de bank
meegenomen. De totale
"Dat
moet
ook
wel,
om
in
deze
had gelegen. Een speurtocht in de keiharde concurrentiestrijd het witte/creme-kleurige VW kever waarde van het ontvreemde wordt
omgeving leverde geen resultaat op. hoofd boven water te kunnen nou- werd de man onder bedreiging van op ongeveer tweeduizend Mark geeen nies gedwongen goederen uit
De huid vertegenwoordigde een
zo besloot Lehman zijn korte zijn auto ai" te geven. Hierop ver- schat. Een speurtocht in de regio
waarde van ongeveer veertienhon- den"
speech.
dwenen de overvallers in noordelij- leverde geen resultaat op.
derd gulden.

Yorkshire terriër verscheurd door herder

Duitse toerist door landgenoten beroofd

Gemeenteraad akkoord met
nieuwbouw Sterre der Zee

Nozzle voor Zandvoortse onderneming

Drinkende partners

• Maquette van het nieuwbouwproject tegen over de St. Agathakerk.
(Atchieffoto)

ZANDVOORT - De bouw van
de 24 appartementen op het
terrein Sterre der Zee gaat
Waarschijnlijk door. De getneenteraad ging vorige week
accoord. Nu ligt het voorstel
"ij de provincie.
In december kreeg de commissie
oor Publieke Werken een maquette
'e zien, waarover de meningen verdeeld bleken. Uiteindelijk werd het
Plan voor verkoop van de grond, a
ƒ1.120.000,- ex. BTW, en voor de gePresenteerde nieuwbouw goed bev

vonden. Sommige politici hadden
zelfs lovende woorden over voor
deze oplossing, gezien de financiële
druk die het terrein op de gemeente
heeft gelegd.
De appartementen, met even zovele ondergrondse garages, zullen tussen de ƒ230.000,- en ƒ450.000,- gaan
kosten. Het project wordt uitgevoerd door Projectontwikkelingsmaatschappij Muermans BV uit
Roermond. Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland moeten nog akkoord gaan, de gemeente wacht nu
op een verklaring van geen bezwaar.

Koeienhuid vermist

Nihot/Jaap Bloem

Ook Nihot/Jaap Bloem Sport doet
het uitstekend en heeft kans op de
titel in de eerste klasse. In de eerste
helft had Nihot/Jaap Bloem al het
beste van het spel maar ondervond
een sterk en stug verdedigend
Kalmthout tegenover zich. Door
de reden voor de aanleg van het inte- doelpunten van Ivar Steen en Edwin
rimcircuit volstrekt niet opweegt te- Ariessen namen de Zandvoorters
gen de afbreuk die dit zou doen aan een 2-0 voorsprong, maar een foutief
een zorgvuldige besluitvorming', zo uitverdedigde bal stelde Kalmthout
wordt het schrijven afgesloten.
in staat tegen te scoren, 2-1.

Drogis Paul Olieslagers
ontvangt echte 'Gaper'
ZANDVOORT - De beeldenroute in Zandvoort is vorige
week uitgebreidt. Deze route,
die al jaren één van de atracties
is van de VW, behelst een flinke speurtocht door het dorp.

bijbel, aldus het genootschap.
Men wijst erop dat het aantal Ieden van de kerken in Afrika met zo'n
zes miljoen per jaar toeneemt, en dat
nu ook in de Sovjetunie de deuren
zijn opengegaan voor een legale bijbelverspreiding. Acht kerken hebben al voor een bedrag van vier miljoen gulden bijbels, in minstens vijf
talen, aangevraagd. Daarnaast zitten
de Chinese kerken dringend verlegen om papier voor hun nieuwe bijbeldrukkerij in Nanjing. Daar worden jaarlijks bijna een miljoen bijbels vervaardigd. Doordat in de wereld de vraag naar bijbels de afgelopen jaren zo sterk is gegroeid, dreigt
voor veel volken 'rantsoenering' van
bijbels. Indien men meer informatie
wenst, of indien de vrijwilligers onverhoopt niet aan de deur komen,
kan men het Nederlands Bijbelgenootschap, afdeling Haarlem, bellen: tel. 023-224141.

Duitse toerist
wordt beroofd

In de tweede helft een ijzersterk
voetballend Nihot/Jaap Bloem
Sport dat Kalmthout geheel overspeelde. Onder aanvoering van uitblinker Edwin Ariessen werden zeer
fraaie staaltjes zaal voetbal ten toon
gespreid en de uiteindelijke 7-2 overwinning was zeker niet te groot uitgevallen. In die gaaf gespeelde tweede helft zorgden Dennis Keuning,
Bas Heino en driemaal Edwin Sriessen voor de doelpuntenproduktie.

Vernielers
aangehouden
ZANDVOORT - Vorige week vrijdag werden rond acht uur in de
avond drie mannen aangehouden,
nadat door een bewoner gezien was,
dat zij bezig waren de bloembakken
te vernielen op het Gasthuisplein.
De gewaarschuwde politie trof ter
plekke twee mannen uit Haarlem
van respectievelijk 29 en 30 jaar en
een Zandvoorter van 26 jaar aan. De
drie mannen werden meegenomen
naar het bureau aan de Hogeweg,
waar proces verbaal tegen hen werd
opgemaakt. Door de afdeling Publieke Werken is inmiddels de rekening aan de vandalen gepresenteerd.

De aarde huilt
ZANDVOORT - 'Het is de
aarde, die huilt' is de titel van
een film die op woensdag 12
april wordt vertoond in de ontmoetingsruimte van de Agathakerk. Dit gebeurt in het kader van het Conciliair Proces.
De film, die vanaf 20.00 uur wordt
gedraaid, gaat over het thema 'Hec!heid van de Schepping'. Met een
verhaal over vier indianen wordt
heel indringend duidelijk gemaakt,
hoe het oprukken van de westerse
'vooruitgangsmachine' de
hele
schepping bedreigt. Belangstellenden zijn welkom.

Nerveus gedrag
ZANDVOORT - Door do surveillance-dienst van de Zandvoortse politie werd in de vroege ochtend op
zaterdag l april gezien, dat de inzittenden van een Opel personenauto
zich nogal nerveus gedroegen. Ook
merkten de agenten op dat uit de
auto iets werd weggegooid. Bij nader
onderzoek bleek dit een autoradio te
zijn. Hierop werden de de inzitten
den, twee mannen uit Zwanenburg
van 20 en 21 jaar, die geen verklaring konden geven voor hun nierkwaardig gedrag aangehouden en ingesloten aan het bureau. Na onderzoek bleek, dat de.heren zich hadden
schuldig gemaakt aan drie diel'stallen uit een auto. Een nachtje cel en
een procesverbaal was hun beloning.

Brekend glas
ZANDVOORT - Vorig« week zaterdag rond half drie in de nacht
werd een bewoner van een perceel
aan de Zandvoortselaan in Bentveld
wakker van het geluid van brekend
glas. Toen hij op onderzoek uitging
bemerkte hij dat de ruit van de bijkeuken was vernield. Kennelijk \vilde men zich toegang verschaffen tot
de woning. De dader had zich inmiddels uit de voeten gemaakt.

\
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WEBER'S
Schoonmaakheürijf-glazenwasseiïj
Specialiteit:
SCHOONMAAK

LUXAFLEX

REPARATIE
ROLGORDIJNEN
VERKOOP
VERT. LAMELLEN
Verhuur: sproei extractie Tapi|tremigers
Bel voor info 14764-14090

HONDENKAPSALON

RENEE

Zo zie je maar weer dat
de Hema geen lucht verkoopt,
_,as3W»~ ^^^^

.^^K..-..

^asesff,

-

i^B

Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd in poedels en terriërs
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

Gediplomeerde
Petilcure

GOED >/(OOPJ£

GOED *KOOPJE

zo herkent u aanbiedingen in de Hema

zo herkent u aanbiedingen in de Hema

WONINGRUIL
Aangeb. flat in de
Lorentzstraat.

KOMT OOK
AAM HüiS

Gevr.

Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur

eengezinswoning.
Zandvoort-Noord
geen probleem.

Tel. 19632.

Tel. 17939

16.75

Halogeen hobby- of bureaulamp
Energiebesparend In wit of zwart
12 Volt/20 Watt

2 voor
Pak met 6 hydrofiel- of oogjesluiers 100% katoen

De GAPER
DRUGSTORE
zoekt nog

enkele medewerksters
voor het zomerseizoen

vanaf

DE GAPER
DRUGSTORE

8.-

Brodene-Anglaise vitrage-vallen
In diverse dessins en hoogtes
Denkt u aan de Hema gordijnmaakservice'7

Meisjes tussen 16-18 jaar, die dit jaar hun
eindexamen doen, genieten de voorkeur.
Katoenen damesnachthemd In 2
kleurstellingen Mt 38/40-46/48

KERKSTRAAT 31
ZANDVOORT
Tel. 02507-12513
vragen naar hr. P. Olieslagers

5.75

10.-

9.75

3 voor i
Katoenen herenslip of -singlet-ln
diverse dessins en kleuren Mt4-7

2 voor
Kaart met 10 scheermesjes extra
comfort Passen op apparaten
met draaibare kop Voor gladder
en aangenamer scheren

vanaf

3.25

Opallejacks
voorzien van
voordeellabel"

5.75

2 voor '
Pakje met 3 paar kniekousjes

Mt 36-41

Weekmedia op microfiche.

Met zo'n kwaliteit kun BAiüÉüAüÉiiÉïflUHHéfl je gerust op weg. Veilig
door de goedgekeurde zijreflectie en 'n goed profiel. En comfortabel door de
soepel verende zijwand. 26"x1 3/8 van 16.75 voor 12- 28"x1 5/8x1 3/8 van
18.75 voor 14.-. In zwart of naturel. Je hebt er duizenden kilometers plezier van.

Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant

20 denier
40 denier

3 25 2 voor 5.75
4 25 2 voor 7.75

HEMA

Wibautstraat 131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

.Echt Waar Voor Je Geld.
2.74 M, 3.66 M, 4.10 M, 4.50 M, 4.88 M of 5.50 M!

Chinees
En nog vee/ meer...

MAANDAGS WEER GEOPEND:

Speciale aanbieding: (afhalen)

Babi panggang (mager vlees)
met witte rijst
Bami of nasi extra 0,75 per portie

10,-

Geldig t.m. 15 april.

Haltestraat hoek Zeestraat.
Tel. 17897

Kwekerij P. van KLEEFF

GRAfoLON®
RONDKANTPANELEN-MDF

GRAfoLUX®
RONDKANTPANELEN

PVCKUNSTSTOFPANELEN

LUXALON®
ALUMINIUM PLAFONDS

Nieuw in het exclusieve programma van De
Graaf: het GRAfoLON® plafondpaneel op
MDF-basis, met afgeronde kanten. In een
prachtige zachtwitte Essen-repro struktuur.
Een bijzondere verfraaiing voor uw interieur!
GRAfoLON® (met groef en messing) heeft een
royale maatvoering: 16 rnm dik en 235 mm
werkend breed. Bovendien in verschillende
kamerbrede lengtematen:
zie hierboven.
GRAfoLON

U heeft liever geen houtstruktuur? Bewonder dan het
GRAfoLUX® paneel. In witte of
grijze satijnglans met een fraaie
softline.
125 en 200 mm breed, waarbij
het witte paneel van 200 mm
breed leverbaar is in de lengten:
2.60 M, 3 M, 3.50 M

Een vrijwel hagelwit paneel met
een sprekende Essen-repro
houtstruktuur.

Ook kamerbreed, met weer een geheel
ander karakter: Luxalon® aluminium
lamellen. Zij worden in elke door u
(vooraf) bestelde lengtemaat geleverd.
Zelfs tot 6 meter!
Bij De Graaf in 4 breedtematen (50,100,
150 en 200 mm werkend) en in een
ongekend kleurenprogramma van maar
liefst 70 varianten. Daaruit kunt u ongetwijfeld uw persoon®
lijke keus maken!
LUXALOIM

-\

RONDKANTPANELEN MDF

en410M

-

GRAfoLUX@

Dit moderne paneel heeft rechte
kanten en is 125 mm werkend
breed.
Uit voorraad leverbaar m de
lengten: 2.60 M, 3.05 M, 3.50 M,
4.10 M, of 5.10 M.

^i RONDKANTPANELEN^

Prettige afdronk.
MarmandaisAC 1987
Een rodekwaliteitswijn

Slagroom-mokkataart
0 21 cm Vers uit eigen
banketbakkerij

525

Macon-Villages A C
1987 Een lichtdroge
witte wijn
S^?S~8.25

bloeiende violen, Dinsdags weer open!
vaste planten,
struiken en heesters.

Kersenbonbons Zakje
a 200 gram 3-25"2.95

Jonge Goudse kaas
1 kg
lô«J9.20
Zachte puntjes of bolletjes Zak a 10 stuks
.2-80-2.15

Boerensnyworst 100
gram
J-63"1.40

Aanbiedingen zijn geldig t 'm 8 april 1989

co herkent u aanbiddingen in dn Henn

H89117-4/4

HEMA

.Echt Waar Voor Je GekL

de Graaf plafonds
SHOWROOM AMSTERDAM: Danzigerkade 15 (Houthaven)
1013 AP Amsterdam - Tel: 020-848483
Geopend Dl t/m vrij 10 00-17.00 u Zaterdag 10.00-16.00 u.

VLUG! 100.000 BADGES MORGEN NODIG
VOOR DE BEURS. AFLEVEREN BIJ HET
RECLAMEBUREAU IN AMSTERDAM.

W57.50

3 voor

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

r ALUMINIUM PLAFONDS T

Bij De Graaf gaat er een wereld voor u open.
Nergens in Nederland treft u zoveel verschillende
panelen voor wanden en plafonds. Alleen al meer
dan 25 soorten gefineerde panelen. Naturel of dekkend gelakt, in moderne kleuren en tinten.]
Plus een handig montagesysteem, onder meer voor
het eenvoudig verlagen
van een plafond.
Kom bewonderen, dan
weet u wat er (nog meer)
te koop is!

PERSCOMBINATIE TRANSPORT
Regelt 't welen snel.

Staat uw auto
al in de
(Zie elders in deze krant.)
Los nummer ƒ 1.25

Donderdag 13 april 1989

Steiger als
kaartenhuis

\

Nieuwsblad
49e jaargang nummer 15

^$f1c^ü> •

ZANDVOORT - Vijf bouwvakkers kregen dinsdagochtend de schrik van hun leven
toen de steiger waarop zij bezig
waren, gedeeltelijk instortte.
De steiger, gebouwd tegen de
achtergevel van het Beach Hotel, bezweek onder het gewicht
van een aantal pallets stenen.

Wat exact de oorzaak is geweest, is
nog niet bekend. Hiernaar wordt
nog onderzoek verricht, waarbij
waarschijnlijk ook de gemeente betrokken is. Mogelijk is de steiger te
zwaar beladen met stenen, maar volgens de metselaar moet het stalen
bouwwerk dit makkelijk kunnen
hebben. De onderste buizen waren
echter bijna zo krom als hoepels geworden.
Later op de middag maakten drie
werknemers in een opgehesen laadbak een begin met het afbreken van
de steiger, terwijl met een andere
kraan de onderste helft van de stellade steigers bij het Beach Hotel zakte dinsdag bijna als een
ge ondersteund werd om verder in- • Een van
Foto Berlott
kaartenhuis in elkaar.
storten te voorkomen.

Bewoners oud-noord in de clinch
over behoud kinderspee

Het voorstel was voortgekomen
uit het verzoek van drie omwonenden om het speelplaatsje op te heffen. In juni 1987 hadden zij zich hiermee schriftelijk tot het college gewend. Zij klaagden over overlast van
met name de oudere jeugd, die zich
op het pleintje ophield, wat binnen
het buurtje al meerdere malen tot
conflicten geleid zou hebben. Bovendien zou een groot deel van de
speelattributen vernield zijn. Volgens de voorstanders van het speelplaatsje, waaronder het merendeel
van degenen die direct aan het pleintje wonen, is er echter niets aan de
hand. Het klimmateriaal blijkt er
ook ongeschonden bij te staan.

ZANDVOORT - Ongeveer 1700 handtekeningen'
konden de dames Rebel en
Visser en de heer Van 't
Hof gisterochtend overhandigen aan burgemeester Van der Heijden. Deze
dienden als ondersteuning
van een petitie die aan het
college werd aangeboden.
Hiermee pleiten de Zandvoorters voor een betere
parkeerregeling in de wintermaanden.

In de petitie worden vier mogelijkheden aangedragen om de
parkeersituatie te verbeteren:
een pasje tegen een redelijke
prijs en uitsluitend voor Zandvoortse ingezetenen, dat door
het hele dorp op de reguliere
parkeerplaatsen te gebruiken is.
Dit zou geldig moeten zijn van l
september tot l april.
Een parkeerschijf met een
maximum tijd van twee uur zou
een andere mogelijkheid zijn.
De schijf zou echter opnieuw ingesteld moeten kunnen worden.
Als derde alternatief wordt een
parkeerautomaat
genoemd,
met de mogelijkheid van betaald parkeren voor - eveneens maximaal twee uur.
Ten slotte stelt men ter overweging voor tegelijk met de flats
op het Zwarte Veldje een parkeergarage te bouwen.
De maatregelen zouden alleen
voor de wintermaanden moeten
gelden. Over het ongemak van
de drukte in de zomer willen de
aanbieders van de petitie niet
klagen, 'want de welvaart van
Zandvoort is voor een deel van
deze bezoekers afhankelijk'.

ZANDVOORT - Een supermarkt, een parkeergarage en
vierentwintig luxe woningen.
Dat behelst een ambitieus
bouwplan van de Zandvoortse
ondernemer en GBZ-fractievoorzitter Jan Jongsma, uit te
voeren aan de Oranjestraat. De
Welstandscommissie
heeft
zich al accoord verklaard.
Het project zou uitgevoerd moeten worden op de locatie waar sinds
kort weer een showroom van Jongsma is gevestigd, nadat het pand jaren lang was verhuurd aan de Dagmarkt. Op het diep verzonken ter-
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Ruzie
Een inventarisatie maakt duidelijk dat er in totaal minstens dertig
kinderen regelmatig gebruik maken
van het speelplaatsje, waarvan de
helft tussen 3 en 8 jaar oud.

"Je kunt wel honderd keer waarschuwen, het helpt allemaal mets",
zo luidde een van de klachten maandagavond. "Ik heb nog nooit een
agent aan de deur gehad met de
vraag of ik mijn kinderen wil waarschuwen", aldus een van de voorprijzen vanaf ongeveer ƒ250.000,- vrij standers van het pleintje. Een ruzie
op naam, en drie nóg luxere pent- tussen de buurtbewoners werd als
achter de rug beschouwd, omdat dat
houses.
die zich twee jaar geleden had afgeJongsma heeft van het merendeel speeld.
der omwonenden en andere belanghebbenden al een handtekening ge- ' De omwonenden die het speelkregen onder een verklaring dat plaatsje willen behouden, hadden afmen geen bezwaar tegen de bouw- gelopen vrijdag pas vernomen dat er
plannen heeft Toch zijn er wat be- plannen waren om het geheel te verdenkingen ttgen de hoogte van het vangen door een plantsoen. In het
bouwwerk, maar volgen.5 Jongsma weekend stelden zij een brief aan
kan deze geen bezwaar zijn omdat college en raadsleden op, tegen dit
het hoogste punt niet hoger komt voornemen, die door achtentwintig
dan de ernaast gelegen percelen. De buurtbewoners werd ondertekend.
Welstandscommissie heeft zich al
Maandag, werd de brief bezorgd,
accoord verklaard.

rein moet een parkeergarage komen
voor vijftig auto's, voor bezoekers
van de supermarkt die bij het afrekenen een gratis uitrijkaart krijgen,
of voor anderen die hun voertuig
enige tijd tegen betaling willen stallen. Daarboven, op het niveau van de
Oranjestraat, komt een grote supermarktruimte, waarvoor de Dekamarkt zich al als gegadigde gemeld
heeft. Deze zal ook de uitvoeringvan
het plan grotendeels op zich nemen.
Op hetzelfde niveau, te bereiken met
een lift, is een parkeergarage met
zesentwintig plaatsen gepland, voor
de bewoners van de daarboven te
bouwen woningen. Dit worden eenentwintig luxe appartementen met

ZANDVOORT - Vrouwen die
enige jaren uit het arbeidsproces zijn geweest, kunnen vaak
met slechts veel moeite opnieuw een betaalde baan vinden.
De Vrouw- en Werkwinkel, gevestigd in Haarlem maar gericht op de
hele regio, kan hen daarbij helpen
met een oriëntatiecursus 'Vrouwen

Vernielingen op
strandpaviljoen
ZANDVOORT - Een strandpaviljoen aan de Boulevard
Barnaart kreeg donderdagnacht bezoek van enige baldadige lieden.

LW

22.34 17.50
-.- 19.04
12.5620.35
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14.3322.25
15.15 23.25
15.5023.54
16.15 -.16.49 12.25

Maanstanden:
Donderdag 13 apr. EK 01.13 uur
Doodtij 15 apr. 00.05 u. NAP+33cm

aan kinderopvang, een te laag opleidingsniveau, gebrek aan recente
werkervaring en een te beperkte
oriëntatie, met name op traditionele
vrouwenberoepen. De laatste drie
vinden vooral hun oorzaak in de nog veel voorkomende - maatschapHet is vaak maar wat moeilijk pelijke verwachting dat meisjes uitvoor een vrouw om na enige jaren sluitend voor hun echtgenoot, kinweer aan werk te komen. Met name deren en ouderen gaan zorgen.
voor degene die de zorg voor een
gezin op zich heeft. Het begint vaak
In de cursus 'Vrouwen op weg
thuis al, waar de gezinsleden zich naar werk' komen tal van zich voorafvragen wat er van de zorg voor doende problemen ter sprake, maar
henzelf en van het huishouden te- er wordt ook veel aandacht besteed
recht moet komen, als moeder bui- aan solliciteren en zelfs de beroepsten de deur werkt. En zo niet, dan is keuze. Bij de Vrouw- en Werkwiner vaak wel een familielid of buur- kel, gevestigd in de Schagchelstraat
vrouw die haar op haar traditionele 20 te Haarlem, kunnen zij inzicht
taken wijst. "Veel vrouwen wordt krijgen in de ondoorzichtige situatie
door hun omgeving of opvoeding rond opleidingen, om-, her- en bijweinig keus gelaten", vat Clazien scholing. In de praktijk blijkt dat
Zwanenberg het samen. "Maar het is veel 'herintredende' vrouwen kiezen
juist essentieel dat vrouwen vrij
kunnen kiezen tussen wel of niet
buitenshuis werken".
op weg naar werk'. Clazien Zwanenberg, coordinatrice van deze instantie geeft dinsdagochtend in 't Stekkie, bij de Van Pageehal, uitgebreid
informatie over de wijze waarop.
Aanvang half tien.

• Het beschutte speelplaatsje tussen Vpndellaan en A.J. van der Moolenstraat, onderwerp van een felle discussie.
Foto Beriott

op het nippertje maar nog net op tijd
om de discussie in de commissie een
voor hen positieve wending te geven,
met het gevolg, dat het voorstel om
J 20.000,- beschikbaar te stellen voor
de wijziging werd teruggenomen.

Instemming
Met volledige instemming van de
commissieleden. Donderdag was
het voorstel vrij geruisloos de commissie voor Publieke Werken gepasseerd omdat er toen geen argumenten bekend waren tegen het verdwijnen van het speelplaatsje. Acht jaar
geleden waren dezelfde bewoners te
laat. Toen werd het pleintje, eveneens wegens klachten wegens overlast, tot de helft teruggebracht.

KNZHRM oefent
ZANDVOORT De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij houdt zaterdag
15 april een oefening met de Dr. Ir.
S.L. Louwes. Men vertrekt hiervoor
om 10.00 uur vanaf het boothuis.

• Twee straten in Zandvoort-centrum/zuid
zijn
sinds vorige week heel
wat groen rijker.
Pag. 3
• Het voetbalteam van
Zandvoortmeeuwen slaat
alle stoutste verwachtingen.
Pag. 5
• Een dierenpension is te
vergelijken met een reisbureau. Meer wetenswaardigheden op de BBHH pagina van deze week.Pag. 7

Woningen EMM op hoogste punt
ZANDVOORT - De bouw van
de zesentwintig eengezinswoningen voor woningbouwvereniging Eendracht Maakt
Macht aan de Fahrenheitstraat vordert snel. Vorige
week werd het hoogste punt
bereikt. De woningen worden
waarschijnlijk in mei al opgeleverd.
De bouw van de woningen is nog
maar kort geleden, in januari van dit
jaar, begonnen. Vorige week, nog
geen drie maanden later, werd het

Vrouw- en Werkwinkel helpt 'her-intredende'
vrouwen bij zoeken naar een betaalde baan
voor een voor de hand liggend beroep, hoewel zij eigenlijk liever iets
anders zouden doen.
De 'winkel' richt zich vooral op
vrouwen die, hetzij direct na hun
opleiding, hetzij nadat zij enige tijd
betaalde arbeid hebben \ erricht, een
langere periode in de eigen huishouding hebben gewerkt en nu weer op
de arbeidsmarkt willen intreden.
Maar ook degenen die reeds betaald
werk hebben en hun positie willen
verbeteren, kunnen hier terecht.
De Vrouw- en Werkwinkel wil een
laagdrempelige voorziening zijn,
waar ook vrouwen die niet op het
arbeidsbureau staan ingeschreven,
ondersteuning, informatie en advies
krijgen bij het verwerven van een
plaats op de arbeidsmarkt. Bovendien behartigt men er ook naar buiten toe de belangen van vrouwen.

De pavilj oenhouder trof een flink
aantal vernielingen aan. In totaal
moesten elf ruiten, twee tafeltjes en
En dat een vrouw zelfs na vele
zeven strandstoelen het ontgelden.
Van de daders ontbreekt ieder spoor. jaren werk buitenshuis wel degelijk
goed kan doen, bewijst de achtenveertigjarige Sjoukje Broersma,
moeder van drie kinderen. Zeventien jaar is zij uit het arbeidsproces
geweest. Sinds enige tijd werkt zij bij
de Vrouw- en Werkwinkel. "Een bebaan geeft je een wat meer
ZANDVOORT - De politie taalde
economische zelfstandigheid, een
trof zondagavond laat een ge- eigen inkomen waar je meer mee
wonde man aan, liggend op het kunt doen". En de reacties uit haar
Kerkplein. Hoe hij aan zijn omgeving? "Mijn gezin en familie
verwondingen is gekomen kon waren erg enthousiast. Alleen mijn
schoonmoeder vroeg: 'Vind je man
niemand vertellen.
wel goed!' Daar heb ik dus maar
De man lag op het plein met een dat
niet
op gereageerd. Voor elke vrouw
bloedende hoofdwond. Uit verkla- die wil
gaan werken zou moeten gelringen van omstanders werd duide- den: je kinderen,
man en je familie
lijk dat hij zich de hele avond recal- moeten er maar jeaan
wennen".
citrant had gedragen, waarbij overOok kunnen praktische proble- Sjoukje Broersma (I.) en Clazien Zwanenberg: 'Een vrouw moet de vrije
rnatig alcoholgebruik als oorzaak men
een rol spelen, zoals een tekort keus kunnen maken om wel of niet buitenshuis te gaan werken'. Foto Beriott
werd ^tjnoemd.

Oorzaak van wond
blijft onbekend

Waterstanden
HW

Volgens betrokkenen is het speelplaatsje aan de Nicolaas Beetslaan
een erg gevaarlijk alternatief, omdat
de kinderen dan de drukke Vondellaan over moeten. "Ze rijden daar als
gekken", aldus één van hen. 'Het gevaar is niet denkbeeldig dat een
kind, dat gevallen is, zich bezeerd
heeft of geplaagd wordt, huilend
blindelings (zoals kinderen dat
doen) de Vondellaan naar huis oversteekt met alle gevolgen van dien',
zo werd ook m de brief beargumenteerd.

Volgens de voorstanders van het

Het plan kwam vorige week donderdag ter sprake in de commissie
voor Publieke Werken, waar PvdA
De handtekeningenactie, met
en WD hun bezorgdheid uitten ten
lijsten in diverse winkels, is geopzichte van de te volgen procedure.
start door Marianne Rebel, omBloeme (PvdA) verzocht het college,
dat zij, en volgens haar ook vele
'tijdens de rit geen gebruik te maken
andere Zandvoorters, zich
van zijn bevoegdheid vrijstellingen
stoort aan het te weinig toleran(van de bepalingen van de bouwverte optreden van parkeerwachordening, red.) te verlenen'. "Dat
ters.
zijn we ook met van plan", was het
antwoord van wethouder Van Cas„In plaats van ons enige coupel. Dat zal volgens hem eventueel
lance te geven in tijden van relapas gebeuren als het ontwerp-betieve rust, worden we beboet
stemmingsplan voor dit gebied is
voor de kleinste overtreding".
vastgesteld, wat nog enige maanden
Het drietal pleit dan ook voor
kan duren.
een 'bewonersvriendelijker op- j?
Voor die tijd zal het college de
treden' en men verzoekt het col• De voorzijde van het bouwwerk met supermarkt, parkeergarages en buurtbewoners benaderen om hen
lege hiervoor maatregelen te
appartementen.
om hun mening te vragen.
treffen.

Datum

speelplaatsje is er nauwelijks of
geen uitzonderlijke overlast. Daarnaast wijzen zij erop, dat het juist
uitstekend geschikt is voor kinderen uit de directe omgeving, omdat
deze geen drukke straten hoeven
over te steken om er te komen. Sommigen kunnen er zelfs zonder oversteken komen, omdat het ingesloten
ligt tussen een aantal woningen.

Ambitieus bouwplan Oranjestraat

'Vriendelijker
parkeerbeleid'

Oplage: 4 650

College neemt voorstel voor plantsoen na verhitte discussie terug

ZANDVOORT - Buurtbewoners van een speelplaatsje tussen de Vondellaan en de A.J.
van der Moolenstraat raakten
dinsdagavond met elkaar in de
clinch tijdens de vergadering
van de commissie voor Financiën. Onderwerp van de felle
discussie op de publieke tribune was het collegevoorstel om
het plaatsje af te breken. Wéthouder Aukema besloot daarop het voorstel terug te nemen.

Een metselaar die op een van de
bovenste verdiepingen stond, kon
'volstaan' met zich goed vast te nouden, terwijl de planken bijna onder
hem wegzakten. "Maar voor mij was
het niet zo erg, ik had tenminste
overzicht van wat er gebeurde. Voor
de vier mannen die op een van de
onderste etages bezig waren, was het
nog veel erger. Zij kregen een regen
van stenen om zich heen". Twee van
hen zijn met de schrik in de benen
naar huis afgedropen om daar bij te
komen.

Editie:30 \\

hoogste punt al bereikt. Mevrouw
Brune, voorzitter van de vereniging,
en secretaris Berkenbosch hesen ter
gelegenheid daarvan dinsdag de
EMM-vlag en het rood-wit-blauw in
top, waarna de bouwmedewerkers
het pannegeld m ontvangst konden
nemen.
De woningen, die gebouwd worden door IBB Kondor Groep HV uit
Leiden, staan verdeeld over twee locaties, respectievelijk op de hoek
van de Kochstraat en die van de
Musschenbroekstraat. Op laatst genoemde plek vijftien woningwetwonmgen, op de andere zijn het vijf
woningwetwoningen en zes premie-C koopwoningen. De directeur
van IBB zorgde op de korte officiële
bijeenkomst nog voor een verrassing, door de verwachting uit te

spreken dat de woningen al m de
maand mei gereed komen.
De huurwoningen zijn de eerste
die vallen onder het normkostensysteem, de huurprijs is voor sociale
woningbouw vrij pittig en komt
rond de ƒ650,- per maand. De keuze
voor dit soort woningen had uiteraard te maken met de beschikbare
contingenten. "En elk stukje womngbouw helpt in de strijd tegen de
woningnood", aldus EMM-voorzitter Marijke Brune. "Wat betreft de
regio is die hier nog het hoogst".
Op de bijeenkomst was ook ir. G.J.
Teunis aanwezig, die binnenkort
wordt aangesteld als directeur van
EMM. Teunis is 36 jaar oud en bekleedde voorheen de functie van
hoofd Gemeentelijke Dienst Volkshuisvestig Zwolle.

Alle aandacht voor cuEfyor
Achter het thema 'Knopen' schuilt heel wat meer dan men op het
eerste gezicht zou denken. Dat bleek toen het Zandvoorts Nieuwsblad afgelopen week een kijkje ging nemen op de tentoonstelling in
het Cultureel Centrum Zandvoort. De krant licht voor de lezers een
tipje van de sluier op. Zo besteedt het Zandvoorts Nieuwsblad
regelmatig aandacht aan de plaatselijke cultuur. Wilt u ook daar
alles van weten, dan is een abonnement op deze krant een uitstekende oplossing.

dertien weken voor maar ƒ 10,=
Naam:.
Adres:.
Postcode:

Plaats-

Giro/bank:
Telefoon: _

(i v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon m open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam, g

bellen kan ook: 020-668.1300
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BAR BISTRO
'T WAPEN VAN ZANDVOORT

FAMILIEBERICHTEN
**********************************
Hoera

MEDEWERKERS STERS
56 B-89 Teunisbloemlaan 24
- uitbreiden woning
58 B-89 Vondellaan 1
- oprichten garage
60 B-89 Burgemeester Nawijnlaan 20 - uitbreiden woning
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08 30 tot 12 30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig is

12të jaar getrouwd
Hartelijk gefeliciteerd
Konstant, Marlo en Wouter
*********** ***********************
********************************
50 jaar getrouwd

Jan en Tonny van Duyn

5 B-89
13 B-89
14 B-89
20 B-89
25 B-89

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
********************************

Haarlemmerstraat 20
Const Huijgensstraat 4
Hogeweg11
Grote Krocht 29
Piet Leffertsstraat 36

-

en

Zaterdag 22 april
FEEST voor al
onze race-frans en
bekenden met
LIVE MUSIC
U bent van harte welkom

formaat 20 x 30 cm

BALK
BAKT
BETER
BROOD

van eigen dia

DEZE WEEK:

SLAGROOMSCHNITT
NOTEN ONTBIJTKOEK

FOTO BOOMGAARD
Grote Krocht 26, Zandvoort
telefoon 02507-13529

7\/\
7,95
3,75

ECHTE1 BAKKER BALK

Hogeweg 28

Bestemmingsplan
De burgemeester van Zandvoort maakt ter voldoening aan het bepaalde m
artikel 26 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat het door de
gemeenteraad m zijn vergadering van 28 maart 1989 vastgestelde bestemmmgsplan 'Kostverlorenpark' met ingang van 17 april 1989 gedurende een
maand voor een ieder ter inzage ligt op de afdeling ruimtelijke ordening,
Raadhuisplein 4, alhier, geopend maandag t/m vrijdag 09 00 -12 00 uur

l

13 april 1989

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

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

v perm bew va. 1-5-'89,

gestoff. kamer
m. balkon
kookgel en douche,
toilet, c v.

ƒ600,- p.m.

l

Tel 023-276697

GRASMACHINE BOT?

Dermatoloog
Kostverlorenstraat 60, Zandvoort

Tel. 02507-16022

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

Vraag vrijblijvend offerte

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR APRIL 1989
Op basis van de door de gemeente Zandvoort gestelde 50%-regeling bieden wij voor alle leden
van onze vereniging de volgende 9 eengezinswoningen aan in het plan Fahrenheitstraat/Van
Musschenbroekstraat/Kochstraat.
De oplevering van deze woningen zal omstreeks het einde van de maand mei en het begin van
de maand juni plaatsvinden.

Bel

M. Agterhof 02502-5418
Gratis gehaald en gebracht

WILLEKE d'ESTELL
in „De Manege" Zandvoort
a s zaterdag een optreden van
de winnares van

De overige 11 eengezinswoningen zullen door het College van Burgemeester en Wethouders
worden toegewezen.
De volgende eengezinswoningen zullen voor onze leden beschikbaar komen:

1. Eengezinswoning

van 20.00-03.00 uur

FAHRENHEITSTRAAT 9
Huur ƒ641,75 per maand

FAHRENHEITSTRAAT 11-1
Huur woning ƒ 703,85 per maand
Huur garage ƒ 97,40 per maand

4. Eengezinswoning + garage

Info 02507-16023

RESTAURANT

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

7. Eengezinswoning + garage
FAHRENHEITSTRAAT 11-5
Huur woning ƒ 682,80 per maand
Huur garage ƒ 97,40 per maand

3. Eengezinswoning + garage

Entree ƒ 12,50 pp
reserveren mogelijk

STEENGRILL

FAHRENHEITSTRAAT 11-4
Huur woning ƒ 682,80 per maand
Huur garage ƒ 97,40 per maand

2. Eengezinswoning

2 DJ's en beide zalen geopend

Uitsluitend ongebonden mensen v a 25 jaar
Corr kleding

6. Eengezinswoning + garage

FAHRENHEITSTRAAT 7
Huur ƒ 620,70 per maand

VERONICA'S
STERRENJACHT

en een

C. K. H. van der Burg

E mm

Te huur
in Z'voort

Z*ij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen
gedurende deze termijn bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland schriftelijk
bezwaren tegen de vaststelling van dit bestemmingsplan indienen
Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bezwaren heeft tegen de
wijzigingen, welke bi] de vaststelling van het plan m het ontwerp zijn aangebracht

Spreekuren zonder afspraak volgens
antwoordapparaat

Deze achertentiermmte van 80 mm breed en 50 mm
hoon kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
\an bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huvvelijk, geboorte Of andere familiebenchten
U bereikt met deze advertentie 11 200 mensen m
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daar\oor slechts ƒ27.00 (e\clti'7BTW)
\oor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-10011

van eigen negatief

Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 17 april 1989 gedurende 14 dagen
ter inzage op de afdeling ruimtelijke ordening, Raadhuisplem 4 (geopend
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur).
Gedurende de termijn van ter mzageligging, kan een ieder bij burgemeester en
wethouders schriftelijk bezwaar tegen het bouwplan indienen.

18 april geen spreekuur

Oproep

formaat 20 x 30 cm

Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunning te
verlenen voor
Het oprichten van een woning op het perceel Max Euwestraat 32

DAG en NACHT bereikbaar

PADDQCKPclub

Gen. Cronjéstraat 32 Haarlem
Tel. 023-257530, na 18.00 uur 02507-15425

SENSATIONELE PRIJS

Bouwplan

Mr. Philip Meijer
op de leeftijd van 75 jaar
Directeur van Alex Meijer bv
N. Coster
De begrafenis heeft inmiddels op de Joodse Begraafplaats te Overveen plaatsgevonden
Kostverlorenstraat 92
2042 PK Zandvoort

mickcy;

Slagerij Henk Wisker

van absolute klasse, perfekt in beeld
gebracht voor een

Burgemeester en wethouders hebben kapvergunning verleend voor het kappen van
een boom op onderstaand perceel
Zij die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2042 AA Zandvoort
Zandvoortselaan 48
- 1 kastanjeboom

Op 10 april is overleden

12i/2 jaar

MAXI
VERGROTING

Kapvergunning

C. Schaap-Molenaar
60 jaar getrouwd
Gelegenheid tol feliciteren van 1400-1600 uur
Gr. Krocht .51 A
De kinderen
********************************

Bestellingen boven ƒ 50,- gratis thuisbezorgd
Elke week supervoordelige aanbieding

botermalse biefstuk ƒ 9,95

plaatsen keukenkozijnen
plaatsen dakkapel
interne verbouwing
wijzigen voorgevel
oprichten van een serre + dakkapel

J. Schaap

Slagerij HENK WJSKER
DEZE WEEK!!

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

Op 18 april zijn onze ouders

NAAR

500 gr.

Verleende bouwvergunningen

hartelijk gefeliciteerd

ADVERTENTIES

voor de bediening.
Enige ervaring gewenst.
Aanmeldingen na 13.00 uur, tel. 02507-14638,
Gasthu/splem 10.

Aangevraagde bouwvergunningen

zijn vandaag

Wij danken u voor het hartverwarmend medeleven na
het overlijden van mijn lieve en fijne man, onze geweldige vader en opa
Jacob Driehuizen
De blijken van deelneming, de bloemen, brieven, kaarten en de aanwezigheid van zovelen bij de uitvaartdienst
zijn voor ons een grote steun en troost geweest.
Wij putten er veel moed uit te weten dat hij voor velen
van u iets bijzonders betekende. Dat inspireert ons om
verder te gaan.
Uit aller naam:
M. Driehuizen-Keur
Zandvoort, april 1989.

VERS HOLLANDS PAARDEVLEES

zoekt voor restaurant-bar en terras

Geert en Nelleke

Temidden van zijn dierbaren, is na een kortstondige ziekte vredig ingeslapen, mijn lieve echtgenoot, onze zorgzame vader en opa
Jacobus (Jaap) Geerts
op de leeftijd van 82 jaar.
G. A Geerts-v.d. Peppel
Joop en Ans
Robbert-Jan, Mariette
Anneke en Rien
Frits en Gerda
Marcello
Edward
8 april 1989
Lijsterstraat 2-25
2042 CJ Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

VOOR AL UW

8. Eengezinswoning + garage
FAHRENHEITSTRAAT 11-6
Huur woning ƒ 682,80 per maand
Huur garage ƒ 97,40 per maand

FAHRENHEITSTRAAT 11-2
Huur woning ƒ 682,80 per maand
Huur garage ƒ 97,40 per maand

5. Eengezinswoning + garage

9. Eengezinswoning + garage

FAHRENHEITSTRAAT 11-3.
Huur woning ƒ 682,80 per maand
Huur garage ƒ 97,40 per maand

FAHRENHEITSTRAAT 11-7
Huur woning ƒ 682,80 per maand
Huur garage ƒ 97,40 per maand

Alle eengezinswoningen zijn voorzien van: woonkamer, 3 slaapkamers, zolder,
centrale verwarmingsinstallatie, tuin en bergruimte.
De woningen zijn tevens volledig geïsoleerd.

29,50

Alles zoveel u wilt!!
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
Dagelijks
geopend van
17.00 uur
Dinsdag en
woensdag gesloten.

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

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

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor
bovenstaande woningen slechts woonvergunning aan:
-

2-persoonshuishoudens

-

(onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 18 april a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk te reageren.
Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen/garages kan men dit kenbaar
maken in één brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven. U dient de
woningen/garages in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de
brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de
VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 21 april a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje
aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende
„puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen van woningen". Dit systeem is
gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
-

het lidmaatschapsnummer van de vereniging:

-

uw geboortedatum;

-

het aantal punten dat u scoort volgens hot gemeentelijk puntensysteem echter minus het
aantal punten dat u scoort voor het onderdeel:
duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

DONDERDAG 13 APRIL 1989

VEEKMEDIA30

Hoe goed kent u Zandvoort?

Verrassende tentoonstelling in Cultureel Centrum Zandvoort

Een knoopis méér dan enkel 'n knoop
ZANDVOORT - Dames voor wie een knoop alleen maar een
knoop is, moeten beslist een kijkje gaan nemen in het Cultureel
Centrum Zandvoort, op het Gasthuisplein. De tentoonstelling
die daar tot en met 30 april wordt gehouden, laat niet uitsluitend
knopen zien, maar ook kleding waarop deze tijdens een bepaalde periode werden gedragen.

ZANDVOORT - De lezer van het Zandvoorts Nieuwsblad
kan deze week opnieuw zijn kennis van de eigen woonplaats testen. Om het niet al te moeilijk te; maken, het is
wederom een foto uit de (drukke) dorpskern.
Oplossingen dienen uiterlijk maandag .74 april bij het
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 1:2, ingeleverd te
zijn.
i
Onder de inzenders van een goede oplossing worden
drie fraaie Parker fijnschrijvers verloot.
Op de foto-vraag van twee weken geleden kwamen vele

goede antwoorden binnen. De foto met de deur en de
twee geblindeerde ramen was genomen op de Bodeweg,
tussen Kerkstraat en Dorpsplein.
Het 'Italiaanse ijsje' sloeg natuurlijk op het daar tegenover gevestigde Giraudi.
De loting wees drie winnaars van een Parker fijnschrijver
aan: Mevr. A.S.M. Stokman-Schiebergen, Potgieterstraat
18; M. Kerkman-Draaijer, Jan Steenstraat 3; Mevr. Meijer-Greif p/a Weimarweg 8.

Informatieavond voor ouderen
ZANDVOORT - Ouder wor- Geloofsgemeenschap NPB. Meden, dat is het centrale onder- vrouw De Wolff leidt het onderwerp
werp van een informatie-a- 'Ouder worden' in. Het accent komt
liggen op de woonomstandighevond, maandag in het NPB-ge- te
den van de ouder wordende mens,
bouw aan de Brugstraat.
maar mogelijk komen ook andere
Aan de bijeenkomst wordt mede- voorzieningen voor deze groep ter
werking verleend door Mini de Wolf- sprake. De avond begint om 20.00
f-Meppelink, namens de stichting uur en wordt gehouden in het
Vrijwillige Hulpverlening en het NPB-gebouw, Brugstraat 15 te ZandDienstencentrum, door de Lokale voort. De zaal is open vanaf kwart
Raad van Kerken en de Vrijzinnige voor acht.

| Weekenddiensten
Weekend: 15/16 april 1989
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Regionale):
023-334323/363476.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord:
tel. 19507, Ad Scipio Blüme. Huisartsenpraktijk G.J.J. Mol/P.C.F. Paardekoper: Voor dienstdoende arts
bellen: tel. 15600/15091. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Fileringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige:
Mevrouw
Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel.
02507-14437,
bgg:
023-313233.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en

hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: KoninSjinneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
imogelijk na telefonische afspraak,
Ihiervoor kan men bellen van dinsd.
it/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) geIbruik te kunnen maken, dient men
:zich 24 uur van tevoren op te geven
"bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand
voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere in-woner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
Taxi: tel. 12600.

VERENIGINGSNIEUWS

Ned. Vereniging
van Huisvrouwen
De vereniging houdt op 18 en 19
april dagtochten naar de Broeker
veiling in Langedijk, waar men de
lunch gebruikt en een rondleiding
krijgt door museum en veiling.
Daarna volgt een rondvaart door het
'rijk der duizend eilanden'. Men vertrekt om 09.45 uur vanaf het Sportfondsenbad in Haarlem, of om 10.00
uur vanaf perron K. Meer inlichtingen hierover kan men verkrijgen bij
de dames Beukers en De Man, resp.
023-330187 en 023-285569. Bij de dames Van Dugteren en V.d. Linden
kan men de nodige informatie krijgen over de driedaagse rondreis per
bus naar de provincie Groningen,
van 10 tot 12 mei, en over de busreis
naar het Duitse Frankenland van 25
tot 29 september. Hun telefoonnummers zijn respectievelijk 023-351346
en 023-254490.
Vereniging Vrouwen VanNu sluit
op dinsdag 18 april het winterseizoen af met een door Ali Rooij samengestelde dia-quiz over de excursies in Nederland. Donderdag 20
april bezoekt men onder leiding van
de heer Kooij de kostuumafdeling
van het Rijksmuseum. Hiervoor om
14.00 uur verzamelen bij de linkeringang van het museum.

Een Marker jasje uit de achttiende
eeuw werd bijvoorbeeld gesloten
met kleine tinnen knoopjes, en een
zijden jasje uit omstreeks 1910 had
stofknoopjes van hetzelfde materiaal. Een stoere Staphorster mannenjas sloot met een dubbele rij vierkante stuivertjes.

nopen uit Marken. Verder zagen we
attributen waar de heren der schepping eeuwenlang mee hebben geworsteld, namelijk manchet- en
boordeknopen, maar ook de te hunnen gerieve uitgevonden vrijgezellenknoop, waar geen draad en naald
aan te pas kwam, is aanwezig.

Van de in het modeblad 'De Jaargetijden' anno 1901 afgebeelde japonnen waren er een paar in werkelijkheid te zien en bij een jurk uit
1935 vormden de knopen, zoals toen
gebruikelijk, de garnering op het
met drukkers sluitende lijfje.

Standsverschil bij knopen, het
klinkt vreemd, maar toch bestond
het. In de achttiende eeuw waren er
twee groepen, knopen met gaatjes
en met een bestigingsoog aan de achterkant. Laatstgenoemde exemplaren wonnen het glansrijk!

In het begin van de achttiende
eeuw waren de knopen meestal van Kleden
koper of tin, dikwijls voorzien van
Op de expositie zijn verder een
een afbeelding. Uit de negentiende paar knopenkleden van Judith Hoseeuw dateren de linnen knopen voor Ie te bewonderen, waaronder een
fraai exemplaar in diverse tinten
ondergoed en slopen.
blauw.
Plaatsgenote Bep Sturm-Van den
Later werden knopen gemaakt
van alle denkbare materialen en in Bergh vervaardigde originele kerade verschillende vitrines zijn er dan mische knopen en Juan Defesche
ook in hout, glas, parelmoer en leer. laat de bezoekers kennismaken met
Er zijn zelfs een paar gouden keelk- zijn unieke verzameling uniform-

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen, m.m.v. Herv. Kerkkoor; Bevestiging ambtsdrager
Kindernevendienst/Crèche
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Geen opg.
Kindernevendienst
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: mevr. drs. Chr.
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van Schuppen, Santpoort
Maandag 17 april, 20.00 uur: thema-avond 'Ouder worden'
Roomskatholieke Kerk:
Vrijdag 10.00 uur: E.V.
Zaterdag 19.00 uur: E.V., D. Duijves
Zondag 10.30 uur: Woord-komm.viering m.m.v. Caeciliakoor en jeugdkoor, B.J. v. Gaart
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool/bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Mprgendienst, ds. J. Overduin, bevestiging lidmaten
19.00 uur: Avonddienst, ds. J. Overduin
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

iurgerlijke stand
Periode:
4 - 10 april 1989
Ondertrouwd:
Keur, Mattheus Wilhelmus en Baese, Brigitte
Gehuwd:
Heyer, Harry en Van der Mije, Anna
Wilhelmina Maria
Geboren:
Remy, zoon van: Kistemaker, Jan
Ulbe en Van der Meij, Albertine
Louise
Overleden:
De Joode geb. Rissmann, Gertrud
Bertha, oud 82 jaar
Schirmer geb. Zadelberg, Eva, oud
66 jaar
Wagenaar, Theodorus Cornelis, oud
24 jaar

knopen, waaronder een uitgebreide
sortering van Nederlandse scheepvaartmaatschappijen.
En voor de nostalgisch ingestelden is het best leuk om te zien dat er
koperen knopen met het Zandvoort se wapen, die indertijd het zomertenue van onze politie sierden, bewaard zijn gebleven.

Lila dé modekleur bij sportkleding
Maar liefst drie modeshows werden er gegeven in het 'tuingedeelte'
van Jupiter, dat daarvoor speciaal
was aangepast. Over het algemeen
trokken de presentaties veel belangstelling. Maar liefst twaalf - allemaal
Zandvoortse - modellen waren hiervoor aangetrokken, begeleid door lady-speaker Joke Bruynzeel.
Vrolijke en heldere kleuren hebben dit jaar de overhand in de sporten vrijetijdskleding. Lila lijkt het helemaal te gaan maken, zo bleek tijdens de show. Een andere veel voorkomende kleur is turkoois.
Bij de sportkleding waren ook
zwart en wit vertegenwoordigd,
kleuren die het altijd goed doen. In
de badkleding waren vooral vrolijke
en heldere kleuren verwerkt, voor
jong en oud. Voor de heren werden

Het centrum is 's middags van 13
tot 16 uur geopend op woensdag tot
en met zondag.
C.E. Kraan-Meeth

ZANDVOORT - De Zandvoortse brandweer kan binnenkort een nieuwe ladderwagen aanschaffen. De commissie voor financiën ging maandag accoord met het collegevoorstel, hiervoor ƒ585.000,beschikbaar te stellen.

• Niéuwe sportmode, getoond door Zandvoortse modellen.

er ook shorts getoond, die - gezien de
reacties - ook bij sommige dames
kennelijk bewondering wekten. De
show werd afgewisseld met optredens van Annemarie Bakker uit
Heemstede samen met Han van Da-

Foto: Berlolt

len, verkoper bij Jupiter.
Al met al een geslaagde presentatie
van de nieuwe sportmode, waarvan
de leiding in handen was van Jolanda Kraayenoord.

Lezing over complicaties diabetes
ZANDVOORT/HEEMSTE- bletten- en dieetafhankelijke diabeDE - In het Spaarne Zieken- ten. Maar ook andere belangstellenhuis Heemstede worden op den zijn welkom. De toegang is grade lezing duurt ongeveer twee
maandag 17 en dinsdag 18 april tis,
uur.
informatie-avonden gegeven
over diabetes oftewel suikerVoor meer inlichtingen kan men
ziekte.
terecht bij het secretariaat van de
De internist dr. K. Bakker en de
podotherapeut J. Dooren houden
een inleiding over respectievelijk de
thema's 'Complicaties' en 'Voetproblemen'. Daarna is er gelegenheid
tot het stellen van vragen.

Diabetes Vereniging, tel. 023-378846.

De bijeenkomsten zijn georganiseerd door de Diabetes Vereniging
afdeling Haarlem e.o. en in eerste
instantie bedoeld voor insuline-, ta-

ZANDVOORT - Leerlingen
van de Mariaschool, de Hannie
Schaftschool en de Oranje
Nassauschool hebben vorige
week woensdag in totaal zesenzestig nieuwe bomen geplant.
De esdoorns zijn geplaatst in
de Brederodestraat en de Dr.
Schaepmanstraat.

Versteege en Van der Voort
te beluisteren in Orangerie

Tot en met 28 april aanstaande is
er in het Cultureel Centrum dus gelegenheid om tot de ontdekking te
komen dat een knoop méér is dan
alleen maar een knoop.

Brandweer krijgt
eigenladderwagen

ZANDVOORT - Jupiter aan
het Raadhuisplein stond afgelopen week twee dagen lang in
het teken van 'sport- en modeflitsen'.

• Kerkdiensten
Weekend: 15/16 april 1989

• Knopen in allerei soorten en maten, te zien in het Cultureel Centrum.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

Brandweercommandant Schröder heeft een aanzienlijk bedrag weten te besparen op de aanschaf, want
normaal gesproken kost een dergelijk voertuig op meer dan zes ton.
Hij heeft contact gezocht met de
Haarlemse brandweer, die binnen
twee jaar twee redvoertuigen moet
vervangen. De firma Spijkstaal in
Hoogeveen, inporteur van het merk
Magirus, bleek bereid bij een bestelling van drie voertuigen tegelijk een
korting van 25% te geven. 'Door deze
aanzienlijke korting is het mogelijk
binnen het budget een autoladder
aan te schaffen van een uitstekende
kwaliteit', zo concludeerde het college. De wagen zal voorzien zijn van de
meest geavanceerde apparatuur.
Een en ander, maar vooral de besparing lokte bij de commissieleden
alleen maar lovende reacties uit aan
het adres van de brandweercommandant. Op de meerjarenraming
was een bedrag opgenomen van acht
ton. Kenmerkend was de opmerking
vanlngwersen (CDA): 'Eindelijkeen
commandant die minder geld spuit
dan water'. De brandweer kan dus
binnenkort weer beschikken over
een eigen redvoertuig.

Schooljeugd plant zesenzestig bomen

De actie was opgezet door de
dienst Publieke Werken, in het kader van de Nationale Boomplantdag, die dit jaar voor de dertigste
keer werd gehouden. Op deze wijze
wil men de jeugd daadwerkelijk laten bijdragen aan het leefbaar houden van het dichtbevolkte Nederland. In Zandvoort worden er zo telkens 75 bomen extra geplaatst, een
kwart van de totale jaarlijkse boomaanplant.
De jongeren verzamelden zich
woensdagochtend bij de Oranje Nassauschool, waar de heer Wertheim,
directeur Publieke Werken, een korte toespraak hield en de jonge boomplanters enige aanwijzingen gaf.
Daarna togen allen naar de twee genoemde straten waar de dienst PW
al de nodige voorbereidingen had getroffen, om daar enthousiast aan het
werk te gaan. Na afloop waren er
limonade en enkele presentjes voor
de kinderen.

Uniek
Pianist Ton van der Voort (I.) en bariton Jan Peter Versteege verzorgen
zondagochtend samen een koffieconcert.

ZANDVOORT/OVERVEEN - Twee Zandvporters laten zondagochtend 16 april weer eens duidelijk van zich horen. Bariton
Jan Peter Versteege en pianist Ton van der Voort geven dan een
koffieconcert in de Orangerie op het landgoed Elswout in Overveen.
Het programma biedt 'voor elk wat wils' en de toegang is
gratis.
Het concert, dat om 11.30 uur begint, behelst zowel liedkunst, opera als
musicalrepertoire. Het eerst genoemde komt met name voor de pauze aan
bod, met werken van de zeventiende eeuw, Henry Purcell, tot eind negentiende eeuw, Hugo Wolf. Een en ander wordt afgewisseld met intermezzo's
door Ton van der Voort.
Het programma voor de tweede helft van het optreden vermeldt een keur
aan stijlen, met negro-spirituals, aria's uit Faust van Gounod en Mozarts
Die Zauberflöte. Jan Peter Versteege zingt van het laatste werk de aria van
Papageno, waarin de beroemde vogelvanger van de Koningin van de Nacht
zichzelf wil ophangen, omdat hij geen meisje kan krijgen. De bariton speelt
daarbij ook op een pentatonische panfluit.
Daarna kan men populaider werken beluisteren, waaronder Maria, Tonight, I got plenty o' nuttin en Bess uit respectievelijk de West Side Story en
Porgy and Bess.
Beide Zandvoorters zijn in de regio regelmatig te beluisteren, ook als
solist bij tal van concerten en kerkdiensten. Versteege volgt een opleiding
voor het staatsexamen Docerend Musicus, zang en piano, en studeert bij de
Amsterdamse pedagoog Ronald Klekamp. Ton van der Voort is in opleiding
bij de Heemsteedse pianopedagoog W.B. Visser.
Het concert is gratis bij te wonen, al moet men rekenen op een bescheiden
entreeprijs voor het park.

Wellicht zullen zij hun hele leven
'hun eigen boom' daar zien staan,
want de esdoorns kunnen zo'n honderd jaar mee gaan. Als het goed
gaat, want het draait hier om een
uniek project, aldus de heer Boekeiman, hoofd Plantsoenendienst. "Wij
zijn nu tot aan de 'boomgrens' gegaan.
Dichter bij zee kun je geen bomen
planten, al hebben we de grens de
afgelopen jaren toch wat kunnen

j Dommel
TUS6EN PALMBOMEN

en MÜ is ER ALT!.» EEM
FKOStEEH 6EWEEST

De plaatselijke jeugd droeg enthousiast een steentje bij aan de Zandvoortse groenvoorziening.
Foto- Berlott

verleggen. Zo hebben wij in 1983 bomen geplant aan het begin van de
Brederodestraat en die hebben het
goed gehouden. We hebben er dus
wel vertrouwen in. De esdoorn is
ook een sterke boom". Hij beaamt

dat de omwonenden een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan het
welslagen van dit experiment, door
op warme, droge zomerdagen de
boom voor hun deur wat extra water
te geven.
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ALBERT HEIJN
ZANDVOORT
wordt uitgebreid
en daarom hebben
we jonge mensen
nodig voor ons
nieuwe
winkelteam
WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN:
* Salaris boven min. jeugdloon
* Bij werken op zondag is de
uitbetaling 200%
* 8% vakantie toeslag
* Vaste kontrakturen
* In overleg mogelijkheden tot
flexibele werktijden
* Vier rnaal per jaar kadobonnen
oplopend tot ƒ 400,- netto
* Spaarfonds met hoge rente
* Reiskostenvergoeding
* Studiekostenvergoeding
* Winstuitkering
* Fijne sfeer met jonge mensen
* Goede interne opleiding
* Promotiekansen
Mannen en vrouwen van 16 tot 22
jaar, die belangstelling hebben kunnen schrijven of bellen naar:

Je hoeft je mouwen deze zomer
niet op te stropen van de Hema.
KOOPJE

GOED *KOOPJf
zo herkent u aanbiedingen in de Hema

zo herke'nt u aanbiedingen in de Hema

3.-

vanaf
-33Ü
Dik brei- en haakkatoen In diverse
kleuren Bol a 100 gram Bol over''
Geld terug'
Ecru
-0-503.Wit
-4-=- 3.50
Gekleurd
-5^=" 4.50

13.25

vanaf
4535"
Canvas bootschoen voor dames,
heren en kinderen In diverse kleurcombiriaties
Mt 21-35
M136-45

ALBERT HEIJN
Grote Krocht 9,
2042 LT Zandvoort.
Tel. 02507-12657
vragen naar

de Hr. R. Fokker of
de Hr. E. Vermaire

Draagbare stereo radio/cassetterecorder MG/FM met ingebouwde microfoon, automatische regeling vooropnamesterkte en bandafslag Werkt op lichtnet of batterij
1 jaar Hema garantie

Chroom of kunststof horloge. Met
analoge' en digitale tijdsaanduiding, alarm en stopwatch 1 jaar
Hemacjarantie

Zaïidlvoorts Nieuwsblad
LQSSEVERKGQPADRESSEN =
Fa.
Kroonenberg

De Spar
Weekmedia

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

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22, Zandvoort

AKO

vanaf
2.25
3 voor
Panties "15, 20, 30 denier en 15
denier glad en transparant In de
nieuwe voorjaars- en zomerkleuren Mt 36/40,40/44 en 44/46

39.75

vanaf

5.75

Katoenen dekbedovertrekset In
diverse dessins
140x200 cm
-nfr=rS 39.75
140x220 cm
-55^ 47.200x200 cm
-6&= 61.240x200 cm
-85^- 77.-

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17, Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2, Zandvoort

Jl

, 15%

7.25

GRATIS
WONINGBROCHURE

/ voordeel op alle
/pantalons voorzien
' van voordeellabel.

12.25

2 voor

HemaxTotaal Geconcentreerd en
fosfaatvrij wasmiddel met natuurlijke wasverzachter Pak a 2 kg

VAN

Zo geniet je van het MtiiSmt^m^^J^JtM mooie weer en kom je
keurig voor de dag. We hebben ze in verschillende kleuren en dessins.
Van maat 37/38 tot en met 43/44. Nu maar hopen dat de zon blijft schijnen.

SGHAIK

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.

m MAKELAAR QG.
Aankoop, Verkoop Taxaties Huur' Verhuur Beheer
Proiekten Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a 2042 GJ Zandvoort
Teleloon 02507 • 1 2944' Fax 02507 • 18644
Openingstijden dagelijks 09 00 - 1 8 00 uur
vrijdagavond 1900 • 21 00 uur ' zaterdag 1000 -1400 uur

Hogeweg

Burg. van Alphenstraat

SUPER
Celsiusstraat 192 - Zandvoort

Ruime parkeergelegenheid.

AARDREIEN

VARKENSFRIKANDO

198

doosje ± 250 gram

56/9:

2-karnerappartement op 3e etage, uitz.
centrum, badkamer met ligbad, C.V. gas,
servicekosten ƒ 325,- p.m., huurgarage
beschikbaar.
Vraagprijs ƒ119.000,- k.k.

55/19:

2/3-kamerappartement op 7e etage,
garage, servicekosten ƒ200,- p.m. C.V.

JAMBON BENARD

CHAMPIGNONS

100 gram 1,"

STEGEMAN

-

Als adviseuse van linnengoed bijvoorbeeld.
Daarmee kunt u gemiddeld zo'n 3 avonden per
week mee bezig zijn. Zelfstandig. Want een
Walra adviseuse onderneemt.
Okay, onder de Walra paraplui natuurlijk. Maar
die beschermt u ook tegen 99% van de risico's
die elke andere ondernemer wel zelf moet
dragen.
Wilt u meer weten? Pa"k dan vandaag nog de
telefoon en bel 04904-15858. Ondernemen is
immers doen. Als u dat wilt...

WALRA

169

± 250 gram

QQ

EEN BIJVERDIENSTE BIJ WALRA
IS HETZELFDE ALS KIEZEN VOOR
GROEI MOGELIJKHEDEN . . .

heerlijk om in huis te hebben.

PEPERACHTERHAM 100 gram l,"
COBURGERHAM

100 gram

1,"

500 gram

FABMEBSCHINKEN 100 gram 1,"

Vraagprijs ƒ145.000,- k.k.

hoekwoning met zomerwoning, opp. 132
m2, 2 slaapkamers, zolderkamer,
zomerwoning met kamer, keukenblok,
douche, toilet, slaapkamer,
gaskachelverwarming.
ƒ198.000,- k.k.

Brederodestraat 14:
woning met voor- en achtertuin, opp. 176
m2, 3 slaapkamers, zolderkamer, C.V. gas.
Vraagprijs ƒ245.000,- k.k.

TIJGERBROOD

karakteristieke woning met woonstudio, 3
slaapk., C.V. gas.
Vraagprijs ƒ 245.000,-k.k.

Marisstraat 5:
woonhuis met inpandige garage, opp. 214
m2, 4 slaapkamers, C.V. gas.
Vraagprijs ƒ295.000,- k.k.

50+ vers van het mes
100 gram

Proef de echte boter.
Roomtaoterallerhande
250 gram

245

Gasthuisplein 2:

BRIE CARRÉ D'AS

199

Knabbel- of brosnoten
200 gram

195

175 400 gram 2.75
L
Ie

Corned beef Vers van
t mes 100 gram
4-S01.25

Roe, nLotoicuK ^ zonder
c^ nsei vc - :jsmiddelen
Vers uit
eigen banketba' *enj
3 25 2 vot 13.85

Vloerbroden wit sesam, tarwe sesamsnij-.
der of volkoren tarwe
met sesam Gratis gesneden
.2-602.10

1-18^119-10 -l

HEMA

Echt Waar Voor Je Geld-

Elegance 2609
Een mooi profiel mei
elegante accenten
Facethakie
f 119-

J49

Gediplomeerde
Pedicure

KOMT OOK
AAM HUIS
Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Tel. 19632.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

uw adres voor:

Huzarensalade Bak a
1kg
.3-953.35
Aanbiedingen rijn quldiq t/m 1ri ,iuriM969

Tse bundels met 5
>6Ö2.20

BANDENHAL
Speciaal adres voor:
gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wage:ins.
Teven s alle maten gebruikte
vrach. t wagenbanden.
Montnge, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

Adres: Parallelweg 10

GOUDSE KAAS

gas.

Prinsesseweg 28:

Q

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NA ,R MAAT

L
Als u op kwaliteit staal en u let op design,
vorm en afwerking dan bent u bij ons aan
hel |uiste adres.

je luistert" naar je voeïen
en je staaf op kwaliteit"

(einde Cza.ar Peterstraat
A'dam-Oo st)
Geopend v r an 8.00 tot 17.00 uur.
Tel. 020-2Ï 26445.

Het beste Mobil-station
van Nederland viert feest
en laat: zijn MC klanten
meevieren.
U krijgt l maand lang dubbele
MC zegels

HERMAN HARMS

(Shnehizs)
Grote Krocht 22 - Zandvoort

Mobil Selfservice Station

JOH. LEHMAN BV
v. Lenriepweg 4, Tel. 15466
ZANDVOORT
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Elf punten uit zes wedstrijden

TZB/Priet Praat slaat
zich naar monsterscore

Zandvoortmeeuwen
verbazingwekkend

ZANDVOORT - Nadat het afgelopen seizoen de softbalsters
van TZB/Priet Praat kampioen waren geworden, viel kort daarna de ploeg uiteen. Drie dames zochten het hogerop, een paar
stopten met softbal en nog een paar wilden het rustiger aan doen
en zijn lager gaan spelen.

ZANDVOORT - Wie zes weken geleden had gezegd „Zandvoortmeeuwen blijft in de vierde klasse", zou voor „gek" uitgemaakt zijn, toen maar liefst tegen een zeven punten achterstand
werd aangekeken en degradatie een feit leek. De als „gek"
bestempelde zou echter het gelijk aan zijn kant krijgen nu de
Zandvoorters het stoute kunstje hebben uitgehaald om zowel
Hillegom als DSOV op twee punten te zetten. Met een fantastische serie van elf punten uit zes wedstrijden zijn de rollen nu
volledig omgedraaid en met nog twee wedstrijden te gaan is de
kans op handhaving geheel gekeerd.
Toch blijft trainer-coach Richard
Bruijnzeel op zijn hoede en waarschuwt voor al te groot optimisme.
„We hebben het geheel weer in eigen
hand en een grote kans maar er moeten nog twee wedstrijden gespeeld
worden." Zoals in de laatste weken
het geval is kenmerkte het spel van
Zandvoortmeeuwen zich vooral
door een enorme inzet. De strijd tegen VSV was niet geweldig maar wel
enorm spannend. Met de wind in de
rug was Zandvoortmeeuwen het
meest aanvallend maar schiep zich
geen uitgespeelde kansen. De indraaiende hoekschoppen van Herman Bosma zorgden nog voor het
meeste gevaar, maar VSV hield de
zaak dicht. VSV nog niet geheel vrij
van degradatiezorgen, moest een
punt pakken, kwam in het geheel
niet voor het ook nu weer bekwaam
verdedigde doel van Wülem van der
Kuyl.
Op het Zandvoortse middenveld
had Jos van der Mey de touwtjes
strak in handen en zou in de tweede
helft, na een omzetting in het team,
perfect gesteund worden door Frans
Post. Vlak voor rust probeerde Sander Schuurman met een lage inzet
de VSV-muur te breken doch de
doelman reageerde alert.
In de tweede helft werd Herman
Bosma vervangen door Rik Keur die

in de spits ging spelen terwijl Frans
Post op het middenveld plaats nam.
De strijd werd wat levendiger nu
VSV meer kans kreeg tot aanvallend
spel te komen. De Zandvoorters
kwamen er echter een paar keer
goed uit. In de tiende minuut zou
een gave actie van Michel Dijkstra
de uiteindelijke beslissing brengen.
Dijkstra omspeelde zijn tegenstander die zich genoodzaakt voelde aan
de noodrem te trekken. De terecht
toegewezen strafschop werd door
„good old" Jos van der Mey via de
binnenkant van de paal ingeschoten,
1-0. Met nog een half uur te gaan
trok VSV meer ten aanval en liet
Zandvoortmeeuwen het initiatief
aan de gasten. Er ontstonden wat
onrustige momenten in het Zandvoortse deelgebied maar goed ingrijpen van de onverstoorbare Chris
Page en Chris Jongbloed voorkwam
erger. Slechts eenmaal kreeg VSV
een doelrijpe kans maar de aanvaller zocht het doel veel te hoog.
De spanning steeg en het felle duel
moest vaak onderbroken worden
door blessures. De Meeuwen kregen
toch steeds meer vat op de strijd en
zagen goede schoten van Frans Post
en Chris Jongbloed rakelings over
gaan. De Zandvoorters moesten attent blijven op de aanvallen van

Alleen Margreet Stam bleef van de
kampioensploeg over. Het TZB
team bestaat nu verder uit het voormalige succesvolle derde team, dat
onder leiding van coach Frits Vleeshouwers afgelopen seizoen tot uitstekende prestaties kwam door onder meer als enige van kampioen
Bloemendaal te winnen en een overwinning op het jubileum-toernooi
van Haarlem Nicols.

-s.- W H v-
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De aanval van Zandvoortmeeuwen komt hier net te laat

VSV, maar de in de winning-mood
verkerende kustplaatsbewoners gaven niets meer toe en voegden zodoendé opnieuw twee zeer belangrijke punten aan het totaal toe. Komende zondag staat de uitwedstrijd
tegen Hillegom op het programma
en volgende week de laatste partij in
Zandvoort tegen De Brug.

Ongelooflijk
De Zandvoortse coach Richard
Bruijnzeel vindt het ongelooflijk
wat zijn spelers hebben gepresteerd
maar is daar uiteraard best te spreken over. „Het is niet direct mooi
wat we doen, maar alles is gebaseerd
op inzet en die is geweldig.
Toen we Hoofddorp pakten ging
•het lopen en nadien is er niet meer

verloren. Het leeft weer onzettend
en ik denk dat niemand dit had verwacht, ik zelf trouwens ook niet.
Hadden we het in eerdere wedstrijden wat kiener aangepakt dan zouden we zeker een goede middenmoter zijn geweest. Dat het zo zou lukken is natuurlijk erg leuk en we proberen het aanstaande zondag te beslissen," aldus de succesvolle
trainer. Een punt zou komende zondag genoeg zijn daar de concurrenten DSOV en Hillegom elkaar in de
laatste wedstrijden ontmoeten.
Stand: 1. DIO 20-30, 2. Velsen 2028, 3. TYBB 20-27, 4. Geel Wit 20-24,
5. Renova 20-24, 6. De Brug 20-20, 7.
Van Nispen 20-20, 8. Hoofddorp 2018, 9. VSV 20-14,10. Zandvoortmeeuwen 20-13, 11. Hillegom 20-11, 12,
DSOV 20-11.

Dames uit bekercompetitie gewerkt

Heren Sporting OSS nog in gevarenzone
ZANDVOORT - De volleybalheren van Sporting OSS kwamen
er nauwelijks aan te pas in de wedstrijd tegen periodekampioen
Allides 4.
Het werd een duidelijke 0-3-overwinning voor de Haarlemmers. De Sporting dames werden in de halve finale van de
volleybalbeker uitgeschakeld door die Raeckse I.
Slechts een korte periode in de
derde set gloorde er hoop voor de
Sporting aanhang op een verrassende wending in de wedstrijd van heren l tegen promotie-kandidaat Allides 4. Tot 8-8 was er sprake van een
gelijkwaardige partij, maar daarna
was het gedaan met Sporting, en was
Allides weer de dominerende ploegi
die het ook al was in de eerste twee
sets. Zeker in de eerste set was er
sprake van een grote overmacht van
Allides. Scherp serverend werd de
verdediging van Sporting onder
druk gezet, die daardoor nauwelijks
aan aanvallen toekwam. Slechts enkele malen gelukte het Ed Jak en
Joop Rogaar om de verdediging van
Allides te verschalken, 3-15.
In de tweede set nam Arnold Bergstra de middenpositie over van Martin de Wit, waardoor de verdediging
van Sporting iets beter georganiseerd was. Maar pas bij een 2-10achterstand kon Sporting wat meer
tegenstand geven. Martin de Wit
nam de hoofdaanvalpositie over van
Erik Schilpzand en onderstreepte
zijn entree met een daverende
smash. Maar de vele persoonlijke
fouten en het te gehaast spelen van
de bal zorgden ervoor dat de set toch
probleemloos voor Allides verliep: 815.

ken. Sporting is door dit resultaat
nog niet veilig. Er resteert nog een
wedstrijd, die gewonnen dient te
worden, anders dreigen er promotieen degradatiewedstrijden voor de
heren van Sporting-OSS.
Eerder in de week verloren de heren 2 ruim van Van Nispen 5. Wat op
papier een wedstrijd tussen gelijkwaardige tegenstanders kon worden, viel in werkelijkheid tegen.
Sporting kwam er niet aan te pas en
verloor ruim met 3-0.

Dames
Sporting dames l, die vooraf een

redelijke kans toegedacht werd om
voor het eerst in hun bestaan de
bekerfinale te bereiken, zagen hun
droom ruw verstoord worden door
die Raeckse 1. Vooral in de eerste set
kwam Sporting moeizaam op gang,
waardoor die Raeckse tot 7-0 kon
uitlopen. Zelfs een korte opleving
kon niet verhinderen dat de eerste
set met 15-6 naar die Raeckse ging.
In de tweede set was er meer sprake
van een wedstrijd. Tot 9-8 hielden de
teams elkaar in evenwicht en was er
sprake van een echte wedstrijd.
Maar bij die 9 punten bleef het. Punt
voor punt kon die Raeckse uitlopen
en daardoor de bekerfinale bereiken. Hoewel het seizoen nu over is
voor de dames gaan de trainingen
onverminderd door.

teren. Voor het overige was het
Sporting, dat de wedstrijd bepaalde
waarbij vooral Mera Luikel veelvuldig scoorde op de hoofdaanval. Een
ware thriller leverde de eerste set op
in de wedstrijd tussen de dames 3 en
Ovra 5. Een 6-14 achterstand werd
omgebogen in een 17-15 setwinst.
Ook de laatste set werd met 15-13
binnengehaald, maar de tussenliggende twee sets waren voor OVRA.
Scheidsrechter
Hans Willemse
kwam met tranen in de ogen van z'n
scheidsrechterstoel af. „Wat dames
4 hier liet zien was bedroevend," was
zijn commentaar. Zeker 80% van de
serves gingen fout waardoor SBY 3
fluitend de 0-3 cadeau kreeg. Als
coach van dames 5 kon Hans Willemse wel glunderen.

Sporting dames 2 is weer duidelijk
De uitwedstrijd tegen FES 5 werd
op de weg terug. Met Miralda Kok met 1-3 gewonnen en ook de thuisop de middenpositie wist HSVC l wedstrijd tegen Heemstede 5 werd
alleen in de tweede set tegen te sput- met 3-0 binnengehaald.

Vierjeugdkampioenen

ZHC-hockeyteams flink produktief
ZANDVOORT - Voor de
Zandvoortse Hockey Club was
het een bijzonder succesvol
weekend. De topteams, dames
en heren, wisten zeer fraaie
overwinningen te behalen, respectievelijk 3-0 op Haarlem en
5-2 op Uitgeest, doch eveneens
werd er een aantal kampioen
begroet. Namelijk vier jeugdhpckeyteams werden kampioen en in de bloemen gezet.

De reeds gememoreerde opleving
in de derde set leverde tevens het
aantrekkelijkste stukje wedstrijd
op. Er werd nu wel bij Sporting gewerkt en het Zandvoortse blok had
nu wel regelmatig vat op de Allides
De ZHC-dames waren veel beter
aanval. Maar bij de 8-8 stand stokte op dreef dan Haarlem en met wat
het spel en Sporting verviel in de meer geluk en precisie was de uitoude fout en gaf daarmee Allides de slag veel groter geweest.
kans de wedstrijd simpel uit te maHaarlem kon weinig inbrengen tegen het aanvallende spel van ZHC
dat door een doelpunt van Monique
Lubberts op een 1-0 voorsprong
kwam. In het verdere verloop van de
strijd zou Monique Lubberts nog • Een van de vier jeugdteams die zich nu al kunnen verzekeren van een eerste
tweemaal keihard de bal op de paal plaats: groep D van ZHC onder leiding van het duo Castien/Gerrits.
slaan. Doordat ZHC tevens wat kanZANDVOORT - Aansen liet liggen werd met een 1-0 voortweede treffer en een doelpunt van ten vier jeugdteams zich reeds te
sprong gerust.
staande zaterdag houdt de
Tanja van den Brink betekende 3-0. verzekeren van een eerste plaats. De
gymnastiekvereniging „OeIn de tweede helft een nauwkeuri- Daartegenover viel van Haarlem kampioensteams zijn meisjes Al en
fening Staalt Spieren" haar
ger ZHC dat met vlot aanvalsspel deze middag niet veel te verwachten, meisjes B en jongens BI en jongens
jaarlijkse onderlinge wedHaarlem op eigen helft vastzette. zodat de nul gemakkelijk kon wor- D. Op de foto de jongens D van ZHC,
strijden in de Pagéehal aan
Miranda
Schilpzand zorgde voor de den vastgehouden. Een zeer ver- die onder leiding stonden van het
de Flemingstraat in Zanddiende overwinning van het jeugdige duo Castien/Gerrits.
voort-noord. Dit jaar beZHC-hockeyteam.

OSS gymnastiek
kampioenschap

staat OSS 85 jaar en daarom heeft deze dag een feestelijk tintje.

Alle jeugdleden zijn op deze
dag aanwezig en dat zijn er tachtig, die hun beste beentje zullen
voortzetten. Onder het motto
„OSS 85 jaar jong" laten de allerjongste gymnasten (vanaf 4
jaar) zien wat zij op de woensdagmiddag leren. De keurturnploeg geeft tussendoor een demonstratie en dat doen ze perfect. Iedereen is van harte weikom op deze voor OSS bijzondere dag.
Het programma ziet er als
volgt uit: 09.25 uur opmars;
09.30 uur opening Ie wedstrijdgroep 6-7 jaar; 10.15 uur demüiistratie keurturngroep; 10.30 uur
2e wedstrijdgroep 8-9-10 jaar;
11.15 uur demonstratie kleutergymnastiek; 11.30 uur 3e wedstrijdgroep 11-12-13 jaar, groep
14 jaar en ouder en jongensgroep; 12.30 uur 4e wedstrijd
keurturngroep; 13.30 uur prijsuitreiking.

J-J
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Foto: Berlotl

Dit TZB/Priet Praat team speelde
afgelopen vrijdag een oefenwedstrijd tegen Onze Gezellen uit Haarlem. Onze Gezellen, dat vorig jaar
nog in dezelfde afdeling speelde en
toen de Zandvoortse dames taehoorlijk partij gaf, werd nu van het veld
geslagen. Met een monsterscore van
43-3 pakte TZB stevig uit. Het was
tevens1de grootste score die TZB in
haar 2 /: bestaan deed noteren.
TZB/Priet Praat dat goed getraind

LGffjfHM?_
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ZOEKT DRINGEND
voor werknemers van buitenlandse
bedrijven:
gestoffeerde en/of gemeubileerde
FLATS EN HUIZEN
in de driehoek
Amsterdam/Utrecht . Den Haag i
U«.U"*44.O / .wl (4 lijnen) i
PENTHOUSE INT. B.V.
Nedernoven 19-2 l. Amsterdam
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Ook de Zandvoortse heren hadden
er zin in en toonden een gaaf spelletje hockey op het kunstgras. Uitgeest heeft wel geprobeerd om het
ZHC moeilijk te maken doch met
snelle en goede combinaties werden
openingen gecreëerd. Het werd een
doelpuntrijk duel waarbij ZHC uitstekend wist te profiteren van de
geboden kansen en de 5;2 overwinning was zeker niet geflatteerd.
Wouter Kolk was de grote man door
drie doelpunten voor zijn rekening
te nemen. De overige twee treffers
kwamen op naam van René Blom en
Mare Meijer.

ZANDVOORT - Ondanks
dat men in de laatste ronde van
de externe competitie verloor,
is het Zandvoortse Schaakteam er in geslaagd een eervolle vijfde plaats te behalen.
Vermoedelijk heeft dit verlies te
maken gehad met reeds eerder in de
week gespeelde wedstrijden, van de

naaste concurrenten. Voor aanvang
van de laatste ronde was al bekend
dat ondanks verlies tegen HWP 2 uit
Haarlem handhaving in deze poule
al zeker was. Twint, Van Brakel en
Cliteur pakten winst terwijl Ayress
remise kon afdwingen. De overige
partijen gingen verloren, waardoor
de uiteindelijke uitslag 3,5-4,5 is geworden. Al met al is het toch een

ZVM-zaterdag grijpt net
naast kampioenschap
ZANDVOORT - Het zaterdagvoetbalteam van Zandvoortmeeuwen
heeft de beslissingswedstrijd, om het kampioenschap tegen KIC, niet
met goed gevolg kunnen afsluiten. De Zandvoorters verloren de strijd
op het EDO terrein met 2-0 en zullen het volgend jaar opnieuw moeten
doen in de eerste klasse H VB.
Zandvoortmeeuwen was geenszins de mindere van KIC doch had
pech dat na tien minuten reeds tegen een 1-0 achterstand werd aangekeken. Doordat een KIC-aanvaller gevloerd werd, mocht vanaf elf meter
geprobeerd worden doelman Mare Buchel te kloppen. Daarmee had
Urbach geen moeite.
De badgasten moesten toen het spel gaan maken waardoor KIC op de
counter ging spelen. Bas Heino kwam in goede schietpositie maar zag
zijn inzet met de voet gekeerd.
Ook in de tweede helft een aanvallend Zandvoortmeeuwen dat geen
•kans zag echte scoringskansen te scheppen. De strijd was niet hoogstaand en ondanks het aandringen van de Zandvoorters bleef KIC
gemakkelijk overeind. Via een snelle en goed uitgevoerde counter wist
KIC zelfs op een 2-0 voorsprong te komen en was de strijd beslist.
Zandvoortmeeuwen kwam deze tegenslag niet meer te boven en verliet
teleurgesteld het veld.

Gelijkspel Zandvoort'75
ZANDVOORT - Voor Zandvoort'75 is de kans op een kampioenschap na de resultaten
van afgelopen zaterdag zo goed
als verkeken. Door de winst
van IJFC en het 1-1 gelijkspel
van Zandvoort'75 bij Bloemendaal, hebben de Zandvoorters
nu drie punten achterstand
met nog twee wedstrijden te
gaan.

gen door de A-junior Ivar van der
Smaal. In die tweede helft ging de
strijd vrijwel gelijk op, maar toen
met nog een kwartier te spelen Van
der Smaal de Zandvoorters op een 01 voorsprong schoot, leek de winst
naar de badplaats te gaan.
De Bloemendalers trokken nog
even fel ten aanval en forceerden
een paar vrije trappen. Uit één daarvan was het Zandvoorter in Bloemendaalse dienst Rob Buchel die
raak wist te schieten.

In en tegen Bloemendaal begon
Zandvoort'75 sterk aanvallend,
maar was niet bij machte om het
Stand vierde klasse KNVB: 1. IJFC
overwicht in doelpunten uit te druk- 20-31, 2. Zandvoort'75 20-28, 3. TOV
ken.
20-28, 4. EHS 20-24, 5. SMS 20-21, 6.
De Zandvoorters moesten enige OSDO 20-19, 7. DSC'74 20-19, 8. Bloetijd met tien man verder door het mendaal 20-18, 9. Hoofddorp 20-17,
uitvallen van Thomas Schulte. Die 10. NAS 20-15, 11. Eemnes 20-13, 12.
werd in de tweede helft goed vervan- Halfweg 20-7.

Casino/ZVM klopt ruw HBC
ZANDVOORT - Het Casino/ZVM handbalteam heeft
een zwaar bevochten 10-7 overwinning behaald op een veel te
hard spelend HBVC. De Zandvoortse heren kunnen hun
draai nog niet vinden en verloren met 18-13 van Meervogels.

keepster Anja Hendriks zich van de
goede kant zien door twee strafworpen te keren.
In de tweede helft een beheerst
spelend Casino/ZVM, dat onder de
moeilijke omstandigheden toch tot
zeer aanvaardbaar handbal kwam.
De samenwerking tussen de Zandvoortse speelsters vlotte nu veel beIn een ruwe en onplezierige partij ter en vooral ene ijzersterke verdedihandbal was het maar goed dat de ging gaf geen kansen meer weg. CasiZandvoortse dames hun zelfbeheer- no/ZVM hervond zich in die tweede
sing behielden, anders was het zeker helft en liep naar een zeer verdiende
uit de hand gelopen. Door het ruwe 10-7 overwinning.
spel van HBC kon Casino/ZVM
Doelpunten: Janna ter Wolbeek 4,
maar moeilijk in het ritme komen Janr.eke de Reus 2, Wendy van Straen daardoor was de 5-6 achterstand ten, Elly von Stein, Sigrid de Boer en
bij rust verklaard. Bovendien liet Erna van Rhee allen 1.

Dry Surf Powerplay Championship
ZANDVOORT - Nederland is
nog nét niet massaal met de
surfplank het water op, maar
het seizoen staat wél voor de
deur. In verband daarmee laat
de Zandvoortse Windsurf Vereniging al weer van zich horen,
waardoor men alvast in de juiste stemming kan komen.

Coach Frits Vleeshouwers, die
niet over pitcher Nikkie Valkestijn
kon beschikken, gaf Marion de Vries
de kans een hele wedstrijd te werpen, wat haar uitstekend af ging. De
Zandvoortse coach was dan ook erg
tevreden over de prestatie van de
TZB dames en is ook zeer optimistisch gestemd voor het nieuwe seizoen.

Schakers op eervolle vijfde plaats

ADVERTENTIE

Heren

aan deze wedstrijd begon had er erg
veel zin in, wat ook resulteerde in
enorme slagprestaties. De pitcher
van Onze Gezellen had het heel erg
moeilijk en moest al snel toezien
hoe Ingeborg van Keulen, Sonja
Rijnders en Belinda van Kerkwijk
de bal goed raakten. Deze dames waren goed voor een score van 17 runs.
Catcher Ria van Dam, die vorig jaar
veel geblesseerd was geweest, maakte haar come-back door een schitterende home-run te slaan.

fraai resultaat gebleken om vijfde in
deze poule te worden. Vorig jaar immers, waren de Zandvoortse schakers als kampioen uit de derde klasse gepromoveerd.
In de interne competitie waren er
maar vier partijen. Gude, De Bruin
en Gorter pakten winst, terwijl de
partij tussen De Oude en Bais in
remise werd omgezet. Bij de jeugd in
groep A speelden de twee koplopers,
Pepijn Paap en Erik Jorning remise,
zodat die strijd nog volledig open
blijft. In groep B wonnen Andor
Sandbergen, Frederik van Veenstra,
Nicolas Ruijer, Martin van den Bos
en Mirjam Veenhuijsen hun partijen. De beste drie blijven Ronald RoeIe, Linda Schmidt en Frederik van
Veenstra.

Sportagenda
VOETBAL

Zondag:
Hillegom-Zandvoortmeeuwen 14.30 uur
Zaterdag: Zandvoort '75-SMS
14.30 uur terrein binnencircuit.

HANDBAL
Uitslagen afgelopen zondag: DS
ZVM-HBC 10-7, DS ADO 3-ZVM 2 149, DS ZVM 3-KIC 4 11-4, HS ZVMMeervogels 13-18, HS Bunkert 2ZVM 2 24-8, HS Bunkert 5-ZVM 3 176, DJA BSM-ZVM 4-20, DJ-B KICZVM 17-1, H J-B ZVM-Blinkert 22110, MA-A ZVM-KIC 5-15, MA-A ZVM
2-Blinkert 2 13-2, JA-A GVO-ZVM 812, MA-B ZVM-Concordia 3-10, Weipen ZVM-Wijk aan Zee 8-0.
Programma zondag uitwedstrijden: DS Odin 2-ZVM 10.40 uur, DS
Bato-ZVM 2 10.00 uur, DS Odin 7ZVM 3 14.00 uur, HS GVO 2-ZVM 2
11.00 uur, HS KIC 2-ZVM 3 11.30
uur, MA-A Odin 3-ZVM 2 16.00 uur,
Welpen Blinkert-ZVM 10.50 uur.
Thuiswedstrijden op de velden in
het bonnencircuit: HJ-B ZVM-Blinkert 10.00 uur, DJ-A ZVM-Concordia
11.00 uur, MA-B ZVM-ADO 12.00
uur, JA-A ZVM-ADO 12.50 uur, DJ-B
ZVM-ADO 2 13.40 uur, MA-A ZVMTYBB 14.40 uur.
BASKETBALL

Zaterdag in de Pellikaanhal: 20.15
uur Lions Heren-Dokko, 20.15 uur
Lions dames-Exercitia 3.
SOFTBAL
Uitslagen: TZB Floris Vis-Pino's
10-19, TZB adspiranten-Pinguins 416, TZB-pup.-Pino's 6-26, Hoofddorp-TZB pup. 10-15, TZB Priet
Praat-OG 43-3.
Programma: donderdag TZB heren-Renova 19.00 uur; vrijdag DSS 8TZB dames 2 19.00 uur, TZB heren 2SC Haarlem 19.00 uur; zaterdag
RCH-TZB Floris Vis 10.00 uur, TZB
ads. jongens-EDO 14.00 uur; zondag
THB-TZB heren 4 11.00 uur; maandag TZB Priet Praat-DSS 6 19.00
uur, DIO 2-TZB heren 2 19.00 uur;
dinsdag TZB dames 5-Rooswijk
19.00 uur; woensdag Golden EaglesTZB dames 4 19.00 uur, TZB heren 2Pinguins 19.00 uur.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Z'75-Schoten C jun., 18.30
uur. ZVM 2-Halfweg B jun., 19.00
uur TZB 3-Z. Noord 2,19.45 uur Z'75Cl. Maritime, 20.40 uur ZVM 3-Scandals 2, 21.25 uur TZB-Post Myos,
22.20 uur Z. Noord 6-Halfweg 2.
Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.45 uur ZVM-Nihot JBS, 21.40
uur Scandals-Concordia vet., 22.20
uur Scandals 2-Kopper OG 2.
Dinsdagavond in de Pellikaanhal:
19.00 uur TZB 2-Concordia 3, 19.45
uur Cl. Maritime-Venus Fly, 20.40
uur TZB-Tweede Jeugd 2 vet., 21.35
uur Z. Noord 2-DVS '85 2, 22.10 uur
TZB 7-Hoofddorp ö.

Zaalvoetbal
Regenboogtoernooi
ZANDVOORT - Aanstaande
zondag wordt door E. Loos in
de Pellikaan sporthal het opgenaamde Regenboog zaalvoetbaltoernooi georganiseerd.

De opbrengst van dit geheel komt
ten goede van gehandicapte kinderen. De entree is dan ook bepaald op
ƒ 2,50 en de organisatie hoopt dat
velen de weg naar de sporthal aan de
Jeugd
A. J. v.d. Moolenstraat weten te vinden. Het belooft een zeer aantrekkeVoor de toekomst hoeft ZHC niet
lijk zaalvoetbalgebeuren te worden,
bang te zijn, aangezien bij de jeugdgezien het sterke deelnemersveld.
afdeling zich maar liefst vier teams
Er wordt gestreden in twee poules,
als kampioen meldden.
De meerkamp bestaat uit de onwaarna de halve finales en de finale
worden gespeeld. De aanvang van de
Afgelopen zaterdag kon op het derdelen surfboard-darts, masthaneerste wedstrijd is om 16.00 uur, terDuintjesveld viermaal de vlag gehe- gen, giektrekken en gijpspecial. De
sen worden. Alhoewel de hockey- hoofdprijs is een splinternieuw wa- • Het surfseizpen staat voor de deur, bij de Zandvoortse Windsurf Vereni- wijl de prijsuitreiking wordt verging kan men in een meerkamp alvast een avondje op het droge oefenen. wacht om ongeveer 22.30 uur.
competitie nog niet beëindigd is wis- ve-zeil.
De vereniging houdt morgen, vrijdag 14 april aanvang 20.00 uur, in
strandpaviljoen 23, Club Nautic, een
feestavond met een ludieke meerkamp: de Dry Surf Powerplay
Championship Zandvoort 1989. ledereen kan gratis hieraan deelnemen.
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De nieuwe autorubriek
"SHOWROOIW'zal wel heel
wat auto-adverteerders
uit hun tent lokken?
WSELERSPORT
* Normaal f 25 - voor 3 regels, tot en met 30 juni '89 slechts f 12,50.

HaStestraat 31
Zandvoort

iUNSHOP"
NU GOEDKOPER DAN OOIT
PVC Lamellen en aluminium jalouzieën
Tevens zonneschermen en markiezen

Tel. 02507-14443
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Gevraagd v.d.
zaterdagen

LET OP: Wïjnhandel van Deursen neet voortaan

Kwaliteitswijnen duurder?
Dat zal u niet overkomen!

De Rabocard nu
4 maanden op proef!

In de afgelopen jaren hebben we een prima relatie met beroemde wijnhuizen opgebouwd.
Ook aan de Duitse Moezel, waardoor we u nu eenmalig voortreffelijke wijnen voor
een uiterst scherpe prijs kunnen aanbieden, ondanks de aangekondigde
prijsverhogingen.

handige
jongen
in de keuken
voor alle voorkomende
werkzaamheden.
Leeftijd 18-20 jaar.

kampioen

Lunchroom
Berkhout

1986
Berelch Zeil
Muller
ThurgauQBA
van 4,95 voa

Kerkstraat 17, tel. 13273

PROFICIA T!
DAKSERVICE

Gelegenheid tot feliciteren zaterdag
15 april van 18.30-20.30 uur in

enioon/i"

-H
-*

Spaarde gratis punten
in Impodra's
jubileum aktie voor
fraaie geschenken.

Gespec. in
Garant Gum
daken 4 mm

45,- p.m.2 gelegd.
Pannedaken timmer- en •
metselwerk.

Tel. 02507-16551

Nacktarsch
QBA
van 4,95 voor

doos a 6 flessen

8
B?
doos a 6 flessen

Dujardln
Vieux

Jonge

22?°

22?°
.1 A

5
5
8
5
18?
18?
12?
13?
16* 24*
üter
üter
0.70 Uter
0,70 üter 0,70 üter 0,70 üter
Jonge Hoppe

Neem nu een Rabocard. Vraag 'm aan vóór
l mei en probeer 'm vrijblijvend tot
l september a.s. Met de vakanties in zicht
een mooie gelegenheid om te ervaren hoe
comfortabel het kan zijn: wereldwijd betalen
met uw handtekening. De Rabocard is een
complete creditcard, die met / 40,- per
jaar behoort tot de goedkoopste creditcards
ter wereld. Bij uw Rabobank ligt een folder
met meer informatie, voorwaarden en een
aanvraagformulier voor u klaar.

S?8

Krtver

Gorter

Berentzen

Pon

J and B
Whisky

UterlS.45

0,70 üter
Heublein
PlnaColada

Rabobank
Meer bank voorje geld

Black & White
Whisky

SPORTACADEMIE
NAUWELAERTS

0,70 üter

Gr. Krocht 30-36

19*

Joseph-Guy Cognac
0,70 Uter 24.

|

Kirsberry
Deens Kersenaperitief ^

Kroon Mode

0,70 Liter 12.

HALTESTRAAT 55

[Fit en slank
de zomer tegemoet
In de week van maandag 17 april t/m zaterdag 22 april
gaat weer de nieuwe „Sportief afslanken"-kursus van
start.

795

598

798

798

498

La Chasse Chateau Chateau Ie Rlesllng Chateau Beaujolais Domalne
du Pape Bemadon Bourdleu D'Alsace Le Gravat Francis St Eulalle
1986
1987Haut- Wolf- Bergerac Gamier Mlnervols
+ i
Cfnüsjl
Bordeaux Medoc Cru berger BlancSec
1987
+
Supérieur Bourgeois

Wat staat u te wachten?
Het doel van de kursus is op een verantwoorde en natuurlijke manier overtollig gewicht kwijt te raken én
vooral óók uw figuur te verbeteren. Wij doen dit door
een kombinatie van een speciaal aangepast trainingsprogramma en juiste
voeding.
Het voedingsgedeelte staat onder leiding van onze diëtiste Ineke Kroezen
en de trainingen staan onder leiding van gediplomeerde sportleraren. De
arts. verbonden aan ons instituut, zal zorg dragen voor de medische begeleiding.
Tevens wordt voor u een streefgewicht bepaald door verschillende metingen.

NIEUWE DESSINS

M
W

Helneken OQfl
10x50 cl Jm

Bloemendaalseweg 152 - Overveen
Aangesloten V.E.S. (vereniging erkende sportinstituten)

99,-

Autorijschool

Zaterdag 15 april
DUUR VAN DE KURSUS
10 weken waarin u 2x per week een aangepast trainingsprogramma krijgt
en begeleid wordt t.a.v. de voeding (dieet).

TEL.: 023-253256
SPORTACADEMIE NAUWELAERTS DE AGÉ

in dames- en
herenmaten
lusvast

Had ik daar maar
eerder aan
gedacht!!

AmstelGold C 9
98
Set a 6

GEEF U NU ALVAST OP!
KOM NAAR ONZE INFODAG

SUCCES VERZEKERD
Uw gewicht zal min. 1 kg per week verminderen.
KOSTEN
ƒ200.-. Voor de gehele kursus inclusief de gehele begeleiding.
START KURSUS
Maandag 17 april
LAATSTE INTRODUCTIEDAG
ZATERDAG 15 APRIL 12.30 UUR.
Dan zal het gehele begeleidingsteam aanwezig zijn om u volledig te informeren en uw vragen te beantwoorden. Kunt u deze dagen niet komen; dan is
natuurlijk ook telefonische informatie en inschrijving mogelijk.

VOSSEN
BADJASSEN

Phil Waaning
Kostverlorenstraat 70
Zandvoort
Tel. 02507-12071

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

BROODJE BURGER
BESTAAT 3 JAAR!
PRIJSVRAAG:
MaaK een origineel broodje
Met moet gezond zijn, maar ook ei g

lekker!
Recepten sturen - voor 1 mei a s . naar Postbus 142 - 2040 AC
Zandvoort
ot inleveren in de winkel

Tapperij alleen indien
* achter het adres vermeld is.

Geldig van 13 t/m 26 april 1989

WIJNEN/BIEREN/DRANKEN/DRANKJES

ZANDVOORT: Kerkstraat 12A, tel. 02507-12532. voorheen Wijnhandel van Deursen

VAKBLADEN
Koggeschip Offset bv
Nieuwe Achtergracht 110
Telefoon 020 - 26 28 88

PRIJS:
heil bülddeSChOtel voul

10

^crsonen a ƒ 150,- voor op een
nader vast te stellen datum.

BROODJE BURGER
Schoolstraat 4 - Tel. 18789

T
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De vakantietijd nadert.
Folders worden doorgenomen, routes uitgestip-

peld, caravans schoongemaakt • de voorbereidingen voor de 'grote uittocht' zijn in volle gang.

Xsportvissers
Krom
zijrivier

Maar
met

vakantiegangers
huisdieren

zitten

'Een dierenpension
bespreken, net als een

vaak met een probleem. De kat en de hond kunnen niet mee naar het zonnige zuiden. Hoewel

kennissen soms wel op een viervoeter willen passen, kan een dierenpension ook uitkomst bieden.
Daar is het huisdier in handen van vakkundige
dierenliefhebbers. De dieren hebben het er meest-

al naar hun zin. „Sommigen willen niet meer
terug," vertellen Els van Raamsdonk en Ineke

.ïoewël de gigantische
snoeken die vroeger werden gevangen - als we de
verhalen van de wat oudere vissers mogen gelovërj'sS helaas lijken te zijn
verdwenen. Vissend met
een,wormpje op de bodem," krijgt de hengelaar
yapk Ja korte tijd* al een.
aardige indruk van wat er
frT'de H vier rondzwemt:
gretige' baarzen, vinnige
voorns, wat "slome braséms en in de avonduren
een aaltje. Soms .verrassend een snoekbaarsje of
akett;

van VVelie van het Dierenpension in Zunderdorp.

Milieu-vriendelijk zijn kan nu ook zittend op de bank
Vriendelijk zijn voor het milieu is
In'. De politiek probeert er haar
voordeel mee te doen en ook allerlei
bedrijven spelen er handig op in
door 'milieuvriendelijke' goederen
| op de markt te brengen. Het is ongejtwijfeld waar dat deze commerciële
j modetrend uiteindelijk kan bijdragcn aan een verbetering van het mijïïeu. Maar soms wordt de plank misj geslagen.
l Dat de zorg om de natuur en het
S veroveren van een plaats op de meuibelmarkt hand in hand kunnen
i gaan, toont het Westduitse bedrijf
| Bergmann Möbel aan. Sinds vier
jaar produceert het bedrijf een keur
aan meubelstukken die milieuvriendelijk zijn en toch kunnen concurreren met de gewone meubelhandel.

Jambolaya

De collectie van Bergmann is gemaakt met snelgroeiend hout uit
Noord-Europa, onschadelijke lijmen, bijenwas en natuurlijke bekledingen. Het produktieproces is er
ook op gebaseerd geen verspilling en
schadelijk afval te veroorzaken. Verder is een lange levensduur verzekerd, terwijl de prijzen meevallen.
Volgens de overkoepelende inkoopfirma Samen Sterk, hebben de
Nederlandse verkopers goed gereageerd op het produkt dat hier nu
voor het eerst verkrijgbaar is onder
de naam 'Kollektie Campo Natuur'.
„Zie onze natuurlijke meubels maar
als een bescheiden tegenprestatie
voor het vele vuil dat ons land in de
Rijn dumpt en in Nederland terecht
komt," zei G. Bergmann op een pers(ADVERTENTIE)

Recept
van de
maand
Vorige maand publiceerden
wij een heerlijk visrecept van
mevrouw Wina Nieuwenhuizen uit Uithoorn. Deze keer
kiezen we een recept dat is ingestuurd door mevrouw C.
Touber uit Zaandam. Zij zond
ons maar liefst twee recepten
waarvan we de jambolaya hebben bereid. Wilt u anderen
ook van uw favoriete recepten
laten genieten, stuur die dan
naar onze redactie (adres
staat bovenaan deze pagina).
De inzending wordt beloond
met een kleine attentie.
, Ingrediënten: reken voor vier personen l blikje ananas (4 schijven), l
maggiblokje, l eetl. azijn, l eetl.
donkere basterdsuiker, 4 ons kipfilet (in stukjes snijden), l grote ui
\(grof snijden), l teentje knoflook, 4
'grote tomaten of blikje tomatenpuree, 2 bananen (fijn snijden), l flinke eetl. fijn gesneden ham, 2 eetl.
boter of olijfolie.
Bereiding: Eerst de saus. Sap van
ananas opvangen, sap aanlengen
met water tot l'/i kopje. Toevoegen:
azijn, suiker, maggiblokje, even opkoken tot alles is opgelost, daarna
binden met bloem of maizena. Saus
even terzijde zetten.
In boter of olijfolie ui en knoflook
goudgeel bakken, daarna kippevlees even aanbraden en de paprika
en tomaten toevoegen.
Na kwartier gesneden ham en bananen toevoegen, na nog een kwartier
de saus erbij doen. Op vlamverdeler
zetten en een poosje laten sudderen.
| De schijven ananas in de boter bak.ken en erbij geven. Men kan ook de
Jsehijven in stukjes snijden en op
het laatste moment met de saus toevoegen.
Ons commentaar: De redactie
vond het gerecht zeer smakelijk.
Aangezien de 'testers' van het recept van lekker heet eten houden
werd er nog wat cayennepeper bij
de ingrediënten gebruikt. Het recept deed erg denken aan het Chinese Ku lo y uk (gefrituurd y.lees met
een ananassaus). De redactie at er
rijst bij, maar volgens onze inzendster was het ook lekker met stokbrood. Wij twijfelen daar niet aan.
(ADVERTENTIE)

ledere dag
een nieuwe
verrassing

conferentie. Wel meldde hij dat de
meubels niet perfect zijn, want de
lakken zijn nog niet geheel zuiver.

Insectenschaar
Een ander Duits bedrijf, Schwegler, heeft de zogenoemde milieuschaar op de markt geslingerd.
Vreemd genoeg is dit 'natuurlijke
voorwerp' gemaakt van 100% zuiver
plastic! Het ding is bedoeld voor de
'milieubewuste natuurliefhebbers'
die lastige insecten uit huis willen
verwijderen, maar ze niet willen of
kunnen doden. De 'schaar' bestaat
uit een kolf die over een vlieg, hommei, vlinder of spin moet worden
geplaatst. Vervolgens maakt de natuurvriend een knipbeweging, waardoor de andere zijde van de schaar
onder het beestje wordt geschoven.
Zo is hij gevangen en kan buiten
weer in vrijheid gesteld worden.
Er bestaat echter een kans dat
met het insectvriendelijke apparaat
van ƒ 14,95 de pootjes van het te redden dier sneuvelen. In dat geval is
het wellicht toch beter om de aloude
vliegenmepper te gebruiken. Of deze
krant, in het kader van het hergebruik.

Serveerster
Kelner
Tel. 14738
Haltestraat 13

Geen biefstuk
De 'hotelgasten' kunnen tijdens hun verblijf
van alles krijgen behalve biefstuk. „Ook geven we
liever geen hart, want dat levert jeukproblemen
op. Wij geven de honden het liefst een 'warme
maaltijd' die je aanmaakt met heet water, waarin
groenten en allerlei andere voedingsmiddelen zitten." Dat een gezonde hond veel behoort te rennen, lopen en spelen lijkt logisch, maar niet iedereen vindt dat vanzelfsprekend, zo heeft africhtster Van Welie mogen ervaren. „Ik fietste eens en
de hond rende lekker mee aan de lijn. Toen zei
een mevrouw met een klein dik hondje: 'Dierenbeul, dat je dat beest zo hard laat lopen'. Dat
werkt dan op mijn zenuwen, want wie is er nu een
dierenbeul? Het hondje van haar krijgt binnenkort een hartinfarct en kan een pacemaker krijgen, terwijl ik mijn hond in zijn leven alles laat
doen waarvoor je een hond hebt aangeschaft."

(ADVERTENTIE)

Gevraagd:

Soll.:

Buiten de vakantieseizoenen zijn de hokken in
de dierenpensions vrijwel leeg. Hoogstens in de
weekeinden verblijven er enkele blaffende beesten. Maar als de mens er in de zomermaanden
massaal op uit vliegt, is er sprake van topdrukte
in het dierenpension aan de Broekergauw in Zunderdorp. Vijftig katten en poezen en bijna tachtig
honden hebben in die periode dan dezelfde bazin.
„Je moet om zeven uur beginnen te werken om
tegen tienen de eerste ronde te hebben gedaan,"
zegt de Els van Raamsdonk, sinds 14 jaar eigenaresse van het dierenhotel even boven Amsterdam-Noord.
In de drukke perioden staat Ineke van Welie
haar bij, die haar beroep uitoefent als africhtster
en opvoedster van honden. „Dat is goed te combineren, want de mensen die hier in de vakantie
hun hondje brengen, kunnen het meteen op laten
voeden en vangen zo twee vliegen in een klap."
„Soms zegt iemand die zijn hond na drie weken
weer terugziet: 'Wat heb je met onze hond gedaan? Hij ziet er zo vitaal uit.' Veel honden knappen hier in die weken echt op," vertellen de dierenvrienden. Volgens hen kan de conditie van een
hond verbeteren door kleine, voor de hand liggende, ingrepen en door nuchter over een hondeleven na te denken. „Er is vaak een vachtprobleem", zegt Ineke van Welie, „dat kan door verkeerde voeding komen, maar bijvoorbeeld ook
omdat het hondje altijd met zijn mand voor de
kachel wordt gezet. Dat is onnatuurlijk en slecht.
Hij moet een van de koudste plekken in huis
hebben, dat is de goede plaats."

erica
BIOEMENMAGAZIJN
SINDS 1303
CROIE K R O C H T 24
ZANOVOOIU '

erica
bloemenmagazijn
Sinds 1908

voor al uw bloemen en planten

Grote Krocht 24, Zandvoort

' Aan iedere vorm zit een verhaal vast'

Wie kan het zich
niet herinneren, 's
Zondags niet
hele familie

de
bij

oma eten. Eigengemaakte soep, lek-

kere sudderlapjes
en als klap op de
vuurpijl een heerlijke pudding die

fier op het midden
van de tafel stond.
Oma's trots. De

puddingvormen
werden in die tijd
nog veelvuldig gebruikt. In het keukenkastje behoor-

den ze toen tot het
vaste keukengerei.

Nu koopt men ze
meer voor de sier;
om aan de wand te
hangen of te gebruiken als fruitschaal.
De Amstelveense

Lia Bernaert kan
zeker acht maanden van het jaar
een andere pudding

de binnenkant al
voelen hoe mooi
scherp het motief is. Tegenwoordig gaat het
bij de puddingvormen
veel
meer om de buitenkant en dat
maakt ze toch
een stuk minder
interessant. Ik
ben ook lid van
de Société Ceramiek, zodat ik
me nog meer
kan verdiepen in
het aardewerk.
Zo kan je de vormen beter in een
•bepaalde periode plaatsen."

Sjouwen

• Els van Raamsdonk (links) en Ineke van Welie van het Dierenpension vinden
het persoonlijke contact met de rossende honden belangrijk. Foto Frans Busseiman

De trouwe huisvrienden
worden vaak op een verkeerde manier verwend. „Mensen zijn niet consequent en duidelijk genoeg voor hun hond. Als ze
een puppie krijgen, mag die alles en klimt hij
onder gelach op de mooie bank. Maar als het
volwassen honden zijn geworden, mogen ze ineens niet meer op de bank liggen. Die honden
weten dan niet meer waar ze aan toe zijn."
De kennel herbergt de huisdieren, afkomstig
uit een grote regio, gemiddeld drie weken. Het
geheel verzorgde pension kost voor een hond
tussen de tien en zeventien gulden per dag. Een
uitzondering is een lief uttelpetuttultje, zoals de
oppassers het uitdrukken, van een oude dame.
„Vaak mogen oudere mensen als ze naar een
bejaardenhuis gaan, geen hondje meenemen. Dan
moet zo'n beest worden afgemaakt. Schandalig!
Wij verzorgen, natuurlijk voor een veel lager tarief, nu al vijf jaar zo'n hondje. Die kan hier
lekker rossen en rotzooien en dat vindt zijn baas
het beste."
De katten, waarvoor zeven gulden per dag betaald wordt, hebben allemaal een binnenverblijf
en kunnen zelf naar een soort apekooi. De nonden worden zo mogelijk bij elkaar in hokken
gezet. Els van Raamsdonk: „Je moet kunnen aanvoelen welke samen in één hok kunnen. Domine-

Bij het werk in de
keuken is de afvalbak
onontbeerlijk. Je gebruikt die bak vaker
dan je je realiseert.
Handig zijn dan de
schommeldeksels die de
bak vanzelf weer afsluiten. Probleem is echter
dat allerlei afvalresten
het deksel besmeuren.
Daar is nu wat op gevonden. Curver heeft
onder de naam Clickit
een systeempje bedacht waardoor de bovenklep open kan blijven, zonder op een pe-

rende honden moeten worden gescheiden. We
proberen vaak een reu en een teef in één hok te
doen, als het teefje niet loops is. Een oude 13jarige hond blijft wakker als er een wijfie bij zit."

Speelplaats
Er zijn bij de verblijven twee speelplaatsen.
Enkele keren per dag wordt een bij elkaar passende groep honden begeleid naar buiten. „Dat kost
heel veel tijd, maar het persoonlijke contact vinden we juist belangrijk. Je kunt de kleppen van de
hokken ook automatisch openen, maar die werkwijze is niet de onze."
Ineke van Welie vindt het meenemen van nonden op vakantie onverstandig. „Ten eerste heb je
dan zelf geen vakantie meer en het gaat ten koste
van de hond. Hij moet in de auto meerijden naar
Spanje en je komt altijd terecht op een camping
waar alleen maar mensen met honden staan." Els
van Raamsdonk geeft een belangrijke tip tot slot:
„Het komt voor dat mensen een dag van te voren
opbellen dat hun hondje komt, maar dan is er
geen plaats meer. In de vakantiemaanden is het
zo druk, dat je tijdig moet bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Net zoals je dat doet bij
een reisbureau."
FERDINAND RUSCH

Geen geëmmer
meer met

(ADVERTENTIE)

deksel
afvalbak

Kroon Mode

daal te trappen. Met
een klein duwtje 'klikt'
het deksel vast en is
evenzo soepel weer
dicht te slaan. Gemors
is hiermee verleden tijd
en de vuilnisbak is voor
het oog weer aantrekkelijk. De klep kan altijd open, al staat de

(ADVERTENTIE)

Te huur
voor enige maanden:

STUDIO
balkon
zeezicht
Info:
tel. 02507-15178

Gids vol tips voor
goedkope vakantie

HALTESTRAAT 55
Aanbieding
bak pal tegen de wand.
Ze zijn er in vier maten,
9,15, 25 en 50 liter en de
prijs
varieert
van
twaalf tot dertig gulden.

Sokken en sjaals niet
alleen voor de kou
Sokken, sjaals en sieraden
worden de belangrijkste accessoires van dit seizoen. Ze zijn
er in allerlei kleuren, maten en
dessins.

'Zo fleurig mogelijk' is het motto
van de hopelijk zonnige zomer die
ons te wachten staat. Behoorden
vroeger de sokkenwinkels bij wijze
van spreken tot de onopvallende
zaakjes in de zijstraat, tegenwoordig
zijn ze te vinden in iedere gerenommeerde winkelstraat. 'De sok is weer
in'. Niet alleen onder de broeken,
maar deze zomer dragen we ze ook
onder een rokje. Of ze nu gespikkeld, met strepen of effen zijn, als we
ze maar aan hebben. Een bekende
Engelse eigenaresse van een sokkenwinkelketen heeft eens gezegd:
„Sokken moeten net zo makkelijk
gekocht worden als een krant". Of
het zover komt, is natuurlijk de
vraag, maar met het nieuwe zomerbeeld zijn we misschien hard op
weg.
Voor de sjaal geldt eigenlijk hetzelfde als voor de sokken. Dienden
ze vroeger alleen om de kou te trotseren, nu doen we ze om en aan voor
een extra accent bij de dagelijkse
confectie. Fleurige sjaals in het
haar, om de nek of op de schouders,
het past allemaal in het komende
zomerbeeld. Nieuw dit seizoen zijn
de geborduurde sjaals - veelal geïnspireerd op de zogenaamde 'Indialook'.
Bij de sieraden mag alles, met de
vermelding dat de zogenaamde
'fruit'-accessoires hoog scoren. Belangrijke kleuren zijn pink, paars,
limoen, turquoise, geel en oranje.

De vakantie is in zicht. Voor toeristen met een laag vakantiebudget
zijn de mogelijkheden echter klein.
Voor hen heeft het Nederlands Buop tafel zetten.
reau voor Toerisme de gids Lekker
Maar liefst tweeop vakantie... voor weinig geld gehonderzestig pudmaakt. Vol informatie over voordelidingvormen heeft
ge hotels, vakantiehuisjes, tijdelijke
zij in haar bezit.
woningruil, kamperen, fietsen, wanTrudy Steenkamp
delen en de watersport. Verder met
bezocht haar.
suggesties voor creatieve vakanties,
„Toen mensen hoorden dat ik hand te houden. Ik ben me sinds
natuurkampen en vakanties voor
puddingvormen verzamelde, zeiden enige tijd ook gaan verdiepen in oud
kinderen, gehandicapten en oudeze in het begin: 'wat moet je nou met aardewerk en dan krijg je snel de
ren. De voornamelijk niet-commerpuddingvormen. Op een gegeven neiging om ook ander keukengerei
ciële organisaties worden in de bromoment heb je er zoveel en dan te gaan sparen. Ik loop natuurlijk
chure overzichtelijk met adres en
word je het zat'. Ik was daar zelf ook veel op rommelmarkten en dan zie je
telefoonnummer vermeld. Het blad
bang voor. Maar ik moet zeggen, ik heel veel. Ik koop dan wel eens wat
„Ik mocht ze hebben als ik wat is gratis te krijgen bij o. a. gemeenteverzamel al zes jaar en nog steeds anders en probeer het te ruilen voor
loop ik er enorm voor. Als ik een een puddingvorm. Ruilen met geslo- werkjes voor hem kon doen. In het lijke sociale diensten, buurtcentra
puddingyorm aangeboden krijg die ten beurzen dat is natuurlijk het begin ben je natuurlijk toch argwa- en de grotere WV-kantoren.
ik nog niet heb, dan is mijn hele dag mooiste. Een tijdje geleden ben ik nend. Enfin, ik met mijn man naar
weer goed. Ik denk dat alle verzame- begonnen met het sparen van kleine Amsterdam en toen bleek dat hij al(ADVERTENTIE)
laars dat hebben. Hoe langer je met (éénpersoons) puddingvormpjes. Ze lemaal oud hout had liggen en vroeg
een verzameling bezig bent, hoe nemen wat minder ruimte in beslag of we dat voor hem naar beneden
meer je je erin gaat verdiepen. Ik dan die grote. Ik heb een hele wand wilden tillen omdat hij nogal slecht
had ook nooit gedacht dat er zoveel en een kast vol staan met grote pud- van gezondheid was. Ja dan slik je
verschillende maten en kleuren in dingvormen maar ja, je kan met die wel even maar toch het idee dat ik
zouden zijn."
dingen toch niet je hele huis versie- vier puddingvormen er aan over zou
ren?"
houden beet me de keel af. Dus mijn
„Het leukste van mijn verzameman en ik van drie hoog naar beneling is dat het gebruiksvoorwerpen
den hout sjouwen en uiteindelijk
Motieven
zijn. Doordat ze vroeger zo intensief
was ik de trotse bezitter van vier
Van Stolbergweg 1
werden gebruikt, zijn er vaak stuk„Sommige vormen gebruik ik nog 'nieuwe' vormen."
jes van af. Het heeft al die jaren echt steeds. Je bent natuurlijk wel een
Zandvoort - Tel. 17093
„En zo zit er aan iedere puddinggeleefd.
beetje verplicht om als er gasten komen een pudding op tafel te zetten. vorm die ik heb staan wel weer een
Dinsdags weer open!
Nu is het een voorwerp dat niet Gelukkig vinden mijn man en kinde- ander verhaal. Eén van de leukste
veel meer gebruikt wordt, hoogstens ren het ook lekker. Bovendien wil ik momenten is toch als een kennis,
tijdens de feestdagen. Dat maakt je natuurlijk een pas verworven vorm vaak ook mensen die ik helemaal
met deze verzameling toch wel af- uitproberen. Bij de hele oude pud- niet goed ken, ineens voor de deur
hankelijk van wat vrienden en ken- dingvormen zijn de motieven aan de staat met een puddingvorm. Het is
nissen in de keukenkastjes bij hun buitenkant niet te zien. Ze zijn aan niet eens zozeer de puddingvorm
ouders vinden."
de buitenkant glad en lijken op een waar ik aan gehecht ben, maar nog
,,Je moet het wel proberen in de veredelde bloempot. Vaak kan je aan meer het gebaar van de mensen."
„Alle vormen
heb ik genummerd en geregistreerd in een
boek. Ik wil onthouden van wie
ik de vorm heb
gekregen en hoe
dit tot stand
kwam. Aan iedere vorm zit een verhaal vast. Ik
maak soms de gekste dingen mee.
Zo had ik eens een oproep gedaan in
een krant in Amsterdam en daar reageerde een man op die vier oude
puddingvormen had staan."

Kwekers] P. van KLEEFF

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

bloeiende violen,
vaste planten,
struiken en heesters.

SCHIESSER
DAMESSLIPS
elastisch katoen
div. modellen
Nu bij 3 stuks

5,LP en CD
van de
maand:
ARTIEST: ROB DE NIJS
TITEL: DE REIZIGER

Rob de Nijs die het zilveren jubileum als artiest al lang achter de rug
heeft, gaat maar door. In 28 jaar
heeft hij met vele en gevarieerde
nummers succes gehad. De laatste
jaren dwingt hij bewondering af met
zijn sterke live-concerten in de
schouwburgen met zijn Springband.
Maar ondanks zijn oprechte gevecht
is hij nog steeds niet dé grote topper
in de Nederlandse showbusiness. In
tegenstelling tot veel andere professionele topartiesten houdt hij zichzelf echter staande op een constant
niveau. Dat doet hij nu ook weer met
zijn nieuwe langspeler en compact
disc De Reiziger die is gekoppeld
aan zijn nieuwe show Concert '89.
De Nijs kiest een eigen stijl, zonder extreem te worden. Daar maakt
hij het zich zelf niet makkelijker
mee, want de jongere muziekliefhebbers missen zijn ruige stijl, voor de
ouderen zal het soms weer te modern zijn; voor de top 40 is het iets te
intellectueel en voor intellectuelen
zal hij verder moeten gaan met het
geëngageerde poplied.
Zijn nieuwe werk bevat gevarieerde liedjes, waarvan de meeste teksten geschreven zijn door zijn echtgenote Belinda Meuldijk. Veel van decomposities zijn van de hand van
zijn producer Gerard Stellaard. Het
frequente gebruik van synthesizers
maakt de muziek gestileerd en sfeervol. De titels van de liedjes zeggen
voldoende over het thema van Rob
de Nijs' nieuwe avontuur: Onderweg, Toerist in Paradijs en Verloren
Zoon, dat mooi kinderlijk is gezongen. In de titelsong De Reiziger is
het jammer dat hij aan het einde de
hele tekst nog eens gaat opzeggen
door de muziek heen, waarmee hij
ontkracht wat hij eerder met zijn
goede zangstem zong. Leuk zijn de
nummers Bla, Bla (over de roddelbladen) en het door Jacques Brei
geschreven De Nuttelozen van de
Nacht, waarmee hij met de juiste
toon de trieste, maar grappige sfeer
van dronkenschap in nachtelijke,
rokerige gelegenheden oproept.
(FR)
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In de nieuwe autorubriek
"SHOWROOM"valt u om
van verbazing over het
introductie-aanbod*

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina ..MICRO S
Plaatsing 's mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ O 36 per millimeter
S'uitingstijd dinsdag 1700 uur
U kont uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 0297728411 of afgeven'zenden aan
+ Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplem 2 2042 JM Zandvoort
•* Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70, 1421 AA Uithoorn
o Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad Badhoevese/Slotense Courant
Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam alle edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezmsbode De Nieuwe Weesper Muider Post en alle
bijbehorende advertentie-edities
ƒ6 01 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
e Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
« BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 3 00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Makro
Zelfbedieningsgroothandel cv
te Amsterdam
zoekt

caissières (m/v)
We verwachten van de kandidaten dat ze flexibel zijn van
10 tot 30 uur per week
Scholieren/studenten let op1 Voor de kassa- en overige
afdelingen bestaan op dit moment weekendvacatures voor
de vrijdagavond en de gehele zaterdag
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de afdeling
Personeelszaken van MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL CV AMSTERDAM De Flinesstraat 9, 1099 CA
Amsterdam, telefoon (020) 928851

Bristol B.V.
dynamisch en expansief filiaalbedrijf in schoenen, vnjetijdskleding en sportartikelen, zoekt ter versterking van de
afdeling SALARISADMINISTRATIE op het hoofdkantoor te
Zwanenburg op korte termijn contact met een

medewerkster m/v
Op deze afdeling verzorgt men met behulp van een computersysteem, de berekening, administratieve vastlegging en
uitbetaling van de salarissen voor 1200 medewerkers
Na een gedegen inwerkpenode gaat u vrij zelfstandig de
salarisadministratie voor een deel van de organisatie verzorgen
Onze gedachten gaan hierbij uit naar een enthousiaste man
of vrouw in de leeftijd van 19 tot 23 jaar met een opleiding
op HAVO/MEAO niveau
Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke reac
tie te richten aan BRISTOL B V , ter attentie van de heer
M Teunissen, POSTBUS 173, 1160 AD ZWANENBURG
AUTORIJ-INSTRUCTEUR worden en al na 4 maanden lesgeven9 Dat kan1 Pak je kans bij MICHEL Opleidingen via
onze spoedcursus Geheel mondeling en gebruikmakend van
de nieuwste lesmethodes Onze jubileum-aanbieding voor de
spoedcursus is slechts ƒ 1250 Cursusaanvang 23 mei Bel
nu MICHEL voor deze speciale aanbieding Tel 020 85 30 57
Kinderdagverblijf m A dam
Wgr meer vraagt met spoed
lieve VRIJWILLIGERS voor
baby- en peutergroep voor
±20 uur p w Tel 020-713597

i» VOORDEELPARTIJEN MI
plavuizen - marmer wandtegels mm afname 30 m2
Info 02940 13276 ook na 18 u

Piano s te huur speciaal
huursysteem voor beginners
DENNIS PAPEGAAIEN
van 1 tot 36 maanden f 600
een begrip in Nederland Bel Gratis voorrijden en kijken
voor gratis infoboek 020 Inlichtingen 04490 45033
6657658 Inruil en fin mog

Pension „Poes"
Het logeeradres voor verwen
de katteni Tel 020 9506 18
Diverse AROLA 4 WELIGE
INVALIDENWAGENS m goe
de staat rijden 40 km p u
\. a ƒ4500 Inl 020668 1168

Normaal f 25,- voor 3 regels, tot en met 30 juni '89 slechts f 12,50.

* Concert Zandvoorts Man- * Madeleme en Cees heb
nenkoor zaterdag 17 juni ben er een dochter bij en Pe
8 uur Herv Kerk Zandvoort ter een schattig zusje Hartelijk gefeliciteerd van oma Z
COUPEUSE/
uit Zandvoort
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste mo * Martha + Trees Burger bedellen naar maat en eigen dankt dat jullie voor elk geinontwerp voor u te maken, ook tje te vinden zijn Feestcomveranderwerk Voor alle leef- missie
tijdsgroepen en maten
* Nel en Geer, van harte'
Tel 02507-17370
Nieuwe
CURSUS YOGA voor
•*• Echt waar, Rob en Ineke
dames en heren, 's morgens
alweer bij elkaar?
en s avonds, onder vakbe* Ester Koper gefeliciteerd kwame begeleiding, kleine
met je verjaardag Floris, Paul klassen Inlichtingen na 18
en Willem
uur tel 14855
Foto Boomgaard * Ook s zomers organiseert
de NVvH bijeenkomsten en
Grote Krocht 26
exousnes Komt u eens kijTelefoon 13529
ken Vraag vrijblijvend inforUw film op video, ƒ 1,75
matie en bel 19583
per minuut met gratis
achtergrondmuziek
* Ook voor u is er plaats bij
de Verg Vrouwen van Nu
Foto Boomgaard Laat de kans niet voorbij gaan
ook voor
en word lid of bel eens met
portretfoto s,
telnr 14462"
pasfoto's,
*
Opa en Oma gefeliciteerd
receptiefoto's,
met jullie 40-jang huwelijk
groepsfoto's aan huis
Fenna, Anne, Ivo, Irma
Grote Krocht 26
Tel 13529
* OSS gymnastiekverenigmg 85 jaar jong op 15 april
a s Onderlinge wedstrijden m
Pageehal vanaf 9 30 uur
* Pa en Ma gefeliciteerd met
jullie 40-jarig huwelijk Albert
en Sonja, hans en Astnd, Rolf
Corn. Slegersstraat 2 B en Irma
* Papa en Mama gefeliciTel. 02507-12070
teerd Shiela en Jaimy
1 film
* Rommelmarkt Zandvoort
Koninginnedag 29 april Prinsessenweg, 9-13 uur Inschnjven afddelmg Burgerzaken,
Schoolstraat 6, Zandvoort
Schoonmaakbedrijf

5,-/7,50 p.d.
5 films
25,-p. week

Verhuur Movie-boxen
Ga je niet met vakantie en
zit je niet meer op school9
Kom dan een langs
Steengrillrestaurant de Vuurboet vraagt nog leuk MEISJE
of JONGEN voor de bedienmg ± 17 a 18 jaar voor het
seizoen en s winters weekends Tel 12092 - 17616
* Geert en Nel bedankt voor
het gezellige feest Het is nu
voor de komende 12'/2 jaar
wel weer genoeg geweest
De Feestcommissie
GESPANNEN9
SPIERPIJN9
VERMOEID9
Probeer eens energie of
polanteitsmassage
Folder op aanvraag
E Schoorl 02507 17474
* Gevr flinke werkster voor
het zwaardere werk zoals ra
men balkons enz Lft niet
beneden 35 jr Loon ƒ 40 voor
uur p w Tel 02507 12747
* Gevr zelfst hulp in de
huishouding 1 middag per 14
dagen goede beloning Tel
na 19 uur 02507 13453
* Gevraagd huish hulp bij
voorkeur
dinsdagmiddag,
zelfstandig kunnen werken
Tel na 18 uur 02507 17773
* Gevraagd nette huishou
delijke hulp voor 3 uu' per
week Tel 020432754
* Gevraagd strandkar voor
catamaran Tel 19653

AUTOVERZEKERING
TE DUUR"?
Bel geheel vrijblijvend
voor een prijsopgave
OLOF GORANSSON
GRATIS
02507 18505 (ook s avonds) •* Aangeboden een rolstoel
eerste behandeling
Een voordelige maand
compl met beensteunen m
AFSLANKEN
of kwartaalpremie is
zeer goede staat Tel 18698
Bel onze consulente
ook mogelijk
tel 02507 14866
* Alle jeugdleden OSS laten
* Bas doet het Rogier doet op 15 april zien v\at ze kun
-*
Gratis
af te halen kapok
het beiden spelen jeugdsoft nen' Aanvang 930 uur m de
matras met kussen Tel
ballbijTZB Wil jeook softbal
Pageehal
13186
len In'o Eelke v d Hoek tel
16271
Autoverzekering
V A ƒ75 DORSMAN
* Champ
blijf zoals je
blijft toch goedkoper1
bent We houden van je' De
Bel nu 02507 14534
Drie Dolle Mina s

stiphout

Topslagerij

Vreeburg
heeft plaats voor

vlotte verkopers/sters
evt. part-time
Haltestraat 54 Zandvoort
02507-12451

Rep* audio - video huishoud.app.
Thorbeckestraat 15
• Zaridvoór
^JTel; Ö2507J13378

LV'ipl.casino.'' •'

Lijsten op maat

bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

* Guus van de Wadden, het
was gezellig zaterdagavond
Ga zo door Rien en An
* Hai Jill Tonen Héél veel
succes met je turnwedstnjd
Van al je turnvnendinnen

* Waar was Peter Koper za
terdagnacht9 Mams
* Wegens allergie van mijn
bazin zoekt ik (dwergkomjntje) een nieuw bazinnetje die
mij veel aandacht kan geven1
Tel 19052
Wie helpt mij, Amerikaan, 3
uur per dag met NEDERLANDS, i v m EXAMENS Michael, tel 02507-17742
* Willem Pel waarom zie je
me nooit staan zaterdagavond 'n Stille liefde

WONINGRUIL Aang A'dam
Watergraafsmeer ged gere
nov 3/4-kam mooi ben huis,
gr tuin o/h zd , met 1 et erbo
ven, c v en 2 stookgel Huur
ƒ 365 Gevr te Zandvoort gezellig huisje of flatje, 1e et
Tel 020-930202, mw J Vene
ma, Willem Beukelsstraat 22
hs, 1097 CS Amsterdam
WONINGRUIL Aang 3-kam
maisonette, Centr Gevr eengezmswonmg Zandvoort of
omg Tel 02507-16528
WONINGRUIL
A'dam-Cen
trum 3 kam , badcel, keuk
Zeer ervaren (confectie)ver- zolder, 2e e t , uitzicht IJ, huur
koopster, 50 jaar, zoekt ƒ 265 p m Gevr woning m
PART-TIME BAAN (ook week- Zandvoort. Tel 020-828609
end) Ik verkoop zeer goed
* Wordt net als ik donateur
Tel 023-243200
van de Stichting Leefbaar
ZEER ERVAREN SCHILDER Zandvoort Tel 02507-16168
heeft nog tijd over
Stort een tientje op rek nr
Tel voor info 02507-14177
565777092. ABN Zandvoort
* Jos en Leida veel plezier m
jullie nieuwe woning en nog
bedankt voor alles tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis
Cobie
Kamer te huur, gestoff, eig
douche, toilet, keukenblok, v
werk nette huurder/ster t 30
jr ƒ395 incl Tel 12510
* Koopje 2 gave leunstoeltjes, 50'er jaren, samen ƒ 60
Tel tussen 18-20 uur 14647
121/2 jaar ge* Liefde is
trouwd zijn

HEDEN INBRENG van goederen v d veiling van 24 en 25
apr VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN, Frans Halslaan
33, A'veen Tel 020-473004
('s Maandags gesloten)
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres9 Dat hebben wij voor u1
Inl tel 02907-5235
HONDA CB 750, bj '77, dub
* Het is echt waar, Geert + schijfremm, sterw , nw accukopp platen-kett tandw Vr Nel zijn 12'/2 jaar bij elkaar
pr ƒ1900 Tel 02507-18289
* Het TZB-aspiranten-softball team heeft nog plaats * Ja, ja, onze teamgenoot
voor jongens vanaf 12 jaar Ester Koper is jarig Van harte
Bel voor informatie. Bob Ester Je teamgenoten van
het Flons-Vis-Softbal-team
Schmidt, tel 17935
* Het TZB-aspnanten softball-team heeft nog plaats
voor jongens vanaf 12 jaar
Informatie
Eelke van de
Hoek, tel 16271
4 mei 1989. 19.30 uur
* Hoera we hebben een
nieuw nichtje en ze heet Donen Hartelijk gefeliciteerd,
Dmy, Marleen, Karin, Ruud,
onder auspiciën van de oud-illegale bladen
Inge, Johan en Chanssa
HET PAROOL en VRIJ NEDERLAND m de Beurs van

Speciaal voor U
HERDENKINGSCONCERT
Berlage - Wang Zaal

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentrimster
Fnedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort

Tel. 02507-12773
* Verz zoekt uniformen, medailles, insignes, helmen, foto's bevrijding, borden, tegeltjes, zelfgemaakte objecten
Bevrijding 1940-1945 17469

De Witte Tornado
voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 02507-18546
Te huur gevraagd zelfst
WOONRUIMTE m Zandvoo't
Reacties tel 02507-19882 of
Interieur- en verbouwingscentrum
02990-24650
* Te koop 25 verschillende
pockets, o a Bouquet-reeks,
a ƒ0,25 per stuk Tel 12141 voor o.a. uw open haard, badkamer en
* Te koop 3-delig crème sierpleisterwerk. Telefoon: 023 - 27 56 92.
pakje voor een oudere dame,
zijde, maat 42/44, ƒ40 Tel
12141
GRATIS
* Te koop aquarium, 70x
Woninggids
van Zandvoort
30x40, volglas, ƒ25 Tel
15861
makelaars o.g.
* Te koop blanke keukentafel ƒ60 met 2 bankjes Tel
NVM
17873
Tel. 02507-12614
MAKELAAR
•* Te koop eetkamertafel + 6
stoelen (biezen mat), lengte * Te koop voetenbankje,
* T k a negerpop, ± 30 jaar
tafel 2 meter, dik 6 cm masleuk model, ƒ 25 Tel 02507- oud (hardplastic), negerbabysief eiken Tel 12998
17271
pop (polythyleen) Tel 18371
* Te koop elektrische gras* Te koop wandmeubel,
VERENIGINGSGEBOUW
maaier Black & Decker Tel
210'160, ƒ95, wastafel en
02507 12688
De Krocht
fontein wit, ƒ35 Tel 14104
* Te koop gasfornuis met
Grote
Krocht
41, Zandvoort,
elektr grill, 6 mnd oud ƒ 200 Te koop ZWARE RONDE KO- tel 02507-15705-18812, voor
LOMTAFEL, 120 cm + 4 stoeTel 13579
BRUILOFTEN - RECEPTIES
len ƒ450 Tel 023240468
KOFFIETAFELS
* Te koop geschaafde en
Technisch Bureau
geschilderde balken, 7x17
*
Te
koop
meisjesfiets, + 7
J C Bonanus B V
cm lengte 4 en 4'/2 mter ƒ5
jaar, ƒ 100 Tel 18451
vraagt
p'm Tel 02507-12117
VERWARMINGSTECHNICUS Te koop mooie BUFFETKAST
* Te koop gevr kunststof
met opstand en spiegel, uit
M/V
kinderstoeltje voor achterop
grootmoeders tijd, eiken,
AANKOMEND
fiets Tel 15148
ƒ500 Tel 17402
TECHNISCH TEKENAAR M/V
* Te koop gevraagd rylaar* Te koop radio/cassetterePLAATWERKERS M/V
zen maat 36 + zweepje Tel
corder ƒ25 Cultureel Cen17873
trum, tel 16924
Promotiekansen aanwezig
* Te koop gevraagd wet•* Te koop schommelstoel
Schipholweg 973
suit of steamer, plm maat
ƒ 50, Luxaflex (smal/wit),
2143 CG Boesmgheliede
160 Tel 19653
283x163, ƒ 75, omafiets ƒ 150,
Tel 02505 1551
grote wadjan met brander
* Te koop gevraagd traphek voor kleuter Tel 02507- * T k centrifuge ƒ 75 Tel incl gasaansl Tel 19606
18272 11 uur + 16 uur
17271
* Te koop snorfiets, als
baby-kinderled , nieuw Tel 14447, na 19 uur
* Te koop gevraagd bad/ * T k a
aankleedtafel te plaatsen op verst bodem, compl met * Te koop Tefal elektrisch
ligbad (baby) Te koop lede- dekbed lakens dekbedover- keukenmes ƒ 17,50 + diepren fauteuil zacht leer Tel trek wipstoel badje, bl wa
vnezer Tel 12141
genbak parasolletje 18451
19081
* Te koop tent, iglovorm,
* Te koop gevraagd carbu * T k a moof dressoir kastje z g a n slechts 3x gebruikt
(eiken)
uit
grootm
tijd
met
rateur Yam DT + achter sterTel 19222 of 15207, na 18 uur
wiel Puch en motorblok + ver- rood marmeren blad Vaste WIN EEN SALADESCHOTEL
dere Puch accessoires Tel prijs f250 Tel 19052
TER WAARDE VAN
02507 13113
Jan de Boer Catamarans
ƒ150
zoekt
2
ochtenden
p
w
VRL
* Te koop Katlan junior elek
Zie onze advertentie
HULP
voor
het
schoonmaken
tnsche
insectenverdelger,
elders m dit blad
nieuw in doos van ƒ 124 voor v d kantoren Aanm tel
13815
of
Prmsesseweq
36
ƒ60 Tel 020470054
Broodje Burger
* Te koop kinderwagen
Knorr wit kunstleer/lichtbl
streep compl met dekbed'
hoes en matras, ƒ300 Tel
13660
glazenwassen]
* Te koop kleuren-t v groot
beeld, ƒ 100 Secr Bosman
Tel 02507-17935
Bob Schmidt
straat 27 Tel 12272

De Volharding

* Voelt u zich aangetrokken
tot een vereniging die zich
inzet voor o a milieuzaken9
Vraag een maandblad van de
NVvH en bel 19583

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

S NO W WHITE

HET PARGDL téë* die ktouit/

5 REGELS

ra

NEDERLANDS PHILHARMONISCH KAMERORKEST
CERVELLO
Anne Frank, un Simbol - voor strijkorkest
HINDEMITH
Trauermusik voor altviool en strijkers
solist: RICHARD WOLFE
H. M. VAN RANDWIJK tekst declamatie ANITA MENIST
TWEE MINUTEN STILTE
MOZART
: Symfonie nr. 29 KV 201 m A
dirigent: ANTONI ROS-MARBA
Toegangskaarten a ƒ 10.- (a.i.) zijn te koop bij HET PAROOL m
Amsterdam:
Wibaulslraat 131. maandag tot en met vrijdag tussen 09 00 en
17.00 uur
Rokm 110, maandag tot en mei vrijdag van 10.00 tot 11.15 uur en
van 11.45 tot 17.00 uur
Tot l mei a s.
Bij de AUB-Ticketshop aan het Leidseplem m Amsterdam Men
brengt u dan wel twee gulden reservermgskosten in rekening.
Met ingang van 4 april tot aan de aanvang van het concert
(zolang de voorraad strekt) bij de kassa van de Beurs van Berlage.
Damrak 243, maandag tot en met vrijdag van 10 00 tot 15.00 uur.
Telefoon 020-270466. De zaal is open vanal 18 45 uur op de avond
van het concert.

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop7 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
mt
T e k o o p b r u j d s |a P o n j
*
m0 d . s a 1 o n t a f e 1 ; 1 e uk e
3 8 j
s t o e 1
T e 1
0 2 0 - 11 1 .
r i e t e n
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

r
Zandvoorts Nieuwsblad

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 1330 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres.
Telefoon:
Postcode-

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

NOG

In je nabije omgeving is een belangrijke wedstrijd tiek gebied afspeelt. De krant informeert je op een heldere
gespeeld . Dan wil je ook weten hoe dat duel is uitgepakt, volwassen manier.
Elke keer weer. Voor nog geen gulden per week.
Was het 'n eerlijke confrontatie? Is er grof gescoord?
Zandvoorts Nieuwsblad laat't je elke keer uitWie nu nevenstaande bon invult hoeft de krant
voerig weten. Of het zich nu in de plaat- voortaan geen week meer te missen.
- selijke sport, op cultureel of poliBellen kan ook: 020-5623066.

ilïSES

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD.WIE'M LEEST WEET MEER.

l
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Bezorg mij het Zandvoorts Nieuwsblad
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Giro-Banknr.:
Telefoon:
Ik betaal per kwartaal D ƒ 13,50, per halfjaar D ƒ 24,75, D
per jaar Of 44,75 (voor postabonnees gelden andere,
tarieven).
Deze bon in open envelop, zonder postzegel, sturen naar Weekmedia.
Antwoordnummer 2470, 1000 PA Amsterdam.

l
|
i
l

WEEKMEDIA 5-8-9.1-9.2-1316-17-19-20 -27-30

Alfa Romeo
ALBATROS
Amsterdam C.V.
33 1 3 60 000 km rood
04 '87
ƒ 14.750 33 1 3 S 54 000 km wit
02 87
ƒ 17.450.020 - 934863
BERTONE GT Junior, rood,
APK, bj '68, orig. staat,
ƒ12500 020-283869/423107
Wog overcompl. 33 OV, 1986,
GOED onderh , prijs ƒ 15 750
0294?-4?1fi Int 1600 uur

'e
•rt.

Alfa 90 QUADRIFOGLIO, el.
ramen- en stoelen, centr. lock
enz., '88, ƒ34.500. Auto
Viveen,
Sloterweg 1331
A'dam, telef. 020-171162.
Alfa Romeo 33 1 5 QV APK b.j
'85 LPG 55000 km. gr. met
luxe uitv. 02907-4653 na 18 u
Alfa 33 S, jan. '87, km.st
26.000, d blauw, schadevrij
ree
gr onderh
ƒ13.500
Tel 020-229668.

AUDI
Audi 100. 5 cil diesel aut. M'85
Staalgr. met LET OP' 73000
km met dealer-onderh. boekje. 1e eigenaar. Weg omst.
Auto is Splinternieuw! ƒ 18.750.
ANWB 2 j. gar
Inr , fin DOLMAN AUTO'S,
Wilnis, 02979-84102. Keuze uit
ruim 20 occasions.

AUDI 105 E, 1979, APK, ƒ 2750
Inr en fin. mog. Tel.:
023-382718.
Audi 80 bijna '88, tornado rood
4 drs., Ipg, 60.000 km, ƒ 26.000
Tel: 02993-68281
Van Lieshout Volendam.
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Honda Accord aerodeck, 2
HONDA CIVIC 3 drs. L, m. '82
EX, 70.000 km, spierwit, bijna 1 .3 groen met. nw. APK ƒ 2950.
'87, ƒ19.950: 02993-68281.
APP- nPO-7Q1 144
Van Lieshout Volendam.
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Honda ACCORD DE LUXE 3- 4- '90, in abs. nw.st., ƒ3450.
drs., m. '83 5 bak, wit, zéér Tel. 020-668.5983.
mooi ƒ 5.950. Tel. 02968-92915
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De autorubriek voor AiTisterdam en omgeving
Elke week 730.C)00 exemplaren

Pony, '85, zo mee nemen, kost Voor alles van Hyundai, Centraƒ5950, ideale vak.auto. Riva Ie Auto Garage, Postjeskade
Osdorp Notweg 38 Asd 196575 23. Tel. 020-121666.

Isuzu
Pick-up diesel dubb. cabine,
bijna '88, 32.000 km, stuur- Isuzu 9 pers. bus '86 ƒ 11.750.
bekr., pol. bak, ,ƒ 20.000 incl. Auto Viveen, Sloterweg 1331,
BTW: 02993-68281.
A'dam 020-171 162.
Van Lieshout Volendam,

Jaguar/Daimler

BMW 316 2 drs. 2/83 bl.met. BMW 728i automaat, m. '84, kl 2 CV 6 3 '86
ƒ7.950 Citroen BX, m. '86, kl. rood Ford Escort 1.6 L, 5-drs combi, Ford Sierra 16 LASER Combi,
donkergroen metallic, getini
km. 94670. ƒ 10.900.
MEERGARAGE
getint glas, beige gemêleerc 45.000 km., 3-'86, inruil mog. centr. lock, '87, ƒ22.750. Auto Jaguar XJ 6 3.4 Automaat, kl. Jaguar SouvereinV.12. B.j. '84.
glas,
velours
interieur,
schuifVW-AUDI-DEALER
Viveen,
Sloterweg 1331, zilver metall., blauw Pullman in- Schelllingwoude
Linnaeuskade 5-6, A'dam.
B.V.,
interieur, 5 versnellingen, dubb Tel. 02520-15234.
/kanteldak,
centr.
vergrend.
AUTOWEGMAN, 02940-14451.
Tel. 020-929548.
spiegels, siervelgen etc. Verk Ford Escort 1.6 D, '85, blauw A'dam, telef. 020-171162.
ter., kent. NX-18-PT, veel ex- 020-323600.
AnHi RH PP A Hr<a ^/Rfi
dubb. spiegels, radio/cass.
geh. i.z.g.st. ƒ 9950. Gar., inruil 79.000 km., ƒ 13.000. Nefkens, Ford Sierra 1.8 Laser, 5-deurs, tra's, m. '85, in nw. staat,
5 versn , km. 115740, ƒ19800 BMW 316, 4-deurs, m.'87, kl siervelgen etc., verk, geh. in Citroen BX diesel, stat.car, fin.
mog. Telef. 023Gar./lnruil/financ. • In de 1 in 3 MINI'S staat
spierwit, getint glas, zwart ge- nieuwstaat, ƒ 14.950. Gar.,
m. '87, kl. spierwit, grijs gemê- ƒ19.950.
Auai 100 CC 2 3, mjection kataokt. '86, 85.000 km, ƒ16950 286459/286460. Automobiel- Ant. Fokkerweg 15, A'dam.
VW AUDI DEALER
mog. Tel. 023-286459/286460. altijd wel iets van uw gading.
leerd
dessin
int.,
getint
glas,
lysator automatic, m'87, kl. AUTOWEGMAN, 02940-14451 mêleerd interieur, Vialle LPG- inruil, fin. mog. Telef. 023Ford
Escort
1.6
diesel,
5
deurs,
02993-68281. Van Lieshout
Lees ze daarom geregeld.
bedrijf „AIRPORT".
installatie, dubb. spiegels, sier- 286459/286460.
laser m' 87, kl. bahamabeige, deurvergrendeling. Vialle LPG- Automobielbedrijf „AIRPORT".
rookzilvermetallic, getint glas,
Automobiel- Volendam.
velgen etc., verk. in nieuwstaat, bedrijf „AIRPORT".
blauw gemélleerd in 4 hoofdgetint glas, bruin gemélleerd installatie, dubb. spiegels, siergetint
glas ƒ 18.950. Gar., inruil, fin. mog.
Daihatsu
Jeeps/Terreinwagens
steunen, schuifkanteldak, ABS, donkerblauw,
int., 5 bak, radio, dubb. spie- velgen etc., verk. geh. in nieuwDAF
BMW 733i, met li. voorschade
dubb spiegels, siervelgen, etc blauw gemêleerd interieur, 5 Telef. 023-286459/286460. Au- nieuwe banden, prima motor
gels, etc. Nieuwprijs ƒ 31.450,- staat, ƒ 16.950. Gar. Inruil, fin.
Telef. 023Daihatsu CHARADE, 5-drs nu ƒ 12.950,- GAR.jnruil, fin. mogelijk.
JEEP CHEROKEE 4 WD 2.1 Itr. Diesel- Turbo 5 speed
verk m nieuwstraat ƒ 27 950,- versnellingen, dubb. spiegels tomobielbednjf „AIRPORT".
Prijs n.o.t.k. Telef. 020-267885 DAF 66 STATION Automaat, bj. '81, altijd in gar. onderh.,
Nu Perfect LEASING 20.000 km, 4 jaar ƒ 1398 ex
GAR. inruil, fin. mog., tel. 023- siervelgen, etc. ƒ 18.950,- BMW 324 Diesel, 1e eig., m.
mog., tel. 023-286459/286460. 286459/286460, Automobielbe'74,
APK
9-'89.
Prijs
ƒ
1000.
GAR., inruil, fin. mog., tel. 023
drijf „AIRPORT".
betrouwb. en zuinig, geen Automobiel-bedrijf „Airport".
Perfect LEASING van CHRYSLER, MERCEDES-BENZ en MVS
B.M.W. B7 Turbo, nieuwe
286459286460 Automobiel'87,
kl.
donkerblauw,
getint
Tel.:
020-106591.
286459/286460. Automobielroest of schade, ƒ3950. Inr.
Bel Amsterdam 124876 de Auto-Lease-Lijn van MOTORMEYER
bedrijf "Airport".
glas, blauw gemêleerd int., 5 motor. B.j. '79. Schellingwoude "Kinn nf thp RnaH" RAF dfi
FORD Escort Bestel, bj. '78, Ford Sierra 2 1. CL, automaat, 5
bedrijf "Airport"
drs.,
60.000
km,
champagne
versnellingen, siervelgen etc. b. V., U£U-O£OO<Ju.
motorisch 100%, APK 1-1-'90,
T.k. Mercedes Jeep 300 GD,
4-76, APK 4-'90, 55.000 km,
Audi 100 CC diesel, m. '86. kl. Audi 80 diesel, dec. '86, spier Verk. i.z.g.st. v. onderh. Nieuwmetall., ƒ 19.950 02993-68281. 4x4, Jagergroen, met acces- Autobedr. ZEIJINGA, Wieger
DAIHATSU Mini Van 55 Wide, vr.pr. ƒ 1000. Inl. 020-226857. Van Lieshout Volendam.
Bruinlaan 73, Uithoorn.
groen metallic, getint glas, wit 80000 km, onderhoudsb prijs ƒ 52.450, nu ƒ 23.950. Gar. , Int. npl. BMW 525i, m. '84, grijs schuifd. ƒ 1250. 02508-3506.
soires. Vr.pr. ƒ 23.950. Tel. 055- Voor info: 02975-69123.
cognackleurig gemêl. int., 5 aanw. ƒ 15,950: 02993-68281. inruil, fin. mogelijk. Telef. 023- metall., div. acces., o.a. sport- VOLVO 66, '78, 46.000 km., m. '82, gesloten bus, ƒ 2.500. FORD ESCORT L 5 drs. '81,
Tel. 02907-2021.
versnellingen, stuurbekrachti- Van Lieshout Volendam.
groen met., nw. st. ƒ6850. Ford Sierra 2.0 Laser, m. '87, kl. 660634, b.g.g. 06-52128361
286459/286460. Automobiel- velgen, getint glas, dubb altijd binnen gestaan,
zwart, grijs gemêleerd integing, dubb. spiegels, siervelelektr. spiegels, 5 versnell. ALS NIEUW en techn. perf. Wij hebben alles van ons merk APC: 020-791144.
bedrijf
„AIRPORT".
rieur, getint glas, central lock,
Lada
gen etc. Verk. geh in nieuw- Audi 80 GLS, groen, '78, APK
sport, achterspoiler, strip ng APK eind '89. Vr.pr. ƒ 2250.
Auto-Guit,
Parklaan
129,
HaarFORD
ESCORT
RS
2000,
bj.
6dubb. spiegels, siervelgen etc.,
staat, ƒ 18.950. Gar., inruil, fin. t/m 9'89, in pr. staat, ƒ 1450 BMW 520, bj. '79, blauw, LPG, radio eet. etc. ƒ 13.950.
Kijken
is
kopen.
020-867732.
lem.
Info:
023-312450.
'80,
APK
3-'90,
d.blauw,
zwart
Lada 2105, '83, LPG, geel, reverk. geh. in nieuwstaat,
mot.
100%,
rijdt nieuw
mogelijk
Telef. 020-851020/410063.
int., ƒ5250. Tel. 02521-11593. ƒ16.950. Gar., inruil, fin. mog., 1200 Combi, 3/79,
Inruil mogelijk.
cent GEKEURD, i.g.st., ƒ 2250.
023-286459/286460, Automo- AUDI Avant autom kantel- spoedpr. ƒ 2250.
54392 km. ƒ750.
Autobedrijf EUROCAR,
Dodge
Telef. 020-716280.
FORD ESCORT XR3i, '85, telef. 023-286459/286460., Aubielbednjf „AIRPORT".
dak, mooie auto m. '80, nwe Premie Cars 020-6645952.
VW-AUDI-DEALER
02503-39292/41200.
75.000 km., ƒ16.950,- RIVA tomobielbedrijf „AIRPORT".
APK. ƒ2750. 020-151718.
AUTOWEGMAN, 02940-14451. Lada 2105 GL orig 34 000 km
RMW SPfli Al HOM
hi 'RH
Audi 100 CC inj , 5-'85, 68.000
Autobedr. ZEIJINGA voor uw • Plekje voor stacaravan? A'DAM NRD BV 020-361153.
'86, APK 3-'90, i.abs.nw.st.,
85.000
km,
als
nw.,
ƒ
14.950.
Originele
M
535i
Unieke
aanbieding:
Audi
'80
1200 LPG '85 ƒ 4000,
km. (g)een koopje. Inruil mog.
Ford
Sierra
2.0
Laser,
5-drs.,
m.
Dodge, Wieger Bruinlaan 73, Kijk in de 1-in-3 VAKANTIE FORD FIESTA 1978, APK '90
ƒ4950. 020-851020/410063.
Turbo Diesel, laatste m. '87 Inr. mog. 02990-37825.
Bontekoe's Autobedrijf
Tel. 02520-15234.
'87,
LPG,
zeer
luxe
uitgev.,
o.a.
MINI'S of plaats er zelf een. ƒ1500. Inr. en fin. mog.
deze turbo diesel is nightblue BMW 528 l, orig. Hardge uitv. Bj. 6-'86, 5-bak, ABS, airco., Uithoorn. Info: 02975-69123.
Verrijn Stuartweg 6
LADA 2105GL, '85, 28.000 km
central lock, dubb. spiegels, zilAudi 100 de Luxe DIESEL,
Tel.: 023-382718.
metall., sportief stoffen int., 1982, ƒ 14.950. APK '90, Inr. en alarm, c.v., l. m. velgen met
tel. 020-992865.
ƒ6950,- RIVA AMSTERDAM
ver metall., sierv., getint glas,
bj '80, APK, pr. ƒ 1950.
TRX,
duurste
pioneer
installatie
5 versnell., sierv., radio/casset- f n. mog. Tel.:023-382718.
Fiat
Ford FIESTA, i.z.g.st., m. '85, dik stoffen int. zeer mooi en 1200 S 4 '86
ƒ7.250 NRD BV. Tel. 020-361153
Tel 02521-15340.
enz. In staat van nieuw.
te. Nieuwprijs ƒ41.980. Nu
ƒ7.950. Inr. mog. Telef. 02990- schadevrij, nw.pr. ƒ34.890 nu 1200 S 8 '86
ƒ7.250 Lada NIVA, 12-'81, nwe. bnd.,
B.M.W.
628
l
coupé.
Lederen
FIAT UNO 45 S '86 grijs metall., 37825.
Audi 100 de Luxe DIESEL, bj. ƒ 18.950. Gar./inruil mog.
1200 S met LPG, 5 '85/5.750 stuurh., fusé, remmen. Rad.ALBATROS
bekl., elec. ramen. B.j. '81 SchelPrijs ƒ 39.500
ƒ 16.950. Gar./lnr. mog.
Autobedrijf EUROCAR
1e eig. ƒ10.950. Tel. 02968'80, APK, pr. ƒ1950. Telef.
2105 GL 4 '86
ƒ7.750 cass., ƒ3750. Tel. 020-135298.
Amsterdam C.V.
Ingwoude
B.V.,
020-323600.
FORD GRANADA 2.3, 1979, Autobedrijf EUROCAR,
Telef.
020-439311
92915.
02521-15340.
02503-39292/41200.
2105 11 '86
ƒ7.950
Ritmo 60 ES, 70.000 km,
APK, ƒ 2750. Inr. en fin. mog.
02503-39292/41200.
B.M.W.
635
CSi.'83.
M
uitvoeTe
koop
6
BMW's,
diverse
Unieke en zeer exclusieve Aud
Rat Uno 60 s, 5 versn. w.w.glas Tel.: 023-382718.
Samara 1300 3 '87 ƒ11.950 STATION bestel 1500, bj. juni
Audi 100, m. '86, kl. spierwit,Coupé GT 2.3 injection, m. '86, ring. Mooiste van Nederl. Schel- types, alle auto's MET APK. blauw-met., 01/'85, ƒ6950.
Ford Sierra 2.3 diesel 5 drs. B.j. Samara 1300 3 '88 ƒ 14.500 '86, ƒ5500. Tel. 020-992914.
metaalkleur. B.j. '86. SchellingTel. 020-934863.
getint glas, blauw gemêleerd kl. rookzilver metallic, getinl lingwoude B.V., 020-323600.
FORD GRANADA 2.3 L aut., '86. Schellingwoude
Telefoon 02998-1689.
B.V., 1200 S 4 '84
woude B.V., 020-323600.
ƒ4.250 T.k.a. LADA stationcar 1500.
CROMA 20 IE 8-'86 24.000 km.
interieur, 5-bak, centrale deur- glas, zwart gemêl. int., 5 ver100%, bj. 1981. Vr.pr. ƒ3000. 020-323600.
1200 S 9 '84
ƒ4.750 Bouwj. 1981 A.P.K. tot nov.
Rat UNO 60 S, bj. '86, wit, APK Tel. 020-362339. na 18 uur.
ƒ28.400. Tel. 020-133579.
vergrendeling,
radio/cass. snellingen, lichtmetalen velPr. ƒ 1000. Tel. 03240-41807.
LADA MEERGARAGE.
Chrysler
Ford SIERRA 2.3 Diesel, Laser,
gek., 50.000 km, ƒ9225. Tel.
Autobedrijf Weiss.
dubb. spiegels, siervelgen etc. gen, radio/cass., dubb. spieFord Granada 2.0, b.j. 82, au- '85, i.z.g.st., ƒ12.950. Inr. en
WESTDORP, voor uw nieuwe
02990-37243.
verk
geh. in nieuwstaat, gels etc. Verk. geh. in nieuwCROMA '89 20 IE 2000 km.
Tel. 020-929548.
torn., APK 1-'90. i.z.g.st., gar. mog. 02990-37825.
of jonge Lada-Keur-Occaƒ 14.950. Gar., inruil, financ. staat, ƒ 24.950. Gar., inruil, fin. Autobedr. ZEIJINGA voor uw T.k. MALIBU, kl. bl., APK 11- Demo ƒ39.500.
Rat Uno 60 S 87 grijs met. 5 ƒ3750. 020-239897 of 939562.
Chrysler, Wieger Bruinlaan 73, '89, '80, alles 100%, vr.pr.
Lada
1200
S 1981 APK tot mrt sion. Weekaanbieding: Lada
mog.
Telef. 023- mogelijk.
Ford
Taunus
1600
COMBI,
'79,
bak. Alleen lange afstanden.
Tel.
020-133579.
Telef. 023- Uthoorn. Info: 02975-69123.
ƒ3500. Tel. 020-317442.
2104, 1.3, Stationcar,
286459/286460. Automobielbe- 286459/286460,
FORD SCORPIO 28i GL, au- APK 10- '89, zeer goed rijdend, '90. ƒ 1450 tel. 02982-1212.
ƒ 10.500. Tel. 020-837976.
Automobiel32.000 km., maart '86, ƒ8500.
dnjf,, AIRPORT".
tom. enz., '86, ƒ21.750.
ƒ875. Tel. 020-132857.
CHRYSLER HAARLEM
Lada
2104
STATIONCAR,
bedriif „AIRPORT".
Fiat
Uno
Amigo,
juni
'86,
22.000
goed, ƒ3450.
Natuurlijk met BOVAG -garanAuto Viveen, Sloterweg 1331,
Lease-prijzen: Chrysler ES 2.5i,
1985,
ƒ6550.
Inl.
02982-1212.
FORD
TAUNUS
1.6
1979,
km.,
auto
in
keurige
staat,
1e
Chevrolet
Tel 02907-3455 Zwanenburg
A'Hflm Tol n9fi-1711fi9
tiebewijs tot 1 jaar Ga inder- l|
v.a. ƒ998 excl. BTW p.m.
ƒ
1950.
APK.
Inr.
en
fin.
mog.
eig. Tel. 02990-24851.
LADA 2105, 1982, APK 7-'89, daad eens kijken aan de
Austin
Bi
r
FIAT 127 Spec., 50.000 km.
Chrysler GTS 2.5, v.a. ƒ 1075
ord
Scorpio
2.0
GL,
m.
'88,
kl.
Tel.:
023-382718.
nwe. banden, rijdt prima, Adm. de Ruyterweg 398, p
FIAT UNO MOSQUITO, m. '88, «obaltblauw, getint glas, blauw
excl. BTW p.m. Chrysler Voya- CHEVROLET Chevy Van, bj. '83, APK 3-'90, div. extra's,
Adam, tel. 020-825983.
i
MEASTRO
1.6 MAYFAIR
zwart, v.v. alle opties, in absolu- velours interieur, 4 hoofdsteu- FORD TAUNUS 1.6 '80, APK ƒ1000. Telef. 020-172618.
ger 2.5i v.a. ƒ 1140 excl. BTW '81, 8 cil., autom., LPG ond.b., ƒ3450. 020-851020/410063.
Metro Surf 3-'85
ƒ6.900 3. m. Prijzen op basis van verhoogd dak, vele opties, grijs
23.000 km. 1 -'86 ƒ 12.750.
nw.st. ƒ 3750. Inr. en fin. mog.
te nieuwst., vr.pr. ƒ 13.950.
nen,
elektrische
ramen,
boordFIAT 127 Van Stationcar, bj. Premie Cars 020-6645952.
J. LANCKER B.V.
Tel 020-133579.
20.000 km per jaar, looptijd 48 kent., ƒ14.750. 02907-2021.
Lancia
|;
computer, Necam LPG installa- Tel.: 023-382718.
Hogeweyselaan 215 Weesp mnd. CHRYSLER HAARLEM, Chevrolet Piek Up 8 cil. diesel '84, met zijramen, i.z.g.st., 1e
K
T.k. MINI 1000 Special, '79, met
tie, dubb. spiegels, siervelgen, Ford TAUNUS 1.6, met LPG, m.
FIAT
VERMEY
B.V.
eig. Vr.pr. ƒ3250. 02907-2021.
Tel. 02940-16619.
Autobedrijf
Paul Krugerkade 10,
B.j. '82. Schellingwoude B.V.,
radio, APK sept. '89, ƒ1450.
A 1 12, bj.'85, kleur met. blauw K
Keuze uit ruim 35 occasions. etc. Verk. geh. in nieuwstaat, '81 , nieuwe APK, ƒ 1 .950. Telef.
FIAT
CROMA
25
D,
antr.
met.,
tfil n?3-?B4000.
020-323600.
Telef. 06-52820462.
i.z.g.st., nwe banden, APK aug. t
ƒ26.950. GAr., inruil, fin. mog. 02990-37825.
Krause B.V.
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
'87, ƒ 22.750. Auto Viveen,
ƒ6900. Tel. 02942-4144.
K.
Tel. 023-286459/286460. AutoTel. 02975-62020.
Off.
Lancia-dealer
Gar.
DE
GROOT
b.a.:
Ford
Sloterweg 1331, A'dam. Tel.
Citroen
mobielbedrijf „AIRPORT".
voor
Groot-Amsterdam
A
112
junior,
3
drs.,
6/84,
Ij
BMW
Orion
D
de
Luxe,
'85,
3
mnd.
Rat-Ritmo
'82,
zo
mee
nemen
020-171162.
39088 km, ƒ5500.
1,
ƒ3950. Riva Osdorp, Notweg Ford Scorpio, 2.5 CL diesel, m. gar., ƒ10.450; Ford Escort D,
Citroen CX 2.0 RE Break Com- Citroen CX 2000, 6e mnd '82.
\/w AI int nFAi FR
K
hema TD, 85.000 km . .1987
Fiat - Marre:
'87, donkerblauw, getint glas, '84, grijs kenteken, ƒ 6250.
38, A'dam, 020-196575
bi (nieuwste model), '86, kl. Metallic grijs, ƒ3750. Tel.
"hema IE 8 V
nieuw AUTOWEGMAN, 02940-14451.
rood metallic, beige gemêleerd 023-288263.
PANDA-34 '86 wit
ƒ 7.950 PANDA 1982, APK '90, ƒ 3750. Dlauw gemêleerd int., centrale Tel. 020-6657966.
Thema 2.0 IE 8 V, demo ..'89
deurvergrendeling, ABS remdessin int., getint glas, elektriPANDA-750
L
'86 Inr. en fin. mog. Tel.:
.A.S.M, voor Lancia, Museumpl.
STATIONSSTRAAT 7-11, AMSTELVEEN
systeem, stuurbekrachtiging, In absolute nieuwstaat SIERRA Y10 LX wit 5-bak . nieuw t/o Concertgebouw, A'dam-Z.
sche ramen, stuurbekrachti- Citroen GSA Break Spec al, zwart
ƒ 8.900 023-382718.
Telefoon 020-410051/412740
Delta GT IE San Remo!. nieuw
mei
'83,
rood,
APK
juni,
t.e.a.b.
dubb.
spiegels,
siervelgen,
etc.
1800
Laser,
nieuw
model
1987,
ging, boordcomputer, dubb.
UNO-45 L '87 wit
ƒ 12.750
Voor info: 020-6626232.
ƒ49.850.
nu spierwit, mooie striping, LPG, Prisma IE, zeer compl. .nieuw
biedt aan diverse DIRECTIE-AUTO'S
sp egels,
siervelgen
etc., Tel. 072-610745.
UNO-60 L '88 wit
ƒ 14.750 Ritmo 1700 D, 2 drs. 4/83,Nieuwprijs
Lancia stationcar
101253
km.
ƒ6900.
ƒ22.750.
Gar.,
inruil,
fin.
mog.
1x BMW 318i 2-drs., bj '81
Mn7fin nieuwprijs ƒ 49.850 nu ƒ 16.950. Citroen GSA X3 '82, APK '90 UNO-75 IE '87 wit
trekhaak,
dubb.
zijspiegels,
LANCIA Thema. Turbo '86 zilƒ 14.950
Tfilef. 020-6650050.
VW-AUDI-DEALER
Tel. 023-286459/286460, Auto- centr. deurvergr., getint glas,
1x BMW 316 , 2-drs., bj. '83 (n euw model)
vermetall., ABS, Schuifd.,
ƒ 16.000 Gar., inruil, fin. mog. Telef. 023- ƒ2750. Inr. en fin. mog.
UNO-45 S '87 wit
ƒ 14.400
1x BMW 316i, 2-drs., bj. '88 .
verstelb. bestuurdersstoel. Iets Prisma 1.5 Itr. '84, wit, 74.500Arco., ƒ32.500.
ƒ 30 500 286459/286460. Automobiel- Tel.: 023-382718.
UNO-60 S '86 bl.
ƒ 12.750 AUTOWEGMAN, 02940-14451. mobielbedrijf „AIRPORT".
1x BMW 320i, 2-drs., bj. '86 .
moois, ƒ16.500. BOVAG-gar.- km, 3 mnd. gar. ƒ 7500,-. NEFƒ ^a.ouo bedrijf „AIRPORT".
023-350335 of 2507-16437. |Jj.
UNO-60
S
'87
grijs
ƒ
14.600
Te
koop:
FIAT
127
900,
bj.
'80,
Ford
Scorpio
2.0
GL
Automaat,
CITROEN Special Service, m.
4x BMW 325i, 2-drs., bj. '86 en '87
bew. Gar. T. van Enkhuizen, KENS A'dam, info 178805.
v.a. ƒ 37.500
RITMO-70
S
'87
grijs
ƒ
13.750
APK,
in
goede
staat,
ƒ
1250.
m.
'86,
kl.
asstral
grijsmetallic,
•
Een 1 in 3 MINI van drie Re
'85,
gesloten
stationcar,
2
CV
6,
4
deurs.
3/82
bl.
1x BMW 520i, bj. '87, EDITION- UITVOERING
ƒ35.000
REGATA-85 '85 bl. ƒ 9.750 Tel. 020-341692.
getint glas, grijs gemêleerd Eikelaan 42, Krommenie.
THEMA TURBO DIESEL 1986, regels in Het Parool, de Volks- W
ƒ3250. Tel. 02907-2021.
2x BMW 525i, bj. '86
Tel. 075-286598.
v.a./ 37.500 86638 km. ƒ 1900.
REGATA-100 'S-IE '87 groen
ntm,
4
hoofdsteunen,
elektri98.000
km.,
div.
accessoires.
krant en Trouw kost maar p
CVW- AUDI -DEALER
Te koop FIAT 500 L, bj., '71,
1x BMW 730i Automaat, bj. '87
ƒ83.500
CITROEN VISA 17 RD, m. '87, in nw. staat
ƒ 17.900
ƒ29,10 (incl. BTW).
f
prijs ƒ2500. Tel. Ingrid: sche ramen, deurvergrende- Let op!!! Ford Scorpio 2.0 GLi ƒ26.950. Tel.02975-62020.
1x BMW 628 CSi Automaat, bj. '86
ƒ56.000 AUTOWEGMAN, 02940-14451. APK '90, ƒ 10.500. Inr. en fin.
CROMA-Turbo IE '87 ƒ 32.500 020-251779.
ing,
boordcomputer.dubb. Injection automaat, blauwme2x BX SPORT, bj. '86, 1x33.000 mog. Tel: 023-382718.
CROMA-Turbo IE '87 ƒ 28.900
spiegels, siervelgen, etc. Verk. tallic, getint glas, blauw velours
Land-/Rangerover
|
320, m. '82, met. blauw,
316, bj. '82, lapisblauw,
km., 1x 55.000 km! Pr. v.a. CITROEN VISA H 11 RE, half Onze wagens 3+9 mnd. Bovag TIPO '89 1.4 Demo 6.000 km. geh. in nieuwstaat, ƒ 18.950. int., 4 hoofdsteunen, schuifkanw.w.glas, sp.vlg., i.z.g.st.,
NETTE auto, ƒ6.950.
ƒ20.000. Evt. inr. mog. '86,
Inl.
ƒ25.250.
Tel.
020-133579.
gar.
-tAPK.
36
mnd.
fin.
mog.
3ar.,
inruil,
fin.
mog.
Tel.
023teldak, elektrische
ramen,
spierwit, 40.000 km, ƒ 8450.
LandRover/RangeRover
|
ƒ7.750. Tel. 02907-2021.
Tel. 02907-2021.
075-163008 of 02982-5955.
286459/286460. Automobielbe- dubb. spiegels, siervelgen,
Tel. 02907-3455 Zwanenburg. minimaal ƒ 1500. voor uw auto. Autobedrijf Weiss.
Verkoop, inkoop, lease, verhuur, service, onderdelen
r
315, bj. '82, BAHAMABEIGE, 633 CSi, m. '82, bordeauxrood AANBIEDING! Veerbollen op
drijf
„AIRPORT".
etc., verk. geh. in nieuwstaat,
T.k. d. omstandigh. Rat Panda
KNOOK'S LAND ROVER
lif
Marre - Admiralengr. 12
w w. glas, Zender-grille, sp.vlg., met., sp.vlg., zwart leer int., druk brengen bij de Citroen- Citroen VISA, bj. '84, rood,
750L, bouwjaar jan. '88, 16.000 -ord Sierra 1.6 Laser 5 drs. ƒ 18.950. Gar., inruil, fin. mog.
Purmerend: 02990-34141/27257, Breda: 076-714888
^
020-836041
ƒ6.750. Tel. 02907-2021.
1
|£J7
elec. ramen, i.z.g.st. Vr.pr. specialist in Zaanstad, compl. .z.g.st., ƒ4.250.
km Pr ƒ9200 02159-43709.
LPG B i '85 Schellinowoude Tel. 023-286459/286460. Auto«d
Tel.
02907-2021.
FIAT
PANDA
45,
bj.
'82,
bruin,
mobielbedrijf „AIRPORT".
v.a. ƒ 120, met 1 jaar garantie.
Ruim
316, m '85, rookzilver, 1e eig., ƒ18.500. Tel. 02907-2021.
B.
V.,
020-323600.
Land Rover 109 STATIONCAR, WY
T.k. FIAT 131, bouwjaar'80
80.000 km., w.w.glas, als BMW 316, '85, LPG, sp.vela, Vraag tevens naar onze inruil- CX 2500 RD Turbo, bj. 6-'84. nette auto, motor 100%.
A.P.K. pas nwe koppeling. Liefhebbers opgelet! CAPRI III SCORPIO 2.0 CL, m. '86, blauw
ƒ 25.000 voordeel nov. '79, 1e eig., orig. 77.000 Ku
CX 25 TRD Turbo, 2-'87. BX 14, Vr.pr. ƒ3750.
NIEUW, ƒ 16.500: 02907-2021. nwe. APK, STEREO, ƒ 16.950. auto's: 075-281193/353788.
Mc
100% in orde. Tel. 020-937579. 2.0 S, '79, APK-gek., ATS sport- met., LPG, orig. sunroof, w.w.- NIEUW, Range Rover Vogue, km, tropendak, LPG-inst.,
4-'87. BX14E, 11 -'86. BX19D, Premie Cars 020-6645952.
Automobiel J. OLDENHAGE 1-'87. Autobedrijf WIM VAN
320/6, AUTOMAAT, bj. '81, Inr. mog. 02990-37825.
velgen, br. banden, nwe. uitla- glas, 1e eig., i.z.g.st.;/ 16.750. autom.,
airco,
schuifdak, 9-pers., geel kenteken, i.z.g.st rp a
T.k. FIAT ARGENTA 2.0 Inj.,
81 000 km, grijs metall., sport- BMW 316, m. '86, 4-drs, met a.a. + 80 zo goed als nieuwe AALST, 02979-84866.
Fiat PANDA 45 S, febr. '84, bj. nov. '81, APK tot 16-9-'89. en, sunroof, pracht, mooie Tel. 02907-2021.
stereo, groen met., m. '88.APK tot okt. '89. ƒ8.950 incl. B
E;,
velgen, APK tot '90, in abs.
auto! Vr.pr. ƒ8750.
TAUNUS 1. 6 GL Bravo 4-drs., <nooks Landrover, Purmerend. BTW. Alting auto's,
LPG, zeer luxe uitgevoerd, o.a. auto's, officieel service-agent CX Pallas 20 RE, aug.'83, 58.000 km, 3-deurs, 5 versnel., Vr.pr. ƒ1500. 02972-4853.
023-254944/270468.
K.
nw.st. Vr.pr. ƒ7950. Telef. 5 bnk., getint glas, uitv. licht- Citroen, lid BOVAG; 3 tot 12
bruin met., ƒ5.950. Alting au'82, APK 2-'90, in' prima cond.,
Telef. 02984-4263.
ƒ5750. BX 16 TRS, rood '84,
Uno 45, '86, gr. met., 51.000
02977-27600/42632.
ƒ3950. 020-851020/410063.
blauw metall., zeer mooi, maanden garantie. CX 2500 ƒ8750. BX 14, blauw LPG, '86, to's, 023-254944/270468.
km, ƒ 1 1.000,-. Nefkens A'dam, Nieuw: Escort XR 31 COSRuim
l
Prestige, 3-'87, autom., 43.000
Ruim
ƒ 17.950
Fiat
Regata
70
Weekend
staWORTH. Demo-auto.
Van Te koop: betrouwbare FORD
ƒ11.500.
BX
19
TR
diesel,
f on nnn II^^XK^J^^I . ;
Anth.
Fokkerweg
15
bij
Praxis.
km.
CX
2200
TRS,
12-'87,
635 CSI, nwste model '84, zilver
Autobedrijf EUROCAR
ƒ
oU.UUU
voordeel
jƒ10.000
voordeel
tioncar,
1e
eig.,
33.000
km„
m.
ƒ 38.785 nu voor ƒ 34.950. Blan- FIESTA 1.3, bj. '81, ƒ 3700. Tel.
schuifd,, 35.000 km. CX 2500 m.'85, wit, ƒ 10.750. Inr. en gar.
met Extra's o.a TRX-velgen,
02503-39292/41200
'88, kl. spierwit, grijs gemêleerd Uno 60 S, '86, grijs, 58.000 km., co kenteken. Nieuw: ESCORT 020-478298, na 18 uur.
DEMO, Range Rover Vogue, Rangerover VOGUE, 9 mnd. i:
GTi, autom , 3-'87, 34.000 km. mogelijk, 023-272918.
A B.S., C V., elektr.ramen, geƒ12.500. Riva, Stephensonstr. 1.6 RSI M3. Demo-auto. Van
tint glas, dure stereo-inst. BMW 320/6, 1979, APK tot 8- CX 2500 TRD Turbo Diesel GSA X 1, '83, nw. mod., beige, interieur, getint glas, 5 versnel- 16. Tel.: 020-932872.
Te koop FORD FIESTA, bj. dec. zilver, 4000 km, airco, schuif- oud, casp.blue, airco, hand- l
33.700,-, nu voor 30.750,-. Blan- '77, APK t/m 10-'89. Prijs ƒ 975. dak. Knooks Land Rover,
gesch., 20.000 km. Knooks ;
Deze auto moet u zien. ANWB- '89. div. EXTRA'S, sportvelgen, 2-'88 45 000 km BX 19 GTi LPG, APK '90, div. extra's, lingen, Vialle LPG-inst., dubb.
spiegels
etc.
Nieuwprijs
Purmerend. Tel. 02990-27257. Land Rover, Purmerend.
Weg. vertr. BUITENLAND Fiat co kenteken. Tel. 02979-85829. Tel. 02979-88500/81374.
;
12-'87, schuifdak, kl. zwart, ƒ2950, l.G.ST. 020-717971.
gekeurd ƒ 36.500 2 jr. gar. ƒ 4500. Telef. 020-170967.
:
ƒ29.430 nu ƒ14.950. Gar.,
Uno 70 S, bj. '84, 4-drs., sport- ORION 1.6 L, m. '86, groen
Inr , fn DOLMAN AUTO'S,
T.K. iets aparts: LANDROVER Tel. 02990-27257.
BMW 320i, nieuw m. '85, 5-drs., 8000 km. BX 14 RE, 5-'88
T.k.
ESCORT
1600
Ghia
bj.
'79,
Wilnis, 02979-84102 Keuze uit .Z.GST, ƒ16.950 Inr. mog.metall, lak, 13.000 km. BX 14, T.k.: 2 CV 6 CLUB, bj. okt. '86, inruil, fin. mogelijk. Telef. 023- stuur, 5 versn., blauw metall., met., 4-drs, sch.dak, w.w.-glas, APK mrt '90, perfecte auto V-8, 5-drs„ met imperial, rond11 -'86, 26.000 km. BX 19 TRS kl. blauw, i.z.g.st. Prijs ƒ6950. 286459/286460. Automobiel- ƒ8000. Fiat X 1/9 Targa. Ame- 5-bak, in nw.st., ƒ11.750.
ruim 20 occasions.
om ramen, tropendak, bj. '82,
Telef. 02990-37825.
De Lorean
ƒ2250. 020-442610.
bedrijf „AIRPORT".
rik. uitv., bj. '81, zwart, 5 versn., Tel. 02907-2021.
Break, 3-'87, schuifdak, zilver Tel. 020-750918.
nwe. APK en grijs kent., geh. is
T.k. Ford ESCORT Mk l, type n perfecte staat, slechts De Lorean, bj. 1982, geheel in :
met., 56.000 km. CX 2500 TRD Visa 1.1 '86 wit, 30.200km FIAT RITMO 60 L, bj. '86 houten sportst, evt. met autotelef.en radio/cass., ƒ 10.000. Pittige Ford Fiesta b.j. '79, pr. Mexico 1600, Webers, rolkooi,
Turbo Diesel, 5-'85, schuifdak, ƒ11.500,-. Ook bij Nefkens ƒ8950., BOVAG garantie.
9950. Inruil en fin.
ORIGINELE staat. Inl.: 020- $
Tel. 020-261425/444561 of 06- st. ƒ2.000. Tel. na 19.00 uur. kuipstoelen enz., rood, i.z.g.st., Telef. 02990-35957.
95.000 km. CX 22 TRS, 6-'88. A'dam. Anth. Fokkerweg 15. Tel. 02968-92654.
l\Pfl%^^W;L
277774 of 06-52.130900.
£
02940-80108.
52130766.
bj.
'74.
Vr.pr.
ƒ3750.
,&/*-tëwtf,f:>-w&l
7000 km CX 2500 GTi autom., Tel. 178805.
!6
Fiat
Ritmo
70
4
drs.
5
versn.
023-242248.
tS S^4*v/W
<m sch.dak, radio, metallic lak, VISA Club LL, '82, nw. model, B.j. '83. Schellingwoude B.V., Weg. zakenauto UNO 70 SL, Schilt. Ford Escort 1600, m. '86
JB
Lotus
.»
tw'?^'-''''J'^i"-' '*^'''--''l
2e mnd. '88, 11.000 km, als
nov. '86, 35.000 km, vr.pr.3 drs, LPG, wit, transparant T.K. orig. GROENTE-VENTMatra
^
' -^Tk^^^^^s.
020-323600.
blauw
met.,
5-drs.,
APK
8-'89,
schuifdak, stoffen int., div. ac- AUTO merk Ford Transit, met
nieuw. CX 2500 GTi Turbo 2,
ƒ12.500. 020-181288/142911.
- E
cess., 1e eigen., perfecte st. v. dubbellucht, luxe opbouw, wei- OTUS in Talbot Sunbeam uit- CARJOY, de Matra-specialist |
d.blauw metall , 31 000 km, goede st., ƒ 1950. 020-717971. FIAT RITMO 70, 69.000 km.,
oering. Een weergaloos snelle
Wegens
vertr.
buitenl.
t.
k.
FIAT
Autorubriek SHOWROOM vers chijnt elke vrijdag in
onderh., ƒ11.950. Gar. en fin.
schuifd., radio/cass., 2e mnd. VISA II L, 4-cil., bj. 6-'82, kl '83, ƒ6650,-. RIVA A'DAM
Het Parool
UNO diesel, nov. '85, als nieuw. mog. Autobedrijf EUROCAR, nig gebruikt, in st. van nw., zien wolf in schaapskleren. Nog niet heeft alles op Matra-, Murena- «
88. als nieuw. CX 2500 GTi blauw, APK-gek. 3-'90. Pr. NRD BV. Tel. 020-361153
s kopen, nwe. APK, ƒ 8000. In- ngevoerd, wel in Nederland, en Bagheera gebied. Nu ook c
Daarnaast elke week in alle ecJ ties van Weekmedia, t w
Vr.pr.
ƒ
9500.
Tel.
02503-13218.
Turbo 2, 5-'87. 54000 km. ƒ3250. Telef. 02979-84866.
el. 02503-39292/41200.
ruil en fin. Telef. 02990-35957. untgaaf. Hoogste bod boven enige Matra's met werk. Tel ®
Amsterdams Stadsblad, Builer veldertse Courant, Diemer
Fiat Specialist, Panda's v.a. '83
CX 2500 GTi, autom., 2-'87,
Courant de Nieuwe Bijlmer, N euwsblad Gaasperdam,
08877-2606.
;
t/m '87. IJSFLGARAGE, tel.: Fiat UNO 45 De Luxe. Erg mooi!
5 mille. 02963-3456.
schuifd., 42.000 km. CX 2200 VISA II RE eind '86, werk. 020-6624729. .
APK, weinig km. 01823-2859.
Ncuwsblad de Puimer de Zaa nse Gezinsbode, de Nieuwe
i.s.v.nw.,
org.
28.000
km,
ƒ
9750
Honda
TRS, 8-'87, 47.000 km. CX 20
Weesper Muider Post
APC: 020-791144.
Mazda
[L
RE, 5-'85, 75.000 km. CX 2500
Badhoevose Slotense Zwanent urgse Haltwegse Courant,
Ford
Civic 1.4 GL 4- '88
ƒ22.950 Prelude EXR, bj. '86, bordeauxE Pallas, autom., 5-'85, cruise VISA Spirit, bj. 1 1-'84, wit, nwe.
Amstelveens Weekblad Uithoc rnse Courant. De Ronde
In
absolute
nieuwstaat
626
2
0
r
Civic
GT
1.5i
1-'85
ƒ15.450
rood met., st.bekr., elec. Mazda 626 GLX Hatchback 2 L
Verier Aalsmeerder Courant, h-loofddorps
control, 65.000 km. CX 20 frictie, 5-bak, zonnedak, Pr.
Civic Shuttle 1.5 4-'87 ƒ 20.750 schuifdak, sp.vlg., in nieuwst. iesel, 5-drs., mod. '85, wit, GLX HATCHBACK, nieuw mo- fcFord Fiesta 16 D, mod. '87,Escort 1600, 3 drs. 9/83,
Nieuwsblad Venneper Nieuwsb lad en Zandvoorts
Pallas, '83, 76.000 km. CX 2500 ƒ6250. Telef. 02979-84866.
del 1987, lichtblauw metall. |
Civic 1.5 GL4-'86
ƒ14.450 Vr.pr. ƒ 18.750: 02907-2021.
i.z.g.st., rood. Vr.pr. ƒ9.650. 68200 km. ƒ9900.
Neuwsblad
z.g.st., ƒ9.250.
GTi Turbo, '86, 54.000 km.
VW - AUDI - LJcALbn
LPG, elektr. ramen, 5-bak. 1;
ntrega 1.5 1-'87
ƒ19.450
Axel 12 TRS, '85, APK, 5-bak, Tel. 02907-2021.
el.
02907-2021.
CX
2400
lE,
'82,
140.000
km.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
AUTOWEGMAN, 02940-14451. Accord 2.i 7-'86
centr. deurvergr., getint glas. Ie
ƒ 27.950 PRELUDE EXR, m. '84, grijs
BX 19 TRS Break, 12-'85, gas, alu vlg., nwe. remmen, Escort 1100 1-'86
ƒ14.900
met., abs. i.z.g.st., ƒ 12.750. MAZDA E 1600, m.'83, dubb. prachtige complete auto. Iets ET
Telefonisch van maandag t m vrijdag tussen 8 30 en 20 00
41.000 km. BX 19 TRS, 1988, 80.000 km, ƒ 3650. 020-255318. Escort 1100 CL 8-'86 ƒ16.500 ESCORT, grijs metall., 72.000 Accord Sedan 2.0 ex 4-'87
ucht,
zijramen, ' i.z.g.st., moois, ƒ17.500. BOVAG-gar^
Tel. 02907-2021.
uur Tel 020 665 86 86 Fax 02 3-665 63 21
ƒ
27.500
km,
6'-81,
werkelijk
als
nieuw,
16.000
km.
BX
19
TRS
Break,
3.750. Tel. 02907-2021.
ƒ12.500
BX 19 GT, bj. '86, zéér MOOI, Escort 1100 2-'84
Schriftelijk Vul de bon m en ze>nd deze aan SHOWROOM,
bew. Gar. T. van Enkhuizen, y b
Accord 1.6 4-'86
ƒ19.450 PRELUDE EX, m.'85, grijs met.,
6-'86,
sch.dak,
64.000
km.
ƒ5750.
Tel.
02521-13059.
vraagprijs ƒ 14.000, crème. Bei Escort 1100 L 10-82 ƒ 9.550
Postbus 156. 1000 AD Amsler dam Afgeven kan ook Het
80
ZX
TARGA,
m.
'81,
gold
in
nw.st.,
ƒ
14.250.
Eikelaan
42, Krommenie.
B
Accord 2.i 10-'86
24.750
BX 16 TRS, 12-'85, autom., 075-163008 of 02982-5955.
Escort 1100 L 2-'85 ƒ12.900 ESCORT, grijs metall., 72.000 Accord Aerodeck LPG 2.i 1-'88 Tel. 02907-2021.
Parool Wibaulslraat 131 of Ro «in 110. Amsterdam
met., aut., vele opties, ƒ 12.750. Tel. 075-286598.
B9
56.000 km BX 14 RE, 11 -'87,
Escort 1100 L 1-'86 ƒ14.500 km, 6-'81, werkelijk als nieuw,
el 02907-2021
ƒ31.450
01 bij de volgende Weekmed t akantoren Amstelveen,
?1.000km. BX 19 TRS Break, 3- CITROEN 2 CV 6 m '85 grijs Fiesta 1100 Rn. 4-'88 ƒ15.900 ƒ5750. Tel. 02521-13059
Mazda 323 1.1 HB, 3-drs. K
Autobedrijf HOLDINGA B.V. Honda Civic, b.j. 10-'81, i.pr.st.,
Dorpsstraat 54-56. Purmerend. Weerwal 19, Uithoorn,
86, 78.000 km. BX 16TRi, 11e deze auto verk. in absol. nw.st., Escort 1300 3-'84
ƒ
12.900
APK
03-'90,
ƒ
2250,-.
3oor de bank teruggenomen blauw met., 1984; 323 1.3 HB R
Stationsstraat 70 Weesp Nieuwstraat 13. Zandvoort.
mnd. '86, 51.000 km. BX 16 3 mnd. voll. gar., vr.pr. ƒ4500. Escort 1400 CL 5-'86 / 16.500 Festa 1.1 L, '84, wit, 51.000 Hogeweyselaan 201 Weesp 020-239897 of -939562.
Premie Cars 020-6645952.
Gasthuisplem 12
Tel. 02940-17673.
Mazda 2.0 GLX H.B.,m. '87, LX, 3-drs., grijs met., 1987; 323 fe
TRS, 12e mnd. '84, LPG,
Escort 1400 CL 4-'86 ƒ16.750 km., ƒ9.950. Riva, StephenLet
op!!!
Speciale
aanbieding
LPG, zeer luxe uitgevoerd, o.a. 1.3 HB LX, 3-drs., beige met. fe
85000
km.
BX
19
Sport,
6-'86,
Citroen 20 RE, bj. 11-'82, LPG, Escort 1600 L 1-'86 ƒ 16.900 sonstr. 16: 020-932872.
HONDA ACCORD
Alle opdrachten (zowel telefonis che als schriftelijke) die vóór
Honda 2.0 EX Aerodeck m. '88, elektr. ramen, central lock, 1986; 323 1.3 HB LX, 3-drs., wit, E., u
32.000 km. BX 14 E, 11-'86, APK 2-'90, pr. ƒ 5750. 020- Escort 1600 Kombi 4-'82/ 9.250
AERODECK
dinsdag 1600 uur of donderda g 2000 uur m ons bezit zijn,
1987; 323 1.3. HB LX, 3-drs, B
FORD Escort 1.1, laser, 3-drs.,
41 000 km. BX 14 E, 5-'87, 142911 of 02518-50774.
worden de volgende dag reeds geplaatst Totale oplage
Escort 1600 spec 1-'85/ 14.300 lichtblauw, okt. '83, 62.000 km, 2.0i EX, automaat, lichtgrijs kl. blauw metallic, getint glas, elektr. spiegels, 5-drs., wis/was automaat, wit, 1988; 323 1.5 H_
blauw dessin int., 5 versnellm- nst., antracit metall., zeer luxe
56.000 km. BX 14, 2-'86,
730000 ev.emplaren
met.,
km.stand
39.000,
bj.
2
Orion
1600
L
12-'85
ƒ
16.500
Estate, beige, 1985; 323 1 .5 Se- IP
ƒ7500. Tel. 020-437938.
51.000 km. BX 14 E, 8-'83, Citroen BX 19 RD Diesel STA- Onon 1600 L 6-'85
mei 1986, vraagprijs ƒ 21.000. gen, Honda sportvelgen, Ne- nt„ deelb. achterb., zeer mooi, dan, grijs met., 1982; 626 2.0 Wa
ƒ 16.900
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
cam LPG install. etc. Nieüto- nw.pr. ƒ 35.360, nu ƒ 16.950.
80.000 km. Visa 11 RE, 7- '86, TIONCAR, orig 1986, m.'B7, in Sierra 1600 L 1-'84 ƒ14.900 FORD ESCORT 1300 Laser, bj. Telefoon 020-157812.
prijs ƒ41.350 nu bij „Airport" nruil mog. Autobedrijf EURO- Coupé GLX, donkerbruin, Kg
3 regels
ƒ25.- '
54000 km. Visa Spec., 11-'84, hagelmeuwe staat, kleur spier- Sierra 2000 spec. 1-'89/ 28.250 '85 met LPG, ƒ 12.950., bovag
Honda accord 1600 de luxe,4 ƒ22.950. Gar., inruil, fin. mog. CAR, 02503-39292/41200.
1988; 626 2.0 HB GLX, gas, fe
Voor elke exlra regel ƒ 1 1 . 56000 km. 2CV 6 Spécial, 12- wit, met 5-bak, roofrack, a.wis- Sierra 1800 L sp. 6-'86/ 19.750 gar. Tel. 02968-92654.
gouü met., 1985; 626 ?0 Se- K
drs,rn.'86,/ 13.950; 12 kleppen- Telef. 023-286459/286460,
mm prijs
ƒ 5.67
85, 48.000 km. GSA Break, '82 ser, dubb. spiegels, enz., enz., Taunus 2000 L 4-'82 ƒ 6.900
3oor
inruil
verkr.
Mazda
626
dan GLX diesel, wit, 1986. L Kg
mm prijs met vignet ƒ 6.10
Automobielbedrijf „Airport".
90.000 km. CX 2400 Ie Break, 3- zeer luxe uitv., ƒ 18.950. BO- Sierra 1600 L 5-'84 ƒ 14.600 Ford Escort 14 CL, rood, 10-6- Bovag gar:02968-92654.
GLX H.B. diesel, m.'86, zéér
Goedkoopstr , B82, 100.000 km. GSA Break, VAG-gar.bew. Gar. T. van Enk- Sierra 1600 L 10-'84 ƒ 13.900 86 ƒ 14.500. v.d. Braak, B. v. Honda Accord 2.0 Litras, m. Unieke aanbieding: Honda uxe, o.a. 5 bak, central lock,Lang-Dam,
Alle prijzen zijn excl 6% BTW
A'dam (bij MAKRO), off. dea- Erc
11 -'81, 100.000 km. GSA Pal- huizen, Eikelaan 42, Kromme- Scorpio 2000 CL 10-'85/ 18.500 Leeuwenln 31: 020-130727.
87, kl. zilver metallic, getint Accord Aerodock 2.0 injectie,
leelbare
achterb.,
sierv.,
in
priIer. Tel. 020-936935/-936933. R,3,
Voor meer informatie of advies , bel
as, '80 Nog diverse inruilau- nie. Tel. 075.286598.
Scorpio 2000 CL 5-'87f 31.900 FORD Escort 1600 diesel CL jlas, grijs gemêleerd interieur, grijs metall., vele ace. o. m. ma st., f 12.950. Inruil mog.
:o's. Automobielbedrijf J. Ol- Citroen BX Diesel, m. '80, zeer
5 versnellingen, central lock, stuurbekr., elektr. ramen, cenMazda 323 4 drs. Sedan 5 ^
AUTOBEDRIJF VAN NES
stationwagon,
bj. 1987, dubb. spiegels, lichtmetalen tral lock, sierv., getint glas etc.
Autobedrijf EUROCAR;
versn. B.j. '81. Schellingwoude |ï|
denhage, Venneperweg 541, mooi en luxe uitv., o.a. 5 bak,
Hogeweyselaan
97
Weesp
ƒ17.500.
Garage
FEENSTRA,
02503-39292/41200.
\Jieuw-Vennep (gem. Haarlem- dik stoffen int., siervelgen,
velgen, radio/cass., verk. geh. Nw.pr. ƒ41.890, NU ƒ21.950.
B. V., 020-323600.
ffi
Telefoon 02940-15443
lid BOVAG, tel! 023-375000.
mermeer), -f 10 km van Am- sperwit, schadevrij en in pr.
n nieuwstaat, ƒ 16.950. Gar.,
1*9
sterdam
Telefoon 02526- staat, ƒ 11.950. Inruil mog.
ESCORT 1.3 L 3-drs., Station Ford Escort 16 CL, bj. '87 met nruil, fin. mogelijk. Telef. 023Nog meer Showroom-advertenties
R5
Autobedrijf EUROCAR,
Autobedrijf EUROCAR,
82, APK 9-'89, in uitst. cond., LPG, bovag gar., ƒ 16.950. Tel. 286459/286460, Automobiel-'
87766 of privé 02503-15269,
• Tot 30 juni 1989 op deze pr jzen 50% introductiekorting
niet on 7ondan
02503-39292/41200.
ƒ 5750. 020-8R1020/4100fi3
n90KR-Q9RM
hfidriif . AIRPORT"
tel. 02503-39292/41200.
on een volnende nanina
tl

Van Poelgeest BMW
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WEEKMEDIA 5-8-9.1-9.2-13 16-17-19-20 - 27-30
OPEL KADETT GSi 20i 87
29000 km ƒ28950 RIVA
A DAM NRD BV 020 361153
Opel Kadett Hatchback 12 S 3
drs de luxe apr 81 APK dec
89, alt gar gest elke keur
ƒ3950 035855777

Mazda
Mazda 323 EL '78, ROOD, 3drs , sportvlg , get glas, APK 8'89, ƒ1450 020717971
JO,
12
Mazda 323 HB 1 1,rood, 16-1075.
86, ƒ14750 v d Braak, B v
'SMAZDA 626 HB 20 GLX 12- Leeuwenln 31 020-130727
16
klepper juli '88, 19 000 km, Mazda 323 HB 1 3, blauw, 22-1*•3,
emerald silver, stuurbekr,
86, ƒ14500 v d Braak, B v
nu slechts ƒ 29 950,Leeuwenln 31 020-130727
MAZDA 626 Sedan 2 O LX Die- Mazda 323 HB 1 3 blauw, sport
sel '88 nieuw mod , 60 000 km, 31-5-85 ƒ 12500 v d Braak B
n perfecte staat, ƒ 26 950,MAZDA 626 HB 2 O GTI mjec- v Leeuwenln 31 020-130727
tie' febr 1987, stuurbekr Mazda 323 HB 1 3, blauw, 10 5lichtm velgen, 56000 km, stel- 84, ƒ 10 500 v d Braak, B v
lar blue, het topmodel voor Leeuwenln 31 020 130727
; 23 950,Mazda 323 HB 1 3, grijs, 16-10MAZDA 626 HB 2 O GLX, maart 87, ƒ 16 500 v d Braak, B v
1987, 53 000 km, stellar blue, Leeuwenln 31 020 130727
LPG, 'n juweel, deze schitterende auto kost nu ƒ21 950,- Mazda 323 HB 1 3 S, wit, sport,
Mercedes 450 SLC 5 O motor
MAZDA 626 Coupé 2 O GLX, 25 3 87, ƒ 17500 v d Braak, B Mercedes 230 TE Vele opties Absoluut
perf mooi '79 SchelB
j
'83
Schellmgwoude
B
V
,
v
Leeuwenln
31
020-130727
april 1987, 53 000 km, blauw
hngwoude B V , 020-323600
020-323600
metallic, ƒ21750,Mazda 323 Sedan 1 3, wit, 03MAZDA 626 HB, 20 GLX, 1-86, ƒ 15000 v d Braak, B v Mercedes 240 TD, m '83, Mercedes Benz 200 D, '81 met
maart 1987, 62 000 km, wit, Leeuwenln 31 020 130727
d blauw, get glas, c v , nieuwe motor/schuifdak/w w/
LPG, achterspoiler, perfect onschuifd, stuurbekr, APK + trekh Tel 02990-24851
Mazda 626 2 O GLX, '86, NWE VVN, ƒ17950 BOVAGgar
derhouden ƒ20950,T k v part 1eeig MERCEDES
MAZDA 626 Coupé 2 O GLX, banden + nwe trekh Vrpr J van der MOLEN BV 300 E, ong AMG version II, bj
ƒ18250
Tel
03403-78747
1986, 72000 km, grijs metallic,
075-213333/214776
7-1-'88 antrgrijs met, 2450C
LPG, ƒ 19 950,Mazda 626 2 O LX, 4-drs , DIE MERCEDES 28 SL Sport Ca- km, ong AMG sportstuur, uit
MAZDA 626 HB 20 LX Diesel, SEL, '85, 5 versn, zeer comfor- bn, '80, zilvermetall ƒ49500 laat, sportvenng sportvelgen,
jjm 1986, 82 000 km, groen tabel, perfect m de lak, zien is 023-350335 of 2507-16437
Pirelli P7 17-mch/235, alarm m
metallic, 'n degelijke en be- kopen, ƒ 8250 Inr, fmanc
afst bed , aut
versn bak,
MERCEDES 280, KLEIN model, hoofdst
irouwbare auto, ƒ 18250,mog Inl 0299035957
achter, r spiegel,
m 77, nieuwe banden, APK
MAZDA 626 Sedan 1 6 LX, juni
626 20 litres GLX 2-'90, airco, w w glas, nette elektr comb antenne, elektr
1986, 61 000 km, canal blue, Mazda
rolgordijn achter, elektr ramen,
Hatchback,
ong
m
'86,
autoerg mooi en nu slechts, maat, kl donkerblauw metallic, auto, ƒ4350 020-6682217
elektr schuif/kanteldak, zonf 16 950,neklep m verl, armsteun voor,
lichtblauw
velours
int,
getint
Mercedes
280
SEL
v
v
vele
acMAZDA 626 HB 20 GLX Die- glas, elektrische ramen, stuurww glas, uitstaplichten, leessel april 1985,107 000 km, wit, bekrachtiging, Vialle LPG inst, cessoires B j '82 Schellmg- lampje achter, a s d , buitenwoude B V , 020 323600
achterspoiler, ƒ 14950,bagagenetten,
dubb spiegels, siervelgen etc , Mercedes 280 S aut schuifdak temp meter,
MAZDA 626 HB 20 GLX Die- ƒ14950
Gar, inruil, fin mog centr lock, w w glas '83 Schel- nwpr ƒ 165000, nu voor
sel 1984, 148 000 km, met
ƒ90000 Geen inruil en alleen
023-286459/286460
nieuwe
motor,
zilvergrijs, Tel
ser
gegadigden
020Automobielbednjf „AIRPORT" Imgwoude B V , 020-323600
• 13950 Mercedes 280 S, m alle extr, 180238/183782, na 18 uur 020MAZDA'626HB20GLX, eind Mazda 626 Coupé 1 6, grijs, 15- bj '84, i st v nw kl groen met, 104351
1984, 97 000 km, LPG, gold 5-87, ƒ 19 500 v d Braak, B v ƒ35000 Garage FEENSTRA,
Uniek mooie Mercedes 190 E,
metallic, is echt als nieuw, Leeuwenl 31 Tel 020-130727 lid BOVAG, tel 023-375000
m '87, zeer compl, o a 5-bak,
ƒ13500,Mazda 626 Coupe 1 6, grijs, 6- Mercedes 300 TD Div opties getint glas, central lock, lichtm
MAZDA 626 HB 20 GLX, aug 686, ƒ 17500 v d Braak, B v
B j '79 Schellmgwoude B V , wielen, stuurbekr, beige met,
1983, 116 000 km, wit, LPG,
Leeuwenln 31 020-130727
midden armleuning, elektr sp ,
020-323600
n juweel, ƒ 11 750,stereo, nw pr ƒ 76 835, nu
MAZDA 626 Sedan 1 6 LX, Mazda 626 Coupé 1 6, blauw,
MERCEDES
300D,
gnjsmet
'86
ƒ 35 950 Inruil mog
eind '83, 118 000 km, blauw 29-8-86, ƒ 18 500 v d Braak, B
Autobedrijf EUROCAR,
v Leeuwenln 31 020-130727 ƒ 49500 Auto Viveen, SloterTietallic, erg mooi, ƒ 9 950,weg
1331,
A'dam
020-171162
02503-39292/41200
Dit zijn slechts een aantal van Mazda 626 GLX 2 O l Coupé
onze betrouwbare 626 model- B j '87 Schellmgwoude B V , MERCEDES 307 D, pick-up, m Van part Mercedes 300 D
'81 Vrpr ƒ10750
ten uiteraard zijn er meerdere 020-323600
AUTOMAAT, 1988, wit, ABS,
Tel 02907-2021
Kom gerust eens langs
elektr ramen en spiegels steOok de 323-modellen hebben Mazda 626 HB 1 6 LTD, blauw,
reo-4, midden
armleuning,
voor u gelukkig weer kun- 4-3-87, incl stuurbekr ƒ 19 500 Mercedes 380 SE '82 ƒ27 500 trekh, alum velgen, evt met
v
d
Braak,
B
v
Leeuwenln
31
ne'n krijgen, zoals
Auto Viveen, Sloterweg 1331 telefoon Auto is schadevrij en
MAZDA 323 Sedan 1 5 LX, Tel 020-130727
A'dam tel 020-171162
van 1e eig 02503-16240
1987, slechts 26 000 km, wit, Mazda 626 HB LX Diesel, wit,
vat 'n .schoonheid, ƒ 18950,- 14-2-86, ƒ 17500 v d Braak, B
MG
MAZDA 323 Sedan 1 5 GLX, v Leeuwenln 31 020-130727
[april 1986, met
slechts MAZDA 626 LX Hatchback,
Z g o h MG C ROADSTER, • Uw 1 in 3 MINI maakt een
f5 000 km, grijs metallic, als bouwjaar 1986, ƒ 14 500
1968, midnight blue, i nwst, goede kans door honderdduiïiieuw, ƒ16950,Garage
FEENSTRA,
lid
BOvan part, verzamelaarsobject zenden mensen gelezen te
MZDA 323 Sedan 1 5 GLX,
VAG,
tel
023-375000
Alléén ser gegad
Vrpr worden Maak er gebruik van
naart 1986, 55 000 km, canaljlue, 'n schoonheid, ƒ 16 950,- Mazda 626 LX Sedan, m '86, f35000 020-762537/765785
MZDA 323 HB 1 1 LX, maart kl spierwit, blauw gemêleerd
1987, 3-deurs, wit en let op int ^getint glas, 5 versnellingen,
Vialle LPG-mstallatie, dubb
ilechts ƒ 15250,•1AZDA 323 HB 1 3 LX, juni spiegels, siervelgen etc , verk ELESTE 1600, m '80, gasmMitsubishi
'987, grijs kenteken, connecti- geh i z g s t v onderhoud, stal, motor 100% en gaaf
cut blue, veel ace , nu slechts ƒ 11 950 Gar, inruil, fin mog APK, ƒ875 Tel 02990-33503
De Jong
Tel 023-286459/286460 Auto12500,TOONAANGEVEND
DEALER
Colt 1 2 GL 5-'84
ƒ12950
mobielbedrijf „AIRPORT"
VAN VLOOIEN CAR B V
BIEDT AAN
Colt 1 2 GL 11-'84
ƒ14750
Mazda 929 LTD Limited, '87, kl Colt 1 2 GL 4-'86
biedt aan
ƒ15450 ANWB-gekeurde occasions
,1azda 626 HB, 2 L üm, groen metallic, getint glas, grijs tolt 1 2 GL 7-'84
met 3 maanden
ƒ 9 450
interieur, stuurbekrachtigmg, Colt 1 8 GLD 9-'84 ƒ16250
BUW, 1987.
>1azda 626 Sedan 18 LX, Vialle LPG-mstallatie, dubb lolt 18 GLD 1-'87 ƒ18750 BOVAG-garantie Uitgestelde
spiegels,
siervelgen
etc, lolt 18 GLD 3D4-'84jf 15950 betaling mogelijk tot maximaal
ilauw, 1987
,1azda 626 Coupe 1 6 GLX, wit, ƒ15950 Gar, inruil, fin mog Galant 20 GLS 11-'84 12750
ƒ 10000
Tel 023-286459/286460
I987
Lancer 12 GL 10-'85 ƒ14950
ilazda 323 Sedan 1 5 GLX, zil- Automobielbednjf „AIRPORT" Lancer 12 GL 4-'81 ƒ 7450 Colt 1200 EL
'87/'88
'ir 1986
'87/'88
Lancer 15 GLX 6-'84 ƒ 14 450 Colt 1200 EXE
Perf
Mazda
626
LX
1000
Couilazda 323 Sedan 13 LX,
85/'86
pé, half '86, wit, 5 versnell Saporro 2 4 i-GLS 9-'87/ 34 950 Colt 1200 GL
ilauw, 1987
'86/'87
Tredia 1 4 GL 7-'85 ƒ12950 Colt 1500 GLX
blauw
int,
sierv,
ong
1e
eig
,
ilazda 323 Sedan 1 3 LX, zilColt 1600Turbo
'88
50 000 km, prima st van onder- Mitsubishi J LANCKER B V
ir 1986
Lancer 1200 GL
'86
Hogeweyselaan 215 Weesp
azda 323 HB 13 LX, wit, houd ƒ15960 Inruil mogelijk
Lancer 1500 GLX
'85
Tel 0294016619
Autobedrijf EUROCAR, tel
I6
Galant 1600 EL
'85
lazda 323 HB 13 GLX, blauw, 02503-39292/41200
De Jong
Galant 1600 GL
'85/86
Al deze geselecteerde occaGalant 1800 Turbo dies '85/'86
Zuid-Oost BV
ilazda 323 HB 1 3 DX, groen, sions van top tot teen geconGalant 2000 Turbo
'86
MITSUBISHI-DEALER
985
troleerd, natuurlijk met 1 jaar
Wagon 1500 GL
'86
Van
der
Madeweg
19,
A'dam
(lazda 323 HB 1 3 LX, beige, garantie, alleen bij MAZDA
Mini May-Fair
'86
Showroom
t/o
Makro
1987
RAPIDE B V De dealer waar
BMW 315
'82
Jel 020-320202
men zaken mee kan doen
Daihatsu Charade
'88
Alle
modellen
van
Colt
tot
Stajlilperweg 18, A'dam-N
Kom gerust eens langs, de
Nissan Cherry Trend
'85
non en ons Jeep-model De Pa- Opel Kadett
koffie staat klaar
'82
Mazda E 2200 PICK-UP
ero
leveren
wij
m
alle
kleuren
MAZDA RAPIDE BV
Hyundai Pony
'88
DRO KEEPER '86, ƒ 19 500
en uitvoering uit voorraad
Baarsjesweg 303-309
Seat Ibiza
'85
ito Viveen, Sloterweg 1331,
Amsterdam 020-125459
Volvo 340 Winner
'84
dam Tel 020-171162
Colt 1200 EL, 3-drs
'87/88
RX
7,
de
nieuwste
modellen
uit
alt
1200
GL,
3-drs
'86/87
lazda F 1600, bj '83, gesloten
PILOTENSTRAAT 18
istel extra verhoogd, 2x voorraad leverbaar Rulmoto- Bit 1500 GL/GLX, 3-drs '87
AMSTERDAM-Z W
ren
uit
voorraad
OCCASIONS
Lancer
Wagon
dies
'86/88
:huifd , 5 versnell, trekhaak
(ACHTER PRAXIS EN
va
ƒ14000
Rrma
E
de
Cordia
1600
GRS
'86
:hte roest, ƒ 4950 incl
LUCHTVAARTLAB)
Graaff, Koninginneweg 48, ialant 1600 GL
'86
Inruil mog EUROCAR
TELEF 020-155355
Haarlem
Tel
023-314275
Galant
1800
GL
'88
02503-39292/41200
Centraal onderdelenmagazijn Galant 2000 GLSi
'88 Mitsubishi 1 8 GLX Turbo dieGalant Turbo dies
'88 sel, m '86, kl champagne meAutobedrijf
tallic, getint glas, bruin gemêInruil en financiering mogelijk leerd int, 5 versnell, dubb
't AMSTERDAMMERTJE
spiegels, siervelgen, boord
020-6651076.
voor Mazda-occasions
computer, central lock, etc
AMSTEL 340 - T/0 CARRÉ
Door inruil verkregen, Mitsubi- Nwpr ƒ39850, nu ƒ12950
TELEFOON 020 - 236491
shi Galant 2-3 Turbo Diesel Gar, inruil, fin mog Tel 023286459/286460 AutomobbielGLX, M'84 met stuurbekr,
5 bak , chique stof mter, bruin bednjf „AIRPORT"
met, zeer mooi ƒ 6950
MITSUBISHI Colt '79, ƒ 1500
B Coupé 20 GLX, antr metallic, '86
ƒ 18900 nr mog EUROCAR, tel rijdt prima Tel 02505-1609
P HB 1 6 LX, 5-bak, wit, '86
ƒ 15950 02503-39292 / 41200
MITSUBISHI Colt '82, voor
E Coupe 1 6 GLX, blauw met,'85
ƒ14900 Galant 1600 EL, 4 deurs, '82, schade, rood met stoffen beE Coupe 1 6 LX, zilver met, '84
ƒ 10950 APK t/m apr '90, m opt condi- kledmg ƒ2400 Tel 02505
HB 5-drs 1 5 GLX, bordeaux, '87
ƒ 16900 le, ƒ 3450, 020 851020/410063 1609
HB 3 drs 13 LX, rood, '87
ƒ 17 250
Stationcar GL, t '83, Mitsubishi Galant GL, 5 versn
HB 3 drs 13 LX Automaat, blauw met, '87
ƒ 17900 GALANT
APK, echt perf auto en w w glas, met kleur '88 Schel. Sedan 1 5 LX, donkerblauw met, '86
ƒ 14900 nwe
let op, ƒ 3250 Inr, lingwoude B V , 020 323600
P HB 3 drs 13 GLX, donkerblauw met, '86
ƒ 13900 puntgaaf,
m
mog
Inl
02990-35957
Estate 1 5, wit, LPG '84
ƒ 8950
Mitsubishi GALANT turbo
irote keuze ANWB-gekeurde (benz) aug 84, blauw metall,
occasions
Mitsubishi
DE
Amsteldijk 52, Amsterdam, 020-799569/791523
duurste uitvoering, zeer mooi
D
JONG, Pilotenstr 18, A'dam- ƒ10950 Tel 02968-92915
olderweg 98-100 Amsterdam. 020-944155/944157
ZW (achter Praxis en LuchtMitsubishi LANCER, nieuw
•aartlab) Tel 020-155355
mod , LPG, 4 drs , APK 3-'90,
Lancer 1 2 GL 10 '81 ƒ4000 bj '80, ƒ 2350 020 180434
MEERGARAGE
PERFECT DIESEL-LEASING MERCEDES-BENZ
Mitsubishi LANCER, bj 80,
Lmnaeuskade 5-6, A dam
200 D, 20000 km per jaar, 4 jaar ƒ 1338 excl BTW
1
mot /mech zeer goed, ƒ 1 750
Tel 020-929548
Amsterdam 124876 de Auto-Lease-Lijn van MOTORMEYER
Tel 020-136079
Lancer
GL
1400,
3
drs,
3/79,
g- SL, bj '81, petrol met, 190 D, m '86, rookzilver, w w
Vlitsubishi Lancer 1 8 GL diesel
106966 km, ƒ500
f S AUTOM , electr ramen, glas, st bekr, ƒ 28 750
Wagon, m 87, kl spierwit, geVW-AUDI-DEALER
lteermt, w w glas, sportv , Tel 02907-2021
AUTOWEGMAN 02940-14451 tmt glas, grijs gemêleerd des1,9st Vrpr ƒ54500
190 D, m 85, zilvergr met,
sin int, 5 versnellingen, dubb
" 02907-2021
iAPPORO 20 GSR Coupe, spiegeis, siervelgen etc , verk
w w -glas, stuurbekr, ƒ 25 500
82,
nw
mod,
kl
zilvergrijs,
' SEL, m '82, diamantzwart, Tel 02907-2021
geh t z g st v onderhoud,
sportvlg, 5-bak, APK 3-'90, f 14 950 Gar, inruil, fin moge| opties, zeer apart Vr pr
200
T
STATIONCAR,
m
'82,
rad
/cass
,
geh
m
gave
s
t
,
kl
n 000 Tel 02907-2021
Tel 023-286459/286460
met silver, grijs kent, sp v , beetje dor, ƒ 3950 020717971 lijk
Automobielbednjf „AIRPORT'
C 250 autom , LPG, met str pw , w w glas, c l , ƒ 13 750
r
T k GALANT 1 6 GL + LPG, MITSUBISHI Tredia GLS autob, m '81, ƒ7250
Tel 02907-2021
APK tot 12-'89 Vrpr ƒ 3550
.02907-2021
_
280 E, m '83, AUTOM , LPG, Tel 02518-50108 of 020-199242 maat, m 84, duurste uitvoer,
met, getint glas, sportIRCEDES 190 E, 40000 km, wwolas, c l , s p v , ƒ10900 T k GALANT 1 8 GL Turbo Die- groen
velgen, wis/was-koplampen,
agd, bj '86, ƒ37950 Inr Tel 02907-2021
sel.APK tot 5 90 Vr pr stoffen interieur, radio cass
elef 02990-37825
280 SL, m '80, gold met,
ƒ13250 Telef 020-199242, ƒ8950 Inr gar mog Autobe190, wit, 1984, m Amerikaanse uitv, ƒ 38 OOU 02518-50108
drnf EUROCAR 02503-39292
ï'st , ƒ 24 500 Telef 02977- Tel 02907-2021
2_na18u
_
MERCEDES 200 T Van, '87,
fcedes 200 DIESEL, bj 28 000 km , beige metall, c v ,
wit, m goede staat, met w w glas, stuurbekracht,
Nissan Sunny DX combi met
Datsun Cherry Bestel
0_ Telef 075-175151
radio/cassette Autobedrijf
11 '80
ƒ2250 L P G onderbouw Blauw met
edes200D,tpe124,bj 6- Molenaar 075-165600
bj '88, 1 jaar jong, nw pr
Datsun Sunny Traveller
° get gl armleuning, kl MERCEDES 200D '86, ƒ36 500, 4 81
ƒ3000 ƒ26000 NU ƒ 17 900 2jr gar
'e eig aantoonb Vrpr rookzilver met Auto Viveen,
Inr, fin DOLMAN AUTO S,
MEERGARAGE
950, 0652128361, b g g Sloterweg 1331, A'dam, tel
Wilms, 02979 84102 Keuze uit
Lmnaeuskade 5-6, A'dam
52128361
ruim dan 20 occasions
Tei 020929548
020-171162
AUTOBEDRIJF RAPIDE BV
OFFICIEEL MAZDA-DEALER
heeft weer een aantal streng
geselecteerde occasions voor
u in de 626 modellen o a

Mazda Ludriks

Mercedes Benz

Nissan

Senator 2SI aut 86 wit 48 000
km ƒ28500 Riva Stephen
sonstr 16 020932872

Riva Osdorp Notweg 38 A dam Osdorp voor een keuze uit 85
ok mruilwagens alle uitvoeringen Info 020196575

Peugeot

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Mitsubishi

OPEL KADETT hatchb 12 S
82 ƒ 6750 APK 90 Inr en fin
mog Tel 023382718

MICRA, met groen, m '86, 3drs 1 e eig ,43 000 km , nieuw,
f9750 Tel 029072021
300 ZX T-bar + airco directieauto, 20000 km, zwart, bj '88,
1 jr fabneks garantie AUTO
VEENEMAN, Amstelveenseweg 288 290 A dam Tel 0206645662 Off Nissan dealer
ALBATROS
Amsterdam C V
Sunny 13 SLX 18000 km
antraciet 11/87 ƒ 15450,
020 - 934863
Auto-Blok, heeft wat u zoekt
Schepenbergweg 43, Adamzuid/oost info 020910201
Datsun Cherry 1 2 GL '82 zilv
gr met blauw pi mter, get
glas APK, feb-'90, geh i p
stJ2950 Tel 020-717971
Datsun CHERRY, 1981, nieuw
type, APK, rijdt prima, ƒ 1250
Telef 0205-1609
Datsun SUNNY 140y GL 1979
i g st met trekhaak ƒ 1 300
Tel 02977-28217
Nissan Bluebird 2 O GL diesel,
5-deurs, stationcar, m '86,
rookzilver metallic, getint glas,
grijs gemêleerd interieur, 5 versnellmgen, stuurbekrachtigmg,
boordcomputer, dubb spiegels, siervelgen etc, verk m
uniek mooie staat ƒ 11 950
Gar inruil, fin mog Telef 023286459/286460, Automobielbedrijf „AIROPORT"
Nissan Bluebird, hatchback
aug '87, spierwit, schuifkanteldak, trekh, 70000 km,
ƒ20950 Tel 02993-68281
Van Lieshout Volendam
Nissan bluebird, diesel 2 l GL,
bijna '86, 4 drs, 110000 km,
rood, nette auto, ƒ10750
Tel 02993-68281 Van Lieshout
Volendam
Nissan CHERRY 1200, 11-'81,
APK 4-'90, 5-drs, zeer goed,
ƒ1675 Tel 020-132857
Nissan CHERRY 1 3 DX Jubilee, bj okt '84, zilver metall,
46 000 km Telef 020-852854
NISSAN CHERRY 13 GL,
blauw met ,1986 L Lang, tel
020-936935/936933
Nissan PRAIRIE, bj '83, met
kleine deurschade, ƒ 5 950 Telef 02990-37825

NISSAN Sunny gesloten bestel grijs kent, bj '85 reclame
vrij Perfecte wagen Slechts
ƒ4950 Inruil/fin 0299035957
NISSAN Vanetta Diesel, 87,
gesloten bestel, blauw, 50 000
km, 1e eig , schadevrij, ƒ 13950
incl Autobedrijf EUROCAR,
tel 0250339292
Nissan wagon 1 3 grijs 25 7 £
ƒ14500 v d Braak, B v
Leeuwenln 31 020 130727
NISSAN SUNNY, 1 3 l , 3 drs ,
mei '87, 24 000 km , rood, 3
mnd Bovag, ƒ 14 950 - Winters
Seat deal Tel 020-419044
SUNNY 1 3 LXS, 12 mnd oud,
20000 km, 5 versn 3-d,
ƒ15950 020-129180
SUNNY 4 drs bj 2-86, luxe
uitv APK, weinig km , nw st
Vrpr ƒ12500 020334132
SUNNY, 4 drs sedan, wit, bj
2 86, 5 bak getint glas z g a n
ƒ12500,- Tel 020334132
Veeneman Nr een m service
A veenseweg 288 290, A'dam
Z 6645662 Polderweg 104,
A'dam O 6650551 Weesp
Hogeneyseln 207 02940
80041 Ook bedr wagens
Zeer aparte Nissan Patrol Turbo diesel Wagon, 7 pers geel
kent, m 86, zeer luxe uitgevoerd, o a 5 drs , bullbar, bre
de wielen, treeplanken, stuurbekr, 5 bak, spierwit, zeer
mooi, nw pr ƒ 74 870, nu
ƒ34950 mkl BTW Inruil mog
Autobedrijf EUROCAR,
02503-39292/41200
Nissan Silva 2 0 1 6 valve, m
'86 (grijs kenteken), kl zwart,
rood gemêleerd interieur, getmt glas, lichtmetalen velgen,
radio/cass, dubb spiegels
etc , verk geh m nieuwstaat,
ƒ 18 950 Gar, inruil, fin mog
Tel 023-286459/286460 Automobielbednjf „AIRPORT'
NISSAN STANZA 1 8 GL half
'86, 5 drs hatchback, ƒ 8950
Tel 02907-3455 Zwanenburg
Nissan Sunny 1 7 Diesel '84,
1e eigenaar, nette auto
Tel 02990-24851
Nissan SUNNY DX Diesel 4drs , mod 85, elke keur toegest Telef 020-830990

Opel
ƒ17250
KADETT GSi 1 8, m '87, zilver- Kadett 1-'86
grijs, 5-drs , w w glas, sportvel- Kadett Caravan 5- 86 ƒ 18 950
Kadett 1 3 7-87
ƒ17500
gen, schuifdak, ƒ23750
Kadett GT 5-'86
ƒ18750
Tel 02907-2021
Ascona Hatchback 5-'86
Kadett Hatchback 1 6, 3-drs
ƒ18750
m '84, gold met, i z g st
HANS MAFAIT 02940-13044
ƒ5950 Tel 02907-2021
Kadett 4-drs 1 3 S '86 wit
MANTA GTE 2 O L, bj '84, gold 28000 km 18500 Riva, Stepmet, aut, Recaro int, sp vlg , hensonstr 16 020-932872
ong sunroof, w w glas, 1e eig ,
Kadett GT 1 6 S, sept '86, zil65000 km Vrpr ƒ13750
vergnjs metallic, 40 000 km,
Tel 02907-2021
extra's Kadett 1 3 S AuREKORD 2 O S, m '83, bruin div
tom , 3 drs , 86, wit, 49 000 km
met 4-drs , w w glas, ƒ 5750 Omega
2 Oi, '87, zilvergrijs meTel 02907-2021
tallic, 20 000 km, div extra's
ALBATROS
Omega 18 S LPG, 87,
Amsterdam CV
50 000 km, platina metallic
Omega 1 8 51 000 km wit
Opelcentrum Haveka MIJ
04/87
ƒ22950,- drecht, 02979-82046
020 - 934863
KADETT Hatchback 1 3 S bj
ASCONA 1 6 S, m '84, 2-drs , '83 sportv, sunr, ƒ6950 Inr
met groen, i z g s t , ƒ6950 moq Telef 0299037825
Tel 02907-2021
KADETT Hatchback 1 6 D, bj
Ascona 1 6D trav 5- 86ƒ 18 950 '84 grijs met, 3-drs , ƒ 8 250
Ascona 1 6S LS 2-'87y21950 Tel 02907-2021
Corsa 1 2N Swing 1-'88/ 16 950 KADETT Hatchback 1 6 SH m
Corsa 12S LS 1-'88 ƒ16950 '85, wit, 3-drs , i z g s t ,
Corsa 12S GL 5-'86 ƒ13950 ƒ11250 Tel 02907-2021
Corsa 1 2S LS 8'86 ƒ14750
Corsa 1 2S LS 1'86 ƒ14 750 KADETT Hatchback 1 6 LS, m
Corsa 1 2S LS 1-'86 ƒ14250 '86, brons met w w glas, 3Corsa 1 2S LS 1-'84 ƒ 9450 drs ƒ 13 750 Tel 02907-2021
Corsa 1 2S Luxus 9- 83/ 8 250 KADETT HB 1 2 SC, groen
Corsa 13N LS 1 '87 ƒ15950 met 86 45000km,bijz mooi,
Corsa 13N LS 1-'87 ƒ15950 ƒ14000 020716280
Kadett 1 2 S G L 3 - 8 6 M 8 450 Kadett L S 1 25 '86 rood 9 000
Kadett 1 3S LS 8-'8b ƒ 14 750 km 17950 Riva StephenKadett 1 3S aut 7-'86/ 18 950 sonstr 16 020932872
Kadett 1 3S LS 11-'86ƒ 18950
Kadett 1 3S LS 12-'86/ 19450 Kadett LS 1 25 bj, '86, blauw
Kadett 1 6D LS 1-87 ƒ 21 950 18000 km 18500 Riva Step
Kadett 1 6D gis 10-'85/ 16 950 hensonstr 16 020932872
Kadett 1 81 GSI 3-'86 ƒ 25 950 KADETT Luxus 83, 5 drs , HB,
Omega 1 8S LS 2-'87 ƒ 26 950 o dak nieuwst, ƒ 6 950 Na 17
Rekord 2 OS trav 5-'86/ 24 750 uur 020 233646
Kadett 85 3 drs , 12 S 35000
AUTOBEDRIJF KORS B V
km , ƒ 14 950 Riva Osdorp,
Groeneweg 18 Weesp
Notweq38 A'dam 020 196575
Telefoon 02940-14277
Corsa 1 O 86 gr met, 24 0000 Let op1 Zeer unieke aanbiekm, ƒ 11 750,- Nefkens A'dam, dmg Opel Rekord 23 Diesel
3 mnd gar Info 020-178805
Traveller, Stationcar Autom ,
Corsa 1 2 S Swing '85 zilver m 87 zeer luxe uitgevoerd,
50 000 km 12950 Riva Step o a central lock, getint glas,
blauw metall, elektr spiegels
hensonstr 16 020-932872
siervelgen, m zeer mooie staat,
Corsa 186, 3 drs 123,45900 nwpr ƒ42850 nu ƒ 16950
km LPG, ƒ 14 950,Inruil mog Autobedrijf EUROCorsa '87, 3-drs, 12 S, 25000 CAR, 02503-39292/41200
km, ƒ 15 950,- RIVA-Osdorp
Notweg 38 Osdorp 020-196575 Monza bj 79 blw metal met
LPG i z g st APK gekeurd
Corsa CL 1 2 S 85 zilv met ƒ6500 tel 023-365461
48 000 km 12950 Riva, Step
hensonstr 16 020932872
Nw ste model Opel Ascona 1 6
Corsa LS 1 O S bj 86, rood, LS, m '88, met LPG, 4 drs ,
26 000 km ƒ 15 500 Riva, Step- spierwit open dak sierv schadevnj en m prima st nwpr
hensonstr 16 020932872
ƒ32850 nu ƒ15950 Inruil
Door inruil verkregen, Opel mog Autobedrijf EUROCAR,
Kadett 1 2 S '84 zeer mooi, 02503-39292/41200
kleur rood, 3-drs, stof interieur,
Opel Ascona 1 6 LS, 4 deurs,
siervelgen, i pr st ƒ 6950
Inruil mogelijk EUROCAR, tel m 86 Traveller uitv blauw
metallic, getint glas, grijs des0250339292/41200
sm int, 5 versnell, central lock,
KADETT 1 3 S Stationcar, bj dubb spiegels
siervelgen,
85, 5-drs, LPG, ƒ8750
etc, verk m algehele nieuwTel 02907-2021
staat, ƒ 11 950 Gar, inruil fin
Telef
023KADETT 1 6 D Stationcar, m mogelijk
86, 5 drs weinig bereden, 286459/286460 Automobielbedrijf AIRPORT
ƒ13250 Tel 029072021

Kadett 85 3 drs 13 S, 67000
km ƒ14500, mooie wagen
RIVA Osdorp 020 196575
Kadett '86 4 drs 39 000 km
ƒ17500- Kadett 86, 3 drs 13
S, 55000 km, ƒ 16950 Kadett
86, 3 drs, 13 S 57000 km,
ƒ16250- RIVA Osdorp, Notweg 38, A dam Osdorp,
196575 Minimale inruil ƒ 1500
Kadett '86, 4 drs 12 S, 55 770
km ƒ17520, RIVA-Osdorp,
Notweg 38 A dam 020 196575
Kadett CL 1 6 S LPG 86 rood
80000 km 14950 Riva Stephensonstr 16 020932872
Kadett D 3 drs 2/85,
34114 km ƒ 14900
Kadett Flash, 3 drs, 7/83
99280 km, ƒ9500
VW-AUDI-DEALER
AUTOWEGMAN 02940-14451
Kadett D 3 drs 2/85
34114 km ƒ14900
Kadett Flash, 3 drs 7/83,
99280 km ƒ 9 500
Opel Kadett GT 3 drs 7/85,
5 versn , 92797 km , ƒ 18 500
Kadett GT, 3 drs 1/86
5 versn, 77770 km ƒ18700
VW-AUDI-DEALER
AUTOWEGMAN, 02940 14451
Kadett GT 13S 86 groen
30000 18950 Riva Stephen
sonstr 16 020932872
OPEL ASCONA 1 6 S, blauw
metallic, 1984 L Lang, tel 020
936935/936933
OPEL ASCONA 1600 S, 4 drs ,
bj 86 met LPG, ƒ 13 950 , bovag gar Tel 02968-92654
OPEL ASCONA 1900, 1979,
APK, ƒ3250 Inr en fin mog
Tel 023382718
Opel ASCONA 2 O S, APK
4-90, bj '81, i g st, ƒ3500
Inl 02521-10470
OPEL ASCONA, m '83, 1 6,
wit, 2-drs , ƒ 6900
Tel 02907-2021
Opel ASCONA Sport 1 8 E Inj,
rood 82000 km, bj '84, pr
ƒ15250 Tel 020-436747
Opel Ascona Traveller dec '85,
LPG, 4 drs goud met Vele
extra's ƒ10950 020436438
OPEL Corsa 1200 TR bj 1983,
ƒ6950
023-350335 of 2507-16437
Opel CORSA 13GL5-drs HB,
wit, '87, bijz mooi, ƒ13750
Telef 020-716280
OPEL CORSA 13N, 4 drs , 87,
53000 km, ƒ15950- RIVA
ADAM NRD BV 020-361153
Opel GT, de ALLERMOOISTE,
meest originele, alleen serieuze gegadigden Pr md boven
ƒ25000 Opel Kadett Aero 1 2
S, 1977, een uit 1224 exemplaren Pr ƒ10250 075 164444
Opel Kadet bouwj '77, 4-d,
APK gek tot 12-89 i g st
Vrpr ƒ1475 02503-41871
Opel Kadett 1 2 S caravan, half
'83, 3 drs , met blauw, ƒ 6500
Tel 02907-3455 Zwanenburg
OPEL KADETT 1200,Hatchback.bj 84 getint glas, ƒ 9950
Bovag garantie 02968-92654
OPEL KADETT 12S, 75 000 km
80, ƒ4950,- RIVA A DAM NRD
BV Tel 020-361153
Opel KADETT 1 3 S LS, jan
'85, 1e eig, ong 52000 km,
beige stoff mter, get ramen,
radio i z g s t ƒ12950 Altmg
auto s, 023-254944/270468
Opel Kadett 13 S groen, 3-585, ƒ12000 v d Braak, B v
Leeuwenln 31 020-130727
Opel Kadett 1 3 LS 87 zeer
mooi en luxe uitgevoerd o a
zilver met 3 drs wis/was inst,
siervelgen, getint glas, stof mteneur, zeer mooi en i pr st van
onderhoud, ƒ 1390
Inruil mogelijk EUROCAR, tel
0250339292/41200
Opel KADETT 151-79 APK
9 89, netjes en goed, 2 drs ,
ƒ1775 Tel 020-132857
Opel Kadett 1 6 S automaat 4
drs sedan B j 87 Schellmgwoude B V 020 323600
OPEL Kadett 1 6 diesel, m '86,
blauw werkelijk nieuwe auto
vrpr ƒ12500 3 mnd voll gar
Premie Cars 020 6645952
OPEL KADETT 1 6 hatchb ,
82 APK 90/7250 Inr en fin
mog Tel 023-382718
Opel Kadett 1 6 diesel stationcar, aut 84, kl wit, zwart stotfen int verk geh i z g s t ,
ƒ7950 Gar inruil, fin mogelijk
Telef 023286459/286460 Au
tomobielbedrijf „AIRPORT
OPEL KADETT 1 6 COMBI bei
ge 1985 L Lang, tel 020
936935/936933
Opel Kadett 1 6 Diesel, 5 drs
stationcar 84 blauw met stof
interieur wis/was inst, siervel
gen getint glas i pr st van on
derhoud ƒ6950
Inruil mogelijk EUROCAR tel
0250339292/41200
OPEL KADETT 1 6 D caravan
eind 85 br met, nw st
ƒ13750 APC 020791144
OPEL KADETT caravan 5 drs ,
88, 23 000 km ƒ 22 950,-RIVA
ADAM NRD BV 020361153
Opel KADETT Diesel Van gesl
best grijs kent, laat '83,
ML behand , techn 100 %, enkele lakplekjes, slechts ƒ 3500
Inl 0299035957

Senator 3.0i
Automaat nov 87 39 000 km
Monacoblauw metallic, l m vel
gen elektr ramen alarm etc
Nwpr ± ƒ 85 000 nu ƒ 58 500
Opelcentrum Haveka
Mijdrecht 0297982046
Te koop OPEL 2 3 D bj 79
motor + 40 000 km Tel 020
921450
Te koop OPEL ASCONA 1600
bj 77, APK 10 89 Prijs ƒ 850
Tel 0297988412
T k Opel Corsa 125, VAN, b j
okt 85 kmst 53000 grijs
kent kl d blauw m pr s t ,
schadevrij Vrpr ƒ9500,
Tel 072338180
T k Opel Kadett 13S/GL bj 87
km 48 000 schadevrij Nw
ƒ26500 Vr prijs ƒ16000 Inl
020 5622838 (9 17 uur)
T k Opel MANTA 20 GSI, bj
'85 schade vrij div access
Vrpr ƒ18000 0250336750
T k OPEL MANTA 1900 GTE
i z g st, APK tot febr 90
Tel na 17 u 020 124229
T k Opel Rekord Station 23
Diesel, 130000 km, bj 82
ƒ4250 Tel 075213554
Weg auto v d zaak ASCONA
1 8 inj HB bj 3 '82, APK 2 90,
zeer mooie, gave auto, div
ace , ƒ 7600 02979 85077
Wegens
omstandigheden
Opel CORSA 86 weinig km
APK Als nieuw' 01823-3205

205 ACCENT 3 87 23 000 km
ƒ14750 Tel 020133579
Autobedrijf Weiss
205 GR 6 84 55 000 km
ƒ11750 Tel 020133579
Autobedrijf Weiss
205 JUNIOR 32 000 km
03 1987 ƒ 14500
Tel 020 133579
205 Junior 5 87 40000 km
ƒ14750 Tel 020133579
Autobedrijf Weiss
205 XE 1 85
ƒ 1 1 900
305 Break 1 85
ƒ12500
309 XE 3 87
ƒ16250
309 SR 4 86
ƒ17950
505 GR aut 5 87
ƒ 29 500
HANS MAFAIT 02940 13044
205 XRD 3 drs 12/87 5 versn
71722 km ƒ20900
VW-AUDI-DEALER
AUTOWEGMAN 02940 14451
Door inruil verkr Peugeot 505
GL m 86, LPG zeer mooi
blauw metall ƒ8950 Inruil
mog Autobedrijf EUROCAR
0250339292/41200
Ik krijg een bedrijfsauto daarom is mijn Peugeot 405 GL
nov 87 overcompleet Metal
lic lak km stand 33800 In
vlekkeloze
conditie1 Prijs
ƒ21450 Telef overdag ma
t/m vrij 0205622469,
s
avonds 020436970

PEUGEOT 104 GL 5 drs m
84 unieke mooie auto techn
perf ƒ5950 APC 020791144
PEUGEOT 205 8 88 >rs wit
kmst 26000 vrpr
15000
02942 1644
Peugeot 205 bj 86 blauw
47 000 km ƒ 14 950 Riva Siep
hensonstr 16 020932872
PEUGEOT 205 GTi aug 88
rood duurste uitv ƒ31500
Tel 0296892915
Peugeot 205 XR okt 1986
blauw met
radiocass
als
nieuw met 6 mnd BOVAG
gar Vrpr ƒ17250 Tel
02903 1877 na 1900 uur
Peugeot 205 XR wit 24 2 87
v d Braak B v Leeuwenln 31
Tei 020 130727
Peugeot 305 GL beige 83
APK t/m 11 89, div extra s
020851020/410063
PEUGEOT 309 Allure 34000
km
87 ƒ17950
RIVA
ADAM NRD BV, 020361153
PEUGEOT 403 59 zwart
schuifd geh i pr st 60 dgn
kaart ƒ9000 Inl 0250716855
PEUGEOT 504 break 80 APK
i g s t ƒ1950 Tel 025051609
Peugeot 505 GR bj 9e mnd
85 5 bak met LPG bovag
gar ƒ10950 0296892654
Peugeot Familiale gr, 1984
Kuperus
voor nw en gebruikt v d Ma 92000 km mercasol onderh
deweg 1 5 bij metrostat Dui- bem trekh , get gl APK tot
3 90 ƒ16000 020315470
vendr Tel 0206683311
Peugeot 104, GL 78, kl rood, PEUGEOT j 5 86, ƒ11500
5 drs , APK 10 89 nette auto, Auto Viveen Sloterweg 1331,
Adam Tel 020171162
ƒ1250 020717971

Rij Nefkens

205 XLC 18 1987
blauw 54 000 km ƒ 18 500
205 GRD 1 8, 1986
wit 106000 km ƒ 14 000
205 XE 11 1986
grijs met 55 100 km ƒ13000
205 GL 1 1, 1986
groen-met 50 000 km ƒ13500
205 GTL 1 9, 130 pk, 1987
rood 31 700 km ƒ 28 500
blauw met 21 800 km ƒ 20 000
Opel ASCONA 1 6 Diesel HB, 309 XE 1 3, 1988
beige 19900 km ƒ19250
bj 85,5 drs ƒ 11 950, mr mog 309 XR 1 6 1987
309 GR 1 6 automatic 1988beige-met 35 000 km ƒ 25 000
02990-37825
rood 33 000 km ƒ17750
309 XE 1 3, 1987
Opel KADETT Hatchback 1 6 305 GT 1 6, 1984
blauw, schuifdak 60 500 km ƒ15000
D m 83, 5-drs , groen metall 405 GL 1 6, 1988
beige-met 24 500 km ƒ 26 250
1e eig , weinig bereden, ƒ 6450 405 GL 1 6, 1988
blauw met 79 000 km ƒ 25 750
Tel 02907-2021
grijs met 39 000 km ƒ17500
505 GR 20, 1986
3 mnd Leeuwekeur gar, geen eigen risico
Opel KADETT H-back 1 6 dieOok zat geopend 10-17 u Anth Fokkerweg 15
sel, m '84, groen met, ƒ 6250
Opel CORSA 12 S grijs kenteA dam-West (bij Praxis) Info 020-178805
ken, '87, ƒ 9500 Opel REKORD
Leeuwekeur occasions voor vollediqe zekerheid1
2 3, diesel febr '84 75000 km,
4-deurs, ƒ9500 023-272918
OPEL Kadett LS Sedan dies , 3
PORSCHE uniek mooie 944
88,31 000 km, blauw, ƒ 19750 orsche 924, mooie wagen '77, org eind 84, 89 000 km Pon
ƒ 11 500 Auto Viveen, Sloter020-224571/966369
1331, Adam 020171162 gelev, schadevrij div ace
Opel MANTA 400 2 O, 15 ' vel- weg
ƒ44850 APC 020-791144
D
gen P7 banden, ƒ 13500 Inruil orsche 944 Targa dak + T k Porsche 924 TARGA, 8- 77
"oucks velgen B j '84 Schelmogelijk 020-196271
vrpr
ƒ12000
Telef
mgwoude B V , 020 323600
OPEL OMEGA 2 O l GLS mei
02990-71030/43369/46962
87 met LPG, duurste uitv , nw
ƒ54000, nu ƒ28950
APC 020-791144
Renault 25 Turbo diesel, m 87,
OPEL OMEGA 20i, 13 000 km ,
kl antracietgnjs metallic w w
'87 ƒ27950,- RIVA ADAM
glas, grijs gemêleerd int
NRD BV Tel 020361153
boordcomputer, 5 versnellin
Opel Record 2 O LPG, bijna 82,
gen central lock dubb spie
met groen, geen APK ƒ 1950
BIEDT AAN OCCASIONS
gels, siervelgen etc nw pr
Tel 02907-3455 Zwanenburg
IN UITSTEKENDE STAAT
ƒ57850 nu ƒ 22 950 Gar m
MET BOVAG-GARANTIE
OPEL RECORD S 2Hr, b j '80,
ruil fin mog Telef 023
APK 08-89, i p r s t , ƒ2450 Renault 11 GTE
88 286459/286460, Automobielbe
020-239897 of 939562
Renault 5 GT Turbo
87 drijf .AIRPORT
86
OPEL REKORD 2 Itr S, '80, tenault 9 Broadway
86 11 GTD 10 85 80000 km
APK ƒ 2000 Inr en fin mog Renault 25 TD
Renault 11 GTL
86 ALLE ace brons met 5 d
Tel 023-382718
Renault 5 TL Aut
85 i nwst ƒ8950 020-129180
OPEL Rekord 20 S Stationcar Renault 9 TL
85 18 GTS Rood m 85 APK t/m
LPG, 1984 geen roest of scha- Renault 25 GTX
85 april 90 m abs nw staat
de, zeer mooi, slechts ƒ 9500 Renault 25 V6 Inj
86 ƒ6950, 020851020'410063
Inruil en fin Tel 02990 35957 Renault 25 GTS
85
86 30 TX fantastisch GOED 81
Opel Rekord 20 LS Traveller, Fiat Uno 55S
86 APK alles el o a schuifd
m 87, LPG, blauw met een Lada 2104 Station
86 Vrpr ƒ3500 020 173224
tral lock, elektr spiegels, Pull- Austin Metro Van
87 9 GTX 87 gr met 41 400 km
man mter, sierv , zeer mooi en ïtroen AX 11 E
itroen CX 25 Pallas
85 ƒ 15 750 - Nefkens A dam voor
schadevrij ƒ15950 Inruil mog
Ford Escort 16
85 zekerheid Info 178805
Autobedrijf EUROCAR,
Austin Metro Mayfair
85
02503-39292/41200
ALBATROS
Itroen BX 16 TRi
86
Amsterdam C V
Opel Rekord 22 Injection m vlercedes 190 D
85
86, kl antracietgnjs metallic Rover VandenPlas
85 5 GTS 63000 km antraciet
ƒ9950getint glas, grijs gemêleerd m Fiat Panda 45S
85 01/85
020 934863
teneur,
deurvergrendeling, BMW 524 TD
84
dubb spiegels siervelgen etc Ford Sierra 1 8
84
AUTOBEDRIJF
meuwprijs
ƒ 38 840
nu 'eugeot 305 Break
85
NIEUWENDIJK
ƒ 13 950 Gar inruil, fin moge
'eugeot 205 SR
85
VOOR EEN GOEDE
lijk Telef 023286459/286460
'eugeot 305 SR
84
RENAULT OCCASION
Automobielbednjf AIRPORT
VW Golf
86
Aalsmeer Teelmanstraat 3
82
Tel 0297729988
Opel REKORD 23 D Combi m Opel Kadett
84
Uithoorn Zijdelweg 53
83, blauw metall ƒ4950 Auto :itroen Visa
Financiering
Tel 0297563044
Viveen Sloterweg 1331 Adam nruil
SHOWROOM DAGELIJKS
telef 020 171162
GEOPEND TOT 1800 UUR
Chrysler Haarlem
Opel REKORD 2300 Diesel
Bankrashof
OFFICIEEL DEALER
4 drs Sedan ML beh nwe
023 264000
banden t 84 bmnengest en
Amstelveen
Renault Espace 2000 GTS
garage onderh Uitst wagen
Telefoon 020418073/453251 centr
vergr w w glas 66000
ƒ7950 Inr fin mog
RENAULT 11 GTL donker km grijs met bj 85 ƒ 29 750
Inl 02990-35957
blauw m 85 32000 km 3
Opel Rekord 23 D m 84 deurs nieuwst ƒ 8500 Inr en ESPACE Turbo D 87 in prima
staat
veel opties
Vrpr
groen met 4 drs i z g st gar mog 023272918
ƒ38000 Tel 023247972
ƒ8250 Tel 029072021
RENAULT 11 GTX 02-1984
R 25 GTX 2 2 INJ 5 85 APK
Opel REKORD 2L S Berlina 88000 km ƒ8500
12 89 sprt vlg vele extra s
getint glas 82 groen metallic Tel 020 133579
Vrpr ƒ15500 0252675504
ƒ 5500 Tel 0296892915
tenault 21 Nevada GTS Com
Opel REKORD dies 5 drs sta )i m 88 kl zilvergrijs metallic Renault 25 V6 Injection m 86
tionwag m 87 5 bak (elektr getint glas blauw gemêleerd 1e eig donkerblauw metallic
verw spieg) centr lock nt 5 versnellingen roofrack getint glas grijs gemêleerd m
58 000 km boekje aanw dubb spiegels siervelgen Vi teneur 4 hoofdsteunen licht
ƒ19950 Tel 0296892915
alle LPG inst etc meuwprijs metalen velgen dubb spie
OPEL SENATOR m 81 auto f40650 nu ƒ22750 Gar m gels cruise control boordcom
verk geh >n
verkeerd m nw st autom Inr
uil fin mog Telef 023 puter etc
en fin mog Tel 023382718 286459/286460 Automobiel nieuwst ƒ18950 Ga~r inruil
fin
mog
Tel
023
REKORD 2 O LS 85 LPG APK bedrijf AIROPORT
tot okt 89 vr pr ƒ 11 500 Tel RENAULT 21 TX vele opties 286459 286460 Automobielbe
86 ƒ 19 500 Auto Viveen Sb drijf AIRPORT
020116269
erweg 1331 Adam Tel 020 Renault 25 V6 Injection m 87
REKORD 20 S m 82 lapis
kl spierwit boordcomputer
171162
Dlauw
w w glas
i z g st
velgen
etc
Renault 25 GTS m 87 kl grijs lichtmetalen
ƒ3450 Tel 029072021
ƒ 20 950
Telef
023
metallic
getint
glas
grijs
Rekord 2 O S trav blauw met gemêleerd interieur 4 hoofd 286450 286460 Automobiel
58 000 km 22 500 Riva, Step
steunen central lock 5 bak bedrijf AIROPORT
hensonstr 16 020932872
elektrische ramen stuurbe Renault 5 83 65 000 km
REKORD 23 D Caravan m machtiging dubb spiegels
keurige auto 1e eig
80 APK mooie auto uitst
Vialle LPG etc ƒ 18950 Gar Tel 0299024851
motor ƒ 950 Tel 02990 33503
nruil fin mogelijk Telef 023 Renault 5 First 4 87 40000
Automobiel km kleur wit ƒ 11 250
REKORD Station 23 D 80 nw 286459/286460
bedrijf AIRPORT
motor, geen APK ƒ2150
VOLVO NIEROP 020 183951
020 326700 of 0294019177
4 UIL 5 drs 7,83
Renault 5 GT TURBO bj 88
Schitt Opel Kadett stationcar 110481 km ƒ2750
kl zwart verk i nv\ st plm
1 6 S, m 84 5 versnell blauw
VW-AUDI-DEALER
20 000 km Confort pakket
metall, wis/was achter trek AUTOWEGMAN 02940-14451 qnis kent 020 130333 na 18 u
laak stoffen int radio/cass,
ƒ7950 Inruil mogelijk
Nog meer Showroom-advertenties
Autobedrijf EUROCAR
op een volgende pagina
025033929241200

Porsche

Renault

Renault
Benelux
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SUHbH

HADU Auto's geopend van 920.00 uur. Elke auto wordt
LPG, 'staalgiijs met, 9SCOO
APK-gekeurd en a la minute
8;-, t., -3, j-87, LPG, nieuwste model,, .8000, ƒ 14.2SO. OÖO-OOOOOO i-km, plaatje! ƒ'0.900.
afgeleverd. Alle auto's incl.
nanfrwaH 5 *rm. t-l >y>n 'VWW1 •
l-r=—optjAt-"- '
—'
' * *"'
Renault topoccasions
keur,
tef
;••
"ri'Oi
/wirjaOQi'f,•
Renault 5 GT Turbo, m. '87,
BTW en garantie. Financiering
5 TL 3-83
ƒ10700 zwart getint glas, sportvelgen,
of huurkoop mogelijk v.a. ƒ 200
5 GTL 5-'85
ƒ 11 900 5 versnell. toerenteller etc etc
contant. Superaktieü! Bij inruil
5 TL 4-'87
ƒ14750 Nw prijs ca ƒ38970, nu
minimaal ƒ 750 tot ƒ 2000 terug
125 GTL 2-'85
ƒ 11 500 ƒ 19950 Inruil mogelijk
voor uw oude auto. Ons adres:
75;
5GTL4-'86
ƒ13900
Autobedrijf EUROCAR
>eHadu Auto's, Elandsgracht 5
9 GTX 4-'86
ƒ15250
1.0
02503-39292/41200
t/m 13, hoek Prinsengracht
11 TL 6- 86
ƒ 13 900
Fenema Auto's
302-304, Amsterdam-Centrum,
11 TL 6-'87
ƒ15500 Renault 5 TC nieuw model, juli
ALFA 33 1.3 S, 5 bak, elek. telef. 020-221469 of 02011 TL 1-'86
ƒ 13500 '85, 40000 km, bl metall
ramen,
sportvelgen
'88 221638. Renault Fuego GTX
ƒ8250
075-166600
Zaandam
11 GTX 2-'84
ƒ10200
ƒ17.950.
AUDI
90
Autom.,
4 '85 wit metall, nw. st. ƒ 13.950,11 GTX 2 88
ƒ 24 000 RENAULT 5 TL, m '86, wit,
drs., metall., schuifd. Pullm. int, BMW 318i '85 diamant zwart
21 TS 5-'86
ƒ18500 nieuw model, ƒ8500 02386 ƒ 18.950. AUDI 100cc Ne- metall, sport velgen ƒ21.950,21 GTS 3'87
ƒ24500 272918
cam LPG instal, schuif/kan- Citroen Visa GT, '85, zilvergrijs,
25 TS 2-'86
ƒ 17 900
teld., metall.,'87 ƒ 21.950. AUDI 5-bak, ƒ6995!! Nissan Stanza
Renault 9 GTL AUT '82 1e eig.
Autobedrijf HANS MAFAIT
100 cc, 5 bak, lockslot, metall., 1.8 GL, '85, 5-drs, LPG,
Zo plezierig kan service zijn gar gest en onderh 54000
w.w.-glas, '85, ƒ 16.950. AUDI ƒ8995!!! Renault Fuego GTS,
km ƒ4450,- Tel 023-271862
Nijverheidslaan 14 Weesp
100 cc Alpinaweiss, w.w.-glas, '84, zilvergr., 5-bak, ƒ9950!
RENAULT Traffic bestel '81 Renault II GTL automaat, me1e eig., '85 ƒ15.950. AUDI Ford Escort 1.1 Laser, '86, ziltaalkleurB]
'85
Schellmgwouƒ2500 020-151718 of 163128
100cc Avant, schuif/kanteld., vergr., 5-bak, ƒ 12.950! VW Golf
de B V , 020-323600
De Luxe, '84, 3-drs., nieuw,
'ullman int., '84 ƒ 19.950.
RENAULT VIRGO TL, 1981,
Golf
C
1.3
'86
grijs
met.
59.000
BMW 316, LPG inst., w.w.-glas, ƒ8950!! Ford Escort 1.6 Bravo,
APK '90, ƒ4750 Inr en fin RENAULT Master T 35 D, long, 1600, 5-drs stat wagon '86, 1600, 5-drs. stat. wagon '85, km. ƒ16950. Riva, Stephen- • Plekje voor stacaravan?
'87 bijz* goed, schadevrij, zilv met, 90 000 km .ƒ14000. wit, 50000 km., ƒ12.000. Ook
Algemeen
1e eig., metall. '85, ƒ17.950. '86, 5-drs., LPG, splinternieuw,
Kijk in de 1-in-3 VAKANTIE
mog Tel 023-382718
ƒ 16 500 ex 020-716280
div. mini Jumbo's: 020-732853. sonstr. 16: 020-932872.
BMW 316,5 bak, spoilers rond- ƒ13.500!! Opel Kadett 1.2 S,
MINI's of plaats er zelf een.
Info. 020-732853.
Renault-Benelux, voor alles
DOE-HET-ZELF
GARAGE
waar
u
uw
auto
kunt
repareren
o.l.v.
om, metall.,'85, ƒ 17.950. BMW '84, 3-drs„ LPG, kans ƒ7950!
;OlfC1.3cat. bj '87 wit 14 000
Traviatastr 2, A'veen (Bankras- RENAULT R4 F6 Bestel, met
km. ƒ 18.500. Riva, Stephen- TRANSPORTER 2.0 L, m. '81, ervaren monteurs, moderne afstelapp. en onderdelen, gereed- 316, hennarood, LPG-install., Opel Rekord 2.0 S, '84, 4-drs.,
ramen, 1e eig , ong 29.000 km,
Suzuki
hof) Info 020-418073
gesloten bestel, autom., weinig schap, spuitcabine aanw. Ook APK-keuring. Overdag en radio-cass.-rec. '85, ƒ16.950. LPG, oersterk, ƒ 9500! Opel Sesonstr. 16: 020-932872.
WIT, febr '85, APK tot april '90
bereden, ƒ3750. 02907-2021.
s avonds tot 9.00 uur open, ook zat. open. Ind.terr. Overspoor 8, BMW 318i, 4 drs., w.w.-glas, nator 2.8 S, '82, nieuwstaat,
Super mooie RENAULT 5 su- ƒ 4 950 mcl BTW Alting auto's,
iOLF C 1600 autom., m. '86,
Alto
GL
automaat,
wit,
23-12Nibbixwoud, 1e afslag voorbij Hoorn. Tel. 02297-3226.
sportvelgen, radio-cass.-rec., ƒ8975!! Let op supermooie
per GTL 5-drs eind '87, 32 000 023-254944270468
86, ƒ11.500 v d Braak, B v Suzuki busje geel kenteken, zil- antr. met., w.w.glas, in nwst., Uniek aanbieding: VW Passat
kin, ƒ 14 750 APC 020-791144.
1986 85, ƒ 17.950. BMW 318i, dia- Mazda 626 2.0 GLX HB Diesel,
Variant 1800 CL injectie, bj. half FORD FIESTA FESTIVAL
vergrijs
metall.,
okt.
'84,
nwe
Leeuwenln
31.
020-130727.
ƒ14250
Tel.
02907-2021.
T k van part Renault 5 GT
1982 mant-zwart, 5 bak, w.w.-glas, '87, 5-drs., Pullman bekled.,
'87, schilt, uitgev, o.a 5 ver- OPEL KADETT 1.3 S
T k v eerste eig Renault 5 TL, TURBO, parelmoerkleur, bj 6- In nieuwstaat Suzuki CARRY apk, 70000 km, ƒ4750.
GOLF C diesel, bj. '86, 3-drs., snell, getint glas, GL bekl., cil. 1TROEN BX 14
1986 86, ƒ21.950. BMW 3181, me- nieuw, ƒ 17.950 Datsun Bluewit, 86. 37000 km, onderh 2-'87, kmst ± 32 000, met vele Bestel, 1986, nieuw type, orig. Tel. 02993-68281. Van Lieshout
apisblauw, 1e eig., ƒ 15.750. sportv, radio/cass., wit van :ITROËN BX 14
1985 tall., 5 bak, nieuwst., sportvel- bird 1.8GL, '84, LPG, ƒ7450.
boek aanw Tel 020-474018 na access , ƒ 20 000 Geen mr en 30000 km, rood, Iets heel Volendam.
Tel. 02907-2021.
1984 gen, '84, ƒ 16.950. BMW 320i, 4- Mitsubishi Colt GLX, '86, antrkleur, weinig km, perfect on- VOLVO 360 2.0
1800 uur Verkpr ƒ 11 000
all ser gegad Telef 020- moois,
ideaal
wagentje, SUZUKI Carrybus, bj. eind '87,
1984 drs., schuifd., w.w.-glas, lock- grijs, LPG, ƒ 12.750. Fiat Regaderh., nw.pr. ca. ƒ43.280, nu VW GOLF 1.6 MX
Uitstekende Renault FUEGO, 180238'! 83782, na 1800 uur ƒ 7.850. BOVAG-gar.bew. Gar. 18 000 km met ramen, bl. met., üOLF Diesel, bj. 8-'81, APK tot ƒ 23.950. Gar./inruil mog.
1983 slot, '85, ƒ20.950. BMW 320i, ta 85 S, '86, 5-bak, nieuw,
BMW 315 1.6
2-'90,
rood,
z.g.a.n.,
vr.pr.
'82, zeer sportief, veel extra's, 020-104351.
metall., schuif/kanteld., sport- ƒ8995. Fiat Ritmo 60 CL,'86,3T van Enkhuizen, Eikelaan 42, ƒ8950 020-129180.
Autobedrijf EUROCAR
ƒ5250.
02946-1743.
Automobielbedrijf
Stoof
Vinkeveén
nw APK, geen roest of scha- SUZUKI LJ 80, 1980, APK '90, Krommenie Tel. 075-286598.
velgen, spoilers, '86, ƒ 23.950. drs., wit, ƒ7950. VW Golf 1.6
02503-39293/41200
OLF diesel, m '81, bahamade, moet u zien ƒ 4500 Inr, ƒ7250 Inr en fin mog.
Herenweg 165, Vinkeveen, 02972-1333 3MW 320i, 4-drs., w.w.-glas, 5- CL, autom., '86, rood metall.,
beige, weinig bereden, ƒ 4.750. Van 1e eigenaresse VW JETTA
fmanc Tel 02990-35957
bak, metall., 1e eig., '87,ƒ16.950. Lancia Delta 1500,
Talbot
Tel. 023-382718
Tel 02907-2021.
ƒ27.950. BMW 320i, diamant- '84, 5-bak, zilvergrijs, ƒ7950.
S de luxe, m. '82, altijd m
SUZUKI SJ 410, bruin met,
zwart, Necam-install., 5 bak, Mitsubishi Colt GL, '83, 3,OLF GLS 1600 m. '77, APK garage gestaan, APK sept '89,
Horizon GL, 5 deurs, m: 83,
Swift 13 GC 5 '86 ƒ13350. bj 1982, zeer mooi Knooks HORIZON 1.3 GL, '80, AKP
'88, ƒ34.950. BMW 325i, ver- drs.,nw„ ƒ 6950. Volvo 340 DL,
ƒ4950. Tel. 01717-5786 na 18 u.
tot
18/4
ƒ800.
020APK
t/m
12
'89,
in
nwe.
staat,
9-'89,
zeer
goed
rijdend,
klein
MEERGARAGE
Landrover, Purmerend.
aagd, harige velg. M uitge- '84, 5-speed, LPG, ƒ9975. Ci940723/925791.
f
2950,
020-851020/410063.
VW
aut.
Golf
CL
diesel,
okt.
'86,
deukie,
ƒ875.
Tel.
020-132857.
Lmnaeuskade 5-6, A'dam. Tel. 02990-27257.
voerd, '87, ƒ 39.950. BMW 324 troen CX Pallas £, autom., '83,
gaat
dit
weekend
onderstaande
45
sterk
in
50.000
km,
onderh.
boekje
ter
Tel 020-929548.
iOLF GTi, 112 pk, cabrio, Am.
diesel, metall., 5-bak, get. glas, schuifd., elektr. ramen, deurSUZUKI Swift 1300GTI 16valuitv., veel extra.s '84. Inr/gar. inzage, Tornado rood, ƒ 18.950:
Toyota
prijs verlaagde auto's verkopen!!
1e eig., '88, ƒ34.950. BMW vergr., uniek, ƒ7500. Mazda
Autobedr ZEIJINGA voor alle ve, m '87, rood, 1e eig,
Tel.
02993-68281.
Van
Lieshout
Tel. 023-271862
518i, stuurbekr., metall., 5-bak, 626 Luxe, 4-drs., LPG, ƒ9950.
Suzuki-modellen, Wieger-Bruin- nw.pnjs ƒ 27 250, nu vr pr.
Volendam.
w.w.-glas, '87, ƒ 23.950. BMW Mercedes 240 TD Stationcar,
Iaan73 Uithoorn: 02975-69123. f 17 900 Tel. 02907-2021.
Toyota - Brouwer
GOLF VW diesel, blauw, ste520i, metall., lockslot, 1e eig., '81, unieke staat, ƒ 12.950. PeuVele merken - vele prijzen
reo/4 box., i.z.g.st, 7-'85, APK VW Golf 8-'85, rood, 5 drs. +
trekh.,
48.000 km,
i.g.st,
stuurbekr., '85, ƒ 17.950. BMW geot 205 GL, '85, 5-drs., 1e
AutoPlaza Amstelveen
2e Jan Steenstraat - 42-48
4-'90, ƒ 13.900.020-124132
ƒ 13 500. Tel. 020-423369.
520i centr.lock, metall., w.w- eig., ƒ9950. VW Golf Diesel,
UW OFF SUZUKI-DEALER VOOR AMSTELVEEN EN OMSTR.
A'dam-Oud.Zuid. Tel. 763829
Opel Corsa 1.2 S 1984 NU
9.950 glas, '86, ƒ20.950. BMW 528i, rood, '81, 3-drs., nieuwstaat,
iolf-Diesel '85 beige 71.000
Amsterdam-Noord
Extra korting op diverse overjarige Swift-modellen
VW
GOLF
GT,
zw.,
'87,
Escort 3-drs. 1985 NU
12.950 5-bak, boardcomp., w.w.-glas, ƒ4975!! Alfa Romeo 2.0 GTV
km 16.750. Riva, StephenVele occasions met BOVAG-gar. o a. Alto Aut, '84, 35.000 km
Hamerstraat 3-15. Tel. 360401.
ƒ21.750. Auto Viveen, Sloter- Senator 25 E Aut. 1985 NU
21.950 1e eig., '86, ƒ 24.950. BMW 524 Sport Coupé, '83, geh. in
sonstr. 16: 020-932872.
Amstelveenseweg 77, A'veen (bij KLM-hoofdkant.), 020-470136.
weg
1331,
A'dam,
020-171162.
Mitsubishi Lancer 1985 NU
11.950 Turbo Diesel, lockslot, w.w.- nieuwstaat, ƒ10.975!! Ford
Zegt u ... Toyota, denkt u De Graaf, nw. en gebruikt.
JETTA, bj. '83, met. blauw, 214.950 glas, 5-bak, '88, ƒ 32.950. BMW Sierra 1.8 Laser, '87, metall,
Van Deinum, daar staat het! Jarmuiden 29, Sloterdijk III. 020VW Golf GTI, 15 mnd. jong, Nissan Stanza 1985 NU
Condensatorweg 44, A'dam, Sloterdijk.
drs., LPG, 1e eig., ƒ8.250.
14.950 328 CSI, autom., elek. ramen, LPG, ƒ 16.950. Nissan Cherry
148933 Ook Jan v Galenstr 113, A'dam. Info: 020-831956.
Ook onderdelen. Info: 020-865511.
Ferrari rood, donker glas, Toyota Carina 1985 NU
Tel. 02907-2021.
"
24.950 sportvelg., '83, ƒ 26.950. BMW 1.5 GL, '83, 5-bak, blauw me45.000 km, nwste type, geen BMW 320 6-cil. 1985 NU
Zegt u.... Toyota, denkt u De Graaf, nw. en gebruikt.
Jetta C 1.6, bj '87, blauw, katalys., ƒ 28 950:02993-68281. Opel Rekord 2.3 D 1985 NU
16.950 725i, 5-bak, 4 X hoofdst., lock- tall., ƒ7500. Rat Ritmo 85 S,
Rover
Condensatorweg 44, A'dam, Sloterdijk.
48000 km. 19.950. Riva, Step- Van Lieshout Volendam
BMW 316 1985 NU
17.950 slot, w.w.-glas, '83, ƒ16.950. '83, 5-drs., 5-bak, ƒ 5450. Volvo
Ook onderdelen. Info: 020-865511.
hensonstr. 16: 020-932872.
Ascona 1985 NU
13.950 3MW 728i, autom., schuif/kan- 343 DL, '83, nieuw, 3-drs.,
V.W. Golf GTI '85 waanzinnig BMW 628 CSi 1986 NU
Austin/Rover-dealer b.a RO- Range Rover, bj. nov. '78,
49.950 teld., sportvelg., ie eig. '86,ƒ5995. VW Golf 1.6 CL, '86,
Toyota Corolla XL 1.8 diesel, bj
VER 216 SE, '86, 37000 km, 1e eig., geel kent., stuurbekr., CAMRY GLI de Luxe, '85, 4 '88, allernieuwste model, 4-drs, JETTA, m. '86, met blauw, 2- mooi.v.v. alle access. Schel- Ford Orion 1985 NU
13.950 ƒ22.950. BMW 728i autom., blauw metall., ƒ16.950. fiat
drs., LPG, 1e eig., ƒ12.500.
get gl„ APK, ƒ7.250.
hoofdst., elektr. schuifd., stuurlingwoude B.V., 020-323600.
ƒ 17.250. Inl 02982-1212
Mercedes 300 E 1986 NU
59.500 _PG-install., elek. ramen, me- Panda '83 ƒ 2950,-. Mitsubishi
Tel. 02979-86114.
bekr., perfecte auto, prijs wit, 5 versnell., absol. nwe. st. Tel. 02907-2021.
'eugeot 505 Select 1985 NU
15.950 tall.,'87,/39.950.BMW728au- Galant 1.6 GL, '83, 4-drs.,
V.W. Golf LX uitvoering.
Nwpr. ƒ30290, nu ƒ19.950.
Rover 827 Si V6 autom., 18.000
ƒ 12.500. Tel 020-453820.
Polo als nieuw, bj '86,
10950 tom., grijs metall., in nw. st., ƒ 6975. VW Passat Van Diesel
B.j. '83. Schellingwoude B.V., Fiat Uno 1986 NU
Gar./inruil mogelijk.
km. nov '88 Rover Sterling Au- Rover 213 S, 4 drs., 7/86,
Pr.
ƒ
10.250,
Fiat Croma Turbo 1986 NU
22.950 schuifd.,'80, ƒ 6.950. BMW 745i Stationcar,
020-323600.
Autobedrijf EUROCAR
'87, 5-drs.,
tom. V6, 22000 km, mei '88 5 versn., 42931 km, ƒ 13.900. Te koop Toyota CARINA, 4Bontekoe's Autobedrijf
VW-AUDI-DEALER
drs., b j '79 APK t/m mei '90,
Opel Rekord 2.0 S LPG 1986 NU
15.950 Turbo, autom., ABS, alle ƒ 13.750!! Toyota Carina Diesel,
02503-39292/41200.
Rover 820 Si 4-drs, mei '88,
VW
GOLF
Van
Diesel,
1987,
Verrijn
Stuartweg
6
AUTOWEGMAN,
02940-14451.
vr.pr.
ƒ1.500.
Tel.
020-412472.
Nissan
Sunny
1986
NU
14.950
26000 km Zeer interessante
denkb. ace., '85, ƒ32.950. groen metaü., '84, ƒ7450. Mit63.000 km, grijs metall., Nissan Cherry 1986 NU
tel. 020-992865.
12.950 BMW 745i Turbo autom., sport- subishi Galant 2.3 Turbo Dieprijzen 02975-64990 of ma.-vrij. ROVER 216 Vitesse. Elec. ra- T.k. Toyota Corolla 1800 diesel, Toyota Crecida 2.0 GL (6 cil.),
ƒ 14.750. VW Golf Diesel 4+E,
24-kleppen,
m.
'86,
kl.
petrolMazda
626
LPG
1986
NU
13.950
T.k.
GOLF,
bouwjaar
'78,
020-158022 Minor Motorcars. men en centr. lock.'86, b.j. '83, lichte schade, ƒ3800. groen metallic, 5 versnellingen,
velg, schuifd., 1e eig., '83, sel, 5-bak, '82, ƒ6450! Rat Ar1986, 71.000 km, bordeaux24.950 ƒ 22.950. BMW 730i, 5-bak, nw. genta 2000 Inj. '84, LPG,
rood, APK gekeurd, ƒ 2800. rood ƒ 18.950. VW Jetta 4+E Volvo 740 Gl 1985 NU
ƒ16950. Auto Viveen, Sloter- Tel. 020-470927.
lichtmetalen velg, nieuwprijs
Audi
80
Diesel
1986
NU
19.950
Rover Sterling V6 weg 1331, A'dam. 020-171162.
Tel. 030-716550
mod., schuif/kanteld., 1e eig., ƒ5995. VW Santana CX, '85,
1.6, 1986, 65000 km, tornadoToyata Starlet 1,3 DX. met ƒ52.950, nu ƒ 15.950. Tel. 023Kadett 3-drs. 1986 NU
15.950 '88, ƒ 69.950.
autom , 1987, l.blauw met.
LPG, zilvergrijs, ƒ9975!! Lada
rood, ƒ 16.950. üsserbroek,
ROVER 2600, 1981, ƒ 1950. Inr. LPG, mei '85, auto in nwe. 286459/286460. Automobielbe- T.k. VW Golf b.j. '80
Renault
25
GTX
1986
NU
.
.
.
.•
20.950
grijze bekl., slechts 50.000 km, en fin. mog. Tel.: 023-382718.
"itroen BX 14 E, 5-bak, w.w.- 2107 de Luxe, '86, LPG, 4-drs.,
APK 10-'89. Vr.pr. ƒ2450.
Tel. 02521-12957.
staat,
1e
eig.,
02990-24851.
dnjf
„AIRPORT".
Peugeot
205
D
1986
NU
14.950
w. elektr. ramen, central
glas, in nw.st., '86, ƒ12.950. ƒ 59751! Citroen GSA X3, '83,5Tel. 020-430495.
V.W. Jetta 1.6 GL, 4 deurs, m. Omega 1.8 S 1987 NU
26.950
doorlock, powersteenng, trip- Rover vandenPlas V8 autom. Toyota CAHINA DX Diesel, 4- TOYOTA CRESSIDA, autom.,
Stroen CX 2.2 TRS, 5-bak, me- bak, ƒ 3995!! Opel Ascona 2.0
'86,
kl.
rpodmetallic,
getint
T.k.
VW
GOLF,
bj.
dec.
'80,
Omega
aut.
1987
NU
29.990
comp., elektr. spiegels, auto 1e eig. 78 500 km, kl. wit. Rover drs, '84, APK, stoff. bekl., 5 bj. '80, ƒ 2000. Inr. en fin. mog.
tall., lockslot, '87, ƒ 19.950. Ci- S, '82,4-drs„ LPG, ƒ 5450. MazAPK
gekeurd
tot
dec.
'89.
Prijs
glas,
gemèleerd
stoffenint.,
5
Ascona
5-drs.
1987
NU
19.990
verk in concourscond.
2400 Turbo Diesel, 3-'85, versn., perf. wagen, ML-beh., Tel.: 023-382718.
troen CX Prestige autom., air- da 626 2.0, '83, 4-drs., LPG,
ƒ3500. Tel. 02963-5164.
versnellingen, dubb. spiegels, Omega 1.8 SL86 1987 NU
26.950 co/alle opt., '87, ƒ29.950.
90.000 km, Rover 3500 vanden- ƒ6950. Inr. fin.: 02990-35957.
ƒ5995!! Opel Kadett 1.2 Luxe
Kimman
siervelgen,
etc.,
ƒ
14.950,-.
Opel Corsa 1987 NU
15.950
Plas, jan. '84, Moonraker. Toyota CARINA Diesel Station- Toyota Landcruiser 2.4 LX Tur- T.k. VW KEVER, bj. 1976, brons
hevrolet Cavalier, 4 cyl., au- '85, ƒ 9950!! Opel Ascona 1.6 S,
Stadhouderskade 100
GAR.,
inruil,
fin.
mog
Tel.
023Opel Corsa 1987 NU
15.950 tom., zeer zuin., '87, 19.950. '87,4-drs., LPG, ƒ 15.750!! Sko02975-64990 of ma-vr 020- car, m. '84, rijdt perfekt!bo Diesel Hardtop, m. '87, met., APK tot 3-'90, in abs. nw.
020-790975
Audi 90 5-cil. 1987 NU
-.29.950 Ford Escort, 1400 CL, 5 drs, da 105 Luxe,'86, ƒ 5975! BMW
GEEL kenteken, zeer exclusief, st.,
158022. Minor Motorcars.
vrpr.
ƒ3800. Tel. 286459/286460. Automobielƒ4.950. Tel. 02990-37825.
bedrijf
"Airport".
Audi 100 2.2 5-cil. 1987 NU
39.950 w.w.-glas, 5-bak, '87, ƒ 17.950. 316 de Luxe, '82, ƒ 7995. BMW
o.a. stuurbekr., bullrek, zonne- 020-381625.
Omega Turbo Diesel 1987 NU
39.950 Ford Sierra 2300 GL, 5 drs., 318i Luxe, '83, ƒ9995. BMW
Toyota COROLLA Coupé DX, kap, sportwln., brede bnd.,
Saab
Opel Corsa 1987 NU
15.950 lockslot, 5-bak, '85, ƒ14.950. .316 Luxe, '85, 4-drs., sportvelchroom instapdorpels, chr.
1982, gas, APK, m. lichte
Volvo
Kadett 4-drs. 1987 NU
18.950 Ford Sierra 2.0 L, 3 drs., metall., gen, ƒ17.950. BMW 518 de
bumpers, striping, trekh., 1e
schade, ƒ 1650. 02505-1609.
SAAB 900 GLS, m. '84, kl. rood,
Fiat Uno 60S 1987 NU
11.950 lockslot, '87, ƒ18.950. Ford Luxe, '84, kans, ƒ9950. BMW
eig., orig 40.000 km, onderh.
getint glas, beige velours int., 4 Toyota TERCEL, m. '80, kleur boekjes ter mz. BOVAG-gar. Volvo 343, model '83, 3-drs., VOLVO340 L aut., bj. '84 3-drs, Omega 2.0i 1987 NU
29.950 Sierra 2300 Ghia diesel, 5 drs , 520i Luxe, '84, blauw met.,
hoofdsteunen, 5 versnellingen, rood, 2-drs., schuif/kanteldak, J. van der Molen B.V.: wit. Vraagpr. ƒ 5.500.
bordeauxr. APK '90, ƒ7750. 4 x VW Jetta 1987 NU
19.950 w.w.-glas, '87, ƒ22.950. Ford ƒ 10.950!! BMW 728i, aut., '82,
beige
interieur,
APK
7-'89
Tel.
02907-2021.
stuurbekrachtiging, Vialle LPG023-350335/02507-16437.
Lancia Thema 1987 NU
39.950 Thunderbird, 8 cil., econom., goud met., ƒ 10.950. VW Jetta
075-213333/214776.
/1650
020-717971.
inst., etc. Verk. geh. i z.g.st.
24.950 autom., alle opt., '83, ƒ 23.950. LS, '83, LPG, ƒ 6995. Speciale
360 GLS, 4-d. SEDAN, nw. m. VOLVO 340 Spec. 1.7, 5-'86, Ford Sierra 4-drs. 1988 NU
ƒ9950., gar., inruil, fin. mog.
44.500 Ford Scorpio 2.0 CL autom., aanbiedingen van de week
85, Necam LPG, 80.000 km, Sedan, LPG, 50.000 km, nw. Mercedes 200 D 1986 NU
Triumph
Tel. 023-286459/286460 AutoPullm., ƒ 9950. 020-129180.
st„ ƒ13.750. 020-224571
LPG-inst.,
w.w.-glas, '88, Toyota Carina, '81, ƒ 2750. Rat
Amstelveenseweg 580-582
mobielbedrijf „AIRPORT".
ƒ25.950.
Ford
Granada 2.3, 6 131, '81, LPG, ƒ950. Citroen
Amsterdam-Zuid, 020-445400
745
GL
inj.stat.
2/89
ƒ55.000.
•
Wilt
u
iets
verkopen?
Plaats
VOLVO
343
aut.
m.
'80,
rood,
in
Uniek! TRIUMPH 2500 PI MK II,
cyl., LPG-inst., metall., lockslot, 2CV6, '83, kans, ƒ 2975. Talbot
KOM PROEFRIJDEN IN DE SAAB 900 GLT aut., m. '80, '72, lederen int., ƒ2450. SI.
eens een 1 in 3 MINI. Aantrek- 740 GL LPG 12/86 ƒ26.400. z.g.st. APK ƒ 2.750. Tel. 02968zwart, iz.gst., ƒ3750
'86, ƒ 13.950. Ford Scorpio 2.0 Solara 1.6 GL, '82, LPG
244 LPG 1/88
ƒ35.800 92915.
kelijke prijzen.
25 in Nederland! 020-825891.
9000 CDi
Tel. 02907-2021.
GL, 5-bak, schuifd., w.w.-glas, ƒ 1975!! En nog zeer veel ande
360 1/84
ƒ 10.900.
Wij leveren een Saab
'87, ƒ22.950. Lancia Prisma re auto's. Hadu Auto's, Elands
340 Winn.Spec. 11/86/ 17.300. VOLVO 343 DL autom. met
SAAB 900, Sedan, 7-85, st bkr.,
reeds vanaf ƒ 37 800
Volkswagen
1.6i, Necam-inst., 1e eig., '88, gracht 5 t/m 13, hoek Prinsen
345 GL Automaat 12/82/ 8.400. LPG, m. '80, blauw met. ƒ 2950.
Tevens beschikken wij over bl-gr-mett. Wagen verkeert in
ƒ22.950. Mazda 626 GLX H- gracht 302-304, Amsterdam
343 DL Automaat 4/85/ 14.300. APC: 020-791144.
pr st v onderh. 02526-72586.
55 Saab occasions
back limd., 5 drs, 20 Diesel, Centrum, 5 mm. van Centraa
Vlielandstraat 1, 020 - 432680
345 Winner 5 drs. 7/86/ 16.900.
'88, ƒ20.950. Mazda 626 GLX Station, 020-221469/221638.
Saab 900, '85, 5 drs , bl -gr. SAAB 900 Turbo, 5-86, 3 drs ,
345 DL 1.7 LPG 2/86 ƒ 17.600. Volvo 343 GLS, LPG, '82, APK
Het
autocentrum
van
Amstelveen
zwart,
esch.dak,
abs.
nwst.,
Coupe, 5 bak, elek. ramen, '87, INKOOP
metall abs nwst , stuurbekr.
AUTOMOBIELBEDRIJVEN
3 mnd. voll. B.O.V.A.G. gar. t/m apr.'90, div. extra's, ƒ 5950,
auto's
volgen'
ƒ 18.950. Mercedes 190 diesel, ANWB/BOVAG-koerslijst,
ond bkjes aanw 02526-72586. ond.bkjes aanw. 02526-72586.
Autobedrijf DICK MUHL B.V.- 020-851020/410063.
Grote dealer, grote keus
5
bak,
metall.,
lockslot,
'86,
Achtergracht
71a,
Weesp.
Saab,
A.
S
M.
meer
dan
40
VOLVO 360 GL m. '87, LPG,
bouwjaar vanaf 1982. Inlichtin
SAAB 900 GLS, 5 deurs, maart
met 180 occasions
ƒ32.950. Mercedes 190, lock- gen 020-250096 Amsterdam
Tel. 02940-18200.
ƒ 17.500. Inr. en fin. mog.
'83, wit, stuurbekr , sportv , Select-occasions, Museumpl.
slot,
w.w.-glas,
5
bak,
1e
eig.,
IN
VELE
MERKEN
EN
PRIJZEN
bij
Concertgebouw,
A'dam-Z.
alarm, 102.000 km, ƒ7500,-,
AUTOMAAT!! volvo 740 GL Tel.: 023-382718.
Koop- of
'85, ƒ 27.950. Mercedes 190, 5
De VW- en Audi-dealer voor Amsterdam en Aalsmeer
Voor info. 020-6626232.
023-272818.
VERKOOPPLANNEN?
bak, metall., lockslot, stuurAMSTERDAM-WEST, VALSCHERMKADE 16 . . .020-174934. Diesel, '85, grijs metall., Volvo 480 EF petrol metall., bijschuifd., stuurbekr., in keurige
bekr., '86, ƒ29.950. Mercedes Bel dan snel tel. 023-365206
CENTRUM, AMSTELDIJK 10
020-734666
staat. Prijs ƒ 19.500. Autobedr. na '88, schuifkanteldak, splin230E autom., metall., alle opt., Let op! Stuntprijzen bij
Seat
ZUID, RUYSDAELKADE 243
020-768033
ternw., van ƒ51.000 vooi
Molenaar:
075-165600.
'86, ƒ 46.950. Mercedes 260 SE wagenpark JOHAN BOOM
AALSMEER, OPHELIALAAN 92
02977-24550
ƒ34.950. Tel. 02993-68281.
SeatFura900L,wit,APK4-'90, SEAT Ibiza L56, m. '88, spier- WEESP, GOOILANDSEWEG 2
02940-12517 Let op!!! Volvo 740 GLE Turbo Van Lieshout Volendam.
OPEL CORSA 15D
'88 autom., 1e eig., metall., Zuiderakerweg 68 of 83, Am
bj '85, ƒ4950 VOLVOdiesel automaat, m. '85, kl.
wit, striping, w.w -glas, 5-bak,
OPEL CORSA div
'83-'88 schuifd., '88, ƒ67,950. Merce- sterdam-Osdorp, 020-105478
NIEROP, 020-183951
donkerblauw metallic, getint VOLVO 480 ES, half '87, spier- OPEL KADETT, 4 drs.16D
orig schuifdak, 1e eig., 27.000 VW Jetta 1.6, m. '88, kl. groen iolf 3-drs, aut., 1/86,
'88 des 280 S autom., Pullm. int., Eindpunt bus 19, alle auto's
metallic, getint glas, grijs ge- 15000 km, ƒ19900.
metall., lockslot, '84, ƒ 26.950. APK-gekeurd v.a. ƒ4000. 12
glas, blauw dessin interieur, 4 wit, 40.000 km, central lock OPEI KADETT div
'83-'88
Een perfecte MALAGA, RON- km , ƒ 11 750 Tel 02907-2021 mêleerd interieur, 5-bak, dubb. Golf D 3-drs., 5 versn. 1/86,
Mercedes 380 SE autom., mnd. schrift, garantie. Hoge
hoofdsteunen, stuurbekrachti- Volvo digital stereo, electr OPEL KADETT GSI
'86-'87
DA IBIZA, FURA of MARBELLA SEAT Fura L, m '86, wit, in abs spiegels, Vialle LPG installatie 127944 km, ƒ 17.900
zwart, sportvelg., w.w.-glas, inr., financ. meestal binnen V>
ging, lichtmetalen velgen, schuifdak, airco enz. Onder- OPEL MANTA 18S GT
'86
occasion koopt u vertrouwd bij nw st, vr.pr ƒ 5950,3 mnd voll. etc. etc Verk. geh m nieuw- "iolf D 5-drs., 5 versn. 3/86
werkelijk
dubb spiegels etc., verk. houdspapieren
OPEL ASCONA 18S, 4 drs., LPG
'88 '86, ƒ49.950. Mercedes 500 uur. Geopend van 9 tot 19 uur
Seat Autocentrum APC.
129293 km, ƒ 196000.
gar. Premie Cars 020-6645952. staat, ƒ17.950. Tel
023SEC Carbr., aut., elektr. kap, donderdag tot 21 uur. Lancia
i z.g st., nieuwprijs ƒ 82.950, nu nieuw, ƒ 33 500.
OPEL
ASCONA
div
'83-'88
Bel voor info 020-791144
alle opt., '87, ƒ275.000. MGB Prisma 1500, m. 1986, ƒ9950
ƒ 19.950 Gar., inruil, fin. moge- Tel. 02907-3455 Zwanenburg. OPEL REKORD 20S div
Seat Malaga 1 5 GL sept '85, 286459/286460. Automobielbe- Golf D 3-drs., 5 versn., 2/87,
'84-'86
RONDA 1 2, bj '84, APK 4-'90, 38 000 k m Auto m showroom- drijf „AIRPORT". Gar., inruil, 113096 km, ƒ20.900
GT, elektr. overdr., in nw.st., Peug. 205 XL, m. 1985, ƒ 8950
lijk. Tel. 023-286459/286460. Volvo 480 ES, km.st. 24.000, bj. OPEL OMEGA div
'87-'88
Golf C 5-drs., 4/84,
fin mogelijk.
LPG, blauw, i.prst, ƒ4500
'73, ƒ 17.950. Nissan Bluebird Seat Ronda 1.2 GL, m. 1986
Automobielbedrijf „AIRPORT". m. '88, i.st.v.nw. ƒ 35.000.
staat Tel 02990-24851
OPEL
SENATOR
div
'84-'88
74573 km, ƒ13200.
Telef 02972-4967
Comb 2.0 diesel, 1e eig., me- ƒ6950. Ford Escort 1.1 Laser
Garage
FEENSTRA,
lid
VW
PASSAT
CL
diesel,
'86,
5FORD
ESCORT
XR3I
'84
Seat Marbella GL Jan '88,
Golf CL 5-drs., aut. 1/85,
BOVAG, tel. 023-375000.
bj. 1986, ƒ 10.950. Toyota Can
VW GOLF GTI div
'85-'88 tall., w.w.-glas, '88, ƒ26.950.
Seat Autocentrum APC biedt 11 000 km , auto m nieuw staat. drs , wit, t Rimim, ƒ 14.900 79892 km, ƒ 17.900.
Nierop
Schadevrij 020-716280
MERCEDES
190E
autom
'85 Opel Ascona 1.6 S, 4 drs, 5- na Diesel, bj. 1983, ƒ 5950. Nis
aan PANDA 1000 CL '86,Tel 02990-24851.
off. Volvo-dealer A'dam-West Volvo 66 DL, bj '80, 1e eig., 1e
"iolf CL 5-drs., 2/86,
'85 bak, metall., stof. int., '87, san Sunny D, bijna 1987
38000 km. nwst ƒ7950
62.000 km, BLAUW, MERCEDES 280TE Van autom
VW Passat CL Diesel, 5 deurs, 87725 km, ƒ 16.6000.
b.a.' 2x 740 GL Estate, '85/'86, lak,
ƒ16950. Opel Kadett D ƒ10.950. Fiat Panda 45, b|
en nog vele anderen.
PANDA 1000 S eind '87.49 000 T k. SEAT FURA, wit, 27000 m '87, kl. spierwit, 4+E ver- Golf GL 3-drs, 5 versn., 5/87,
schuifd., stoff. inter., in nw.st.,
3x
360
GLS
Sedan,
'84/'86,
3x
Hatchb., w.w.-glas, 1e eig., '86, 1983, zwart, ƒ4950. Volvo 340
Aanbieding:
km, zilv net ƒ 9950 MARBEL- km, b] 10-'85, radio & spoiler. snelhng, dubb spiegels, verk 41899 km, ƒ 22.800.
ƒ 2450,-. 023-250656/334788.
340
Automaat,
8x340
1.4/1.7,
ƒ 14.950. Renault 25 GTS au- DL, m. 1985, LPG, 5-bak
6 mnd. uitgestelde betaling.
LA sprint spiksplinternieuw' Nu Vrpr ƒ5450 Tel 020-435752 geh i z.g st v. onderhoud, Jetta 4-drs., 3/86,
'84/'88, 360, LPG, '83, 240 Van,
tom., elektr. ramen, metall., '86, ƒ8950. Opel Ascona 1.6 D HB
12 mnd. garantie.
bij APC ƒ 11 995 Seat Auto- T k weg sterfgeval Seat FURA ƒ15950
Tel. 023- 59020 km, ƒ 14.400.
70.000 km., '85, ƒ 15.500. 440 Volvo 740 GL 5-deurs, station18.950. Renault 25 GTX au- bijna 1986, ƒ 10.950. Datsun
min. inruil ƒ 1500.
centrum APC, 2e Schmkelstr GL. '86. APK tot 6-2-'90, 37 000 286459/286460
Automobiel- Jetta 2-drs., 5 versn. 1/87,
GLT inj., 10.000 km, nw.pr. car, m. '87, kl. spierwit, getint
tom., lockslot, w.w.-glas, '85, 280 ZX Sport, targa, 2 + 2
18-28.
020-791144,
RUIJS- km,
pr
ƒ 8500
Telef. bedrijf „AIRPORT".
ƒ41.500, nu ƒ36.000.
glas, blauw gemèleerd inte- PROVINCIALEWEG 188, ZAANDAM. Tel. 075-123177.
57823 km, ƒ 21 800.
ƒ16.950. Renault TD, 5-bak, automaat, eind 1980, ƒ 10.950
daplstr 77-83, 020-798304
020-6624450.
rieur, 4 hoofdsteunen, 5 ver- NOVICENTER, ZAANDAM 075-703057.
LT 28 D dubbcab. 11/83,
w.w.-glas,
lockslot, '87, Nissan Cherry 1.5 GL, bj. 1983
VW PASSAT diesel, m '83,
Vancouverstraat 2-1Ü, A'dam snellingen, Necam LPG onder- PLEIN 13, WORMERVEER 075-286656.
187170
km,
ƒ
12.800.
ƒ19.950. Renault Fuego 2.0 ƒ5950. Daihatsu Charade TS
beige, luxe int., motor 100%,
bouw,
centrale
deurvergrendePassat
D
5-drs.,
1/86,
020-183951
GTX, 5-bak, elektr. ramen, me- D, dec. 1985, ƒ8950. Rat Uno
vr pr ƒ 6000, 3 mnd voll gar.
AUTOVEILING NEDERLAND
ling, dubb. spiegels, stuurbe148138 km, ƒ 17.900
tall., '85, ƒ13950.
Premie Cars 020-6645952
55 S, bj. 1985, ƒ 8950. Ford Tau
Baron van Nagallstraat 172, Barneveld, 03420-14822
Volvo 240 GL automaat, m. '84, krachtiging etc. Nieuwprijs
Passat Rimmi 5-drs. 2/83,
Saab 900 Turbo Combi Coupe, nis 1.6, 4-drs., bj. 1982, ƒ 3450
Veilingdagen elke maandag en donderdag om 10.30 uur
station, antracietgnjs metall. ƒ66.870, nu ƒ32.950. Gar., inVW Passat diesel Stationcar, 134413 km, ƒ9.800.
5-bak, 1e eig. '82, ƒ 9.950, Saab Renault 5 TL, bj. 1983, ƒ3950
Elke werkdag en zaterdag is kijkdag
L.P.G. onderb., GL velgen, ruil, financ. mogelijk. Telef.
m '87, kl spierwit, getint glas, Passat Royal 5-drs., 6/84,
900 GLS Combi, LPG-inst., me- Skoda 120 L, bj. 1983, ƒ 1950
Maandag 10 april ter veiling o.a.
roofrack, getint glas, blauw 023-286459/286460. Automogrijs gemél int., hoofdsteunen, 105928 km, ƒ 13.900
BMW 316, wit, blauw, 320 l autm
'86/'87 tall., '85, ƒ 13.950. Toyota Corol- Lada 1600 S, bj. 1984, ƒ2950
• OHiut?el SEAT dealer voor Groot Amsterdam
stoffen int, perf. staat. bielbednjf „AIRPORT".
dubb spiegels, deelbare ach- Passat Royal D 5-drs., 9/84,
• Vfrkoop en iep^rLitie alle merken occasions
BMW 628 CSI, autom., metallic
'85 la SXL, 5-bak, elektr. schuifd., Renault 4, GTL, bj. 1983, ^
ƒ 15.950. Inruil mogelijk.
terbank etc., ƒ 18950 Gar, m- 120600 km, ƒ 13.900.
Fi^- end BOVAG lid • APK keunn^station •Dmitroljnti roeststation
'86/'85 '87, ƒ 16950. Volvo 340 DL, 5- eig. ƒ 3250. Volvo 66, bj. 1981
Autobedrijf EUROCAR, tel VOLVO 740 GL Combi, '86, Ford Escort 1.6 aut
ruil,
fin
mogelijk.
Tel
023Personenbus
9/84,
APC l iï behjndehng • Hoog gekwalificeerd plaat en spuitwerk
ƒ34.500. Auto Viveen, Sloter- Ford Fiesta 1.0 en 1.1
'83 t/m '87 bak, w.w.-glas, 3* drs., '84, ƒ1950. Autobianchi A112, b)
02503-39292 / 41200
286459/286460. Automobielbe- 97260 km, ƒ 13.800.
weg 1331, A'dam. Tel. 020-Ford Scorpio 2.0 CL, Cl autom
'86 ƒ 8.950. Volvo 240 LPG-inst., 5- 1980, ƒ1650. FordTaunis 16
dnjf „AIRPORT"
Transporter, aut, 10/84,
VOLVO 240 LPG, '85, 76 000 171162.
Ford Sierra 1.6, 2.0, 3 en 5 drs
'84 t/m '87bak, w.w.-glas, lockslot, '85, m. 1980, ƒ 1450. Opel Kade»
km, ƒ16.950,- RIVA A'DAM
VW Polo Classic, 3 drs., combi, 63524 km, ƒ9850.
'88 ƒ 14.950. Volvo 740 GL, 5-bak, City, bj. 1979, ƒ 1650. VW LT
Volvo 740 GL Stationwagon, Isuzu bus aannemersuitv
AUTOCENTRUM
NRD BV. Tel. 020-361153.
5-'87, 5000 km. Inruil mogelijk.
VW-AUDI-DEALER
Mercedes 200 D, 230 TE autm. ABS
'85/'87 w.w.-glas, lockslot, 1e eig, '87, Bus Diesel, bj. 1980, moto
met
alle
extra's,
kleur
wit,
Tel 02520-15234
AUTOWEGMAN, 02940-14451 VOLVO 244 DL, '82, LPG en bj. m. 1988, ƒ45.000. Garage Nissan Micra en Sunny
'84/'86 ƒ 24.950. VW Golf 1300 C, LPG- stuk, ƒ 1950. VW Transportei
APK, 155.000 km, radio/cass. FEENSTRA, lid BOVAG,
Opel Corsa en Corsa Diesel H.B
'83 t/m '86 inst., w.w.-glas, 1e eig., '85, bj. 1982, geel kenteken, ƒ 5950
VW POLO "Pointer" half '85,
Skoda
V.W. Transporter Diesel, £ Vrpr. ƒ8000. 02503-35522.
Opel Kadett
'82 t/m '88 12.950. VW Golf 1600 CL, 2 En nog diverse andere auto*]
60000 km, spierwit, ƒ8250.
tel. 023-375000.
pers , mod. '83, i pr st. Vr pr.
Opel
Record
2.0
S,
2.0
D
+
Omega
2.3
Combi
Diesel.'82
t/m '87 drs., metall., w.w.-glas, '87, v.a. ƒ600. tot ƒ 15.000.
Tel 02907-3455 Zwanenburg.
VOLVO 244 GL '79, LPG, APK Volvo-Amsterdam heeft staan
•Wie niet plaatst, wie niet
Peugeot
305
GT
'85 17.950. VW Golg GTI, 16 klep- VW Golf 1300, '85, APK '90
SKODA 1120 LS, m '85, wit, wint. Plaats een 1 m 3 MINI VW SIROCCO S, bj. '78, uitst ƒ 7 750. Tel. 02907-2021.
'90, ƒ2500. Inr en fin. mog. waar u al zolang naar zoekt!
per, schuifd., alle opt., '88,
Renault
5
T
Diesel,
wit
'86
orig sunroof, / 4 750
DERBY
LS,
blauw
'78,
APK
ƒ11.750. BMW 315, '83,60.001
Tel.: 023-382718.
wagen, ML-behand, nwe.
Kollenbergweg 13 A'dam-Zuid- Seat Ibiza 1.2, L en Marbella GL, rood en wit
'85/'87 ƒ32.950. VW Passat, 5 drs., km., 1e eig., BOVAG-garantie
SKODA 120 L Summer eind APK, Radial-bnd., stoff bekl, 2-'90 m goede staat, ƒ 1550.
Tel 02907-2021
oost.
Info
020-966811.
metall.,
1e
eig.,
lockslot,
'88,
VOLVO 245 DL Stationcar, '77,
Toyota Camry 1 8 GL, grijs met
'86
'86 org si 39 000 km' Nw st binnen gestald, iets goeds, 020-851020/410063
ƒ10.950. IJSELGARAGE, te
105 S 6'87
ƒ7350 ƒ6950 APC 020-791144
APK, prima auto, ƒ850.
V.W. Golf, Polo en Jetta
'82 t/m 87 ƒ 19.950. VW Jetta CL Diesel, 020-6624729.
ƒ3000 Inr fin mog
Wegens
lease-auto
v.d.
zaak
105 S 7 ' 8 6
ƒ6750
023-350335 of 02507-16437.
Volvo 240 DL, wit, blauw + 480 ES, groenblauw met '86/'87 schuifd., metall., 1e eig., '88,
Door
inruil
verkregen,
VW
Golf
Skoda 120 zo meenemen 1986 Inl 02990-35957
Automaat Turbo Diesel 760 Volvo 740 D, gold met
MEERGARAGE
T.k. gevr.AUTO'S v.a. 198'
'88 19950.
1300, nieuw model '89, zeer Volvo 340 DL 1.7 Sedan m'87,
weinig km ƒ 5250,- RIVALmnaeuskade 5-6, A'dam
Zéér aantrekkelijk aanbod' mooi en luxe uitgevoerd, o a. kl. groen met getint grijs gemè- GLE Volvo, m. '85. Allerduurste Honda Integra 1.5
'86 De gehele week geopend en kont. betaling met vrijwaring, i
Osdorp Notweg 38
Info i v m nwe zakenauto t k Audi
Tel 020-929548
en meest complete uitvoering,
020-15148?
zondags van 10.00-18.00 uur ANWB-prijzen.
Voor inbrengen dhr Hamelink, toestel 13 (alleen bedrijven)
siervelgen, getint glas, 3-drs, leerd int., 5 versnellingen,
Joh. Huizingalaan 629, A'dan1
100 AVANT, 4-cil, 5 versn , bj. zeer mooi en goed onderhou- necam LPG installatie, dubb. o.a. zilver metallic, climat conen informeert u tevens naar de auto die u zoekt
Fenema
Auto's
Skoda 105 mei '85 met LPG" 020-196575
trol, kantelschuidak, getint
HET AANBOD: 300 AUTO'S PER WEEK TER VEILING!
Skoda 105 juni '84, 25 000 km, SKODA 120LS. 1983, ƒ 1750 '87, kent RN-26-YJ, gnjsbl den, ƒ 11 960.
T.k. HOBBY PRESTIGE
Burg. Fenemaplein 27,
spiegels,
etc. Nieuwprijs glas, elektr. ramen, elektr. spie
met, zonw voorruit, alarm, ra- Inruil mogelijk. EUROCAR, tel ƒ 30 760 nu ƒ13.950,- GAR,
nette auto s Tel 02990-24851 Inl 02982-1212
tandemasser, voort., i.s
Zandvoort (nabij
gels,
central
lock,
licht
metalen
Ford
Sierra
1.6
L,
bj.
1983
Vele merken
dio, trekh. Nwpr. ƒ62000, nu 02503-39292/41200.
1986, ƒ 17.500. 02502-9283
Palace Hotel-Boulevard),
inruil, fin. mog., tel. 023velgen,
lederen
bekleding,
Escort
1.3
L,
bj.
1984
ƒ 27 500! In uitst. st i
Tel. 02507-14660/17372.
286459/286460 AutomobielT.o.a.
GARAGE pi autobarj
elektr.
bediende
stoel
(alle
Escort
1.6,
bj.
1981
Subaru
Bel- 02507-19099
Telefax 02507-16749.
Erg best GOLF '80. Fijn rijden bedrijf "Airport.
denbedrijf, geheel ingericht,'
standen). Radio-cass. etc. etc. Fiesta 1.1, bj. 1986
Natuurlijk
Erg mooi. APK. 01823-2859. VOLVO 340 GL diesel, m '87, Absoluut schadevrij, 140.000 Toyota Starlet aut., bj. 1986
TOT ZIENS
A'dam. Tel. 020-966369.
POLO, 3-drs., '81, betrouwb.
ook bij Trjyota-Compier
Museum-autobedrijf
km Nieuwprijs ƒ118.980, NU Mitsubishi Colt. bj. 1980
en handige auto, benz. 1:16, GOLF 1800 GTI, rood, 5-bak, 5-deurs, bordeaux metallic,
Aart v. Neerweg 1-3
Nog meer Showroom-advertenties
Autobedrijf CO PEEK
ƒ 22.950. Inr. gar. mog. Autobe
Dealer A'dam-A'veen omstr. voor nw J-gebruikt Ruysdaelkade APK, let op ƒ 3500' Inr. financ m '81, spvlg , Zender styling, 5-bak, ƒ 12.750.
Tel. 02963-1325
op een volgende pagina
75 A'dam-Z Info 732853'6623167
023-350335 of 02507-16437.
drijf EUROCAR, 02503-39292.
02979-81458 / 83350.
ƒ7950. Tel 02907-2021
Tel 02990-35957.

Renault
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AUTOMOBIELSHOW van
± 200 auto's, die verkocht worden tegen zeer scherpe prijzen
met 10.000 km beurt en gratis
•adio-cass.-rec. Ruime financiering en huurkoop mogelijk
vanaf 250 contant, restant m 60
mndn. Alle auto's tot 2 jaar garantie mogelijk. Op naar

, i

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Riva Amstelveen

Saab
Amsterdam
De snelheid

Riva Amstelveen

Kost B.V.

25000 m2
Autocentrum
Garage Zwart BV

EAT l Autocentrum APC

Goed idee: ga naar APC!

occasions
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jpel Vectra 1.8 S GL
en stille longen
nieuwste telg van Opel draait al weer een tijdje op onze wegen mee en geleidelgk
is de serie compleet aan het worden. Een uitschieter in de nieuwe Vectra-serie
je vierwiel-aangedreven Vectra maar dat zal wel meer een image-builder zijn
n dat het een groot verkoopsucces wordt.
ij reden de Vectra met de 1.8 liter motor in de GL-uitvoering, die het meest
„(rekkelijk is voor zijn prijs. De Vectra 1.6i die hier onder komt heeft een 1600
,3 motor en kost nog geen ƒ 1.000,- minder dus dat maakt de 1.8 extra interesn'l. Opel heeft met deze opvolger van de oude bekende en vertrouwde Ascona
Hen aantonen dat het daadwerkelijk een geheel andere auto is geworden en niet
n gemoderniseerde Ascona, vandaar ook een andere naam.
n

zijn bij Opel - een keurig verzorgd mterieur, dat niet meer kaal aan doet zoals
voorheen. De bekleding ziet er netjes uit,
de stoelen zitten goed en hebben een behoorlijke verstelmogelijkheid, zowel naar
voor als naar achter en de leuning is traploos verstelbaar. Het enige dat opvalt is
dat de bestuurdersstoel, bedieningspedalen en het stuur niet in een lijn geplaatst
zijn, zodat je iets scheef achter het stuur
zit. Op zich is dat niet lastig maar het
vraagt even gewenning. De opbouw van
het dashboard is logisch, links bevinden
zich de knoppen en bedieningshandels
voor alles wat met de verlichting te maken
heeft en rechts die voor alles wat met de

13

spiegels van binnenuit verstelbaar en ook
zijn er overal bergruimtes aangebracht,
zoals bijvoorbeeld portiervakken, de
kofferruimte is groot en makkelijk bereikbaar want het kofferdeksel loopt tot de
bumper door, zodat hoog tillen bespaard
blijft.

Prestaties
Topsnelheid 180 km/h. Acceleratie van O
tot 100 km/h in 12,5 sec. Gemiddeld
brandstofverbruik tijdens de test I op 12

Geld
ƒ 30.945.- mcl. BTW Motorrijtuigenbelasting van ƒ 537,-totƒ 556,-perjaar.

Grapje
Een extra grapje is de neerklapbare achterbank zodat deze vierdeurs sedan toch
nog een enorme laadvloer kan krijgen.
Deze Vectra wordt voortbewogen door
een motor van 1800 cm3 en deze levert
een vermogen van 65 kW bij 5400 omw&
min. Een grapje van de electronica bij

Techniek
Motor: dwars voorin geplaatste viercilinder in lijn (S 6) Cilinderinhoud
1796 cm3. Boring x slag 84,S\79.5
mm. Compressieverhouding 9.2 l
Max. vermogen 65 kW bij 5400
omw/nun. Max koppel 143 Nm bij
3000 omw/mm. Electromsch geregelde carburateur. Voorwielaandri]ving
Vijfversnellingsbak met achteruit
Wielophanging \oor onafhankelijk,
veerpoten. schroel'veren. dwarsstabilisator Achter onderling \erbonden draagarmen. schroei veren,
dwarsstabilisator.
Suuinnnchting
tandheugel Remmen \ oor/achter
schijven/trommels, rembekrachtiger
en remkrachtbegren/er handrem op
de achterwielen Wielbasis 260 cm
Spoorbreedte voor/achter 142/142
cm Lengte 443 cm. breedte 170 cm.
hoogte 140 cm. Massa 1020 kg
Max. aanhanggewicht 1250 kg gcremd Tankmhoud 61 1. Banden
175/70 R 14.

ond en glad
•t eerste dat opvalt is natuurlijk de nieuw
uirnide carrosserie, die best gelijkenis
rtoont met zijn grotere broer, de OmeDe afwerking is rond en glad, zoals we
\\end zijn bij de moderne automobie, De voorkant loopt glooiend af, wat
nstig is voor de luchtweerstand maar
ardoor wat onoverzichtelijk is bij het
parkeren. De zijkanten zijn voorzien
n stootstrips om parkeerschades legen te
.111, evenals de kunststof bumpers voor
.ichter. Verder is over de buitenkant
mig spannends te vertellen. Binnen
nden we - wat we eigenlijk niet gewend

Conclusie
Het is mij duidelijk waarom je de Vectra al
in behoorlijke aantallen over onze wegen
ziet rijden. Hij heeft een gunstige prijs van
ƒ 30.945,- en daar heb je een ruime auto

iVutonieuws

(Advertentie)

door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

EEN ANDERE AUTO KOPEfjf

jc2in februari zijn 18 auto-alarmsystedoor TNO/TBBS goedgekeurd.
ust deze goedkeuring is het vooral van
lang dat een autobeveiligingssysteem
kkundig wordt ingebouwd, wil het goed
adequaat functioneren. In samenwering met RAI en BOVAG is daarom een
kenningsregeling voor inbouwstations
igesteld. Key Stop auto-alarm is een van
TNO-goedgekeurde autobeveiligings,temen en wordt in Nederland geleverd
ior T&A Engineering uit Leersum. T&A
il het alarmsysteem leveren aan erkende
bouwstations en auto-importeurs. In
ederland hebben Alfa Romeo, Fiat en
ub inmiddels het auto-alarmsysteem
ey Stop in hun standaard accessoiresikket opgenomen. Naast deze merken
ordt dit systeem in andere Europese lann onder andere ook al gevoerd door Jaur. Lancia, Mercedes en Range Rover.
fhankelijk van de uitvoering/automerk
st het complete Key Stop alarmsysteem
clusief kabelset met gemonteerde stekrs van 1195 tot 1325 gulden (exclusief
TW).

Geen vals alarm
Een van de bijzonderheden van het Key
Stop autobeveiligingssysteem is dat in het
alarm een zogenaamd 'pré-alarm' is ingebouwd. Hierdoor wordt voorkomen dat bij
elke (korte) stoot tegen de auto het alarm
begint te 'loeien'. In tegenstelling tot andere merken wordt Key Stop geleverd met
een complete - eventueel op het automerk
afgestemde - kabelboom met gemonteerde
stekkers. De kabels en stekkers van dit
systeem zijn goedgekeurd door de verschillende automobielfabrikanten. Naast
het voorkomen van een verkeerde aansluiting bij het installeren heeft de complete kabelset tot gevolg dat de inbouwtijd
van twee tot vier uur kan blijven. Key Stop
wordt geleverd met een radiografische afstandbesturing (PTT-goedgekeurd) in de
vorm van een sleutelhanger. De afstandsbesturing kan tevens het centrale deurslot
van de auten. De garantie op het complete
auto-alarmsysteem van Key Stop is een
iaar.

verwarming en ventilatie van doen heeft.
Een overdaad aan klokken is er niet maar
het noodzakelijke is aanwezig, een snelheidsmeter met kilometerteller met links
daarvan de brandstofmeter en rechts een
temperatuurmeter. Daaronder zijn alle
controlelampjes aangebracht. Het stuur
ligt door zijn formaat en dikte prettig in de
hand. Achterin is het ook goed toeven en
voor de benen is er ruimte genoeg, alleen
door de aerodynamische vorm van de
koets is de hoofdruimte niet overbemeten.
Zoals gezegd ademt het interieur gewoon
prettige luxe uit, wat ook komt door de
verwerking van veel stoffen bekleding.,
die overal is toegepast. Bovendien - laten
we dat niet vergeten - zijn de twee buiten-

deze Vectra is dat er naar keuze loodhoudende, loodvrij normaal of Eurosuper getankt kan worden, dat is een kwestie van
kiezen en een stekker in de motorruimte
omdraaien.
De prestaties die de Vectra levert zijn zeer
acceptabel, de topsnelheid bedraagt 180
km/h en accelereren van O tot 100 km/h
doet hij in 12,5 sec. Wat echt opvalt is de
rust tijdens het rijden. Het ontbreekt namelijk aan njwindgeluiden en de motor
doet zijn werk eveneens fluisterend, wat
het comfort op een hoog niveau brengt.
Ook wat betreft de wegligging is het een
brave automobiel. Hij blinkt niet uit in zijn
wegligging maar heeft ook geen nare
trekjes of een onrustig stuurkarakter. Al-

in handen
5.500,7.500,10.500,15.000,20.000,40.000,60.000,-

48 mnd.*
143,03
191,72
266,10
380,15
506,87
1006,38

96 mnd. *

60 mnd.*
120,48
160,89
222,88
318,41
424,55
841 ,56

120 mnd.*

221,295,591,886,-

"Langer dan 60 mnd. voor woningverbetering,
boot of caravan
*Andere looptijden en bedragen mogelijk
*Geen informatie bij werkgever
*Vlot en diskreet
*Rente fiskaal aftrekbaar
*Meestal kwijtschelding bij overlijden

DOORLOPENDE KREDIETEN

Bedrag
1 1 .000,16.000,30.000,41 .000,50.000,-

1Ê1,255,511,-' fa
767,- 10,2%

Aflossing Rente
per mnd. per mnd.
0,87%
220,320,0,83
0,83
600,0,81
820,0,81
1000,-

Ik wil het volgende bedrag lenen:
G
D
D
D
D

BEL NU

f
f
f
f
f

1.000,3.000,5.000,7.000,10.000,-

D
D
D
D
D

f 12.000,f 14.000,f 15.000,f 18.000,f20.000,-

D
D
D
D
D

f 22.000,f24.000,f25.000,f28.000,f30.000,-

D
D
D
D
D

f 34.000,f35.000,f40.000,f50.000,f 60.000,-

per maand

Ik wil terug betalen ƒ

cfo

Naam
Adres
Postc./woonplaats-Geb datum —
-Netto inkomen •

Tel

Beroep

05270-16991

Vult u deze informatiebon in, knip hern uit en stuur hem op in een
gesloten enveloppe zonder postzegel aan: Becam, Antwoordnummer
1602, 8300 WJ Emmeloord. Wij sturen u dan een gratis offerte.

ma-vrij van 09.00-19.00 uur,
za. van 11.00-14.00 uur

SM 1954
TE KOOP AANGEBODEN

Autoruiten en kentekenplaten
ook voor lekkages van voor-of
achterruiten (met garantie).

Peugeot 205 Accent
bouwjaar oktober 1986

Bel 020-739931

Vele extra's zoals wit gespoten bumpers, spoiler, achterruitwisser, digitaal dashboardklokje, brede banden etc.
Inlichtingen: 16022 na 20.00 uur.

of na 18.00 uur 02507-14634
Wika is echt de goedkoopste

BECAM leent u geld! Lopende lening geen bezwaar!^

Door de goede aeroiiyiiaini.\clie vorm van de Veen n produc. een üe;e ~o i>i>ed al\ geen
njwindgehnd.

ioedgekeurd auto-alarm
rooral vakkundig inbouwen

WIKA B.V.

voor, die uiterlijk niet opvalt maar van
binnen zeer zeker door zijn comfortabele
afwerking. Ook opvallend is zijn stilte
door het bijna ontbreken van rijwindgeluioen en tevens doet de motor zijn werk
zonder duidelijk hoorbaar te zijn. Het enige dat tegenviel was de zware besturing
maar door de aanschaf van een stuurbekrachtiging is dit euvel natuurlijk verholpen. Een ander sterk punt is de veelzijdigheid m het leveringsprogramma want bij
de Vectra is er voor elk wat wils en in vele
prijsklassen wat te koop.

leen bij lage snelheden valt het sturen niet
mee, dat gaat zwaar, hetgeen vooral lastig
is bij het inparkeren. De motor is opvallend soepel zonder dat hij echte sportieve
aspiraties heeft maar dat hoort bij het gehele comfort.

DE MEESTE GEIN
OP HET DORPSPLEIN

Wacm met koffie zeggen
als iemand een
^^ ^^
KO-

KO-

KO-

kopje thee hè s te IL

Kleur: wit km 44.000

Dorpsplein 2 Zandvoort
Tel. 02507-19455

Stotteraars weten heus wel wat ze

gauw de spanning Zo komt een gesprek

stotterproblemen bij zichzelf in hun gezin

zeggen willen, dus in de rede vallen helpt

vlotter opgangen gaan we elkaar oolc

of naaste omgeving 01808-1531 of SVS

niet Geef ze liever even de tijd om uit

een beetjebeterbegrijpen Doenwedat 7

hun woorden te komen Dat vermindert al

Informatie

voor alle mensen met

Postbus119 3500 AC Utrecht
( * * ' < • / s / * * f frr«t <i r s c v r / ï */«• / i j tl.

PubUdtic aangeboden door dit bldd m Sdmcnwcrluno mrt dr Stichting Idccl. Peel im

Algemeen
* Ster Garant -k
)OSE
1988

Te Koop Diverse Inruilauto's,
APK gekeurd:
Kadett 1.2, 4-drs.,6-'82, ƒ 6500
. 1987 Galant 1.6 GL, LPG,
E
1986
3-'83, ƒ6750
3 T aut
1981 Citroen GSA Club Break, LPG,
TE, aut
1987
3-'84, ƒ5750
.1987 Peugeot 505 6L Break LPG,
Diesel 2.5
1988 o b.,
12-'83, ƒ8950
3 Diesel
.1988 Renault 4 L,
11-'84, ƒ5250
Fiesta ..
. 1987 Renault 11 Van D, 1-'86, ƒ 7250
Renault 5 TL,
3-'81J2750
Ford Capn 1.6, 6L, 1-79, ƒ 2750
Lada 2105, LPG, 4-'82, ƒ 1500
VW Golf S aut, 3-77, ƒ 1500
VW Golf Van D, 7-'85, ƒ 9950
Mercedes-Benz dealer
'sonen- en Bedrijfswagens VW Golf Carry D,1-'85, ƒ7250
°' Aalsmeer, Schiphol e.o Suzuki Carry,
7-'81,j f 1750
BEREBEIT, AMSTELDIJK 25,
. 02977-24364
020-6627777

Biemond

h

Autoveiling **

et Olympisch Stadion Am'dam Reeds 28 jaar iedere
andag Inbreng vanaf 09 00
Aanvang veiling 13 00 uur
' inlichtingen 020-473004.

Berebeit

T k Combicamp Easy '87, als
nieuw en veel extra's, ƒ5500.
Tel 020-315470
T k gevr. ELK merk auto a contant, met vnjw bew, géén
sloopauto's. 02990-37825

t QMVYii f'"'j'srcsa9s230E
~~_,~.>v*ue!i tói< ie «»,-»_,.v
o*v nei <
,,. ,v-a, nrt
«O &8Ï -b| «'.^^- '8?, LOG, nieuwsteT modet, ,.feOOO, ƒ M2SO OOOOQOÜOÖ
- '"*ejoptj *
*
' "* -"-- - - -- - - - - - -

1e 10 echte autorijlessen
ƒ25 PER LES
Korting op theorieboekjes
en theoriecursus
Telefoon
Amsterdam
020-853683
Purmerend
02990- 40087
Zaandam
075-174996

W

i.6

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Probeer maar eens het
verschil tussen
1 jaar of 20 jaar ervaring'

Autorijles
Schakel
+ automaat
+
VRACHTWAGEN
Dmsdagsavonds theorie LEMSTRA,
Weesp 02940-12656 of 14797
AUTORIJSCHOOL DEGRO
Praktijkles ƒ 40 per uur
Theorieles gratis

Tel 075170562
Voor f 12,50 (mtroductiepnjs)
uw auto verkocht in
„SHOWROOM , de nieuwe
autorubriek voor Amsterdam
en omgeving Oplage 730 000

ex Tel 0206658686

Autosloperijen

Autosloperij Deen
inkoop loop en sloop

35 APK GEKEURDE auto's, tot A P C occasions, als u 't goed
1986, ƒ 650 tot ƒ 8250 Inr, fin , wil doen, Ruysdaelstr 77-83,
gar mog. Den Bnelstraat 18, A'dam-Z Info 020-798304
MITSUBISHI L 300 25 dies
A'dam, zijstraat Haarlemmer- AUTOBEDRIJF ST BAVO, Gep! MERC 813, met 7 m nw type, ong '87, 53 000 km
weg bij molen DonderHaarlem verkoopt uw auto bm- laadbak, APK 12-9-'89, i z g st Vr pr ƒ15500 excl BTW
dagav geopend 020-844079. nen 4 weken zonder kosten m '83, ƒ14000 02502-9283
Gar GEUKENS, 020-364759
MAN 22280, bj '78, multilift en
ALBATROS Amsterdam C.V uwerzijds. 023-350144
T
k GEVR VRACHT- en
Auto's v a ƒ3000 01725-72481 kraan, APK 12-'89, ƒ 18 750 ex BEDRIJFSAUTO'S
official Alfa-Romeo-Dealer
Tel
020-326700 of 035-41162
voor nieuw en bijna nieuw1
02502-9283
v.d Madeweg 35 A'dam
(bi| MAKRO) Info 020-934863 25% contant, rest 12-24 mnd

Bedrijfsauto's

Huurkoop

Accessoires en onderdelen

Beschadigde auto's
„ SHOWROOM ", de nieuwe
autorubriek voor Amsterdam
en omgeving Oplage
730 000 ex Tel 020-6658686

Klassiekers en oldtimers

Huurkoop

20 jaar Michel

JO.
. 12" 75,

>°rd 20 S
.
. 4-'84 CENTRUM AUTO'S b a Ford
l 16 D Stat .
7-'85 Sierra 1 6 Luxe, '83, uitv 5-drs.,
tot 16 D Stat .
3-'86 zeer mooi, let op11 ƒ 8950 Opel
tot 12 LS Stat ,LPG 8-'85 Kadett 1 2 S, juni '84, 3-drs ,
tot 16 LS, LPG
6-'87 metallic, ƒ 8950 Mitsubishi Colt
tot 13 LS, LPG
9-'86 GL, m '87, 5 versn, nieuwtot 12 LS, LPG
6-'86 staat, ƒ 13 950 BMW 315, m
c
°na 16 S, LPG
9-'86 '83, nwe APK, ƒ 7750 MitsubiM
W 315
3-'83 shi Galant 1 6 GL, nw model, LET OP ! Inkoop loop-, sloop-,
ab 9000i
11-'86 085, met LPG, ƒ 9950 Daihatsu schade- en defecte auto's, oprr
a 16L, LPG
5-'86 "harmant 1300 Luxe, 4-'86, 1e laaldienst door geh NederJ
9eot 305 Break, LPG 10-'85 eig , splinternieuw, ƒ 8750 Mit- and 020-104155 of autoJ
9eot 309 GR . . . 6-'86 subishi Sapporo 2000 GL, m. :elefoon 06-52140293
'sche928 . . . 2-'80 '82, radio/cass., zeer mooi,
a
nt 16 EL, LPG.
,1-'86 ƒ4950 Toyota Corolla 1 6 GL,
% 13 DX
1-'84 nw model '85, zeer compl
*d 20 S . . . . 7-'85 uitv , meuwstaati' ƒ 10 950 CLASSIC Sportscar Holland,
'°èn BX, 14E.LPG . 6-'86 Opel Senator 2 5 E, nw model, Jweg 997, Hoofddorp. MG
84, 1e eig., 60000 km, veel Midget 72 en '79 v.a ƒ 7500
extra's, ƒ 14.950 Weekaanbie- MG B 76, '77, 78, '80, va
dmg! i Nissan Bluebird 1 6 LX, ƒ12000 MG B GT,'74,1e eig ,
bumpers,
bj '88, 1e eig, 14.000 km, Dlauw, chroom
stuurbekr, nu voor ƒ 19 990' spaakw, erg mooi Porsche
autobedrijven
BETROUWBARE adres VW Golf C, bj '86, zeer spor- 356, voor restauratie Jaguar
een GOEDE OCCAS- lef, spec grille etc , ƒ 15 950 XK 120 Roadster, voor restauKeuze uit + 50 auto's Ford Taunus 1 6 L Statiuncar, •atie. Jaguar XK 150 Coupe,
m. '82, nwe. APK, ƒ 3750 Maz- voor restauratie Austin Healey
Ged Singelgracht 22
berend Tel 02990-26561 da 626 20 GLX Coupé, '87- 3000 MK l, harde auto, techuitv, LPG, el ramen etc, nisch perfect Sunbeam Alpi15 950 VW Passat CL Diesel, ne, '67, ong lak. Div Chevrolet
ƒ150 p m 02979-11192 m. '87, 1e eig., 4 -f E-bak, wei- Corvette Cabriolet, m nw.st
iebruikt plaatwerk voor Austin
nig km's, ƒ15950 Renault 5
L, '82, zeer mooi, ƒ 3250 Alle Healey, Tnumph TR 3-4-6
c
slica,
Merc
,
Golf,
Opel,
a
auto's APK-gekeurd, inruil en Tel • 02503 - 39650.
au!
t Suzuki, Mini, Mazda, manc. mog Westerstraat 103DS 19 Pallas 1966 zwart 100%
'da aut. BMW v a ƒ 3000
05, Amsterdam 020-248131 1e lak weinig km Een droom
c
ontant, geen bankmfo
Donderd koopavonc1
f15000 Tel 020-265538

, BOVAG GARANTIE
STELDIJK 25,020-6627777
Plevier

. fivTüiVYys:
-'• oüüülw-*'

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN

otto
nieuwenhuizen
b.v.
Overtoom 515, telef.129804
Amsterdam

Groene VOLVO Amazone, bj
'69, m mooie staat, goed on- Voor uw auto-interieur, en inbouw Sunroofdaken, alarmmst,
derh auto, voor dagelijks ge- electr ramen, etc naar Snel-Bekledmg, Helicopterstr 9,
bruik Trekh, sunroof, vr pr A'dam-W Info 020-179493 Kuiperbergweg 6 020-911981
ƒ 5000 mcl APK en tax rapp
Telef 020-271290 's avonds en LPG-INBOUW nu zeer voor- Onderdelen Nissan, Micra,
delig met 2 jaar garantie, ook SIERRA, Audi 100 Avant en
020-5403209 overdag
rep telef 020-182163
Fiesta Uit recente schadeMG B GT, 1974, PERFEKTE
auto's BEEN, 02977-27262
Off
Road
BANDEN,
7650-16,
staat, beige, ƒ 18000
va ƒ35 Knooks Landrover,
Tel 023-283543
Brabebo
'urmerend 02990-27257
PEUGEOT 404 Sedan '64, wit,
Autorecycling
BV
ong inter, uitst st, imp Z - AUTOBANDENUITVERKOOP'1
Het centrale punt
Vele
maten
voor
lage
prijzen
Frankr, 125 000 km, LPG, tecm Midden-Nederland
tyl, APK sept. '89, pr ƒ7500 Speciale aanbieding 4x 195voor al uw
55-15, mcl balanceren, ƒ200
020-128829/6626466 (werk)
De Wittenkade 69, 020-846276
auto-onderdelen
Tka WILLY'S Jeep, 1984, in
Tevens div. auto's en schadeprima staat, ƒ 9500. Austin Ten, AUTOBANDENUITVERKCOPi1 auto's, ook Tax-Free Op alle
1932, m prima staat, ƒ16500 Vele maten voor lage prijzen techn ond 3 mnd garantie
Feldmeister tractor, 1956, 1-cil Speciale aanbieding 4x 195- Telef 02979-83463/85307, fax
65-15, mcl balanceren, ƒ 200
ƒ2500 02502-6938
De Wittenkade 69, 020-846276 02979-11128

Autobedr A S H , specialist m
gebr en nieuwe VW- en AUDIonderdelen, evt met mb van
motoren, versnellmgsbakken,
aandrijfassen enz , mcl 3 mnd
100% gar en plaatdelen gesp
m de kleur Tel 075-171505
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht Ruilstarters en dynamo's, alarm en verlichlmg Valkenburgerstr 134,
tpi n?0 240748
BRASPENNING BMW T k onderdelen, nieuw/gebruikt Tel
020-319431

Service en
reparatie
Autospuiterij Smit voor al uw
autoschade en spuitwerk

Bolbaken 4, Zaandam
Tel 075-159042/177822

Benzine- en dieselmotoren

Toros Motor B.V.
Revisie en motordelen
Adam, 020-6651403/920114

Auto demontage-bedrijf
TOTAAL LOS'
Garage ROBe, gespec m rem- In- en verkoop van loop- en
men en fricties, Comeniusstr sloopauto s met geldig kente455, 020-177388 Lid BOVAG ken Wij geven wettige vrijwanngsbewijs T k 2e-hands
Grote sortering ONDERDELEN auto-onderdelen
van alle schade auto s, alle Westerstraat 13A Purmerend
merken, alle bouwjaren
Tel 0299020899
Ravenstijn 02502-5435
Autosloopbedr Onne van de
CARFIX groothandel gespecia- Stadt, mk v sloop en SCHA
liseerd m Franse onderdelen DEWAGENS, verk auto-onderNwe Hemweg 6L, 020 880348 delen Rijshoutweg 4, Zaandam Tel 075 165272

Aanhangwagens/
(boot)trailers
Te koop gekeurde
TANDEMASSER, ƒ 1750
Tel 020-122691

Autofinanciering en verzekering
Een bekeuring is duur,
sluit nu een

autoverzekering
en betaal per maand
Tel 02285-17907

Ook voor goedkope occasions Waarheen?
Kattegat 15, Zaandam Tel 075-166285

ZOEK NIET VERDERi Goedk
AUTOVERZ en FINANC tegen
aantrekkelijke maandpremies
Bel vrijblijvend
R de Vries, 020-997464

Rijscholen
Autorijschool DIK MILET
1e 10 lessen a ƒ32 per uur
Gratis halen, brengen Tel 020942145

„SHOWROOM',
de nieuwe autorubriek
voor Amsterdam
en omgeving

RIJSCHOOL CELIE
praktijk 1e 10 lessen ƒ40 p/u
Theorie 2 proefex a ƒ 6,25
Tel Amstelveen 020-416607

Tot 30 juni aantrekkelijke
introductiekorting
Tel 0206658686

AUTOSLOPERIJ
AMSTELVEEN
<oopt alle loop- en sloopauto's Tel 020-458494 of
n?508-1315

Naar Deen

Autosloperij A de Liede
Neem geen risico ong
PTT vrijwaring RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel 020 198691
Autosloperij De TOEKOMST
nkoop loop, sloop schadeauto s Tel 023339902-351501
na 1700 uur 023324073
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan
Tel 020361178 / 02907-6248

Centerparts
vraagt sloop en schadeua
gens Origineel R D W -vrijwa
ring De hoogste prijs en geen
risico Tel 107942 of 107946

Auto's te koop gevraagd

Autosloperij Hemmo Romp
geeft wettige vrijwaring voor uw
loop-, sloop- en schadeauto's
Gebr onderdelen, nw plaatwerk met 40 50°o korting
Neckerstraat 20, Purmerend Tel 02990 36372
Zaterdags geopend
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw bewijs Tel 020-105478

Handelaar ol particulier
Uw auto(s) aanbieden in
SHOWROOM is de manier
Tel 0206658686

HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto, a contant met vnj- T k gevr TOYOTA CARINA
wanngsbewijs, geen sloop- 4-drs , v a bj 79 lot 82
auto s Tel 02990-37825
Tel 070-892686
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(* introductie-aanbod, vanaf 30 juni f 25-.)
Vandaag start in deze krant de nieuwe autorubriek
SHOWROOM. Onder deze noemer staan in het vervolg elke week alle
auto-advertenties bijeen van particulieren en autobedrijven die gebruikte auto's te koop aanbieden, gerangschikt naar merk. Wat is het
voordeel van adverteren in SHOWROOM ten opzichte van andere
autorubrieken?
De oplage: 730.000 exemplaren.
SHOWROOM heeft een enorm bereik. Want uw advertentie
komt niet alleen in Het Parool, maar óók in alle nieuws- en huis-aanhuisbladen van Weekmedia. Met een oplage van maar liefst
730.000 exemplaren. U loopt dus de kans dat ruim 1 miljoen mensen
uw auto willen kopen. En let u eens op de prijs. Voor een advertentie
van 3 regels in SHOWROOM betaalt u slechts f 25- (excl. 6% BTW).
Introductie-aanbod: 3 maanden.
Van 7 april t/m 30 juni willen we u op een voordelige manier
kennis laten maken met SHOWROOM. Voor een advertentie
van 3 regels betaalt u in deze periode slechts f 12,50 (excl. 6% BTW).
Dat is dus een korting van 50%. Dus: vul de bon in en profiteer van
deze aantrekkelijke aanbieding.
Wanneer komt uw advertentie in SHOWROOM?
SHOWROOM verschijnt - echt waar - vier dagen per week:
op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Voorbeeld: u geeft uw
tekst door op donderdag. Uw advertentie komt dan al de volgende
dag (vrijdag dus) in SHOWROOM van Het Parool. Vervolgens in
de week daarna op dinsdag huis aan huis in Zaanstad en Waterland,
op woensdag en donderdag huis aan huis in Amsterdam/Amstelveen,
Weesp, Haarlemmermeer, Amsteiland, Meerlanden en Zandvoort.
Totale oplage: 730.000 exemplaren.

Wanneer moet uw tekst bij ons binnen zijn?
Als u uw advertentie op donderdag vóór 20.00 uur opgeeft,
dan starten de plaatsingen op vrijdag in Het Parool en vervolgens in
de week daarna op dinsdag, woensdag en donderdag in denieuwsen huis-aan-huisbladen. Geeft u uw advertentie dinsdag vóór
16.00 uur op dan starten de plaatsingen op woensdag en donderdag
in de nieuws- en huis-aan-huisbladen en wordt vervolgens op
vrijdag in Het Parool en in de week daarna op dinsdag in Zaanstad en
Waterland geplaatst.
SHOWROOM verschijnt in:
Het Parool.
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant,
De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De Purmer,
De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper/Muider Post, Badhoevese/
Slotense/Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Hoofddorps NieuwsbladA/enneper Nieuwsblad en Zandvoorts Nieuwsblad.
De tarieven
3 regels
f 25,Voor elke extra regel f 11,-

mm-prijs
f 5,67
mm-prijs met vignet f 6,10

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

r

I

fll

%

(Geldig van 7 april t/m 30 juni 1989.)
Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen in de autorubriekSHOWROOM:
Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten tellen
voor 1 letter. Minstens drie regels beschrijven.
prijs
prijs
excl. 6% incl. 6%
Aantal regels
BTW
BTW

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

l
-. U

12,50
182350
2934,50
4045,50
51,-

lj
l

l

^ l

±L

j i

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Startdatum*:
Telefoonnummer:
Handtekening:

13,25
19 08
2491
30,74
36 57
42,40
48 23
54,06

.

* Alleen een woensdag of een vrijdag im uilen.

*Normaal f 25- voor drie regels.
Van 7 april t/m 30 juni 50% korting,
dus drie regels voor slechts

f 12,50

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD, Amsterdam, of afgeven: Het Parool, Wibautstraat 131 /Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56;
Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 13; Zandvoort,
i Gasthuisplein
bastnuispiein 12.
\L

HET PARGDL De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
020 - 665 86 86

Nieuwsblad

Staat uw auto
al in de

Nieuwsblad

(Zie elders in deze krant.)
Donderdag 20 april 1989

Los nummer ƒ 1.25

49e jaargang nummer 16

^edia

Editie 30

Oplage 4650

Percentage overtreders lager dan elders in de regio

Automobilisten scorenhoog
met gebruik van autogordel
ZANDVOORT - Intensieve controles op het dragen van de
autogordel hebben al meer dan vijftig automobilisten een bekeuring gekost Sinds afgelopen maandag houden agenten vrijwel dagelijks auto's aan in het kader van de actie 'Niet dragen is
betalen', welke momenteel in de hele provincie Noord-Holland
wordt gehouden De Zandvoortse politie is niet ontevreden over
het resultaat, omdat het aantal overtreders in deze gemeente
ongeveer dertig procent lager ligt dan elders in de regio

gemiddeld 10 % scoort Zandvoort
nog betrekkelijk laag ten opzichte
van de rest van de regio, laat hij
weten In Haarlem en Hoofddorp
ligt het percentage met gemiddeld
40 % beduidend hoger

De automobilisten werden afgelo
pen maandag m de ochtenduren op
de hoek van de Dr G A Gerkestraat
/Haarlemmerstraat geconfronteerd
met een tactisch opgestelde fuik van
de politie Al tijdens deze eerste ac
tie waarbij vierhonderd auto's werden gecontroleerd, vielen er tweeen
veertig automobilisten door de
mand Zij werden zonder pardon op
de bon geslingerd Evenzo verging

Alle excuses voor het niet dragen
van de autogordel hebben de Zand
voortse agenten al moeten aanho
ren De varianten zijn legio, aldus
Hans van de Bos Het meest favorie
te excuus is dat men het vergeten is
Maar ook de angst om met een auto
gordel om te water te raken, scoort
erg hoog "Onzin", vindt de briga
dier, "proeven hebben namelijk uit
gewezen dat te water raken met een
snelheid van 65 kilometer per uur
overeenkomt met een frontale bot
smg van 50 kilometer tegen een ste
nen muur" Met de actie, die tot en
met 12 mei duurt, wordt de automo
bilist er op gewezen dat het dragen
van autogordels nodig is en wel de
gelijk zinvol

het een aantal weggebruikers later
op de middag, toen de agenten hun
post naar de Zandvoortselaan had
den verplaatst Tijdens deze contro
Ie op het verkeer uit beide richtm
gen, werden nog eens tien automobi
listen bekeurd
Toch is brigadier Hans van de
Bos, coördinator van de actie, niet
ontevreden over het resultaat Met

Bom-melding legt verkeer lam

o Dokter Mol kijkt terug
op vijfentwintig enerverende jaren als huisarts m
Zandvoort.
Pag. 3
» De gemeente Zandvoort heeft een unieke expositie binnen haar grenzen.
Pag. 3

Excuses

e Een aantal junioren van
Zandvoort '75 werd afgelopen week m de bloemetjes gezet.
Pag. 5
• De Zandvoortse politie hield maandag ter hoogte van het Huis m de Duinen automobilisten uit beide richtingen
aan

Foto Bram Slpcn

Engels Torquay enthousiast over
sportuitwisseling met Zandvoort

ZANDVOORT De exploitanten van de Shell-stations aan de
Boulevard Barnaart en de Dr G A Gerkestraat kregen zaterdagZANDVOORT - Met de
ochtend beide een bom-melding binnen Het Zandvoort in en
sportverenigingen uit de Zuiuitgaande verkeer moest worden stilgelegd De man aan de
De agenten hebben de opdracht d Engelse plaats Torquay heb
telefoon maakte zich bekend als lid van de RARA-groep
om alleen repressief op te treden, ben vergaande besprekingen
Allereerst werd het Shell station de echter niets op Op beide locaties wat betekent dat overtreders onmid
aan de Boulevard Barnaart gebeld werden geen verdachte voorwerpen delijk op de bon worden geslingerd plaatsgevonden om afspraken
met de mededeling dat er bij een van aangetroffen, zodat de veiliheids Er is dus geen pardon voor degeen te maken voor een sportuitwis
de pompen een bom zou zijn ge maatregelen na een uur weer kon die geen gordel draagt Desondanks sehng met Zandvoort Waar
vindt de politie, die voorlopig onver schijnlijk zal deze voor het
plaatst Kort daarna kreeg men bij den worden opgeheven
droten doorgaat met het uitdelen eerst plaatsvinden in mei 1990
het benzinestation aan de Dr G A
Diverse Shell stations in Neder van bekeuringen, veel begrip bij de Daarbij wordt ook gedacht aan
Gerkestraat een identieke melding
land zijn al het slachtoffer geworden Zandvoortse automobilisten Met sporten voor minder-validen
binnen

de verenigingen aldaar De sportuit
wisseling zou m het weekend van 12
of 19 mei kunnen plaatsvinden,
waarbij de Engelsen naar Nederland
komen Zandvoort brengt het jaar
daarop een tegenbezoek
Gedacht wordt aan een zestal
sporten, waarschijnlijk voetbal,
zwemmen, judo, hockey en een of
meerdere sporten voor minder vah
den Over dit laatste zal nog contact
opgenomen worden met Nieuw Uni
cum Aanvankelijk kwam ook tennis
De speciaal opgeleide 'bomver van vernielingen of andere sabotage deze aktie wil de overheid bereiken
Burgemeester Van der Heijden en m het rijtje voor maar omdat de
kenners' van de Zandvoortse politie acties, in verband met de aanwezig dat het ongevallen percentage in
troffen ter plaatse de nodige veilig heid van de ohegigant in Zuid Afn 1992 met mmstends 24 % procent is de heer Wertheim, voorzitter van de competitie in mer nog m volle gang
teruggedrongen
Sportraad Zandvoort, zijn enige tijd is, kunnen deze sporters waarschijn
heidsmaatregelen
Voorzichtig ka
geleden naar Engeland getogen om lijk niet in aanmerking komen Eni
heidshalve werden de pompstations
de eerste contacten te leggen De col ge kritiek was er vanuit de Sport
gesloten en het verkeer werd tijde
(ADVERTENTIE)
legae in Torquay waren zeer enthou raad vergadering wel op de keuze,
lijk omgeleid De Gerkestraat en de
siast, zo het Wertheim maandag tij die te bepeikt zou zijn Volgens
Zandvoortselaan waren zo enige tijd
dens de vergadering van de Sport voorzitter Wertheim worden er in
afgesloten voor alle verkeer
raad weten Zo ook de besturen van Torquay geen andere sporten beoe
Een intensieve speuractie van de
fend, maar is het wellicht mogelijk
plaatselijke bomspecialisten lever

compulcf hou/e
_

Landelijke
j
Bibliotheekdag ;
ZANDVOORT - De activi- *
teiten van de Openbare Bi
bliotheek aan de Pnnsesse- \
weg staan zaterdag in het
teken van de Landelijke Bibhotheekdag
Met deze Landelijke Bibho
theekdag willen de Nederlandse
bibliotheken meer aandacht
vestigen op de diverse materia
len die zij bezitten, en de ver
scheidenheid daarvan Men be
schikt over van alles wat maar
met informatie en ontspanning
te maken heeft, in woord, beeld
en geluid Daaronder bevinden
zich ook allerlei folders over
cursussen en opleidingen De
onderwerpen zijn zeer uiteenlo
pend De bibliotheek is zaterdag
van 10 00 tot 14 00 uur geopend
De koffie staat klaar, voor de
jonge bezoekers een glas limo
nade Voor degenen die nog
geen lid zijn, is er een voordelige
aanbieding men kan zich zater
dag opgeven voor een proefa
bonnement van drie maanden,
voor het bedrag van ƒ3, Hier
voor heeft men wel een geldig
legitimatiebewijs nodig Ook
voor mensen die al lid zijn, is er
een voordeel te behalen Maten
alen waarvan de uiterste mie
verdatum al verstreken is, kun
nen boetevrij ingeleverd wor
den, ongeacht of het om een
groot of een klem bedrag gaat
Daarnaast is er de gebruikelijke
verkoop van afgeschreven ma
tenalen tegen lage prijzen
ADVERTENTIE

NIEUW IN ZANDVOORT

Bloemen en Plantenshop

Veel succes
Theo en Helen
JAAP HAN EN BIRGIT
HANNY EN MAX SUZE
EN BOUWE JAN EN
KARIN DOLF EN ELLIS

Vondellaan 1, Zandvoort

Waterstanden
Datum

HW

LW

HW

LW

20 apr
04 05 1225 1615 ~-21 apr
0435 0024 1649 1225
22 apr
05 06 0044 1722 1255
23 apr
05 32 01 25 1751 1334
24 apr
06 05 01 55 18251404
25 apr
06 35 0236 1855 1434
26 apr
07 07 0306 1936 1505
27 apr
07 45 0340 2015 1550
28 apr
08 36 0435 21 25 1635
Maanstanden
Donderdag 21 apr VM 05 13 uur
Sprmgtij 23 apr 05 32 u NAP+101cm

•

RAAMSINGEL 32
32

~7 (zeven)JAAR' '~
/
TULIP

QUALIFIED DEALER
PC Compact 2 20Mb Harddisk 28ms

ƒ4490-

Hard- en software, bekende merken,naar keuze
diverse hardware
professionele software
• printers,
• tekst spreadsheet data base
• muizen scanners • financieel, voorraad, lonen twv ƒ 1 250 Accessoires en supplies naar keuze
• diskette-boxen standaards stofhoezen
• pnnterlinten papier, diskettes
twv ƒ 250 INCLUSIEF installatie, instructie en onderhoud
totSOjuni, totaal ex btw ƒ 4 195,Bel voorde condities
Ook u heeft recht op
de zeer gewaardeerde
service en nazorg van
Computer House Haarlem

Rijverbod

De vier actievoerders, die in Den
Haag de aandacht wilden vestigen
op de afkalving, vooral die op Texel,
waren initiatiefnemer Wilco Berg

'Even'winkelen en onderhouden sociale contacten erg belangrijk

Ouderen wonen liever vlakbij het centrum
ZANDVOORT - Ouderen willen liever centraal wonen dan
aan de rand van het dorp Hierdoor heeft men meer sociale
contacten en het gemak van
winkels m de nabije omgeving
Deze mening kwam duidelijk
naar voren tijdens een thema-avond, afgelopen maandag in
het NPB-gebouw, waar het onderwerp 'Ouderen en wonen'
centraal stond
De meeste bejaardenhuizen zijn
aan de rand van gemeenten ge
bouwd, omdat men er enige tijd gele
den nog van uit ging, dat ouderen
graag in een rustige omgeving wo
nen Het zestiental aanwezigen op
de thema avond dacht er duidelijk
anders over "Een mens wil ook wel
eens winkelen", zo werd er gezegd,
"en dan gaat het niet eens om het
vervoer" Belangrijk is, dat de win
kels vlakbij zijn, zodat men hiervoor
'even' de deur uit kan

ouder wordt, wordt het inkomen la
ger", was een van de redenen Boven
dien weerhoudt het hoge bedrag dat
men m het begin voor een bejaar
denwoning moet betalen, indien
men nog een eigen kapitaaltje heeft,
sommige ouderen om te verhuizen
Zelfs indien het bijna noodzakelijk
is om een woonruimte met betere
voorzieningen te betrekken
Voorzieningen, zoals hulp bij ziek
te, zijn voor een aantal ouderen een
voorwaarde om zelfstandig te kun
nen blijven wonen Dat men daarbij
op de kinderen kan blijven leunen,
bleek een verouderde gedachte Men
wil dan ook een goede centrale rege
hng voor een en ander Een andere
oplossing zou kunnen zijn, een
groepswoning te betrekken, met een
eigen ruimte Maar over het alge
meen voelt men hier weinig voor

omdat men bang is de privacy te
verhezen Bovendien vreest men
verplichtingen naar anderen toe
"En dat wil ik nu niet meer" aldus
een van de aanwezigen Aan de mo
gelijkheid om op een makkelijke
manier contacten te leggen en te on
derhouden, heeft men echter wel
sterk behoefte Hiervoor werd het
idee geoppeid in het dorp een ont
moetingscentrum m te richten

Logeerkamer
De woningen voor ouderen moe
ten meer bieden dan alleen een keu
ken, een woon en een slaapkamer
Vooral om een leuk contact met km
deren, kleinkinderen of anderen te
kunnen onderhouden, acht men het
wenselijk dat er in ieder geval een
logeerkamer is Daarnaast heeft

men ook behoefte aan een hobby
ruimte en een rommelhok In de
meeste bejaardenwoningen ont
breekt het nogal eens aan het een en
ander, omdat ouderen met of met
voldoende van tevoren worden be
trokken bij de bouwplannen' Wat
veiligheid betreft moeten er beugels
aangebracht worden, waar men zich
aan vast kan houden en rond de
woning verlangt men een goede ver
lichting Bij woningen op een hogere
etage acht men een lift wenselijk
ook al beseft men dat dit een dure
voorziening is
De aanwezigen achtten het erg zin
vol over deze zaken te filosoferen
Mini de Wolff zal de antwoorden
meenemen naai het Diensteneen
trum, het NPB zal in het komende
winterseizoen een avond orgamse
ren om over een en ander verder te
praten

om daarnaar m de omgeving van die
gemeente te zoeken
De kosten vormen nog een strui
kelblok Een ruwe schatting hiervan
komt op ongeveer tachtig gulden per
persoon Dit moet voor een groot
deel door de verenigingen zelf opge
bracht worden, wat zou kunnen be
tekenen dat sommige met mee kun
nen doen Volgens de heer Wert
heim is de burgemeester echter ge
negen, te bekijken in hoeverre subsi
die mogelijk is
Sportuitwisseling tussen Neder
landse en Engelse steden wordt ge
stimuleerd door de Anglo Nether
lands Sports Association, onder
voorzitterschap van Albert Milhado,
voormalig verslaggever van de Brit
se radio Het idee om Zandvoort er
bij te betrekken ontstond na een
ontmoeting tussen Milhado en
VVD fractievoorzitter Methorst

Busroute weer
als vanouds
ZANDVOORT - Met ingang
van dinsdag 18 april is de oude
busroute via de Dr J G Metzgerstraat weer m gebruik geno
men
Vanaf afgelopen dinsdag rijden de
buslijnen 80 en 81 weer als gebruike
lijk vanaf de Burg van Alphenstraat
via de Metzgerstraat naar de Jacob
van Heemskerkstraat De tijdelijke
route via de Boulevard Barnaart, m
verband met de bouwwerkzaamhe
den op de Dr J G Metzgerstraat,
komt hiermee dus te vervallen

mans strandjutter en schrijver, Ge
rard Zoetehef, strandexploitant,
Maarten Boon leerling hoefsmid en
Sü Boon, schipper op de boot naar
Vheland en bij robbentochten Von
ge week woensdag boden zij minis
ter Nelie Smit Kroes een petitie aan
om iets te ondernemen tegen de
strandafkalving "Niet met de vuist,
maar met een vriendelijke actie , al
dus Bergmans
' Met de storm van februari is er
bij ons zeven meter duin verdwe
nen", zo benadrukte Gerard Zoete
hef, tijdens een stop bij strandpavil
joen 'Freddy en Paul, de ernst van
de zaak "En toen was het zelfs nog
doodtij anders was het nog veel
meer geweest" De afkalving be
dreigt volgens hem vier unieke na
tuurgebieden op Texel, waaronder
de bekende De Slufter In de afgelo
pen tien jaar is er drie maal zand
opgespoten m totaal zo'n 9 miljoen
kubieke meter, maar dat is onder
tussen alweer weggespoeld
De strandafkalving doet zich langs
de hele kust van Noord Holland
voor zo stelden zij tijdens hun tocht

vast Paul Zonneveld, verbonden
aan de Nederlandse Vereniging
Strandexploitanten Noordzeekust
(NVSN), kon dit beamen Het viertal
was op dinsdagavond doorweekt
van de regen bij zijn strandpaviljoen
neergestreken, waar men weer op
verhaal kon komen De NVSN plus
Horeca Nederland en het Neder
lands Bureau voor Toerisme steun
den de actie van harte en hebben
daarom aan het viertal een brief aan
Smit Kroes meegegeven zo liet Zon
neveld weten
Onderweg ontmoetten de actie
voerders vele sympathisanten Een
hele klas uit Bergen had voor ons
allerlei aardigheidjes gemaakt en
daarbij kregen we ieder ook nog een
Mars en een gevulde koek Dat doet
je zoveel daar kon ik wel om jan
ken aldus Wilco Bergmans In
Zandvooi t kregen de paarden gratis
onderdak en verzorging bij Manege
Ruckert Het is een goede actie ,
verklaarde Ben Ruckert zijn gast
vrijheid, en daar help ik gi aag aan
mee

Eindsprint Zandvoortmeeuwen
Zandvoortmeeuwen heeft via een fantastische eindsprint haar
plaats m de vierde klasse van de zondagamateurs kunnen behouden De voetballers lieten dit weekeinde een van hun laatste kansen
om punten binnen te halen, niet onbenut Net als afgelopen weken
vindt men ook van deze belangrijke wedstrijd een verslag m het
Zandvoorts Nieuwsblad Wilt u wekelijks op de hoogte gehouden
worden van de sportieve hoogtepunten m deze gemeente neem
dan een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad Velen gingen
u reeds voor

IMieuw

Een en ander bleek uit de antwoor
den, gegeven op vragen, samenge
steld door mevrouw De Wolff, coor
dinator van het Centrum voor Vrij
willige Hulpverlening en tijdelijk
van het Dienstencentrum De orga
nisatie was mede in handen van de
NPB en de Lokale Raad van Kerken
Mini de Wolff wees erop, dat oude
ren er te vaak vanuit gaan, dat het,
wat wonen betreft, alleen maar mm
der kan worden in de toekomst Uit
onderzoek blijkt echter, dat ouderen
die vastbesloten zijn om zelfstandig
te blijven wonen, meer kans hebben
dat voor elkaar te krijgen

Naam
Adres
Postcode

Plaats

Giro/bank
Telefoon _

(i v m controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ425* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ2475 O jaar ƒ4475

Betaalbaar
Zelfstandig wonen heeft bij velen
de voorkeur Maar daarvoor moeten
bepaalde zaken anders geregeld
worden, zo kwam uit de groep naar
voren Een wens van de ouderen is
bijvoorbeeld ook, dat de woning 'be
taalbaar' is en niet honderden gul
dens van het pensioen opslokt "Als
je verhuist, kom je meestal voor een
hogere huur te staan Maar als je

• In verband met Konmgmnedag wordt er zaterdag 29 april een groots
Oranjebal gegeven. Pag. 7

Probleem strandafkalving doet zich
voor langs hele kustNoord-Holland

ZANDVOORT - Vijf automobmsten kregen m de nacht van
zaterdag op zondag een procesverbaal omdat zij met teveel
alcohol op achter het stuur waZANDVOORT De strandafren gekropen
kalving doet zich voor langs de
In totaal werden 118 motorvoer gehele kust van Noord Hol
tuigen aangehouden Hierbij kwam land De vier inwoners van
het 29 keer tot een blaastest en 8 Texel, die vorige week met een
keer tot een nader onderzoek aan
het ademanalyse apparaat Vijf van huifkar over strand naar Den
deze acht bestuurders hadden dui Haag trokken en tussendoor m
overnachtten,
delijk teveel gedronken en kregen Zandvoort
een procesverbaal De overige drie schrokken van wat zij onder
konden met een rijverbod op zak weg tegenkwamen
lopend huiswaarts keren
Tijdens deze controle kregen te
vens drie automobilisten een pro
cessen verbaal omdat zij hun auto
gordel niet om hadden

• Zandvoortmeeuwen
brengt haar plaats in de
vierde klasse m veiligheidPag. 5

* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon m open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam g

Zandvoortse ouderen m het NPB-gebouw in gesprek over hun woonbehoeften

Folo Berlolt

bellen kan ook: 020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

21 april - 65 jaar
Lieve oma nog vele jaren toegewenst door uw kleinkinderen
Donny Visser
Laura - Robin Bluys

1989

1949

Huig en Rietje Molenaar
twee mensen samen sterk en dat al gedurende 40 jaar.
Dat noemen wij eerste klas werk.
6 mei receptie van half een tot 4 uur.
De Rotonde (strand)
Kinderen en kleinkinderen
Onze opa en oma

Seders
zijn 50 jaar gehuwd op 26 april.
Hartelijk gefeliciteerd!
Monique, Matthë
Ron
en achterkleinkinderen
Niels en Sven
Op 2 mei 1989 hopen onze ouders
Eug.

de Muinck

en
Johanna de Muinck-Koridon
hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren.
Op vrijdag 5 mei zal er een feestelijke viering plaats vinden om 20.00 uur in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17 te Zandvoort.
De kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Zandvoort, april 1989
Kostverlorenstraat 34 b.

Zijn leven was het Strand en de Zee
Bedroefd geven wij hierbij kennis van het plotseling overlijden van mijn lieve man, onze dierbare
vader en onze lieve opa

DA G en NACHT bereikbaar
Met ingang van 24 april 1989 zal de toegankelijkheid van het raadhuis voor het
publiek voor alle daarin gevestigde afdelingen gelijk worden getrokken.
Vanaf genoemde datum kunt u elke werkdag van 09.00 -12.00 uur terecht.
Mocht u buiten deze uren een bezoek willen brengen dan dient u zich hiervoor
telefonisch tot ons te wenden voor het maken van een afspraak,
(telefoonnummer 02507 - 61400)
Voor alle duidelijkheid merken wij op dat deze wijziging niet van toepassing is op
de Brandweer, Politie en de dienst voor Publieke werken.

Rob

Monique
Peter
Bianca
Jeffrey
2042 PS Zandvoort, 17 april 1989
Jhr. Q. van Uffordlaan 48
De crematie heeft op donderdagmorgen 20 april
in het crematorium Westerveld te Velsen plaatsgevonden.

Onze hartelijke dank voor de overweldigende belangstelling voor ons 55-jarig huwelijksfeest op woensdag
12 april j.l.
De vele lieve originele attenties, toespraken, cadeaux,
bloemen enz. hebben ons bijzonder getroffen.
Een speciaal woord van dank aan directie en medewerkenden van „Het huis in het Kostverloren" voor de
spontane inzet, om deze dag voor ons zo onvergetelijk te
maken.

Lenie en Gaston van Elteren

dag.

Nelleke en Geert Dijkema

Theo

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

INGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN PROCUREURS

uitbreiding keuken
oprichten dakkapel
oprichten garage
oprichten 3 dakkapellen
uitbreiding berging
uitbreiding woning
plaatsen schuifdeur
oprichten luifel
oprichten dakkapel

SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08 30 tot 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig is.

Masler's 0631

Brederodestraat 65
Haltestraat 5

- uitbreidingen woning
- wijzigen voorgevel

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

OOK IN DE
GLASBAK

Kapvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben kapvergunning verleend voor het kappen van
een boom op onderstaand perceel
Zij die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2042 AA Zandvoort.

l

2 bomen
1 den
20 april 1989

119 -

Master's 0639

f 129.-

Laat uw voeten bij ons 'ns kennis maken
met goed vakmanschap.

Verleende bouwvergunningen

Dumdoornlaan 4
Zandvoortselaan173

ADVERTENTIES

UITVAARTVERZORGER

Aangevraagde bouwvergunningen

122B-88
33 B-89

501 - TAC-TIC - 301
AANVANG 14.00 UUR
INSCHRIJVINGEN
DAGELIJKS VANAF 21.00 UUR
IN CAFÉ de SLOP HALTESTR. 56 A

P. J. d'HONT

Gedurende de termijn van de ter inzage ligging, kan een ieder bij burgemeester
en wethouders schriftelijk bezwaar tegen het bouwplan indienen.

-

ZANDVOORTS
OPEN DARTTOERNOOI

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel
18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te verlenen
voor:
het oprichten van een veranda en balkon aan de achterzijde van het pand
Bentveldweg 1.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 24 april 1989 gedurende veertien
dagen voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 4, (geopend maandag tot en met vrijdag van 9.00 -12.00 uur).

Frans Zwaanstraat 26
de Wittstraat 11
Regentesseweg 5
Zandvoortselaan 13
Wilhelmmaweg 10
Potgieterstraat 42
Prinsenhofstraat 11
Van Alphenstraat 102
Lijsterstraat 29

ZONDAG 23 APRIL

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
een Naturauitvaartovereenkomst

Bouwplan

61 B-89
62 B-89
63 B-89
64 B-89
65 B-89
66 B-89
67 B-89
68 B-89
69 B-89

ORGANISEERT

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

Verkoop gemeentewoningen

Jhr. P. M. Quarles van Uffordlaan 60
2042 PS Zandvoort
Familie, vrienden, kennissen, Dames Burger en
Toon bedankt voor de onvergetelijke avond en

Begrafenissen
en crematies!

De gemeente Zandvoort biedt de volgende woningen aan ingezetenen te koop
aan:
1. Secretaris Bosmanstraat 17, benedenwonmg (entree, gang, toilet, douche,
woonkamer, keuken en twee slaapkamers) voor
ƒ 55.000,- k.k.
2. Secretaris Bosmanstraat 21, benedenwoning (woonkamer met erker,
slaapkamer, toilet/douche, keuken en slaapkamer) voor
ƒ 55.000,- k.k.
3. Secretaris Bosmanstraat 32, vrijstaande woning met ca. 50 m2 erf aan de Van
Speijkstraat (begane grond: hal, woonkamer, keuken en toilet; eerste etage:
twee slaapkamers, balkon, keuken en douche) voor
ƒ 100.000,- k.k.
Aanmeldingen kunnen binnen veertien dagen na het verschijnen van dit blad
ingezonden worden ter attentie van het onderdeel ruimtelijke ordening,
Raadhuisplein 4, alwaar eveneens nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt betreffende de woningen.
Gegadigden worden, indien gewenst, in de gelegenheid gesteld de betreffende
woning te bezichtigen.
Zij dienen hiervoor contact op te nemen met de heer Z. C. Beekhuis, tel. 02507 61558.
BIJ meerdere aanmeldingen zal onder meer geselecteerd worden op basis van
het urgentiesysteem en het doorstromingseffect.

Cornelis Koper
echtgenoot van Lena Koper
op de leeftijd van 72 jaar.
L. Koper-Koper
Rinie - Sim
Lenie - Herman
Engel - Engel

Tel. 02507-13278

Openingsuren raadhuis

l

Flessen doet u er al in
Maar"waarom de glazen potjes
7
met Want glas is glas en dat kan
allemaal de glasbak m
n

i

l

Bedankt namens
glasbak, reinigingsdienst
en natuur.

GLASBAK

je luistert' naar je voeten
en jestactop kwatteil"
HELIOFORM DAMES- EN HERENSCHOENEN
verkrijgbaar bij:
HERMAN HARMS

C ShoE-bizzj

3rote Krocht 22
Zandvoort

your fashion shoe by Helioform

en

Helen Tukker
Hartelijk gefeliciteerd met het openen van jullie nieuw'
bloemenzaak op de Vondellaan.
Veel sukses.
Moe en Frans
Wil en Astrid
Nancy en Steef
Nicole en Riek
Hans, Bep en Victor

De.'.e advertentieruimte van SO mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11200 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daar\oor islechts ƒ27,00 (excl. 67r BTW).
Voor moer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 0075-400-11.

Kroon
Mode
HALTESTRAAT 55
Het adres voor:
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantenarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

NIEUWE DESSINS

VOSSEN
BADJASSEN
in dames- en
herenmaten
lusvast

99,-

Speciaal voor U
4 mei 1989, 19.30 uur

Dokter G. J. J. Mol
25 jaar huisarts
in Zandvoort

Voor diegenen die de dokter nu eens niet
noodgedwongen willen ontmoeten, maar
het leuk vinden hem en zijn vrouw te feliciteren met zijn jubileum, bestaat de gelegenheid dit te doen op:

vrijdag 28 april 1989
in strandpaviljoen 8
„Het Trefpunt"
van 16 uur tot 19 uur.
Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.
Indien u mee wilt doen aan het gemeenschappelijke cadeau, kunt u uw bijdrage
storten op:
rek.nr. 32.63.36.591 van de Rabobank
Zandvoort t.n.v. H. Hoogland onder vermeldmg van „Cadeau Dokter Mol"
Het comité
„Dokter Mol 25 j. huisarts".
Mensen boven de 55 /aar met vervoersproblemen
mogende belbus'bellen, tel 13341.

Jonge mensen
kunnen bij ons opgeleid worden
voor secretariaatsfuncties.

HERDENKINGSCONCERT
onder auspiciën van de oud-illegale bladen
HET PAROOL en VRIJ NEDERLAND in de Beurs van
Berlage - Wang Zaal
NEDERLANDS PHILHARMONISCH KAMERORKEST
CERVELLO

: Anne Frank, un Simbol - voor strijkorkest

HINDEMITH

: Trauermusik voor altviool en strijkers
solist: RICHARD WOLFE

H. M. VAN RANDWIJK tekst declamatie ANITA MENIST
TWEE MINUTEN STILTE
MOZART

: Symfonie nr. 29 KV 201 in A
dirigent: ANTONI ROS-MARBA

Toegangskaarten a ƒ 10,- (a.i.) zijn te koop bij HET PAROOL in
Amsterdam:
Wibautstraat 131, maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en

17.00 uur.
Rokm 110, maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 11.15 uur en

van 11.45 tot 17.00 uur.
Tot l mei a.s.
Bij de AUB-Ticketshop aan het Leidseplein in Amsterdam. Men
brengt u dan wel twee gulden reserveringskosten m rekening.
Met ingang van 4 april tot aan de aanvang van het concert
(zolang de voorraad strekt) bij de kassa van de Beurs van Berlage,
Damrak 243, maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur.
Telefoon 020-270466. De zaal is open vanaf 18.45 uur op de avond
van het concert.

HET PARGDL tëë* die toont!

De Amro Bank zoekt voor
verschillende hoofdkantoorafdelingen in Amsterdam-Centrum,
Amsterdam-Zuidoost, Buitenveldert en Amstelveen, jonge
mensen voor secretariaatsfuncties.

Wat wij bieden
Wij bieden je een leer-arbeidsovereenkomst aan voor 32 uur
per week voor de duur van twee
jaar. Je volgt dan de ECABOopleiding secretaresse A en B.
Dat betekent dat je per week
4 dagen werkt en in de praktijk
onder begeleiding van een
mentor wordt opgeleid, en l dag
per week op de Streekschool in
Amstelveen theorie-onderwijs
volgt.
Na een jaar doe je examen
voor het diploma Secretaresse
A. Daarna ga je verder met de
vervolgopleiding Secretaresse B.
Je ontwikkelt je dan in de
richting van de zwaardere secre-

tariaatsfuncties, zoals directiesecretaresse of managementsassistente (M/V).
In principe kom je na afloop van
de leer-arbeidsovereenkomst en
het behalen van de diploma's
secretaresse A en B in aanmerking voor omzetting van het
dienstverband naar onbepaalde
tijd als er een passende functie
in de organisatie beschikbaar is.
Naast je salaris heb je o.a.
recht op een zogenaamde 13e
maand, winstdeling, 8% vakantietoeslag en reiskostenvergoeding. Uiteraard worden ook je
studiekosten vergoed. Je hebt
20 vakantiedagen per jaar en
daarnaast een aantal roostervrije
dagen.

Wat wij vragen
- een HAVO-diploma, bij voorkeur dit jaar gehaald, met
Economie in het vakkenpakket;
- bereidheid (ook in vrije tijd)

te studeren en opleidingen
te volgen;
leeftijd 17 t/m 20 jaar;
accuraat kunnen werken;
bij voorkeur typediploma.

Hoe kun je
solliciteren
Schrijf voor 5 mei een brief
aan: Amro Bank Staf PZ
Sector Buitenland &
Concernrelaties, Postbus 283,
Rallypost 332,
1000 EA Amsterdam,
t.a.v. dhr. J.N. Tanis
Voor telefonische informatie
kun je terecht bij:
Dhr. J.N. Tanis,
tel. 020-283984
Mevr. M.C. Yè,
tel. 020-284807
Dhr. J.J.A.M. van Brunschot,
tel. 020-283812

Amro Bank Ë
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Gemeente heeft unieke tentoonstelling binnen haargrenzen

Julianaschool

Cobra-expositie in Palace Hotel
toont werk beroemde schilders

ZANDVOORT - Zandvoort
heeft haar eigen Cobra-tentoonstelling. Na de grote schilderijententoonstelling in Amsterdam, van deze schildersgroep die in de jaren vijftig
haar grote triomfen vierde,
mag de expositie in Palace Hotel, die tot en met 27 mei te
bezichtigen is, wel een uniek
evenement genoemd worden.

Deze oude foto werd genomen van de kleuters van de Julianaschool, indertijd
gevestigd aan de Brederodestraat. Het plaatje, dat stamt uit het schooljaar
1932-1933, werd gemaakt tijdens een wandeling door de duinen. De inzender
is mevrouw H. Hoogendijk-van Duivenboden.
De redactie stelt het grote aantal bijdragen van de lezers bijzonder op prijs,

Kledingbeurs ZHC
ZANDVOORT - In het clubhuis
van de Zandvoortsche Hockey Club
wordt maandag 24 en dinsdag 25
april een kledingbeurs gehouden. ledereen kan hier kleding verkopen of
op een voordelige manier zijn garderobe aanvullen.
Men kan op maandag 24 april in
het clubhuis van 09.00 tot 16.00 uur
dames- en kinderkleding voor voorjaar en zomer inleveren. Het clubhuis van de ZHC is gelegen op het
Sportpark Duintjesveld, te vinden
op het binnenterrein van het circuit,
nabij Tunnel Oost.
De verkoop van de kleding wordt
gehouden op dinsdag 25 april van

09.00 tot 16.00 uur. Zeventig procent
van de opbrengst is voor de verkoper, dertig procent komt ten goede
van de hockeyclub.

Hersenschudding
ZANDVOORT - Een 53-jarige fietser liep donderdag bij een botsing
met een auto een hersenschudding
op.
De fietser reed op het fietspad van
de Zandvoortselaan en wilde de
Kostverlorenstraat
oversteken
maar kreeg daarbij geen voorrang
van een 70-jarige Zandvoortse automobilist.

Weekenddiensten
Weekend: 22/23 april 1989

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Regionale):
023-334323/363476.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord:
tel. 19507, Bart van Bergen. Huisartsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. Paardekoper: Voor dienstdoende arts
bellen: tel. 15600/15091. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Fileringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening:: Voor informatie, advies en

hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
Taxi: tel. 12600.

j Kerkdiensten
Weekend: 22/23 april 1989

Vrijzinnige
NPB:

De Cobra-groep bestond uit schilders die afkomstig waren uit 'Copenhagen', Brussel en Amsterdam en
ontleende haar naam aan de beginletters van deze plaatsnamen. De expositie die afgelopen jaar in de Nieuwe Kerk te Amsterdam werd gehouden, gaf een bijna volledig overzicht
van hun werk. In de jaren vijftig deden de leden met hun vernieuwende
ideeën veel stof opwaaien in het wereldje van kunstenaars en kunstkenners. Enkele schilders van deze
groep bleven de grondbeginselen
van Cobra trouw, terwijl zij daarnaast toch ook modernere inzichten
ontwikkelden. Dat is goed te zien op
maar omdat wij met de huidige voorraad oude school- en verenigingsfoto's
de tentoonstelling in Palace Hotel,
nog enkele maanden vooruit kur ten, verzoeken wij de lezers voorlopig geen
Van Fenemaplein l in Zandvoort,
foto's aan te leveren.
waar werk getoond wordt van de
Dit om de teleurstelling van lange wachttijden tot de foto is geplaatst en men
laatste twintig jaar.
deze terug heeft, te voorkomen.
De ruim zeventigjarige mevrouw
Kho organiseerde al eerder exposities van gerenommeerde kunstenaars in Zandvoorts hoogste hotel.
Als voormalig eigenares van de WhiGallery in Breda beschikt
VERENIGINGSNIEUWS tehouse
zij over contacten die zulks mogelijk
maken. Zij noemt de Cobraschilders
haar generatiegenoten en daaraan
gisters bij betreffende onroerend dankt Zandvoort deze unieke expogoed. Ook alle percelen in Haarlem sitie.
Zandvoort staan hier beschreven.
Naast vijfenzestig orginele werken
Vereniging Vrouwen VanNu en
van Corneille, Appel, Rooskens en
houdt maandag een - naar verwach- Kosten ƒ l,- p.p.
Alechinsky is een aantal boeken met
ting - genoeglijke spelmiddag in
reproducties, bedrukte kussens en
strandpaviljoen nr. 12, De Wurf.
vulpennen met door de Cobrakunstenaars ontworpen motieven te
Men kan hier klaverjassen, andere
koop. Mevrouw Ko heeft geen comspelletjes doen of, als het weer het
mercieel belang bij deze tentoonsteltoelaat, lekker in de zon zittend wat
ling, zij schenkt de opbrengst aan de
bijpraten. Aan het eind is er gelegenDe Nederlandse Vereniging van
heid om samen te eten, kosten ƒ 11,- Huisvrouwen afd. Haarlem e.o. Zandvoortse Ping Stichting.
p.p.
houdt 23 april een 'zondagmiddagcontact' in het Eigen Huis, Boeken- Oosters
Woensdag 26 april neemt men om rodestraat 9, Haarlem, aanvang
Haar Chinese echtgenoot Ping Ku
09.56 uur de trein naar Amsterdam, 14.30 uur.
Thiang bracht westerlingen in conwaar o.l.v. Els de Jong een 'aangekleDinsdag 25 april spelen Edna Kalb tact met de oosterse wereld en de
de' wandeling wordt gemaakt naar en Fred Meijer in Die Raeckse, zoon van het echtpaar zet binnen de
het kadaster, Prins Hendrikkade 33. Raaks l te Haarlem, hun afwisse- genoemde stichting dit werk voort.
lend en dynamisch cabaretprogramHet kadaster houdt kaarten en re- ma 'Van begin tot eind', aanvang
14.00 uur. Beide artiesten wonnen
aan de Akademie voor Kleinkunst
de Pisuisseprijs. De entreeprijs bedraagt ƒ2,50 p.p., introducees zijn
welkom.

Vrouwen Van Nu

Ned. Vereniging
van Huisvrouwen

Voorlichting
over epilepsie

ZANDVOORT/AMSTERDAM
Epilepsie Vereniging Nederland
houdt maandag" 24 april een voorlichtingsavond over epilepsie. Dit
vindt plaats in het kantoor van de
E.V.N., Overtoom 365 te AmsterZANDVOORT - De bedreiging
dam, aanvang 20.00 uur.
van de Noordzee staat dinsdag 25
april centraal tijdens een avond van
De avond wordt mede georgani- de Jongerengroep Zandvoort. Uitgeseerd door het Nationaal Epilepsie nodigd is de heer E. van Baggen van
Fonds. Men draait de film 'Epilep- Greenpeace, die een en ander zal
sie, wat is dat?', waarna er gelegen- vertellen over het onderwerp. Het
heid is om vragen te stellen en te verhaal wordt ondersteund met
discussiëren. Het E.V.N, hoopt hier- dia's. Iedereen is welkom, om acht
mee een aantal vooroordelen weg te uur in de ontmoetingsruimte van de
nemen.
St. Agatha kerk aan de Grote
Iedereen is welkom, de toegang is Krocht 43.
gratis.

De bedreiging
van de Noordzee

de Zaanse
Gezinsbode

[Burgerlijke stand

de Zaanse Gezinsbode is opgericht m 1956.

MENINGEN

Milieu-/groenbeleid gemeente
Men is op de goede weg wat het
milieu betreft in Zandvoort. Er is
een depot voor klein chemisch afval
bij de remise van PW, er zijn glas- en
papierbakken geplaatst en er zijn
leuke affiches gemaakt met 'Ruim je
rommel op enz.'.
Wat ik dan zeer tegenstrijdig vind,
is dat er vorige week de hele ochtend
een wagen met onkruidverdelgingsmiddel in de weer is geweest om de
boel 'plat' te spuiten, terwijl 's middags de gehele schooljeugd 'heerlijk'
in de plantsoenen aan het spelen
was. Dit gif behoort, naar mijn me-

ning, juist in deze tijd dat de burger
milieubewust wordt gemaakt door
de gemeente, niet thuis in ons milieu. Omringende gemeenten gebruiken al jaren geen gif meer voor bestrijding van onkruid. (Waar bodembedekkers groeien, groeit geen
onkruid.)
O.K., wieden kost wat meer tijd,
dus ook meer geld en als er geen
mankracht is, laat het onkruid dan
staan, onkruid is groen en doet het
milieu geen kwaad, gif wél.

niet beter wisten, tekenden de Cobraschilders in navolging van het
jonge kind én de Egyptenaar van
voor de jaartelling in één mensfiguur de verschillende onderdelen,
én recht van voren én van opzij gezien.

Erotisch
Veel van deze vroege kenmerken
vinden we bij de drukken in Palace
terug. Corneille wijkt af van het
rood-wit-blauw-geelschema en kiest
voor andere felle kleuren zoals
paars en oranje. In een deel van zijn
getoonde grafisch werk maakt hij
zelfs de kleur ondergeschikt aan
voorstelling door een lijn. Een voorstelling die bij hem veelvuldig minder kinderlijk en vooral erotisch gekleurd is. De voorstelling van een
liggende vrouw die door een dier
wordt bezocht keert regelmatig terug.
Voor minder dan honderd gulden
kan de bezoeker eigenaar worden
van een aandacht trekkend kussen
of een kleurige vulpen. De kleinere
werken van ongeveer 25x35 centimeter zijn de beneden de ƒ1000,- geprijsd. Wie ƒ3000,- kan en wil betalen, mag zich voor die prijs eigenaar
noemen van een werk van één van de
kunstenaars die al ruim dertig jaar
bewijzen te kunnen boeien.
MARGREET KWAKERNAAK

Inbraak
ZANDVOORT - Bij de Zandvoortse politie werd zondagmiddag aangifte gedaan van een inbraak in een
woning aan de Brederodestraat.
De dieven hadden zich toegang
verschaft door het forceren van enkele ramen. De bewoners waren op
dat moment niet thuis.

Een bezorgde moeder
De ongenode gasten gingen er met
(Naam/adres bekend bij de redac- een
portefeuille en een bedrag van
tie)
ongeveer 85 gulden vandoor.

Dokter Mol kijkt terug op vijfentwintig jaar huisartsenpraktijk in

Ik moest door 't zwin waden om bij de patiënt te komen
ZANDVOORT - "Zandvoort is een heerlijk dorp met de reuk
van de stad op de achtergrond", zegt dokter Mol. Op l mei
aanstaande hoopt hij het feit te herdenken dat hij zich vijfentwintig jaar geleden als huisarts in deze gemeente vestigde.
Bovenstaande uitspraak had hij nooit kunnen doen wanneer er
in 1952 geen politionele actie zou zijn geweest, die zijn plannen
om als chemisch technicus in Indië een bestaan op te bouwen,
had getorpedeerd.

door C.E. Kraan-Meeth
Zondag 10.30 uur: mevr. J. BroToch heeft dokter Mol, die na het
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- ström-Bruijn, Roelofarendsveen
wen, m.m.v. Catechisanten en Mu- Maandag 20.00 uur: jaarvergadering Barlaeusgymnasium doorlopen te
hebben, een studie aan de School
ziekgroep
voor Suikerindustrie voltooide, pleKindernevendienst/Crèche
zier gehad van zijn op de tropen afRoomskatholieke Kerk:
gestemde opleiding. Toen hij op z'n
Vrijdag 10.00 uur: Geen opg.
Gereformeerde Kerk:
vierentwintigste medicijnen ging
Zondag 10.00 uur: dhr. W. Volker, Zaterdag 19.00 uur: Geen opg.
studeren, kreeg hij vrijstelling voor
Zondag 10.30 uur: Geen opg.
Amstelveen
wis-, natuur- en scheikunde, terwijl
Kindernevendienst
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, hij als docent aan de school waar hij
zelf college had gelopen, zijn artsenHaarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool- studie voor een groot deel zelf kon
/bijbelgespreksgroepen
bekostigen.
10.30 uur: Morgendienst, mr. A. VerStage lopen was er vroeger niet bij.
wayen/ds. J. Overduin
19.00 uur: Avonddienst, ds. J. Over- Men begon gewoon en dat was voor
dokter Mol waarneming in een prakduin
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt iedere
tijk in Nunspeet, waar een plaatselijdinsdag huis-aan-huis in Zaandam, Koog aan
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, ke arts door familie-omstandighede Zaan, Zaandijk, Westzaan, Wormerveer,
Krommeme, Wormer, Jisp, Assendelft, Oostden wat meer tijd voor zichzelf noSmedestraat 37 te Haarlem.
zaan, Oost- en West Knollendam en MarkenZat. 17.00 - 19.00 uur en maandag dig had. "Ik herinner me mijn eerste
Bmnen.
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, bevalling op een boerderij in DoorUitgave Weekmedia BV. Bladmanager: J.F.
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. nspijk. Ik ben er de hele nacht gebleSas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelhanng.
Noord-Holland Top 8 + 1 weekblad.
023-244553.
ven omdat ik niet weg durfde te
gaan," vertelt de jubilerende arts. Zo
Kantoor Weerwal 19, 1441 AL Purmerend,
ook hoe tijdens de strenge winter
tel. 02990 - 27052. Postadres: postbus 89,
1500 EB Zaandam.
van 1963 het noodlot toesloeg: "Ik
Kantoor geopend maandag t/m vrijdag 9.00moest naar een verkeersongeval,
12 30 en 13.15-17.00 uur.
veroorzaakt door een opgevroren
Steunpunten: Foto v.d. Meulen, KrommePeriode: 11 - 17 april 1989
weggedeelte, en bij het uitstappen
nieerweg 8, Wormerveer;
Sig. magazijn Verveen, Heiligeweg 33, Kromging ik zelf onderuit. Negen weken
menie;
Ondertrouwd:
heb ik toen met een gebroken heup
Rokersspeciaalzaak De Jager cp de Gracht,
Kerkman, Richard en Duivenvoor- in het ziekenhuis in Nunspeet geleGedempte Gracht 42, Zaandam,
Fotohandel Loek Weenmk, Dorpsstraat 13,
den, Anna Wilhelmina Maria
gen. Toen ik naar Zandvoort kwam,
Wormer,
waar ik ging samenwerken met colSig magazijn v. Groningen, Gibraltar 29,
Geboren:
lega Robbers, liep ik nog met een
Zaandam;
Anton Franciscus, zoon van: Bol,stok. Vooral wanneer ik na een teleSig. magazijn Bas Maas, Lagedijk 67, Zaandijk.
Martin Cornelis en Hekker, Christi- foontje van de politie naar het
Baljct's Bockencentrale, Diielse Wetering 55
na Maria Marcella
strand moest, was dat behoorlijk
(plan Kalf), Zaandam.
lastig".
Verkoopleiden B.L. Berger.
Overleden:

Zo kon het gebeuren dat enkele
schoolklassen in de ruimten van het
hotel kennismaakten met de eerste
beginselen van de kleurentherapie.
Kunst en creativiteit hebben volgens deze oosterse leer relatie met
de conditie van het oog, ademhaling
en de bloedregulatie.
De kleuren van de door de Cobrakunstenaars vervaardigde litho's of
steendrukken zijn niet therapeutisch bedoeld, al zouden zij zo kunnen werken. De groep stelde zich ten
doel kinderlijke en spontane elementen de kunst binnen te halen.
In de periode 1950 - 1960 werkten
met name de Nederlandse Karel Appel en Anton Rooskens met ongemengde heldere kleuren. Sprekende
en eenvoudige voorstellingen toonden de vrolijke voorstellingswereld
van het gelukkige jonge kind. 'Kopvoeters', mensfiguren bestaande uit
een groot hoofd met vier sprietige
ledematen eraan vastgeplakt, dansten rond in zonnige omgevingen
met - soms griezelige - dieren en
schematisch-stijve bomen. Alsof zij

bulance, wilde niet starten. Alle
agenten van het bureau werden gemobiliseerd om het vehikel van de
Hogeweg te duwen om het te laten
starten, en ik moest door het zwin
waden om bij de patiënt te komen.
Met blote voeten arriveerde ik later
m het Elisabeth's Gasthuis", lacht
de jubilaris.

Geloofsgemeenschap

Hervormde Kerk, Kerkplein:

Redactie: Arthur Graaft (red chef), Maria
Ebben en Erwm Oh).
Faxnummer redactie: 020-6684859.
Bezorgklachten: woensdag en donderdag
18.00 - 19 00 uur mevr. Boerli|st, tel 075 311292.
Buiten deze uren bellen 02990-27052

• Een werk van
de
bekende
schilder Corneille, te zien in het
Palace Hotel.

Overleg
daar hebben we nooit een minuut
spijt van gehad. Het is hier prettig
werken en ik ben er in geslaagd de
stabiliteit van de praktijk verder uit
te bouwen"
Voor dokter Mol, die graag bevallingen doet en zich gedurende achttien jaar met enthousiasme aan dit
plezierige onderdeel van het 'huisarts-zijn' heeft gewijd, zal het grote
aantal jonge gezinnen dat Zandvoort
in die tijd telde, ongetwijfeld een stimulans zijn geweest. "Een moeilijke
tijd was toen collega Robbers in 1967
stopte en ik er alleen voor kwam te
staan. Het betekende een jaar lang
dag en nacht in touw zijn en geen
weekend vrij. Toen ik mij associeerde werd het iets gemakkelijker,
maar het feit blijft dat het geen sinecure is om vijfentwintig jaar lang
een zich steeds uitbreidende praktijk met z'n tweeën te runnen. En
begrijpelijk hebben de associé's, dikwijls met kleine kinderen, de weinig
vrije tijd wel eens als een bezwaar
gevoeld".
Toch is er in de groepspraktijk
Koninginneweg (waarvan Anja en
Ingrid het visitekaartje zijn) altijd
prettig samengewerkt met onder andere dokter Bouman, die na tien jaar
bedrijfsarts werd, en momenteel
met Peter Paardekooper, die zich als
voorzitter van het -ELSO sterk
maakt om de onderlinge samenwerking in de gezondheidszorg van
Zandvoort te verstevigen.

Mulder Smid, Hans, oud 67 jaar
Als geboren Amsterdammer had
hij eigenlijk een praktijk in de Acuut
Meijer, Philip, oud 75 jaar
Uiteraard is er de afgelopen vijfenLeppers, Sibilla Maria, oud 77 jaar hoofdstad geambieerd, maar in verband met zijn gezondheid en ook twintig jaar veel veranderd. Om te
Snellens, August, oud 70 jaar
omdat zijn echtgenote, afkomstig beginnen heeft Zandvoort geen geGeerts, Jacobus, oud 82 jaar
Van Beem geb. Muller, Gertrud Ida, uit Overveen, graag in de regio bleef meente-arts meer. Met de keuring
wonen, werd het Zandvoort. "En van het gemeentepersoneel, het beoud 80 jaar

Dokter Mol dient de gemeenschap
ook als voorzitter van de Voogdijvereniging 'Pro Juventute', later Stichting Jeugd en Gezin in Haarlem, en
als commissielid van de KNZHRM
station Zandvoort. Hij is van mening dat het uitstekende overleg met
instanties als wijkverpleging, gezinszorg, bejaardenhulp, de Zonnebloem en het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening en dergelijke in
onze gemeente de taak van de huisartsen aanzienlijk vergemakkelijkt.
• Dokter Mol: 'Het is geen sinecure om met z'n tweeen vijfentwintig jaar
lang een zich steeds uitbreidende praktijk te runnen'.
Foto Boiiott

leid voor de inentingen, de ambulan- acute zaken waarin elke minuut er
cedienst en het vaststellen van de één is, belt de politie de praktijk aan
medische noodzaak voor een andere de Koninginneweg.
Dat deed zij bijvoorbeeld ook toen
woning, om maar enkele taken te
noemen, werd het werk van de ge- zich lang geleden op het Zuidermeente-arts te omvangrijk. Daarom strand een verdrinkingsongeval
werd dit indertijd overgedragen aan voordeed. "Er was uiteraard haast
de G.G. & G.D. in Haarlem. Voor bij maar de auto, een oude legeram-

i Dommel
OW PCMMEL WAT MCO1" EEN
ECHT PieATËNSCMEEFUE IN 'N FLES'
JA MET
ALLES &SOP EN EEAAN.
ZEILETNJ KUNJNEN ECHT
GEHESEN

Over zijn woonplaats heeft hij een
duidelijke mening: "Een nieuwtje
doet hier eerder de ronde via de
dorps-tamtam dan via de officiële
kanalen". En wat de Zandvoorters
betreft: "Ze zijn het vaak niet met
elkaar eens, maar wanneer de konmgin zou besluiten haar verjaardag
hier te vieren, dan organiseren ze
samen een feest dat klinkt als een
klok".
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Suzuki Vitara Cabrio JLX
len tweeslachtige automobiel
Een ding is /.cker, veel hekijks heb je met deze opvallende Vitara inderdaad want
H aar je ook staat of rijdt, de mede-weggebruikers draaien hun hoofden zolang het
kan mee om dan een duim op te steken of in de stad een mondeling commentaar te
Su/uki had al naam gemaakt met /ij n kleine en goedkopere terreinauto's maar
slaat met deze Vitara een andere weg in. Meestal wordt er met een terrcinauto
hoofdzakelijk op \erharde wegen gereden en dat is over het algemeen niet het
sterkste punt van die tcrreinauto. Op verharde wegen is zo'n auto wat zoekerigcn
\ooral lawaaierig door alle aandrijftechniek en natuurlijk produceren de banden
ook een hoop lawaai.

SUZUKI
de Vitara echt plezierig en aangenaam
maakt

genoemd mag worden.
Op de plaats waar normaal een achterbank
hoort, heeft Suzuki gekozen voor twee
stoelen, waardoor de bagageruimte vanabel is geworden. Staan de twee stoelleunmgen omhoog, dan is er een beperkte
bagageruimte maar door een ot beide leuningen neer te klappen, ontstaat er een
behoorlijke laadvloer.
Het brandstofverbruik heelt Su/uki bin-

Prestaties
Topsnelheid 140 km/h (fabrieksopgave).
Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de
test l op 10 loodvrij.

Geld
ƒ 35.990,- incl. BTW. Motorrijtuigenbelastingvan ƒ 544,-tot ƒ 556,-perjaar.

Techniek

De Suzuki Vitara Cabrio JLX

Mix

Nieuwe motor

Met de Vitara heeft Suzuki een mix willen
maken, oftewel goede eigenschappen in
het terrein maar eveneens op de verharde
weg. Het begint al met de vorm van de
Vitara, die is aerodynamisch en dat zien
we ook weinig bij dit soort auto's. Het
enige stukje recht plaatwerk zit eigenlijk
alleen bij de portieren, de rest is rond van
vorm. Ook de voorzijde is rond en loopt
schuin op en die lijn zet zich door tot de
dakrand. Dan begint het cabrio-dak met
ter hoogte van de stoelleuning een roloverbar voor de veiligheid en het gehele achterste dakgedeelte kan worden neergeklapt. In gestripte uitvoering blijven de
portieren een geheel. De bedoel daarmee
dat de raamlijsten een geheel vormen met
de voorruitlijst en de rolover-bar. Op de
achterklep zit het reservewiel gemonteerd
en op de plaats waar je de achterlichten
verwacht, zitten rode reflectoren terwijl
de achterlicht-um'ts in de bumper zijn geplaatst.
De afwerking binnen is zeer luxueus en
smaakvol, hetgeen je niet verwacht bij een
terreinauto. De stoelen zitten uitstekend
en de bekleding in het gehele interieur is
smaakvol. Niets ontbreekt en de gelijkenis
met een ruime middenklasser gaat geheel
op. Een ding heeft hij meer en dat is een
pookje tussen de stoelen extra om de
aparte gearing in te schakelen voor zwaar
terreinwerk.

De Vitara wordt aangedreven door een
nieuwe l .6 liter motor, die 59 kW levert
en is voorzien van een brandstof-injektie
systeem. Natuurlijk hoort bij zo'n modern
concept een katalysator, zodat hij het predikaat 'schoon' verdient. De motor zelf is
een juweel, hij heeft behoorlijk veel trekkracht bij lage toeren, zodat er niet te veel
geschakeld hoeft te worden tijdens de asfalt-kilometers en in het terrein merk je dit
koppel helemaal. Hij staat echt zijn mannetje en ploegt zich gemakkelijk tegen
zware hellingen op Mede door zijn korte
wielbasis en bijna geen overbouw zet hij
zich niet gauw vast. Ook op de weg gedraagt de Vitara zich prettig en door een
goede bochtvastheid, gecombineerd met
een goede spoorvastheid heeft hij ook
weinig last van zijwmdgevoeligheid.
Het isolatiemateriaal houdt het motorgeluid goed uit het interieur en deze dingen
maken het rijden op de verharde weg zeer
aangenaam. Een domper echter geven de
rijwindgeluiden die de cabnotop produceert. Vanaf 90 km/h is het ronduit onaangenaam door het fluiten en klapperen van
deze losse kap. Waar hij best tot zijn recht
komt is op de boulevard en op het strand
maar voor woon/werkverkeer op de verharde weg is dit een afrader. Dat is jammer
want de Vitara met de vaste Metal-top
heeft dit absoluut niet en is opvallend stil
zodat het concept goed en zeker geslaagd

nen de perken gehouden. Wij hadden een
gemiddelde van l liter loodvrij op 10 kilometer.
De prijs die deze luxe weg/terremauto
moet opbrengen is in zijn klasse redelijk te
noemen, alhoewel deze voor vele liefhebbers toch een beletsel zal vormen De Suzuki Vitara Cabrio JLX kost ƒ 35 990,-.
maar voor ƒ 400.- meer voor de metal-top
heb je het echte comfort, dat het rijden met

Als u zonder auto bent kunt u nu al bij

FLINTERMAN

Het boek "Autobanden/Autowielen" is
in de eerste plaats bedoeld voor degenen
die werkzaam zijn in het auto- of bandenservicebedrijf. Echter ook voor iedere
automobilist bevat dit boek interessante
informatie. Bijvoorbeeld wat er zoal met
een band kan gebeuren door tegen een
eenvoudig stoeprandje aan te rijden. Veel
mensen staan hier niet bij stil. De le^er
treft onderwerpen aan als de opbouw en de
eigenschappen van de band, de maten en
de aanduidingen.
Verder komt natuurlijk de praktijk uitgebreid aan de orde. wielen verwijderen en
aanbrengen, demonteren en mor..eren van
banden, balanceren en uitliinui Een en
ander wordt in historisch 11:'•peetiet beschreven. Hoe ging het vru vxf en hoe
gaat het nu. Ook wordei! de oorzaken van
slijtage en beschadigingen beschreven. Zo
blijken defekte schokdempers of een niet
goed functionerend remsysteem grote ir.vloed te hebben op de levensduur van de
banden. Het boek is geschreven door H.
Grater en kost ƒ 44,50.

Viermiljoenste Ford Escort
met voorwielaandrijving

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM leent u geld! Lopende lening geen bezwaar!
in handen

48 mnd.*

60 mnd.*

5.500,7.500,10.500,15.000,20.000,40.000,60.000,-

143,03
191,72
266,10
380,15
506,87
1006,38

120,48
1 60,89
222,88
318,41
424,55
841 ,56

96 mnd.*

221,295,591,886,-

120 mnd.*

1S1,255,511,-'f a
767,- 10,2%

D
D
D
D
D

f
f
f
f
f

1.000,3.000,5.000,7.000,10.000,-

Paul Krugerkade 10
(t.o. Vomar bij Spaarne)
Haarlem. Tel. 023-270434

Stationsstraat 17

Vrijdag
21 april
THE BLUES
BROTHERS
Aanvang 21.00 uur

05270-16991
ma-vrij vair09.00-19.00 uur,
za. van 11.00-14.00 uur

11.000,16.000,30.000,41 .000,50.000,-

220,320,600,820,1000,-

0,87%
0,83
0,83
0,81
0,81

f 12.000,f 14.000,f 15.000,f 18.000,f20.000,-

Ik wil terug betalen ƒ

D f22.000,- D
f 24.000,- D
f25.000,- D
f28.000,- D
f30.000,- D

D
D
D
D

f34.000,f 35.000,f40.000,f50.000,f 60.000,-

per maand

-Geb datum —

Als adviseuse van modieus linnengoed kunt u minimaal drie dagdelen m.n. in de avonduren per week
zelfstandig en creatief bezig zijn.
Uw enige investering is aktiviteit en creativiteit.
Honorering op basis van provisie en omzetbonus.
Adressen van geïnteresseerde consumenten worden ter beschikking gesteld.
Ook dames van 45 jaar en ouder worden verzocht
te reageren.
Bel vrijblijvend voor verdere info met Els GortemuiIer, 04904-15858.
WALRA
Heerlijk om in huis te hebben.

-Netto inkomen •
BeroepVult u deze informatiebon m, knip hem uit en stuur hem op in een
gesloten enveloppe zonder postzegel aan: Becam, Antwoordnummer
1602, 8300 WJ Emmeloord. Wij sturen u dan een gratis offerte.

Je koopt een nieuw pand... maar waarop was die beslissing
eigenlijk gefundeerd?

Bij een plotselinge

HARTSTILSTAND
komt een arts of ambulance dikwijls te laat.
Een leek kan nog levensreddende
handelingen toepassen.

Leer ook reanimeren in 4 lessen
bij de Kruisver. Zandvoort.

CSfl

NVM
MAKELAAR

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.
TI7 /PV^Q'TrI7lT.Ï "D T7 telef- 02507-15531
. W . l/WO J. üiJTt JJ. V . telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

H

Bel Hr. De Leeuw, tel. 16085.

GEOPEND
Bloemen- en
Plantenshop
*~\

""/^ !l

•~\

A

ca Uonve.lL

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal

if
NEDERLANDWEST-DUITSLAND

Voor de weekenden zoeken wij een

Vondellaan l, tel. 20159
Keuze uit verschillende soorten
planten en bloemen.
GRATIS BEZORGEN

jonge vrouw voor
bediening etc.

op

HOTEL FABER

GROOTBEELDSCHERM

Tel. 12825 - Kostverlorenstraat 15

N

og maar at te vaak blijkt er bij
een overlijden weinig tot
niets te zijn vastgelegd.
Het valt ook niet mee om stil te
staan bij zaken als een testament,
codicil of voogdijschap.
Toch zijn er goede redenen om 't
wel te doen, want wat gebeurt er met
uw partner, de kinderen, en het huis?
Wij hebben een boekje voor u
samengesteld waarin duidelijk en
overzichtelijk de meest essentiële
maatregelen worden besproken.
Stuur de coupon naar SIRE, p/a
Stephensonstraat 12,2723 RN
ZOETERMEER. Sluit een extra postzegel van f l,- bij. Dan krijgt u 't boekje
'Voor het te laat is' thuisgestuurd.
REGEL JE ZUKJES VOOB HET TE U«I IS.

-m/v

Adres _
Postcode
Woonplaats.

(indien mogelijk verkleed)

Aflossing Rente
per mnd. per mnd.

Poste /woonplaats-

MET LEEDWEZEN DELEN WIJ U
MEDE DAT ER VOOR DE NABESTAANDEN
BITTER WEINIG WAS GEREGELD.

Bar 't Zeepaardje

D
D
D
D
D

Tel

Bel 7 dagen per week
Autoverhuur BV

Bedrag

CTO Naam
Adres-

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend

BARON

DOORLOPENDE KREDIETEN

Ik wil het volgende bedrag lenen:

m Bentveld een auto huren
v.a. ƒ 27,50 excl. BTW p. dag

Ook verhuur Chrysler Voyager!
Verhuur 9-pers. bus, kinderzitjes.
Boek nu voor de zomervakantie.
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,
Heemstede, Overveen, Zwanenburg
en Bentveld.

zowel uiterlijk als inwendig ingrijpend
gewijzigd. Een belangrijk nieuw detail
was de introductie van een als optie leverbaar anti-blokkeerremsysteem.
In zijn 21-jarige historie heeft de Escort
vele verkoop- en produktiemijlpalen gepasseerd en alle Ford records gebroken op
één na: het legendarische produktierekord
van de T-Ford. Eind februari waren alleen
in Europa al ruim acht miljoen Escorts
gebouwd (voor- en achterwielaangedreven samen); wanneer daar de NoordAmerikaanse produktie wordt bijgeteld,
overschrijdt de totale produktie de 11
miljoen!
De viermiljoenste voonvielaangedreven
Escort, een Strato Silver-kleurige Escort
Ghia, was bestemd voor een klant in
noord west-Engeland.

In de Ford fabriek te Halewood bij Liverpool (Engeland) is onlangs de viermiljoenste voonvielaangedreven Escort van
de band gerold die door Ford in Europa is
gebouwd. Deze produktiemijlpaal weerspiegelt het voortdurende verkoopsucces
van de Escort. Al acht jaar lang is het
model de best verkochte auto ter wereld.
De wagen werd in september 1980 gemtroduceerd, als opvolger voor de achterwielaangedreven Escort Mk I en II. De
nieuwe voorwielaandrijver wist in korte
• •jd de hoogste plaats op de wereldverkoopranglijst te veroveren. Behalve in
Halewood wordt de Escort ook gefabriceerd in Saarlouis (Duitsland) en Valencia
(Spanje). Verder wordt bij Karmann in
Osnabruck (Duitsland) een cabriolet-uitvoering gebouwd. In 1986 werd de Escort
(Advertentie)

BEL NU

EEN LEUKE BIJVERDIENSTE.

Autoverhuur BV

Wielen en banden behoren ongetwijfeld
tot de belangrijkste onderdelen van een
auto, zonder gaat het niet. Tezamen hebben zij een groot aandeel in de verkeersveiligheid en in het rijcomfort.

*Langer dan 60 mnd. voor woningverbetering,
boot of caravan
'Andere looptijden en bedragen mogelijk
*Geen informatie bij werkgever
*Vlot en diskreet
*Rente fiskaal aftrekbaar
'Meestal kwijtschelding bij overlijden

Walra bad- en slaapkamermode
als het u gaat om

BARON

In lengterichting voonn geplaatste
vier cilinder lijnmotor. Ciinderinhoud 1590 cm3. Bonng x slag 75 x
90 mm, compressieverhouding
8,9:1. Max. vermogen 59 kW bij
5400 omw/min. Max. koppel 127,4
Nm bij 3000 tpm Permanente vierwielaandnjvmg, 5-versnellingsbak
met achteruit en apart inschakelbare
lage gearing. Wielophanging voor
onafhankelijk met schroefveer en
torsiestabilisator. Achter starre as
met schroefveren Remmen: schijven voor, trommels achter met remkrachtverdeler. Banden 195 R 15.
Lengte 362 cm. breedte 163 cm,
hoogte 166,5 cm. Wielbasis 220 cm,
spoorbreedte voor 139,5 cm, achter
140 cm. Massa 1005 kg. Max. aanhanggewicht geremd 1100 kg. Tankinhoud 42 liter.

Autobanden/
Autowielen

Publicatie aangeboden door dit blad In samen
wertdng met de Stichting Ideële Reclame

mMM

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS
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Gymnastiekvereniging O.S.S.
bloeit nog volop na 85 jaar
ZANDVOORT - Sportvereniging O.S.S. bestaat vijfentachtig jaar, een jubileum dat
afgelopen zaterdag in de Van
pagéehal uitgebreid werd gevierd. De vele belangstellenden
konden genieten van een uitgelezen programma, waarin met
diverse demonstraties, en wedstrijden werd aangetoond, dat
talent ook bij deze vereniging
nog wel degelijk aanwezig is.
De kinderen mochten zaterdagochtend de spits afbijten. Rond half
tien stapten zij, onder het motto
'O.S.S. 85 jaar jong', de feestelijk versierde zaal binnen, onder het wakend oog van de ouders en voorafgegaan door enkele vaandeldragers.
Bestuurslid Jonkers hield het welkomswoord kort, want de beschikbare tijd was hard nodig om het uit-

gebreide programma af te werken. van deze bloeiende vereniging op
Dat werd vervolgd met een onderlin- zich nemen.
ge wedstrijd van de groep van zes- en
zevenjarigen. Later was het de beurt
Gecharmeerd en trots toonde hij
aan de acht-, negen- en tienjarigen de daarbij behorende medaille, die
om te laten zien dat zij in staat zijn hem was opgespeld.
tot het maken van bijzonder gave
De wisselbekers gingen naar Tim
koprollen en sprongen.
Wallig, Lisa Minden en Merle van
der Storm, terwijl in de leeftijdsgroep 8 t/m 10-jarigen Marieke BuisKeurgroep
man, Tamara Hanning en Fatiha
Vertederend was de demonstratie Krim de besten bleken.
kleutergymnastiek, welke bij het puIn de groep 11 t/m 13 jaar eindigde
bliek hartverwarmende reacties ontlokte.
Mira van der Mije op de eerste
Tussendoor zorgde de keurturn- plaats, terwijl Linda Schmidt en
groep voor spectaculaire demon- Azmi Malik respectievelijk op een
straties springen en oefeningen aan tweede en een derde plaats eindigde brug, op de evenwichtsbalk, de den. Vijf prijswinnaars waren er onmat en de bok. Oefening Staalt Spie- der de jeugdleden van 14 jaar en ouren, dat bleek overduidelijk tijdens der. Bij de meisjes eindigde Sandra
dit enerverende optreden van de Boegheim als eerste, tweede werd
O.S.S.-routiniers.
Simone van der Storm. Bij de jonBurgemeester Van der Heijden gens gooide Tim Wallig de hoogste
was bereid gevonden om de prijsuit- ogen, gevolgd door Bas Teunissen
reiking voor zijn rekening te nemen. en Robert Schmidt.
Nog was de prijzenregen niet over.
Ook de leden van de keurgroep hadWisselbekers
den natuurlijk recht op een prijs. Bij
Hem wachtte een verrassing, want de 'mini-meisjes' eindigde Francisca
hij mocht als eerste burger van Rosenboom op de eerste plaats, SuZandvoort het beschermheerschap zanne Jansen werd tweede, Daniëlle

Cellisten treden
op in NPB-gebouw
ZANDVOORT - Het celli-duo
gevormd door Martina Witteveen en Wim Grin geeft maandag 24 april een concert in het
gebouw van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15.
De entree tot het concert, dat om
07.30 uur begint en ongeveer een uur
duurt, is gratis, al wordt er wel een
collecte gehouden ten bate van het
NPB-jubileumproject in Noord Ierland. Men hoopt dan ook op een grote opkomst. Het project is een zogenaamde Samenwerkingsschool met
leerlingen van zowel RoomsKatholieke als van Protestantse huize.
Martina Witteveen heeft zondag 9
april ook al opgetreden voor de
NPB, tijdens de toen gehouden jubileumdienst. In het gebouw bleek de
warme klank van de cello goed tot
zijn recht te komen, en 'het spel is
virtuoos', zo wordt van NPB-zijde
verzekerd. Op het programma staan
werken van Glière, Popper en Röntgen.
O.S.S. is ook bij de jeugd sterk in trek.

Roele derde. In groep twee van de
keurgroep eindigde Merle van der
Storm op de eerste plaats, gevolgd
door Arja Paap en Joyce Koopman
beide als tweede en Carolien Kok als
derde. De laatste groep bestond uit
meisjes-junioren.

Hiervan werd Lisa Minden eerste, gingsleven in Zandvoort nog volop
Kyra Kroeze derde en Brenda Sand- kan bloeien. Dat heeft zij al vijfenbergen eindigde op de derde plaats. tachtig jaar aangetoond. Een rijk
Gymnastiekvereniging O.S.S. kan historisch verleden heeft O.S.S. dus
terugzien op een geslaagde viering al achter zich. Binnenkort volgt een
van haar jubileum, waarmee zij terugblik hierop.
heeft laten zien dat het sportvereniB.S.

Koninginnedag wordt gevierd
met groots opgezet Oranjebal

a De keurgroep vertoonde vele sterke Staaltjes.

Foto's: Bram Stijnen

• Burgemeester Van der Heijden kreeg het teken van het beschermheerschap opgespeld.

Publicist/schrijver Ger Verrips
te gast in Openbare Bibliotheek
ZANDVpORT - De schrijver
Ger Verrips, vooral bekend
van zijn boeken 'Zorg dat je
een gekkenbriefje krijgt', 'Nathalie' en 'Witte gezichten',
houdt maandag 24 april'in de
openbare bibliotheek te Zandvoort een lezing. Tevens leest
hij voor uit eigen werk. De
avond begint om 20.00 uur, de
entree kost ƒ2,50.

centrale rol in zijn werk. De levensgeschiedenis van de verteller, veelal
met een uitstekend vermogen om
zijn omgeving te observeren, is in
vrijwel het hele werk van Verrips
verbonden met historische en politieke gebeurtenissen.

Een groot deel van zijn oevre vertoont autobiografische trekken. Beschrijving van zijn eigen leven wisselt zich af met herinneringen aan
belangrijke politieke gebeurtenisVerrips heeft zich na een lange sen.
periode van politieke activiteiten
ontwikkeld tot auteur. Kenmerkend
voor zijn werk zijn de vertellers in Gekkenbriefje
zijn verhalen en boeken. Naast de
De in 1928 in Amsterdam geboren
verteller, dan wel de hoofdpersoon, schrijver, aanvankelijk gymnastieki vervult een andere personage een leraar, weigerde in 1950 dienst, waar-

na hij tien maanden in het militair
Neurosehospitaal verbleef, tot hij
werd afgekeurd. Een en ander is
kostelijk maar ook aangrijpend verwerkt en--aan de kaak gesteld in
'Zorg dat je een gekkenbriefje
krijgt',! waarmee hij als schrijver een
grote landelijke bekendheid verwierf. In 1953 trad hij toe tot de Communistische Partij, was van 1954 tot
1964 lid van de Amsterdams districtsraad, en tot 1974 werkte hij bij
De Waarheid. In 1975 beëindigde hij
zijn CPN-lidmaatschap en wierp
zich geheel op het schrijverschap.
Sindsdien publiceerde Verrips veel
werk in diverse kranten, schreef
boeken en novellen, en bewerkte een
aantal van zijn novellen tot hoorspelseries.

voor
Na de oorlog werden, overeenkomsbevlieging was, maar hoge ernst:
door Bertus Voets
tig de richtlijnen van het bisdom, de
"De katholieke voetbal IBZ werd
oude jeugdclubs in ere hersteld.
gekomen dat ze met de jeugd op twee jaar geleden opnieuw opgeVoor de meisjes was er een gidsen- weg moesten. Pastoor van Diepen, richt. De geest is goed en het aantal
beweging; voor de jongens waren er wel wat benauwd op het gebied van leden is 76. Deze winter is er een
allerlei ontspanningsclubs, maar de financiën, zag zijn geest al dwalen meisjes gymnastiekvereniging opnadruk lag sterk op het georgani- en vond dat men voor het uitwerken gericht met vijftig leden. Ook de verseerd zijn. Het bleek al heel spoedig van bepaalde idealen te veel geld kennerij mag zich in een gestadige
dat de jongeren er niet voor voelden nodig zou hebben. Maar Bosman groei verheugen. Maar toch geloven
om zo strikt in hokjes te worden vroeg aan Van Diepen: "Ik voel wel lüij dat voor deze bloeiende bewegezet. Zij zochten naar vrijere vor- aan dat u met de cijfers die op tafel gingen de toekomst onzeker is door
men en kwamen bij de sport. Deze komen, u 'dood gaat schrikken', gebrek aan accommodatie voor de
gehele verandering zag men aanko- maar beste pastoor, laat dat nu eens sport die bij deze groepen de hoofdmen maar de meesten wilden er niet aan ons over. Heus wij weten mis- schotel vormt".
aan geloven. Er zijn maar enkele schien op dit gebied meer wat er te
plaatsen waar men de bakens heeft koop is, dan u".
Men heeft geen eigen sportveld en
verzet en de jeugd nieuwe kansen
En de pastoor kon er niet tegen op van het terrein wat men gebruikt
heeft gegeven om zich naar hun idee en stemde er mee in dat de heer kan men van de ene dag op de andete organiseren. Een van deze plaat- Bosman namens het hele bestuur re verwijderd worden. Wil men wersen was Zandvoort.
een rapport zou opmaken voor de kelijk de jeugd binden dan moet er
bisschop om toestemming te krij- vastigheid zijn en daar had men nu
gen voor een vorm van jeugdwerk de gelegenheid voor. Met behulp
ff et manifest.
die in die dagen nog met de nek van subsidie van de gemeente kon
De pastoor voelde wel aan dat werd aangekeken.
men een stuk grond kopen en daar
jeugdzielzorg een van de grote proeen Kennemersporetpark van mablemen was. Maar omdat er sinds
ken. Men goochelde wat met alle
1828 een vaste kapelaan was, werd Het rapport
mogelijke cijfers, maar het bestuur
deze als vanzelfsprekend met de "De opgroeiende jeugd in Zand- van het bisdom, dat in 1952 al had
zorg voor de jeugd belast. Met de voort is steeds een onderwerp van begrepen dat men de katholieke
pastoor kon een kapelaan er vaak grote bezorgdheid geweest voor de jeugd alleen maar kon binden met
moeilijk over praten. De opvattin- geestelijkheid en allen die verant- sport, gaf na wat heen en weer gegen over de aanpak van de jeugd woordelijkheid dragen voor de toe- schrijf aan het kerkbestuur van
lagen vaak heel ver van elkaar. In komst Het feit dat de katholieken Zandvoort alle mogelijke goedkeuhet bestuur mocht de kapelaan van Zandvoort een minderheid vor- ringen om de jeugd een uitstekende
meestal niet verschijnen, zodat het men en het sinds mensenheugenis sportaccommodatie te schenken.
heel moeilijk was om wat te gaan heerschende kwaad der gemengde
ondernemen.
huwelijken, zijn naast het zomerseiIn Zandvoort was de gemeente- zoen met zijn verleidingen van ver- Zandvoorts trots
ambtenaar W. Bosman in 1941 tot schillende aard, ongunstige facto- Met deze aanleg van sportvelden die
het kerkbestuur toegetreden. Hij ren, waardoor menig Zandvoorts door goedkope krachten in het kahad een goede kijk op de toekomst kind, dat de katholieke lagere der van wederopbouw konden wotren wanneer de kapelaan bij hem school heeft doorlopen, op rijpere den uitgevoerd, heeft men ontzetkwam om hem te vertellen over zijn leeftijd voor de kerk verloren gaat." tend geboft. Voeg daar nog bij het
zorgen voor de jeugd dan was hij
Dit eerste stuk kwam uit de koker enthousiasme dat vanuit de paroeen en al oor. Toen hij pas tot het van de pastoor. Men liet het rustig chie kwam en het vele vrijwilligerskerkbestuur was toegetreden, wist staan: Het kon geen kwaad, maar werk, dan moet men erkennen dat
hij heel goed dat de pastoor hen het tweede gedeelte, hoógwaar- Zandvoort over een van de beste
vaak als een noodzakelijk kwaad schijnlijk geïnspireerd door de heer terreinen voor katholieken heeft bebeschouwde. Met grote takt had hij Bosman was het belangrijkste. Er schikt. Er is, zo is mij verteld, ontdeze status van een kerkbestuur zo moest nadat de kinderen de school zettend veel gedaan om via de sport
gewijzigd dat allen zich verant- hadden verlaten, aan jeugdzielzorg de kinderen in contact te brengen
woordelijk voelden voor het geeste- worden gedaan. Vele parochies had- met de kerk en dat is al deze inspanlijk en maatschappelijk beleid van den daarvoor kerkelijke jeugdvere- ningen ten volle waard.
Dat in de tachtiger jaren alles, ook
de parochie.
nigingen opgericht, maar deze sloegen in Zandvoort niet aan. Het eni- het sportgebeuren voor katholiege waar katholieken elkander op- ken, ten offer viel aan fusie had men
Het jeugdvraagstuk
zochten was in de sport en daarom ook niet kunnen weten. Op het moIn de laatste vergaderingen hadden moest men mogelijkheden schep- ment had men in de parochie de
de heren Bosman en Lindeman zich pen om de sport met elkander te juiste beslissing genomen.
uitgesproken voor de jeugd. Niet de beoefenen.
(Archief bisdom Haarlem 211.8, Porverkrampte slogan: 'wie een kind
tefeuille Kennemersportpark, In
heeft, heeft de toekomst'; nee, zij
Sportgebeurtenissen
bruikleen afgestaan
Rijksarchief
waren van alle mogelijk standpunten uitgegaan en tot de conclusie
Het rapport vertelde dat het geëiï Haarlem).

ZANDVOORT - Alle Zandvoorters zijn zaterdag 29 april
welkom op een groots, gratis
toegankelijk Oranjebal. Het
'Swinging Sixty's Oranjebal',
te houden in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat, moet een vrolijke
happening worden ter gelegenheid van Koninginnedag.

bar het idee geopperd om tijdens
Koninginnedag eens een gezellig
feestje te bouwen. Het aantal reactie's was meteen al enorm. De leden
van het Zandvoorts Mannenkoor,
het Zandvoorts Vrouwenkoor en leden van de verschillende andere verenigingen die wekelijks van de repetitie- en vergaderruimten in het Gemeenschapshuis gebruik maken,
zegden onmiddelijk hun medewerking toe".
Oranje kleding is wel gewenst laVoor de gratis toegangskaarten
ten de organisatoren Ap van de kan men nu al bij het GemeenMoolen en Henk Jansen weten. Zij
hebben de Zandvoorters Harro Hoejenbos en Jeroen Goezinne bereid
gevonden met hun drive-in discotheek "TEN" deze avond, die om
21.00 uur begint, muzikaal te komen
opluisteren. De naam geeft het al
aan: muziek uit de 'jaren zestig' zal
op deze avond de boventoon voeren.
'Omdat deze muziek jong en oud het
meest aanspreekt', menen beide or.ZANDVOORT - Het Zandganisatoren. Van de Moolen en Jan- voorts Mannenkoor is uitgenosen zijn allang geen onbekenden digd om op zaterdag 29 april de
meer in Zandvoort, met name in het laatste uitzendig van het 'eetverenigingsleven. 'Appie' runt al en- programma',
van. Tineke de
kele jaren het Gemeenschapshuis
terwijl Henk als zanger en toneel- Noqij, van radio/tv-omroep Vespeler bij toneelvereniging "Wim ronica, muzikaal te komen afHildering" regelmatig aan de weg sluiten. Het Zandvoortse koor
is zeer verguld met deze uitnotimmert.
"Het is min of meer als een geintje diging.
begonnen", laat Jansen weten. "Na
één van de repetitie's werd aan de
'De Spijskaart' van de componist
Zollner is al enkele jaren één van de
meest populaire nummers van het
repertoire van het Zandvoorts mannenkoor. Deze lichtvoetige compositie, overgoten met de nodige humor,
is dan ook duidelijk een kolfje naar
de hand van dit momenteel vijfenZANDVOORT - Stichting veertig
tellende koor. Mede geAktiviteitencentrum
Zand- zien hetleden
item van de uitzending is
voort, Celsiusstraat 190, draait het lied dan ook een terechte keus
vrijdag 21 april in de 'Film- voor het optreden, zo is het koorbeklup' de film Crocodile Dun- stuur van mening. De live-uitzen-

schapshuis terecht. De slingers voor
de versiering van de feestruimte zijn
al uit de kast gehaald en Van de
Moolen heeft bij zijn drankleverancier al enkele dozen Oranjebitter besteld. ledere bezoeker krijgt bij binnenkomst een gratis glaasje van
deze traditionele drank. De rest van
de avond moet evenwel op eigen kosten worden doorgebracht. "Een beletsel hoeft dit niet te vormen, want
het wordt oergezellig", weten Jansen
en Van de Moolen overtuigd te voorspellen.

Verzamelbeurs
grammofoonplaten
ZANDVOORT/HAARLEM Verzamelaars van grammofoonplaten en/of Compactdiscs kunnen zaterdag 22 april
waarschijnlijk
interessante
exemplaren vinden op een
beurs in Die Raeckse, Raaks
1-3 te Haarlem. Men kan hier
terecht van 10.00 tot 16.00 uur.

De beurs wordt georganiseerd
door Grammofoonplanten Verzamelvereniging Het Singeltje. Degenen die zaterdag geen tijd hebben
om langs te komen, maar wel van
hun platen af willen, kunnen de organisatoren bellen: tel. 02269-2103.
Dat kan ook indien men interesse
heeft voor een stand op de beurs.
Over het algemeen biedt een dergelijke beurs een grote verscheidenheid aan platen met Rockartiesten,
New-wave en bekende namen als
Frank Zappa en The Beatles. Er zijn
Nederlandstalige werken en jukeboxhits. Bovendien is de beurs een
uitstekende gelegenheid met andere
verzamelaars adressen te wisselen.

Mannenkoor uitgenodigdvoor
TV-optreden bij Tinekede Nooij

Filmklup draait
Crocodile Dundee

dee II. Aanvang 20.00 uur, entree ƒ2,50.

De film, te zien voor personen van
ouder dan 12 jaar, gaat over de 'ruige
Australiër' Michael J. Crocodile
Dundee, die New York stormenderhand veroverde met humor, charme
en naïviteit, puurheid en oprechtheid. Dit keer gaat hij onverschrokken achter een stel gewetenloze
gangsters aan. Die beseffen niet dat
met Crocodile Dundee niet te spotten valt. De regie was in handen van
John Cornell, hoofdrolspelers zijn
Paul Hogan en Linda Kozlowski.

ding op Nederland 2 begint om 16.50
uur en duurt tot 18.15 uur.

Erkenning
Dirigent Dico van Putten ziet de
uitnodiging als een erkenning van
de kwaliteiten van de zangers, een
erkenning waar sinds de oprichting,
ruim zes jaar geleden, keihard aan
gewerkt is. "Kwalitatief zijn wij de
laatste jaren enorm vooruit gegaan",
vertelt de dirigent, "en ons repertoire is duidelijk met het succes meegegroeid. De natuurlijke selectie heeft
het ledental in het laatste jaar drastisch teruggebracht, maar daar staat
tegenover dat het niveau met sprongen is gestegen", Van Putten.
Het succesnummer van het eerste
uur ontbreekt zelden op een uitvoering. 'De Spijskaart' geeft toch wel
enigszins aan hoe de mentaliteit is
van dit Zandvoortse koor: muzikaal,
speels en verrassend.

Dirigent Dico van Putten
(Archieffoto Bram Stijnen)

Seniorenkoor 'Voor Anker'
nu ook in Zandvoort te horen

ZANDVOORT - Het Zandvoortse seniorenkoor 'Voor
Anker' geeft aanstaande zondag 23 april in 't Stekkie een
voorjaarsconcert. Het programma heeft een populair karakter en vermeldt werken uit
beroemde musicals en operettes. Een gastoptreden wordt
ZANDVOORT/HAARLEM
verzorgd
door de uitstekende
- In Zandvoort valt er best het tenor Marino
van Wakeren.
nodige vrijwilligerswerk te
doen, adressen van de desbe- Het koor bestaat uit Zandvoortse
treffende instanties kan men ouderen, die vooral voor de gezelligheid samen willen zingen. Maar dat
wel bij de gemeente verkrijgen. betekent
beslist niet dat men het al
Degenen die echter wat verder
willen zoeken, kunnen terecht
bij de Vrijwilligerscentrale te
Haarlem.

Vrijwilligers
nog steeds nodig

te gemakkelijk neemt, want men wil
een goed programma brengen. Dirigente Trudy van Staveren zorgt wat
dit betreft wel voor een grote variatie. Vorig jaar nam zij het roer over
van de toen overleden Riet van Pruisen-Jongens, wat betekende dat het
koor een nieuwe koers ging varen.
In die tijd opende het koor ook de
jacht op mannelijke koorleden,
want daar was, zoals meestal in gemengde koren, groot gebrek aan.

ook leden van onder de zestig jaar.
Hoewel het koor al jaren van zich
laat horen, geniet het in Zandvoort
geen bijzonder grote bekendheid,
omdat de meeste optredens buiten
Zandvoort plaatsvinden. Komende
zondag kunnen degenen die het
koor niet kennen, eens kennismaken. Het concert in 't Stekkie, bij de
Van Pagéehal, begint om 14.00 uur,
de zaal is open vanaf 13.30 uur open.

De entree kost ƒ3,- per persoon,
inclusief een kopje koffie of thee.
Voor meer informatie, of om kaarOver 'bejaarden' wil men niet spre- ten te bestellen kan men 't Stekkie
ken, liever 'ouderen', want er zijn bellen: (02507) 17113.

Bekendheid

De Vrijwilligerscentrale Haarlem
is er voor mensen die vrijwilligerswerk willen doen, maar niet goed
weten wat er allemaal te doen is en
tot welke instelling zij zich moeten
richten. De centrale geeft wat dat
betreft de nodige informatie en advies.
Er zijn veel instellingen die vrijwilligers kunnen gebruiken, waaronder bijvoorbeeld buurt- en clubhuizen. En momenteel zijn er ook bij
de Vrijwilligerscentrale zelf plaatsen vrij. Het adres is Zijlstraat 10
zwart,
Haarlem,
telefoon
023-314862.

'Cry Freedom'
in 't Stekkie
ZANDVOORT - 't Stekkie
houdt dinsdag 25 april een thema/filmavond met de film 'Cry
Freedom'.
De film 'Cry Freedom' is gebaseerd op het ware verhaal van de
vriendschap tussen Steve Biko en
Donald Woods, die groeit onder de
druk van het apartheidsregime in
Zuid-Afrika. Leden van de werkgroep Amnesty International Zandvoort houden aan het begin van de
avond, 19.30 uur, een korte inleiding.

Seniorenkoor 'Voor Anker'.

(Archieftoto)
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KROON B.V.
Te koop
BILJART

SUPER
Ruime parkeergelegenheid.

Celsiusstraat 192 - Zandvoort

120 x 240, met
verlichting, etc.

l.z.g.st. ƒ3500,-

OLA GINO GINELLI IJS
465
normaal 6,15
NU

ROSBIEF

GOUDSE JONG
BELEGEN KAAS

STEGEMAN
PALINGWORST

kilo normaal 13,90

NU

Q40
«ff

VERSE WORST
kilo
normaal 9,60

NU

kilo

100 gram

0,85

FYFFES
BANANEN

198

kilo

BAKLAPPEN
8,25

500 gram

Sperziebonen
Jaffa sinaasappelen
± 2 kilo

KIPFILET
795

500 gram

Tel. 17619

Jaffa grapefruits
4 stuks

Te huur
voor enige maanden
voor ouder echtpaar

STUDIO
balkon
zeezicht
Info:
tel. 02507-15178

Perm. woonr.
gezocht

3,9»

v. net jong werk.
stel m of omgev.

Z'voort

198

Tel. 023-240782
of 02507-12580

* Willem Bluijs van harte ge
* Voor een 4 lessen cursus eliciteerd met je 60e verjaar
reammatie bij de Kruisver dag vanuit Singapore Je zus
Zandvoort belt u hr De <iek, Tineke Henny Michel
Leeuw tel 16085
en Irene
Voor trouwfoto's * Zandvoort ook v d bewo
ners Stort net als ik uw bijdra
Foto Boomgaard ge t n v de St Leefbaar
voort op rek nr 56577709:
Grote Krocht 26 ZABN
Zandvoort Tel 16168
ZEER ERVAREN SCHILDER
heeft nog tijd over
•* Weggewaaid op woens- Tel voor info 02507-14177
dag 5 april van wasrek licht
Reflectanten op adverten
blauw hesje K Doorman
ties onder nummer gelieven
straat Tel 13695
ervoor te zorgen dat het num
* Wie heeft er zat 15/4 per mer m de Imker-bovenhoek
ongeluk het verkeerde spij op de envelop staat vermelc
kerjack meegenomen uit Het en dat de brief geadresseerd
Stekkie7 Ik heb nu een jack wordt aan Centrale Order
WEEKMEOIA OP MICROFICHE
wat niet past Tel 18364
afd Weekmedia Postbus
TEL 020-562.2485
* Wij zijn er door gezakt Wie 122 1000 AC Amsterdam Di
heeft
een
oude
goedkope
voorkomt
vertraging
in
de
be
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergroot- tweelmgwagen voor ons Jas handeling
per en Felix tel 19566
Foto Boomgaard
ten
* Ferry Amar was gisteren
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Grote Krocht 26
9
Micro's op de pagina „MICRO'S '
Ook ALLEEN? Jeugd secr jarig leuke dag gehad Zat
Telefoon 13529
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
22
april
wordt
het
nog
leuker
36 jaar zoekt vriendinnen en
Uw film op video, ƒ 1,75
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,36 per millimeter.
mag
je
weer
handballen
me
vrienden voor uitgaan sport
per minuut met gratis
Sluitingstijd dinsdag 17.00 uur
en vakantie Br o nr 755 de Mini s Doei, Petra
achtergrondmuziek
U kunt uw tekst telefonisch opgeven- 02507-17166 of 0297776435 bur v d blad
28411 of afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- Diverse AROLA 4 WELIGE
voort
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, 1421 AA Uit- INVALIDENWAGENS m goe
Woninggids van Zandvoort
de staat rijden 40 km p u ,
hoorn
v a ƒ4500 Inl 020-6681168
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant,
makelaars o.g.
Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venne- * Aankomen vliegen grote
per Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Cou- parkiet T k auto met 4 versn
NVM
rant, De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenvel- en achteruit de ideale hobbyTel. 02507-12614
MAKELAAR
dertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer- auto loopt prima, ƒ250 Tel
/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Arnster- 16184
dams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Ge- * Ab Frans Hans Jan en
Foto Boomgaard * Gevr oppas v midd gr
zinsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post en alle
hond (gest teef) lief + gew
Rob zijn de solisten bij het
ook voor
bijbehorende advertentie-edities
aan and honden een dag
concert van het ZMK op zat
portretfoto s
ƒ6,01 per millimeter
p w 8 30-17 u Inl tijd kant u
7 juni aanvang 20 uur in de
pasfoto s,
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
J Molenkamp tel 61557
receptiefoto s,
e Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- N H Kerk
combinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantogroepsfoto s aan huis
Gevraagd FLINKE HULP in
ren verkrijgbaar
Grote Krocht 26
visverkoopwagen, Ift ±18 jr
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening
Tel 13529
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm kosten
Vis van Maarten
l * Gevr oppas voor een klem
e BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
Tel 14628
lief hondje af en toe een
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
*
Gratis
af te halen partij
weekend en een weekje vahet verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
30x30
Tel
kantie Tegen verg Tel straattegels
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht
02507-19559 of 02520-21378 20021
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
Tel. 02507-12070
bezorgklachten) of zenden aan
r
Centrale Orderafdeling Weekmedia
1 film
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
5 films
in dezelfde week
HUI dc gemefnte Amstritfiim
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Tel. 13529

Hoebespa
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

GRATIS

M

DOMBO

5,-/7,50 p.d.

25,—p. week
Verhuur Movie-boxen

Interieur- en verbouwingscentrum

De Volharding

A s zondagmiddag ZANDVOORTS OPEN DART TOERNOOI in Café De Slop

voor o.a uw open haard, badkamer en
sierpleisterwerk Telefoon' 023 - 27 56 92.

Autoverzekering

Zandvoorts Nieuwsblad

AUTOVERZEKERING
TE DUUR7
Bel geheel vrijblijvend
voor een prijsopgave
OLOF GORANSSON
02507 18505 (ook s avonds)
Een voordelige maand
of kwartaalpremie is
ook mogelijk
* Bedankt
Casino ZVM
Handbal voor de zeer ge
slaagde ver avond Op naar
1990 Blijf zeker vnjw hulp
verl v nog zo n feestavond
* Beloning1 Wie heeft gezien
dat mijn grijze Fiat Panda op
21 3 89 werd aangereden op
parkeerterrein Dirkson te
ZandvoorP De dader is door
gereden Tel 18146
* Bep en An geniet er vol
gende week m Spanje maar
van Veel plezier wij blijven
wel hier Het Meidencafé
* Bert en Tonneke van harte
met jullie 10 jarig huwelijk
Vanuit Singapore lineke
Henny Michel Irene en tante
Kiek Tot van de zomer

zoekt

een bezorger/ster
Leeftijd 15 jaar
voor kleine wijk ± 80 kranten
in BENTVELD
Aanmelden telefoon 17166

HOGE (BIJ)VERDIENSTEN' Voor leuk werk m parfum en
huidver^orgmgsartikelen Voor meer mf tel 03200 60644
AUTORIJ INSTRUCTEUR worden en al na 4 maanden les
geven7 Dat kan' Pak je kans bij MICHEL Opleidingen via
onze spocdcursus Geheel mondeling en gebruikmakend van
de nieuwste lesmethodes Onze jubileum aanbieding voor de
spoedcursus is slechts ƒ 1250 Cursusaanvang 23 mei Be
nu MICHEL voor deze speciale aanbieding Tel 020853057

V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507 14534

D SAR

BI

Wil jij straks
zieken verzorg(st) er
worden?
In september start m het verpleeghuis
Dr Sarphaühuis een opleiding daarvoor
Als |e tussen de 17 en 21 |aar bent en een
diploma MAVO 'LBO hebt, dan kan |e
tot deze opleiding worden toegelaten
Het is een opleiding die bestaat uit

werken en Ieren voor een wettelijk erkend
diploma en tijdens de
opleiding verdien |e al een goed salaris
Wij willen |e graag meer informatie geven of
uitnodigen voor een gesprek
Bel o| seliri/l naai
Dr Siirphiilihiiis

radio
stiphout

Het ORANJE FEEST
begint a s woensdag
„De Slop
* Hoera Ma Keur 65 jaar,
van harte gefeliciteerd door
Rmus, Loes, Peter, Carolien
Hoera, Mirjam heeft haar
eerste doelpunt gemaakt
voor Casino ZVM Handbal
Nu Mama en Kyra ook nog en
dan wordt het feest
KAMER te huur gevraagd
voor werkend persoon Tel
12537

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
Magnetronisten opgelet1
Haalt u bij ons een
TACO-PAKKET

Broodje Burger
Schoolstraat 4 - Tel 18789
Geopend van 11 00 tot
01 00 uur s nachts
Weekend van 11 00 tot
03 00 uur 's nachts
Dinsdags gesloten
* Mam, jouw tactiek en onze
inzet, buiten lukt het ook'
Laura
* Mams van Peter Koper, als
ik hem weer eens leen laat ik
hem wel bellen Je schoondochtertje
Met spoed gevraagd, in jong
gezin, zelfstandige HULP IN
DE HUISHOUDING, voor mmimaal 6 uur p w Inlichtingen
na 16 uur tel 18705
* Noteert u even1 Donderdag 18 mei muziekavond
TOZ, Herv Kerk Zandvoort
* Ook s zomers organiseert
de NVvH bijeenkomsten en
excusnes Komt u eens kijken Vraag vrijblijvend mformatie en bel 19583
* Oud papier in de gemeentelijke papierbakken is net zo
misplaatst als de bekende
Belgengrappen Denk aan uw
vereniging1
* Rommelmarkt Zandvoort
Koninginnedag 29 april, Prmsessenweg, 9-13 uur Inschnjven afdeling Burgerzaken,
Schoolstraat 6 Zandvoort
Schoonmaakbedrijf

Te koop 2-pers ZIT/SLAAPBANKJE, kleur grijs, 1 jaar
oud, ƒ390 Tel 20021
* Te koop 3-in 1 combiwagen incl matras + voetenzak,
z g a n , ƒ200 Tel 19235

radio
stiphout
Verkoop K.T.V. video
Hifi - huishoud.app.
Thorbeckeslraat 15
Zandvoort Tel 02507 13378
t o casino

* Te koop Bobob autostoel,
blauw-zwart, met bev gordel,
z g a n Tel 02507-13967
* Te koop crossfiets ƒ75
Tel 15245
* Te koop diverse lampen,
modern,
va
ƒ25 Tel
02507-17720
* Te koop eethoek grote tafel (uitschuifbaar) + 6 stoelen
(waarvan 2 armstoelen) Tel
02507-16387
* Te koop gevr kinderstoeltje voor achterop fiets Tel
13509
* Te koop kastjes, begin
deze eeuw 120x30x90, boven spiegel, open vakken a/d
zijkanten, dien en glas/lood
deurtje Tel 18067

*• Te koop lederen relaxfauteuil, hoekbank, 5 delen Zeer
goede staat Tel 0250716934
* Te koop paardnjbroek,
maat 38 -f cap, maat 55 +
zweep Tel 17468
* Te koop Paidi commode,
bruin met gele laden en kastfrontje, ook geschikt als bureau, ƒ 100 Tel 02507-16720
* Te koop Raleigh fiets,
handremmen, 3 versnellin
gen Vaste prijs ƒ250 Tel
15272
* Te koop surfplank met 2
zeilen en reddingsvest ƒ 300
Tel 16034
* Te koop witte glas-m-lood
deur, ± 80x200 cm Geschikt
voor flats Keesomstraat Tel
18067
* Te koop wringer ƒ 20,
vouwdeur ƒ 25, vloerkleed
ƒ25, laag tafeltje ƒ15, div
ds kleding, mt 36/38 Inl
02507-19968/023-379769
* Te koop z/w-t v , m goede
staat, ƒ25 Tel 13584
* T k eiken toilettafel, l 125
x br 42, met 4 laden en spie
gel, h 70 x br 88 Tel 16251
* T k gevr ansichtkaarten
en foto's van Nederl dorpen,
molens, trams enz Tel 023377405
* T k kanarie + kooi + standaard ƒ45 Tel 14500

5 REGELS

* T k kinderledikant, matras, zijkant spijlen + bodem
Kruisstraat 6 Tel 16258
* Tk
louvre-deuren
a
ƒ1250, autocass
8-track,
ƒ25, lederen t v-stoel, marmeren lamp ƒ 15 Tel 19081
* T k openhaard dakdoorvoer met lood dubbelw , 50
cm, pijp, dubbelw, 50 cm,
rvs gek, 015 cm Kruisstraat 6 Tel 16258
* T k Philips kleuren-t v , 63
cm, met afstandsbediening,
ƒ25 Tel 02507-16210

* T k a eiken eethoek, ron
de tafel (uitschuifbaar) + 5
stoelen Tel 19359
2-KAM APP TE HUUR, ƒ 795
incl, C gestoff, eigen toil
gr k en badk, gebruik tuin
en berging Voor werkend
stel tot 30 jaar Tel 12510
VERENIGINGSGEBOUW

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

S NO W WHITE
glazenwassen]
Tel. 02507-17935

Bob Schmidt

T k PHILIPS TV grootbeeld, * Verloren suede babyslofje
met afstandsbed , spelend te dinsdag 18 april, Piet Leffer
straat 32 Tel 13509
zien, ƒ450 Tel 15923
* T k trammgsveer ƒ 15, vo- * Verz zoekt uniformen, me
gelkooi ƒ15, st cass d ƒ 75, dailles insignes, originele fo
to's, borden, tegeltjes, hel
klok ƒ 10 Tel 19081
men, uitr stukken etc Alles
T k weg gev leeft POSTZE- 40 '45 en Bevrijding 17469
GELCOLL Nederl m 3 Davo- * Voelt u zich aangetrokken
Christal
albumcassettes
Waarde ƒ 6500 vlg cat NVPH tot een vereniging die zich7
inzet voor o a milieuzaken
Vrpr ƒ3000 Tel 16613
Vraag een maandblad van de
* Tk
zandbak,
blauwe NVvH en bel 19583
schelp, ook voor water, groot
VOETBALLIEFHEBBERS
model, ƒ 30 Kruisstraat 6 Tel
De t v staat aan a s
16258
woensdag in „De Slop '

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander huisraad te koop' Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft

Voorbeeld:
T e k 0 o p b r u i d s |a p 0 n , m t
*
sa 1 ont a f e 1 ; 1 euke
3 8 ; •n o d
T e 1
0 2 0 - 111
r i e t en s t oe 1
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER / 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

De Witte Tornado

voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 02507 18546
* Tante Elsie gefeliciteerd,
de pindakaas komt eraan
Kees kom je ook nog
R en J
DARTEN
TE HUUR GARAGE
in ,De Slop ?
Burg Fenemaplein
* KNZHRM te Zandvoor
per 1 mei Tel 19357
vraagt voor het bemannings
verblijf een gashaard (gratis) * -Te huur gevraagd spoed
1/5 appartement voor ± 3
Aanb bellen op maandai
mnd Graag tel
bericht
avond na 20 uur tel 1425!
0251027560
•* Leer ook eerste hulp bi
hartstilstand m 4 lessen * Te koop 2 tumstoelen, 1
Wachten op ambulance o zit en 1 ligstoel kussens
arts kan niet Bel voor een nieuw Vaste prijs ƒ 100 Tel
13586
cursus reammatie 16085
LET OP» i 26 APRIL
TE KOOP 500 m redceder
Nederland-West Duitsland
latten, 9 br x 2 cm dik, ge
m , De Slop
galv balkijzer diverse maten,
* Lieve Henk, gefeliciteerc houten balken 300 m, 32x12x
met je verjaardag XXX
550 m en 4'/2x15x4 m, rvs
* Lieve oppas gevraagd pijp 5 cm d sn , 100 m boeivoor dochter, 8 jaar enkele delen 38 br, 2 cm dik (Bruynmiddagen en/of avonden pei zeel), 15TLtegels,2lichtkoeweek Tel 19739 s avonds pels, gr elektra schakelklok
Tel 12274 16904
* Lieve Tineke, we houden
van je Danille Jordy en Ine * Te koop aang solarium
ƒ300 Tel 19235
ke

A/cic'/iitM Personeelszaken

er^stntitl 2 loiH wc Awslrrdi
Tr/r/iHni 020 203115 HM 3281

* Gratis af te halen ± 250
tegels Te koop Qualtast
benz motormaaier ƒ 50 Tel
13555
Heeft u ook de nieuwe Helio
form folder van Herman
Rep. audio - video - * BIJ acute hartstilstand Harms Shoe Bi22 ontvangen''
komt een arts soms te laat
huishoud.app.
Tuincentrum biedt zich aan l
eens
Leer dus ook reanimeren m 4 * Help de Polen Stuur
1
aanleg bestrating en alle |
Geen
lessen bij de Kruisver Bel hr een 7voedselpakket
Thorbeckestraat
15
hekwerk Tevens onderhoud
adres Dat hebben wij voor u1
De Leeuw tel 16085
Zandvoor
Vrijblijvend prijsopgave Le
Inl tel 029075235
COUPEUSE
Tel. 02507-13378
vering alle materialen Tel
MODEONTWERPSTER
023 390815 371443 na 18 uur
t.o. casino
heeft tijd om de leukste mo
naar maat en eigen
gediplomeerd
Veilinggebouw Amstelveen veilt weer dellen
ontwerp voor u te maken ook
hondentrimster
veranderwerk Voor alle leef
maandag 24 en dinsdag 25 april
tijdsgroepen en maten
Aanvang 1930 uur
Fnedhoffplein 10
Tel 02507 17370
KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG 22 en 23 4 10 16 uur
2042 BN Zandvoort
Veel inboedels antiek en curiosa Frans Halslaan 33
* Elke maand weer valt er
Tel. 02507-12773
Amstelveen (hoek Rembrandtweg) Tel 020 473004
veel te beleven bij de Verg
Vrouwen
van
Nu
Word
ook
lid
Piano s te huur speciaal
DENNIS PAPEGAAIEN
of bel eens om informatie met Te koop aangeb in goede
huuisysteem voor beginners
van 1 tot 36 maanden ƒ 600 een begrip m Nederland Bel tel nr 14462'
voor gratis infoboek 020 * Els hier sta je dan gefelici staat zijnde BROMMER merk
Gralis voorrijden en kijken
Vespa SI weinig gebruikt
665 7658 Inruil en fin mog teerd de 25ste 55 jaar Jits
Inlichtingen 04490 45033
Vraagprijs ƒ650 Tel 18803
Te koop
ZEER MOOIE GROTE
ANTIEKE KAST
19e eeuws hoog 215 cm
breed 170 cm en diep 80 cm
Tel 0349982182

i

Ellen Cats

Zandvoorts Nieuwsblad

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 1330 uur m ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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Renault
4 GTL, 5 drs , 7/83,
110481 km ƒ2750
VW-AUDI-DEALER
AUTOWEGMAN, 02940-14451

Renault 4 GTL mod '82 LPG,
APK tot febr -'90, i z g st, pr
ƒ2250 Tel 020-189753

JQ,
IS
75,
«
i.6

4 GTL, '82, APK tot juli '89, pr
Renault 5 GTL AUTOMAAT
ƒ 750 Motor goed, carr slecht
82, APK t/m maart '90, zeer
5 Kooistra, tel werk 030
mooi, 3-drs , geen roest, staat
531189
binnen ƒ3850 020260238

5TS5/83

Kever 1200 oranje bj )uli 74 VW Polo Pointer half 85 3
een plaatje apk 9 89 ƒ 1750 drs hatchback Spierwit stri
tel 0299025360
ping Vele accessoires 60 000
Passat LS 2 drs coupe 78 km Auto verkeert in werkelijke
voor knutselaar goede auto nieuwstaat ƒ8500 02907
ƒ950 Tel 020851020410063 3455 Zwanenburg

' -, _
(ivAUÊI! t»i, Ie I«M,
LPG, siaalgiijü met, 96COO < ~
km, ptaje! /'0,900 hfce N'8roeass230E bi 81-,,.. o, rg?, L°e, nieuwste model,
keur.'
— '•

Polo als nieuw bj 86
Pr ƒ 10 250
Bontekoe s Autobedrijf
Verrijn Stuartweg 6
tel 020992865

ƒ5900

Renault 5, juni '83, APK tot 174 GTL rood 2/83
ƒ3700
0589, goed onderh Vrpr
Tel 02940-18200
ƒ 4 5 0 0 - Inl 02940-11379
AUTOBEDRIJF
RENAULT 5 TL 1986, 5 bak,
NIEUWENDIJK
APK 2/'90, wit, i g s t , ƒ 8950
VOOR EEN GOEDE
GAG, tel 020-121666
RENAULT OCCASION
RENAULT 5 TL, bj juni'80, apk
Aalsmeer Teelmanstraat 3
6 '89, goede auto ƒ 1450 Tel
Tel 02977-29988
02990-25360
Uithoorn Zijdelweg 53
Tel 0297563044
RENAULT 520, bj '80, apk,
7 89, Ipg, sunroof, radio,
Mm 60 Renault occasions m
sportvelgen, prima auto ƒ 4950 Aalsmeer 02977-29988 en Uit
Tel 02990-25360
hoorn 0297563040 Renault
RENAULT Express, bestel, jan Dealer Nieuwendijk
88, km 21 000, vr pr ƒ12500 Renault 11 GTL automaat, meTel 02903-3039
tal, elec ramen, bj '85, SchelAMSTERDAM C V
Renault Fuego GTL, bl metall, lingwoude B V 020-323600
08-'82, 100000 km, ƒ5950 RENAULT 14 GTL, bj 79, APK, IBIZA 1 2 GL, 5 drs 70 000 km
rood, 06/'87 ƒ 12 950 MALAGA
Renault Dealer Nieuwendijk 7-'89, niet rot ƒ950
1 2 GL, 4 drs , 29 000 km ,
Tel 02975-63040 Uithoorn
Tel 0299025360
wit, 01/87, ƒ 12750
v d Madeweg 35, 020-934863

V W Kever 83 rood
i z g st APK 6 89 ƒ 6200 Tel 020982112

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Seat

Albatros

Rover

Rover 827 Si V6 autom , 18 000 Rover 827 Si V6, autom,
km nov '88 Rover Sterling Au- 18000km, nov '88 Rover Stertom V6, 22000 km, mei '88 Img Autom V6,22 000 km, mei
Rover 820 Si 4 drs, mei '88,'88 Rover 820 Si, 4-drs , mei
26000 km Zeer interessante '88, 26000 km Zeer interes
prijzen 02975 64990 of ma-vrij santé prijzen Tel 02975-64990
020-158022 Minor Motorcars of ma -vrij 020-158022

96 L V 4 '78 Smetteloze staat
Rood met ƒ9500 Autobedrijf SAAB 900 Gü, 3 drs , '84, 1e
eig ,
schadevrij,
i z g st,
Veza, Zaandam 075-158853
99 GL '75, op gas, open dak, vrpr ƒ 12 500,-035-213251
trekh,
pr
02975-64362

ƒ 1975

Saab-

Tel SAAB 96, bj '78, i z g st, donkerrood, prijs n o t k Tel
020 990204

ASM, meer dan 40, selectoccasions, museumpl BIJ
concertgeb A'dam-Z
020-6626232

SAAB 96 F4, BJ 67
Zie rubriek klassiekers

Marbella Sprint spiksplinternieuw, nu tijdelijk ƒ 11 995 BIJ
SEAT AUTO CENTRUM APC,
2e
Schinkelstraat 18-28
Adam Tel 020-791144

Swift GTI, '87, wit 32 000 km Autobedr ZEIJINGA voor nw
met zeer lichte parkeersch , pr en gebruikt Wieger Brumlaan
ƒ13950 Tel 020250636
73 Uithoorn 0297569123
T k Suzuki S J 4100 wit, bj
SUZUKI
Allo, 88, 13 000 km in
SEAT Fura L, m '86 wit, in abs sept 85 type 86, met extra s, nw s t , blauw, ƒ 10 950 Tel
ƒ14000
Tel
0250316751
nw st Vr pr ƒ 5950 3 mnd voll
020 225378
gar Premie Cars, 020 6645952 V part Suzuki Carry busje
Seat Ibiza Diesel Van, 8e mnd Highr, rondom ramen bj '86 SUZUKI Supercarry Bus ra
Een perfecte Malaga, Ronda '86 wit, 1e eig, z g s t , 80000 48 000 km z g cond APK 4 men grijs kenteken 288
90, pr ƒ5950 020314154
12500
km
ƒ10500
Ibiza, Fura of Marbella occa- km, ƒ7500 020-312858
sion koopt u vertrouwd bij
VAN DEINUM, daar staat het' 02990 48522
T
k
SEAT
IBIZA
1986,
29000
SEAT AUTO CENTRUM APC
km , grijs kent ƒ 9 000,- Tel Jarmuiden 29, Sloterdijk III Suzuki Swift 1 O GL 9 85
Tel 020-791144
Tel 020 148933 Ook Jan v
02503-38218 na 19 00 u
zve kl wit i pr st ± 60 000
Galenstr 113 A'dam
km 075 274514/211243 pnotk
Info 020-831956

Skoda

105 S 6/87
ƒ7850
Minor Motorcars
ROVER type P6
105 S 786
ƒ7250
au' + stuurbekr, '77, vr pr Te koop ROVER 3500, b] 78,
2 JAAR GARANTIE
ƒ5750 Tel 023-351910 na 18 u m perfecte staat geren LPG,
MEERGARAGE
Linnaeuskade 5-6, A'dam
Rover vandenPlas V8 autom APK ƒ5500,- Tel 020-766411
Tel 020-929548
1eeig 78 500 km, kl wit Rover
THEO KOELMAN
2400 Turbo Diesel, 3-'85,
AUSTIN ROVER
120 L Summer, eind '86,
90 000 km, Rover 3500 vandeninkoop-verkoop-onderhoud
slechts 39 000 km , nw s t ,
Plas, jan '84, Moonraker Nieuw uit voorraad leverbaar ƒ5950 APC 020-791144
02975-64990 of ma-vr 020Fagelstraat 71 A'dam,
158022 Minor Motorcars
tel 020843743

Saab

Suzuki

HETO BV SKODA-DEALER
VOOR AMSTERDAM HET
ENIGE ADRES ALS HET GAAT
OM GEBRUIKTE SKODA S
MET GARANTIE TOT 2 JAARi
GA NIET AF OP STUNTPRIJZEN - KOOP MET VERSTAND Tel 020-463390

Talbot
TALBOT CHRYSLER 2 liter
Horizon 13 GL, 3 drs
79
APK tot 8 '89, bj 1980, nieuwe APK gek , nette auto ƒ 1250
accu Pr ƒ 500 Tel 020 454473
Tel 020851020/410063
T k Talbot Tagora 2 2 GL sun Horizon 1 5GL, 5 drs
82
roof, rad/'cass LPG 1982,
APK gek , i perf cond ƒ 2950
ƒ2950 Tel 0297986195
Tel 020851020/410063
Weg omstandh t k Simca be Simca Horizon Talbot bj 82
stel met lift, gesch v verv van i g s t , APK 6 89 ƒ 1 965
rolst 030314833 (Dhr Derix)
Tel 020-239897 of 939562
Br o nr 46331540 bur v d

Goed idee: ga naar APC!
• Officieel SEAT dealer voor Groot Amsterdam
• Verkoop en reparatie alle merken occasions
• Erkend BOVAG lid • APK keuringsstation • Dmitrol anti roeststation
• APC lak behandeling «Hoog gekwalificeerd plaat en spuitwerk
2e Schmkelstraal 18 28
1075 TS Am sterdam Zuid
Tel (020)791144/711635

APC

AUTOCENTRUM

Ruysdaelstraat 77 83
1071XB Amsterdam Zu d
Tel 1020)798304/739815

Subaru

Toyota
Toyota Corolla XL 1 6 LB b j
2 stuks HI-ACE 9 pers bus,
88, blue mica i v m auto van
2 4 diesel jan 88, wit nieuwpr
ƒ47000 NU met 71000 km de zaak l nw st V v elektr ra
ƒ33950, met 52000 km men, centr deurvergr dure
stereo Nwpr ƒ32000, vrpr
ƒ36500
ƒ21950
Tel
0297569563
Autobedrijf Compier
bgg
020-194353 Nieuwste
Off Toyota dealer
model fabneksgarantie
Aart v d Neerweg 113
Ouderkerk a d Amstel
Toyota Celica Liftback 2 O, bj
Tel 02963-1325
1985, goed onderhouden kl
CELICA 2000 ST, 5 speed, 4- metalic zilver, 1e eigenaar
1980, sportvelgen, APK 7-4- 90 Vrpr ƒ13000 Tel na 1800
02975 65552
pr ƒ 1950 020-136299

SAAB 96 GL, bj '77, rood
ƒ 3900, goed onderh , van part
02990-46814, na 18 00 uur
SUBARU 1600 4wd, b j 1981, Door inruil verkregen 5 drs
SAAB 900 EMS, '79, APK-2/90,
kleur rood, APK, vr pr ƒ 1 250 1600 DL luxe stationcar m
SAAB 96 V4, BJ '67
LPG onderb, 3 d , losse trekh ,
Tel 02902-3365
Zie rubriek klassiekers
LPG, m '85, v v 5 versnell,
9
pr ƒ 2400 Tel 02908-3782
Corolla 1 3 DX 12-kleps, '86,1e • Auto te koop Plaats een
Subaru Mini Jumbo m '84, 5 getint glas, siervelgen wiswas, eig , alle rek ter inz , vele ex- SHOWROOM advertentie U
drs , wit, i z g s t , ƒ 3950 etc ƒ5750 Automobielbedr
tra s, ƒ 14 500 incl BOVAG-ga- zult verbaasd staan over het
D TERPSTRA, 075-213188
020-312858
resultaat
rantie CAG, tel 020-121666
AUTOBEDRIJF
• Bewijsnummers van een geplaatste „SHOWROOM adver
tentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
Amstelveenseweg 580-582, Amsterdam-Zuid, 020 445400
advertentie kenbaar maakt
Legmeerpl 28, A'dam Tel 020-153902
De kosten daarvoor bedragen / 3 kom proeftijden in de 9000 CDi
Wij leveren een Saab reeds vanaf ƒ 37 800
Zegt u Toyota, denkt u De Graaf, nw en gebruikt
Subaru 1 8 Coupe
'86 ƒ 12 600
Tevens beschikken wij over 55 Saab Select occasions
Condensatorweg 44, A dam, Sloterdijk
'85 ƒ 9 500
Subaru 1 6 SRX
9000 CD Turbo aut, ABS, ACC, schuif/kanteldak, 8 mnd oud
Ook onderdelen Info 020-865511
Subaru XT 4 WD
J86/30500
ƒ79000 ex BTW
Yugo 45 A Demo
89/12995
Toyota - Brouwer
'82 ƒ 1 750
Lada 2105
Vele merken - vele prijzen
83 ƒ 2 750
Lada 2105
2e Jan Steenstraat - 42-48
Voor f 12,50 (mtroductieprijs) uw auto verkocht m
'80 ƒ 1 750
Honda Civic aut
A'dam-Oud Zuid Tel 763829
„SHOWROOM", de nieuwe autorubriek voor Amsterdam
'84 ƒ 6 500
Honda Civic SW
Amsterdam-Noord
en omgeving Oplage 730 000 ex Tel 020-6658686
'83 ƒ 7 000
Rat Uno 55 S
Hamerstraat 3-15 Tel 360401

- Saab Amsterdam
De snelheid

subaru - amrit - yugo

Te koop i v m zakenauto, zeer
mooie Toyota Carolla Hatch,
rood, moael 88 23 000 km, 1e
eig Pr ƒ16000 0297988073

VW Piek up eind 78 APK zeer
goed nw banden 4 uitl -r
kopp Pr/ 1500 021585652

VW Passat CL 85 slechts
55 000 km 1e eig ƒ15950
T k VW Passat (diesel) FD 65
Mitsubishi Saab Dealer
JV / 1 850 (overdag) 020
Jorritsma Wagenweg 10
5902469 na 5 uur 075 289529
Purmerend 0299023741
VW PASSAT diesel 1979 T k VW Passat LS i pr st
APK kleur zwart radio casset b j 79 pas APK gek vr pr
ƒ 1 950 tel 02990 42432
te ƒ2150 02521 15340

T k 1300 KEVER bj 75 van
achter uitgebouwd met zeer
brede banden pr ƒ 2500 Tel
020314523

Gevr Toyota Hiace of Urvan
schade of zonder APK mag
Tel 075 178208 na 1800 uur

VWTransp D 81 met imperiaal
org 95000 km scrv boek aanw
ƒ 4500 excl 6640715
VW Transporter bj 1982 gere
viseerde motor 020 136386 vr
pr ƒ6000 r mogelijk

3

Nog meer Showroom-advertenties
op een volgende pagina

GEZOCHT:
INRUILWAGENS

HEERE BV 020719154
TOYOTA CAMRY 2 L inj
stuurbekr
schuifdak zilver
met striping 86 ƒ 16500
Starkets W f
13 DXm
86/ 87m vanaf 11 900 Div Co
rolla 1 3 HB 85 86/ 87m vanaf
11900
Corolla
diesels
85/86A87, vanaf 11 900 Ter
cel 1 5 station 4 wd maart 87
blauw met 35 000 km A L S
19750 Landcruiser 24 Turbo
diesel geel kenteken nieuw uit
voorraad leverbaar + Hilux +
div occasions andere merken
Toyota de Graaf 020 865511

Triumph
T k TRIUMPH Spitfire bj 78
ZH-W kap apk apr 90 vr pr
ƒ8700 075 165384
T k TRIUMPH SPITFIRE 1500,
1977 APK gekeurd geheel ge
revis ƒ6000 Tel 020226124
b g g 0251046515

Volkswagen
Te koop VW 601 F bj 1978
zwart, APK gekeurd aug 89
Vrpr ƒ1000 Tel 020417963
Te koop VW Golf 79, apk mei
89, ƒ1500 075179437
T k GOLF Benz, maart 1983
met APK i z g st 85 000 km
Prijs ƒ 6 500 Inl 020439529
T k Polo bj 1975 APK ge
keurd, ƒ800 Tel 023325276
T k Volkswagen Jetta juni 87,
met sportpakket metal blauw
56000 km Pr ƒ18000
Tel 0250331479

Wegens enorme vraag zoeken wij
INRUILWAGENS VAN ALLE MERKEN
en kunnen u een bijzonder goede prijs garanderen.
KOM EN KOOP NU!!

T k V W Golf 8 86 3 drs , wit
1,3 met o a trekh en radio
cass 60500 km ƒ15500Tel 0299036288
T k VW Golf GLD, 1977, niet
APK gek 5 nw banden, prima
motor, ƒ 1 350 02977-27077
Golf GTi, 1978 i g s t , APK,
rijdt prima rood ƒ 3 650
Tel 025051609
Golf Turbo Diesel 1988, rood
29 000
km
schadevrij
ƒ28000 Tel 0297987663

V-A-G
\/7 Valschermkade 16 Amsterdam tel. 020 - 174934
w/
Amsteldijk 10
Amsterdam tel. 0 2 0 - 7 3 4 6 6 6
u
Ruysdaelkade 243 Amsterdam tel. 020 - 768033
AUTOMOBIELBEDRIJVEN Qphelialaan 92
Aalsmeer tel. 02977-24550

KOST

Keuzemogelijkheid uit 180 occasions
Sinds 1920 opvallend in auto's

Voor f 12,50 staat uw auto in de SHOWROOM
De nieuwe autorubriek SHOWROOM is nauwelijks van start en is nu al heel succesvol. Logisch, want
SHOWROOM heeft een enorm bereik: uw advertentie komt niet alleen in Het Parool, maar óók in alle
nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. Met een oplage van maar liefst 730.000 exemplaren.
U loopt dus de kans dat ruim r "•"-•" 7-----L
Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst
plaatsen in de autorubriek SHOWROOM'
1 miljoen mensen uw auto
(Geldig van 7 april t/m 30 juni
1989.)
ni1989.)
willen kopen. En dat voor
prijs
prys
excl. 6% mcl. 6%
slechts f 12,50. Dus: vul de bon
BTW
BTW
ital regels
in en maak gebruik van deze Schrijf hier uw tekst 1
1 letter per hokje.
2
aantrekkelijke aanbieding.
Cijfers, leestekens en
12,50
13,25

Introductie/voordeelbon

woordtussenruimten
tellen voor 1 letter.
Minstens drie regels
beschrijven.

3
4
5
6
7
8
*9
10

1823,50

2934,50

4045,50

51-

19,08
24,91
30,74
36,57
42,40
48,23
54,06

Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
Startdatum*
Telefoonnummer
Handtekening
* Alleen een woensdag of een vrijdag invullen
Opsturen in een ongefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Antwoordnummer 2470,
1000 PA Amsterdam of afgeven Het Parool, Wibautstraat 131/Rokm 110, Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Dorpsstraat 54-56,
Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 13, Zandvoort,
Gasthuisplein 12

•
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Volkswagen
T k VW Polo C mei 83 garan
tie t m juni diverse extra s
ƒ7800 Tel 0299038761
T k /\\ Golf C diesel okt 84
95000 km i ? g si ƒ 14700
tel 020793128
Uniek mooie VW JETTA 4 drs
1600 CL /eer aparte en luxe
uitv 5 bal' l m wielen stn
ping spec grille Moet u zien1
Weinig km Nwpr / 31 900 nu
m 86 ƒ U 950 Gar mr mog
BOVAG gar Wim Overeem
Uitgeest
Tel 02513 12484
Zon 12 16 uur
Uw auto verkoop klaar door
Boni car Uxv auto gepoetst
va
ƒ95
exl BTW info
020851020 ~ 410063
VOLKSWAGEN CAMPER met
Ipg b] 83 met WEST
FALIA interieur 1987 grijs wit
met verhoogd dak pr ƒ 19500
Tel 020971515
VOLKSWAGEN JETTA S 85
86 2 4 drs benz diesel LPG
versch uit DIRECT LEVERB
OFF VVV DEALER Autobedrijf
HERFST Zwanenb Halfweg
Tel 0290742304175
VW GOLF 1 6 GLS APK bj
77 grijs met gerevis motor
Vrpr ƒ 1450 02998 1360
VWGolf 78 102 000 km APK
apr 90 techtn 100% Vrpr
ƒ950 Tel 020838514
VWGolf CL Diesel 125000 km
bl met apk zeer mooi okt
81 vr pr ƒ5250 029983308
VW Golf GTI w vele opties
alarm stereo bj 85 Schelling
woude B V Tel 020 323600
VW GOLF GTS 1 6 b j 85 km
st 75 000 kleur wit i z g st
vr pr ƒ 15 500 020 6658343
VW Golf LS groen 77 APK
t m 8 89 ipnmacond ƒ 1750
Tel 020851020410063
VW Jetta 1 8 GTX b j 85
LPG wit 61000 km alarm,
trekh ƒ16950 0299368281
VW JETTA Elan Diesel 4+E
wit 2 drs 9-86 ƒ 16950 tel
0299039293 na 16 00 uur
V W Kampeerbus met open
slaand dak b| 77 motor pri
ma t e a b Tel0250331826
VW Kever 1200, 1065, blauw,
87 804 km orgi staat garage
gestald Pr n o t k
Tel 020265376
T k VW JETTA 16 GLS b j 9
80 i z g st veel access duur
ste
uitv
vr pr
ƒ 5 250
Tel 02998-3432 na 18 00 uur

VW Golf LX 1 6 5 dres nw
APK bijna 84 ƒ 8 9 5 0 Inruil
gar mog Tel 0299037825
AUTO BECKERING ""
biedt aan
altijd 60 gekeurde occassions
b v Golf GTI 16 V 8788 alle
opties BMW 316 4 drs 87
Audi 100 11 86 Passaat Va
riant 1 8 86 Golf 1 6 87 Gol
GLD turbo diesel 87 88 Gol
GTI 83 Ford Fiesta 86 Pas
saat diesel 86 Jetta 1300
Golf diesel 85 86 87 88
off V AG DEALER
UITHOORN Tel 0297563418
Bijzonder mooie Passat CD
diesel 5 drs hatchback m
87 v v kleur rood 5 versnell
hoofdsteunen dubb spieg
getint glas etc ƒ 15950
Automobielbedr
D TERPSTRA 075213188
Derby GLS blauw 78 APK t m
2 90 m perf cond ƒ 1450 Tel
020851020410063
Derby LS 2 drs groen 78
APK gek auto i p r s t / 1250
Tel 020851020410063
GOLF 1300 CS bj 81 APK
6 89 73 000 km bl gr metall
i g s t Tel 023357476
GOLF CL 1600 diesel 82 apk
1 90 blauw met vele extra s
ƒ7850 0297562868

T K A VOLVO 66, bj 1976,
69000 km APK okt 89
ƒ950, 02507-15313 na 18 u
Uw oude VOLVO is best een
nieuwe motor waard In- en
VERKOOP van Volvo s APK,
reparaties revisie en gebruikte
onderdelen Volvo specialist J
Moen
Den lip 128, tel
02908-1298 of 0206654055
V 1e eig Volvo 340 DL diesel,
bj 86 86000 km, radio/cas
rek ter inz Tel 02523-74882
Volvo 122 S 1965 4 drs,
z g s t LPG APK trekh nwe
bnd br velg ƒ4500
Tel 020-254828
Volvo 240 GL 2e mnd 83,
LPG groen metall w w glas
sportvelgen
radio cass, 4
hoofdst
m keurige staat
ƒ10500 020312858
VOLVO 244 DL AUTOMAAT
77 APK 3e mnd 90 ƒ 2250
Blauw tel 020253337
Volvo 244 GL 6D nw st 80
ƒ5750 Inruil kleine auto mgl
Tel 045415528
Vol w 244 GL 81 APK 90
133000 km i z g st Vrpr
ƒ7400 Tel 075311102
Volvo 264 autom 78 schuif
dak leeig APK i g st ƒ3500
Tel 01751 12429
VOLVO 265 GLE automaat
april 81 aircond get glas
stuurbeKr 6 cil stationcar
M5 000 km m nw st ƒ 11 950
incl BTW ALTING AUTO S
023 254944 270468

lai, ie »y. >.,„>,.
o«; riei *
... ca, Kn
L°Ö, nieuwste model (.^JOOC, ƒ (420 000<X30000
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DICK LINGBEEK
AUTOMOBIELEN

345 GL aut, APK 90, 79 000
km, m zeer goede st ƒ 1850
020-115822
Een greep uit onze collectie
Keus uit wel 80 occasions m
740 GL Diesel 2 stuks
alle prijsklassen
740 Turbo
85
86
740 GLE, LPG
85 Alfa Romeo Alfa 33 1 5
87
740 GL, aut
85 Audi Quattro 2 3-L4wd
'86
240 GL, LPG
'86 BMW 316 LPG-5-bal
86
240 DL, LPG 2 stuks 85/ 86 BMW 524 Turbodiesel
83
240 GL GL
84 Fiat 127 Sport 1 3
'87
240 GLE aut
'82 Fiat Uno 60 S Carerra
360, 5 stuks
84/ 88 Ford Escort RS 2000-APK
'84
340, 1 7, 3 stuks
86 Ford Sierra 2 3 aut
'83
340 1 4, hand , 9 stuks 79187 Ford Fiesta 1 1 L
'85
340, 1 4, aut 5 stuks 83/ 86 Lancia Delta 1 6 GT
Mercedes 280 S
'82
Mitsubishi Lancer GLX
'84
Nissan 300 ZX Turbo
'86
Nissan Bluebird 1 8 GL
'83
Mercedes 280 S
'82
Opel Kadett 1 2 LS
'85
Opel Kadett 1 6 diesel
'85
Opel Kadett 1 6 diesel
'85
Peugeot 205 GL-5 drs
'85
Pontiac Trans-Am
'85
Range Rover 'Champyrover'Meeuwenlaan 128 airco alarm aut
85
Renault 25 GTS grijs metal 84
Tel 020-369222
Renault 9 GTL Avenue
84
745 GL mj stat 2/89 ƒ 55 000 Skoda 120 coupe Rapid 84
740 GL LPG 12 86 / 26 400 Suzuki Allo GL-rood-APK 84
85
244 LPG 1/88
ƒ35800 Toyota Corolla 1 6 dies
3601-84
ƒ10900 Volvo 345 LPG grijs kent
86
81
343 DL Automaat 4/85/ 14 300 V W Golf GTi type 84
82
345 Winner 5 drs 7/86/16900 VW Polo Shopper-APK
85
345 DL 17 LPG 286/17600 VW Passat CL station
85
3 mnd voll B O V A G gar VW Passat CL Diesel
Autobedrijf DICK MUHL B V
Ook campers en caravans
Achtergracht 71a Weesp
Kruisweg 469 - 1437 CL
Tel 02940 18200
Rozenburg (bij Hoofddorp)
Automaat 343 DL met LPG m VERKOOP TEL 02503-11292
GARAGE 38407
80 bl met nwe APK ƒ2950

Van Vloten
A'dam
Uw
Volvo Dealer

APCtel 020791144

MERCEDES 560 SEC, alle op
l v m overl Volvo 340 Winn :ies ƒ 140 000 Mercedes 300
aut
7-87 kmst
13600 E b| 1986 autom , airco ABS,
/ 51 000 VW Golf GTi 1988
ƒ16900 Tel 020311623
BBS velgen afstandalarm,
30000 Opel Kadett diesel
Stationcars
740 GL grijs met l met vel 988 ƒ17500 Opel Kadett
gen 07 86 1e eig
ong diesel 1987 ƒ 15,000
90000 km ƒ36750 740 GL Telef 020261829'263797
marmeblauw 10 85 1e eig Bedford Camper bj 74 benz ,
orig 78000 km ƒ33500 APK gek 68000 km Vrpr
Tevens weer volop keus Volvo ƒ 4 500 Tel 0251854648
340-360 vanaf 82 t m 88
Ook met automaat
Berebeit
Off Volvo dealer NIEROP
Rekord 20 S
4 84
Vancouverstr 2 1 2 A dam W Kadett 16 D Stat
7 85
VOLVO 340 DL spec aut
Kadett 1 3 LS LPG
1 85
020-183951
LPG groen met mrt 85 vr pr
Kadett 16 D Stat
3 86
Te koop aangeboden
ƒ13850 Tel 0297562172
Kadett 13 LS LPG
9-86
ALLERLAATSTE
SPLINTER
9 86
VOLVO 343 GL aut 1981 NIEUWE VOLVO 1800 ES Juni Ascona 16 S LPG
BMW 3 24D Aut 4D
4 86
schuifdak APK 3 90 / 3400
73 rhd 1e lak licht blauw Saab 9000i
11-86
Tel 02940 12097
mtl origineel 17000 miles Sierra 16L LPG
5 86
Volvo 343 GLS LPG 81 APK auto verkeert m algemene Escort 1 4 CL LPG
10 86
gek i perf cond ƒ 4950 Tel nieuwstaat moet nog mgere Peugeot 309 GR
6 86
020851020410063
den
worden
Tel
020 Peugeot 505 GR LPG
7 86
901075
992535
"ialant 16 EL LPG
1 86
Volvo 343 Winner spec dec
tierry 13 DX
1-84
86 d rood st \ nw 27 000 Alleen serieuze gegadigden
:itroên BX 14ELPG
6-86
km w p r ƒ16000 02940 Te koop Volvo 244 GL APK bj
BOVAG GARANTIE
mod 80 LPG kl rood rijdt
14328
AMSTÊLDIJK 25 020-6627777
Volvo 66 station b j 78 oranje prima ƒ 2 850 Tel 020 863042
l z st Geen roest APK 03 90 T k Volvo 240 Van 1e eig 85
Pr ƒ2600 022862506
stuurbekr al velgen LPG
VOLVO stationcar 245 DL bj rondom ramen 85 000 km Honda
....Haarlem
78 apk 9 89 rijdt als trein ƒ16500 Tel 020171417
DELFTSTRAAT 34
T k VOLVO 244 GL D6 vr pr
ƒ1450 Tel 0299025360
JULIANALAAN 295
:ivic 13 L 1985 ƒ12900
VOLVO Amsterdam
heeft ƒ4200 b] 80 020972295
staan waar u naar zoekt
T k Volvo 343 DL bj 78 in :ivic 13 L 1986 ƒ14900
:ivic Aut
1985
ƒ14250
Kollenbergweg 13 A dam Z prima staat APK tot dec Vrpr
:ivic Aut
1983
ƒ6500
Oost voor info 020966811
ƒ1400 Tel 0206681398
Prelude 1 8 EX 1985 ƒ19900
^eugeot 205 GR 1986 ƒ 15900
oyota Tercel 1984 ƒ 7 900
Opel Omega 20L 1987/ 29 900
35 APK GEKEURDE auto s tot T k Ruska Regma 85 1600 cc Metro Surf
1985
ƒ7900
1986 ƒ650 tot ƒ8250 Inr fin showr mod
veel extr m Legend 2 5 L
1989
Wit
gar mog Den Brielstraat 18 nw st zwart rvs bump radial
~ivic 1 6 L
1989
Rood
A dam zijstraat Haarlemmer raamoml
chr velg hout
ivic 1 3 L
1989
Rood
weg bij molen Donder
dashb Vrpr ƒ 16500
Telef. 023-319349.
dagav geopend 020844079 Tel 075210584
A u t o s v a ƒ3000 0172572481 T k tour(st)caravan met uit A u t o s v a ƒ3000 0172572481
bouw Omg Zandvoort Prijs
n o t k Vragen naar beheerder
25% contant rest 12 24 mnd Tel 02507 12882
25% contant rest 12 24 mnd

Biesheuvel

Algemeen

Huurkoop
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Let op' Superaanbiedingen bij
Wagenpark JOHAN BOOM
Zuider Aakerweg 68 of 83 Am
sterdam Osdorp 020 105478
Eindpunt bus 19 Alle auto s
APK gekeurd v a ƒ4000 12
mnd schrift garantie Hoge
inr fmanc binnen 24 uur
Geopend van 9 tot 20 uur, donderdag tot 21 uur VW Golf Die
sel m 8 5 / 1 2 5 0 0 Citroen BX
TRD m 85 ƒ9950 Datsun
280 ZX Sport Targa 2+2, bj
80 ƒ10950 Opel Ascona 1 6
S m 85 LPG ƒ8950 Ford
Escort 1 1 Laser ong 86,
ƒ 10950 Daihatsu Charade TS
Diesel dec 85 ƒ 8950 Nissan
Golf D 3 drs 5 versn 1 86
Sunny Diesel, bj 86, ƒ10950
127944 km ƒ17900
Volvo 340 DL bijna 85 LPG,
Golf C 5 drs 4 84
ƒ 8950 Peugeot 205 XL eind
74573 km ƒ 13 200
84 ƒ8950 Lancia Prisma
Golf CL 5 drs aut 1/85
1500, bj 85 ƒ8950 Fiat Panda
79892 km ƒ 17 900
45 bj 83, zwart, ƒ 4950 NisGolf CL 5 drs 2 86
san Cherry 15 GL bj '83,
87725 km ƒ 16 6000
Golf GL 3 drs 5 versn 5/87 ƒ 5950 Fiat Uno 55 S, bj 85,
41899 km ƒ22800
ƒ 8950 Ford Taunus 1 6 bj 82,
4-drs ƒ3250 Mazda 626 LX
Jetta 4 drs 386
59020 km ƒ 14 400
Sedan m 84, LPG, ƒ6950
Lada 1600 S, bj 84 ƒ2950
Jetta 2 drs 5 versn 1/87,
Renault 5 TL, bj 83, 60000
57823 km ƒ21800
km , ƒ3950 Skoda 105 S, bj
LT 28 D dubbcab 11/83,
'83, ƒ 1950 Opel Kadett bj 79,
187170 km ƒ12800
Passat D 5 drs , 1 '86,
/ 1950 Opel Kadett City, bj
148138 km ƒ17900
79, ƒ1950 Volvo 66 bj 81,
Passat Rimini 5-drs 2/83
/1950 Simca 1510, bj 81,
134413 km ƒ9800
ƒ 1950 Citroen CX Aut, bj 81,
Passat Royal 5 drs 6'84
ƒ 1950 Renault 4 GTL, bj 82,
105928 km ƒ13900
ƒ 1950 Talbot Horizon, bj 82,
Passat Royal D 5-drs , 9/84
ƒ 1950 Alfa Sud Tl bj 81
120600 km ƒ13900
ƒ 1950 VW Transporter bj 82,
Personenbus 9 84,
leel kent, ƒ 5950 VW LT Bus
97260 km ƒ 13 800
liesel, bj 80, motor stuk
Transporter aut 10/84
ƒ1950 VW Pick-Up, bj '81,
63524 km ƒ 9 850
ƒ2950 Fiat 238 Bus, bj '81,
VW-AUDI-DEALER
ƒ 2950 En nog diverse auto s
AUTOWEGMAN 02940 14451 v a ƒ600 tot ƒ15000
Golf Diesel bj 10 86 3 drs Tev auto s te koop gevraagd
marine blauw, km st 118000,
ƒ18750 Tel 02977-41673

Volvo
T k Volvo 360 Bj 3PLG/TRWK/radio 5 d 81 000
km APK gek Vrpr ƒ 13600
Tel 03240-10263
Tk Volvo DL 242, LPG + APK
10/89 motorisch goed, bj
80 ƒ 1950 020974005
T k a VOLVO 244 t GLT/2 3,
bj 80 lichte schade Stuur en
rembekr o drive, magn velg
met brede band , o dak radio,
nwe remmen Apk t 23 mei vr
pr ƒ4000 Tel 020314285, alleen s avonds

f ivAü6fl

Huurkoop

Renault
Benelux
BIEDT AAN OCCASIONS
IN UITSTEKENDE STAAT
MET BOVAG GARANTIE
Renaull 11 GTE
88
Renault 5 GT Turbo
'87
Renault 25 TD
'86
Renault 11 GTL
86
Renault 5 TL Aut
'85
Renault 9 TL
'85
Renault 25 GTX
85
Renault 25 GTS
85
Fiat Uno 55S
86
Lada 2104 Station
86
Austin Metro Van
86
Citroen AX 11 E
87
Citroen CX 25 Pallas
'85
Ford Escort 16
85
Austin Metro Mayfair
'85
Mercedes 190 D
85
Rover VandenPlas
'85
Fiat Panda 45S
85
BMW 524 TD
Peugeot 205 SR
85
Peugeot 305 Break
85
Peugeot 305 SR
84
Opel Kadett
82
Citroen Visa
Nissan Cherry
85
Inruil
Financiering
SHOWROOM DAGELIJKS
GEOPEND TOT 1800 UUR

Bankrashof
Amstelveen
Telefoon 020-418073/453251
TAGO Mk2 vouww i g st
m/voort + reservewiel
Tel 02995 1721
Te Koop Diverse Inruilauto's,
APK gekeurd
Fiat Regata 85 S, LPG, 684
ƒ6500
Kadett 1 2 4-drs ,6- 82, ƒ 6500
Kadett 1 3 S 6-'84
ƒ7450
Galant 1 6 GL, LPG
3- 83, ƒ 6750
Talbot 1100 bestel 10-'83/ 2250
Peugeot 505 GL Break LPG,
ob,
12-83, ƒ8950
Peugeot 305 Break GL D 284
ƒ6950
Renault 4 L,
11-'84, ƒ5250
Renault 11 Van 0,1-86, ƒ7250
Renault 5 TL,
3-'81, ƒ2750
Lada 2105, LPG, 4-'82, ƒ 1250
VW Golf S aut, 3- 77, ƒ 1500
VW Golf Van D, 7-'85, ƒ 9950
VWGolf Carry D, 1-'85, ƒ7250
Suzuki Carry,
7-81, ƒ 1750
RTS Ipg 1-83
ƒ950
R 20 TS 4-81
ƒ1950
BEREBEIT, AMSTÊLDIJK 25,
020-6627777
Toyota de Graaf biedt aan
Peugeot 1 3 309 Alure, 14 500
Volvo 34 DL, 1-85, 12500
Mazda G 26, '84, 9 500 Corsa
1 2 S, 84, 9 000 Escort 1 6 L,
85, 2 250 Escort 1 3 L, '82,
6750 Golf dies, 85, slechts
7500 km, helemaal nw 15900
Renault 11 TL, 86 smetteloos
12500 Starlets 10 + 1 3 DX,
1986/87, vanaf 2500 Corolla
1 3 HB DX, 85/'86/'87, vanaf
11900
Corolla
diesels
85/86'87, vanaf 11 900 Tercel 1 5 4 wd, '87, 19750 Nw
Landcr uit voorr leverb Condensatorweg 44 020-865511
V a ƒ 150 p m 02979-11192

Huurkoop
Fiat, Celica Merc , Golf, Opel,
Renault Suzuki Mini, Mazda,
Honda aut BMW v a ƒ3000
25% contant, geen bankinfo
V a ƒ 150 p m" 02979-11192

Huurkoop
Fiat Celica Merc , Golf Opel,
Renault Suzuki, Mini, Mazda,
Honda aut BMW v a ƒ 3000
25% contant, geen bankinfo
Van der Weide Autobedrijven
B V Stellmgweg 347-349
Amsterdam Tel 020-313131
ZONDER AANBETALING
LOPENDE LENINGEN
GEEN BEZWAAR
Daihatsu Charade TS, blauw,
1984 73000 km ƒ7500
Daihatsu Charade TS diesel
beige
70000
km
1986
ƒ 11 995 Daihatsu busje 850,
rood 19856, 66 000 km ƒ 5995
Suzuki 100 GX de luxe, wit,
19805 86000 km ƒ 1995 Suzuki Alto blauw 1983 61 000
km ƒ5995 Citroen 2 CV6,
Charleston rood/zwart, 1984 7,
84 000 km ƒ 4995 Volkswagen
Golf GL 13, beige, 1987,
30000 km ƒ 19995 Volkswagen Passat 16 sedan wit,
1985 46 000 km, ƒ 11850 Opel
Kadett 1 2 gas beige, 1984,
87000 km ƒ10995 Nissan
Sunny 1 3 wagon zilver, 19855 ƒ 7995 Austin Metro LS, 5
drs, beige 1985, 65000 km,
ƒ7895

Vele merken

occasions
Natuurlijk
ook bij Toyota Compier
Aart v Neerweg 1 3
Tel 02963-1325
VOOR BETAALBARE AUTO S
GAAT U NATUURLIJK OOK
EVEN BIJ HETO CARS
KIJKEN'
KOFFIE
STAAT
KLAAR GARANTIE TOT 2
JAAR MOGELIJK
Bovenkerkerweg 23 Amstel
veen Tel 020412030
ZATERDAG 22 APRIL
OCCASIONSHOW
Autobedrijf Zeijmga
Wiegerbromglaan 73
Tel 0297561212 Uithoorn

Plevier
autobedrijven
Het BETROUWBARE adres
voor een GOEDE OCCASSION Keuze uit ± 50 auto's
Ged Singelgracht 22
Purmerend Tel 02990-26561
Doorlopende
OCCASIONSHOW bij Auto Sprint, Amsterdam-Noord Extra hoge inruilprijzen en minimaal ƒ 1 000
voor uw inruilauto, ongeacht mruiistaat Mercedes 200 D, vv
alle opties, 85, ƒ 34 500 Mercedes 190 Diesel, 1e eig , '85,
ƒ28500 Ford Scorpio 20 CL,
LPG,5-drs,'86,ƒ 19900 BMW
320i, 5-bak, 84, ƒ 17 800 BMW
316, 4-drs , 1e eig, 10-'84,
ƒ 17 600 Honda Integra Sedan
1500 de Luxe, aut, 8-'86,
ƒ17400 Opel Kadett Sedan
LS Diesel 1986, ƒ16400 Mitsubishi Cordia SR, 5-bak, rondom spoilers, okt 85, ƒ 13900
Renault 21 TL, 8-'86, ƒ15900
Alfa Romeo 33 1 5,5-bak, el ramen, 1e eig, 86, ƒ 15800
Mazda 626 LX Coupe 1600, 5bak, LPG, 86 ƒ 15 800 BMW
316, LPG, '84, ƒ15750 Opel
Senator 2500, 5-bak, 11-'84,
ƒ15500 Opel Ascona 1600 S
Traveller, LPG, 7-86, ƒ15400
Nissan Sunny 1700 Diesel, 5bak, 9-'87, ƒ 15 200 VW Golf C
Diesel, 5-bak, 1985, ƒ14750
Citroen BX 1900 GT, 5-bak, 1085,/14650 VW Jetta 1600 L,
85, ƒ 13 500 Mitsubishi Lancer
12 GL, 1e eig, '86, ƒ12500
Ford Sierra 1600 Laser Coupe,
1985, ƒ13900 Audi 100, 5-cil,
LPG, 1983, ƒ13900 VW Golf
1600CL, LPG, 10-'84,/13800
Volvo 340 DL, LPG, 1986,
ƒ13800 Opel Kadett 1300 S
HB, LPG, 85, ƒ 13 800 Honda
Civic Shuttle 1500 de Luxe,
LPG, 1984,/12900 BMW520i,
5-bak, 6-cil, '84, ƒ 12300 Ford
Sierra 20 GL, autom , LPG-onderb, 84, ƒ 12250 Ford Sierra
1600 L, 5-drs, LPG, '84,
ƒ12000 Mitsubishi Galant
1600 EL, 5-bak, LPG, 86,
ƒ11750 Opel Rekord 20 S,
LPG, 4-drs , 84, ƒ 11 000 Nissan Bluebird 20 GLS, 5-bak,
LPG, 9-'84, ƒ11900 Toyota
Corolla 13 DX, 5-bak, '85,
ƒ11600 Toyota Celica ST
Coupe, LPG 5-bak, sunroof,
1983, ƒ11600 Mazda 626 HB
2 0,5-drs, Diesel, '84, ƒ 11 500
Mazda 626 LX HB, 5-bak, 1984,
ƒ11500 Peugeot 205 GRD, 5bak, 5-drs, '84, ƒ 11 250 Ford
Fiesta 1100 L, 10-'85, ƒ 10800
Toyota Starlet 1 O DX, 3-drs ,
'85, ƒ 10750 Opel Corsa 1200
S, 3-drs, '85, ƒ10400 Ford
Mustang Cobra, 8 cil, nw s t ,
82, ƒ9900 Opel Manta 1800
S, '83, ƒ9750 Nissan Prairie
1800 Van, LPG, 5-bak, '85,
ƒ 9 750 VW Santana CX 55 kW,
LPG, 5 bak, 84, ƒ 9 750 Toyota
Corolla 1300 GL, 4-drs, '84,
ƒ 9 600 Honda Accord, 4-drs ,
de Luxe, 5-bak, '84, ƒ9600
Ford Escort 1300 L Bravo, LPG,
5-drs , '83, ƒ 8 750 Opel Ascon a 1 6 S H B , LPG, '83, ƒ 8 750
Suzuki SJ 410 V, geel kent, 982, ƒ 8 650 Ford Granada 2 O
L, 4-drs , 83, ƒ 8 750 Peugeot
505 GL stat, 1983, ƒ8750
Honda Accord Coupe, 5-bak,
1983, ƒ8750 Opel Kadett
1600 Diesel stat, 5-drs , '83,
ƒ8250 Rat Regatta 70, LPG,
85, ƒ 8 250 Nissan Cherry 1 3
L, 9- 82, ƒ 8 250 Fiat Ritmo 70,
5-bak, 85, ƒ9500 Honda CMC
de Luxe, '84, ƒ7500 BMW
318, nwst '81, ƒ 7 750 Citroen
Visa II RE, 84, ƒ 7 250 Toyota
Corolla DX Coupe de Luxe,
LPG, '83, ƒ7750 Renault 9
GTS, 4 drs , LPG, 83, ƒ 7 400
Ford Escort 1300 C Bravo, 82,
ƒ 7 250 Mitsubishi Sapporo
GLS Coupe, 5 bak, '82, ƒ 6 800
Datsun Stanza Coupe, 1982,
ƒ6750 Fiat 127 stat, 3-drs,
grijs kent, '84, ƒ 6 250 Hyundai
Pony 1200 EL, 5-drs , LPG, 1084, ƒ 4 250 Alle auto s APKgekeurd en afgeleverd met
een 10000 km beurt 3 maanden schriftelijke garantie op
alle auto s boven ƒ 4 000 financienng vanaf 18-jange leeftijd
en inruil mogelijk Auto Sprint,
Slijperweg 20, Amsterdam
Noord tel 020372167 Dagelijks geopend van 1000-1800
uur, zaterdag van 1000-1700
uur Donderdagavond koopavond
+ EÜREC Kampeerauto s +
Tka nwe + gebruikte campers wo Ford TR 87 D,
ƒ39500, 2x, VWCassandra
82, ƒ22000, Peugeot Pilote
87 B ƒ 57 500, Fiat Merlim '88
D, ƒ54000, V W Cassandra
86, TD nw int ƒ 33 000, Ford
TR 83 D, opbouw, ƒ27500,
huur v a ƒ 700 p w all-in, Eurec
BV IJsselstem 03408-86556
Golf GTI spec 9/88 8200km
BMW 324 TD" 7/88 21000km
BMW 316 shadow 6/87
23000km
BMW 316 4d LPG 1/87

SOOOOkm

BMW 324 4d 6/87 43000 km
BMW 524 TD 11/87 65000 km
BMW 535 l 9/86
70000 km
Opel sen 25E aut 5/86
39000 km
Auto Zaanstad b v
Dr H G Scholtenstraat 45
1508 EB Zaandam
Tel 075-351901
Koop- of VERKOOPPLANNEN? Bel dan snel tel 023365206 Nationale Occasionlijn

AUTOSHOW BIJ
HADU AUTO S
Elke auto wordt APK-gekeurd
en a la minute afgeleverd
Alle auto's inkl BTW en garan
tie Financiering of huurkoop
mogelijk v a ƒ 200 kontant
Superaktie1" BIJ inruil minimaal
ƒ 750 tot ƒ 2000 terug voor uw
oude auto Ons adres Hadu
Auto's, Elandsgracht 5-13,
hoek Prinsengracht 302-304,
Amsterdam-Centrum
Tel
020-221469 of 020-221638
Mazda 626 20 GLX Coupe,
87, 5-bak, nieuw, ƒ16950
Audi 80 CC, '86, 4-drs , antracgnjs met, ƒ 12950 Mini Metro
84, blauw met, ƒ 6950 Peugeot505SR, '83, LPG, ƒ 5995
Mazda 626 Luxe, '84, 4-drs,
LPG, ƒ9950 Mitsubishi Colt
GLX, '86, LPG, antracietgnjs,
5-bak, ƒ 12 750 Mazda 626 2 O
GLX, Diesel, '87, 5-drs , antracietgnjs, n w s t , ƒ16950 Citroen Visa GT, 85, zilvergrijs,
5-drs, 5-bak, ƒ6995 Opel Rekord 2 O S, 84, goud met,
LPG, ƒ9500 Lancia Delta
1500, '84, 5-bak, zilvergrijs,
ƒ 7950 Opel Kadett 1 2, Luxe,
'85, ƒ 9950 Nissan Stanza 1 8
GL, 85, 5-drs, LPG, uniek
mooi, ƒ 8995 Mercedes 240 TD
Stationcar,
'81,
autom,
sportvlg , nieuw, ƒ12950 Renault Fuego GTX, '85, wit, metall, uniek, ƒ 13950 Fiat Ritmo
60 CL, '86, 3-drs, 1e eig,
ƒ7950 Citroen CX Pallas IE
Aut, '83, zilvergrijs, alle opties,
ƒ7500 Mitsubishi Galant 23
Turbo Diesel, '82, 5-bak,
ƒ 6450 Mitsubishi Colt GL, '83,
3-drs , nw , ƒ 6950 Nissan
Cherry 1 5 GL, '83, 5-bak,
nieuw, ƒ7450 Renault Fuego
GTS, '84, zilvergr, 5-bak,
ƒ9950! Ford Escort 1 1 Laser,
'86, zilvergr 5-bak, ƒ129501
VW Golf de Luxe, '84, 3-drs,
nieuw, ƒ 895011 Ford Escort 1 6
Bravo, '86, 5-drs, LPG splintermeuw, ƒ13500" Opel Kadett 12 S, 84, 3-drs, LPG,
kans ƒ 7950' Opel Senator 2 8
S, '82, nieuwstaat, ƒ89751"
Datsun Bluebird 1 8 GL, '84,
LPG, ƒ7450 Fiat Regata 85 S,
'86, 5-bak, nieuw, ƒ 8995 VW
Golf 1 6 CL, autom , '86, rood
metall ƒ16950 Volvo 340 DL,
'84,5-speed, LPG, ƒ 9975 Peugeot 205 Gl, '85, 5-drs , 1e eig ,
ƒ9950 Alfa Romeo 20 GTV
Sport Coupé, '83, geh m
nieuwstaat, ƒ10975" Ford
Sierra 1 8 Laser, '87, metall,
LPG, ƒ 16950 Fiat Ritmo 85 S,
'83, 5-drs , 5-bak, ƒ 5450 Volvo
343 DL, '83, nieuw, 3-drs,
ƒ5959 VW Golf 16 CL, '86,
blauw metall, ƒ 16950 Mitsubishi Galant 1 6 GL, '83,4-drs,
ƒ6975 VW Passat Van Diesel
Stationcar,
'87,
5-drs,
ƒ 13 750" Toyota Canna Diesel,
groen metall, '84, ƒ 7450 Fiat
Argenta 2000 Inj '84, LPG,
ƒ5995 VW Santana CX '85,
LPG, zilvergrijs, ƒ9975'" Lada
2107 De Luxe, '86, LPG, 4-drs ,
ƒ 5975" Citroen GSAX3, '83,5bak, ƒ3995" Opel Ascona 2 O
S,'82,4-drs, LPG, ƒ 5450 Mazda 626 2 O, '83, 4-drs, LPG,
ƒ 5995" Opel Ascona 1 6 S,'87,
4-drs, LPG, ƒ15750" Skoda
105 Luxe, '86, ƒ 5975' BMW 316
De Luxe,'82, ƒ 7995 BMW318i
Luxe, 83, ƒ9995 BMW 316
Luxe, 85, 4-drs , sportvelgen,
ƒ17950 BMW 518 De Luxe,
'84, kans, ƒ9950 BMW 520i
Luxe,'84, ƒ 10 950" BMW 728i,
aut, '82, goud met, ƒ 10950
VW Jetta LS, '83, LPG, ƒ 6995
Speciale aanbiedingen van de
week
Lada 2105, '83, ƒ 1995 Ford
Capn20, '81, ƒ 1950 Fiat Panda, 82, ƒ2500 Fiat 131, 81,
LPG, ƒ 950 Citroen 2CV 6, '83,
kans, ƒ 2975 Talbot Solara 1 6
GL, 82, LPG, ƒ 1975" En nog
zeer veel andere auto's
Hadu Auto's, Elandsgracht
5-13, hoek Prinsengracht
302-304, Amsterdam-Centrum,
5 min van Centraal Station,
020-221469/221638

ARO Holland
Alles tegen veilingpnjzen
Schonberglaan 2, Utrecht Tel 030-942424
MB 500 SE, '87, tax-free, rookzilver, van ƒ 69 500, nu ƒ 62 500
MB 280 SE, 83, brons met, van ƒ27 500, nu
ƒ23750
BMW 732i Aut, '84, d groen met, van ƒ 17 500, nu ƒ 15 950
BMW 316, '87, LPG, alpinewit, van ƒ 23500, nu
ƒ 19950
BMW 316, '86, LPG, 4-drs , van ƒ 21 500, nu
ƒ 18 500
BMW 316, '84, blauw, van ƒ 16 500, nu
ƒ14 950
Nissan 300 ZX Aut, dec 86, Targa, van ƒ 34 500, nu ƒ 29 950
Nissan Silvia Turbo Sport Aut, '86, van ƒ 24500, nu ƒ21 500
VW omgebouwd tot Porsche 928, van ƒ 24 500, nu ƒ 21 500
VW Jetta, '86, LPG, champ met, van ƒ 17500, nu ƒ 14950
Audi 100, '85, wit, van ƒ 16 950, nu
ƒ 14 750
Audi 80 S, '87, diamantzwart, van ƒ 39 500, nu
ƒ 37 500
Audi 80 S, '87, rookzilver, van ƒ 32 500, nu
ƒ 28 500
Ford Scorpio 20 CL Aut, '86, ABS, van ƒ 21 500, nu ƒ 18750
Ford Sierra 1 6 GL, '85, LPG, zilver, van ƒ 14 500, nu ƒ 12 500
Opel Rekord 20 S, '84, LPG, van ƒ 10500, nu
ƒ8950
Volvo 360 Inj, '86, antraciet, van ƒ 17 500, nu
ƒ 15 500
Opel Rekord 20 L, '85, LPG, blauw, van ƒ 14500, nu ƒ 12950
Mits Galant 23 GLX TD, '84, van ƒ 11 500, nu
ƒ9250
VW Golf GTI, '81, groen met, van ƒ 10500, nu
ƒ8950
VW Golf 1600 CL, '84, blauw met, van ƒ 13500, nu ƒ 11 500
Mits Colt GLX, '81, rood, van ƒ5950, nu
4750

CLASSIC Sportscar Holland,
Uweg 997, Hoofddorp MG
Midget '72 en '79 v a ƒ 7500
MG B '76, '77, 78, 80, va
ƒ12000 MG B GT, 74, 1e eig ,
blauw,
chroom
bumpers,
spaakw, erg mooi Porsche
356, voor restauratie Jaguar
XK 120 Roadster, voor restauratie Jaguar XK 150 Coupe,
voor restauratie Austin Healey
3000 MK l, harde auto, technisch perfect Sunbeam Alpine, '67, ong lak Div Chevrolet
Corvette Cabriolet, m nw st
Gebruikt plaatwerk voor Austin
Healey, Tnumph TR 3-4-6
Tel 02503 - 39650
SAAB 96 V4, bj '67, APK
11-'89, kl beige, gave auto
Bod gevr boven ƒ2250 Tel
020-115822

Mercedes 280 CE met groen
bj '77, apk 1089, als nieuw
ƒ 11 750 Tel 0299025360
SAAB 96, d gr, bj 74, met
houten stuur, in perf s t , APK
tot 2-'90 Vr pr ƒ 8500
Tel 0206649449
Fiat 850 Sport coupe, bj 72
APK 3-90, taxrapp aanw
vrpr ƒ3500 02995-1183
T k FIAT 124 S-coupe, '68, 1e
model, APK '90, tax rapp
ƒ 6000 Tel 020-276903
„SHOWROOM',
de nieuwe autorubriek
voor Amsterdam
en omgeving
Tot 30 juni aantrekkelijke
introductiekorting
Tel 0206658686

Bedrijfsauto's
CITROEN Acadiana,
ƒ500 Tel 020-907050

1980, Al voor ƒ 12,50 kunt u uw auto
aanbieden m „SHOWROOM

NISSAN BLUEBIRD 20 GL.diesel stat ,VAN uitv
VOLVO 240 GL, VAN, diesel, wit

86 ƒ 17950
87 ƒ 19950

Accessoires en onderdelen
AUTOBANDENUITVERKOOPi
Vele maten voor lage prijzen'
Speciale aanbieding 4x 19565-15, incl balanceren, ƒ 200
De Wittenkade 69, 020-846276
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht Ruilstarters en dynamo's, alarm en verlichting Vakenburgerstr 134
Tel 020-240748
Autosloopbedrijf
De Jong/Gosco
voor al uw gebruikte auto-onderdelen Weesperstraat 90,
Diemen Tel 020901849
Benzine- en dieselmotoren
TOROS MOTOR B V
Revisie- en motordelen
A'dam, 020-6651403/920114
CARFIX groothandel gespecialiseerd m Franse onderdelen
Nwe Hemweg 6L, 020-880348

Al 120 000 Philps autotelefoons
m gebruik' Alleen bij NTC
ƒ 3795 of ƒ92,25 p mi
Bel vandaagi 020-718489
Garage ROBE, gespec in rem
men en fricties, Comeniusstr
455, 020-177388 Lid BOVAG
Gevr enige vitale delen Opel
C-Rekord '68, o a carb -ben
zinepomp enz 02290-14414
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto s, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435
LPG-INBOUW nu zéér voor
delig met 2 jaar garantie, ook
rep telef 020-182163

CAR TRADE HOLLAND BV
T K onderdelen Citroenbus
Henry van Gerve autobedrijven
HY Tel 02503-12671
Nieuwe Meerdijk 399 1171 NX Badhoevedorp
T k TREKHAAK Mazda 323
Bel 02968-95887, Fax 02968-97107
sed Tel 023-294637
inruil & Financiering mogelijk Vrijdag koopavond
2 jaar garantie vanaf ƒ 7500
Snel-Bekledmg, voor lev + inbouw Sunroofdaken, alarminst
1 jaar garantie vanaf ƒ 5000
elect ramen, striping, Helicopterstr 9 - 020-179493,
BMW 316 LPG, 58000 km, 2 drs , bronsmet
87 ƒ 19 950 Kuiperbergweg 6- A'dam-Zuid-Oost Info 020-911981
BMW 528 CSI, 5 bak, alle opties 75 000 km , antraciet87 ƒ 49 950
CITROEN CX 2500 GTI, aut alle opties blauwmet 87 ƒ21 950
CITROEN BX, diesel, wit, 78000 km
87 ƒ 16950
FIAT CROMA, Turbo, i e alle opt gnjsmet ,48 000 km 87 ƒ 19 950
UW AUTO goed verzekerd met
Een bekeuring is duur,
FIAT UNO 45, blauw, div ace , 27 000 km
87 ƒ 11 950
een lage premie Assurantie
sluit nu een
FIAT PANDA 34, beige, 43000 km , div ace
87 ƒ8250
kantoor CELIE, ündenlaan 380
autoverzekering
FORD SCORPIO 20 GL, stuurbekr, alle opt st bl 86 ƒ 20 750
1185NM A'veen, 020-416607
en betaal per maand
FORD SIERRA 16 Laser, LPG, 5 drs , zwart
86 ƒ 15950
ZOEK
NIET VERDER' Goedk
Tel
02285-17907
FORD SIERRA 20 Laser, automaat enz, grijsmet 96 ƒ 15950
FORD SIERRA 2 O Injection, 3 drs , wit, nw st
86 ƒ 20 950 GOEDKOPE AUTOVERZ met AUTOVERZ en FINANC tegen
aantrekkelijke maandpremies
FORD SIERRA 2 3 D Laser, div ace , 5 drs , zwart87 ƒ 19 950 termijnbet 100% autolening
Bel vrijblijvend
FORD ESCORT 13 CL Special, 3 drs , bruinmet 87 ƒ 15 950 Bel of bezoek onze mfowinkel
R de Vries, 020-997464
FORD ESCORT 1500 CL,5 d ,rood 45 000 km nw st 87 ƒ 17 450 De Rijpgracht 2, tel
FORD ESCORT 1600 CL, dies stat 5 bak etc.bl met 87 ƒ 14 950 020-846095, P W O ass
FORD ESCORT 16 Las ,dies,5 drs.gr met ,70 000 km 86 ƒ 14 950
FORD FIESTA 1 1 Bravo, bronsmet striping
85 ƒ 9 950
Transcendente meditatie
FORD FIESTA 1100 C,15 000 km , wit str ,radio, nw st 88 ƒ 16 950
geeft diepe rust
MAZDA 323 1 5 LX, LPG, 3 drs , rood
85/9 950
Autospuitenj Smit voor al uw
WIST U
MAZDA 323 1 5 GLX.aut 40 000 km div extr.blmet 88 ƒ 19 950
autoschade en spuitwerk
MAZDA 626 HB, LPG, 5 drs , bl met, LX , 76 000 km 87 ƒ 17 950 dat TM-ers een zeer lage
Bolbaken 4, Zaandam
MAZDA 626 LX, dies ,4 drs sedan.gr met,56 000 km 87 ƒ 16 950 premie betalen voor hun persoTel 075-159042/177822
MITSHUBISHI TREDIA GLX, 4 drs , wit
86 ƒ 11 950 nenauto verzekering 30 tot
NISSAN CHERRY 1300, l blauw met, 60000 km 85 ƒ 8950 60% LAGER dan uw verzekeOPEL REKORD 20 S, 4 drs.trav ,gr met, 43000 km 87 ƒ 18 950 rmg En dat TM-ers 25% reducOPEL ASCONA 16 S, LPG, schuifdak blauw
86 ƒ 11 950 tie krijgen op hun ziektekostenOPEL ASCONA 16, dies., GL,4 drs ,wit, 78000 km 86 ƒ 12 950 verzekenngspremie Begin nu
OPEL KADETT 12 S, LPG.3 drs , gr met
86 ƒ 13 950 met de TRANSCENDENTE Metzelaar
aanhangwage
lens
OPEL KADETT 16 D, 3 drs , rood.div extr
87 ƒ 15 950 MEDITATIE techniek en profi- Houtrakkerweg 29, Halfwi
fweg
PEUGEOT 309 GL, 5 drs ,wit,25 000 km
87 ƒ 15 950 teer ook van de voordelen Tel 02907-7029, ook s-avonds
PONTIAC FIERO 2M4,sport mod ,alle opt gr met 87 ƒ39950 Voor info Drs Frits CommanRENAULT 25 GTX, gr met ,alle opt, 81 000 km
85 ƒ 15 950 deur H Cleijndertweg 313, T k grote aanhanger, ƒ 390,RENAULT FUEGO GTL.br met .zeer compl
85 ƒ 11 950 1025 DP A'dam 020-236305 Tel 020-999766
RENAULT 11 TL, LPG.PBS.nw st, rood
88 ƒ 14 250
TALBOT SAMBA, rood.div ace , 45 000 km
83 ƒ 4 950
DOE-HET-ZELF GARAGE waar u uw auto kunt repareren o l v
ervaren monteurs, moderne afstelapp en onderdelen, gereedAutorijschool DIK MILET
20 jaar Michel
schap, spuitcabine aanw Ook APK-keunng Overdag en
1e 10 lessen a ƒ32 per uur
1e
10
echte
autonjlessen
's avonds tot 9 00 uur open, ook zat open Ind terr Overspoor 8,
Gratis halen, brengen Tel 020
ƒ 25 PER LES
Nibbixwoud, 1e afslag voorbij Hoorn Tel 02297-3226
942145
Korting op theorieboekjes
en theoriecursus op video
RIJSCHOOL CELIE
Telefoon
praktijk 1e 10 lessen ƒ40 p/u
Amsterdam
020-853683
Theorie 2 proefex a ƒ 6,25
Purmerend
02990- 40087 Tel Amstelveen 020-416607
Zaandam
075-174996
AUDI 100 CC, spierwit, Ipg
'87 ƒ 19 950
Probeer maar eens het
AUDI 100, 5 cil spierwit Inj
'86 ƒ 17 950
verschil tussen
AUDI 100 CC Turbo diesel, wit
'87 ƒ 26950
1 jaar of 20 jaar ervaring1
CITROEN BX 14 RE, Ipg, wit
'85 ƒ 9950
Scooter 200 CC + 2 helmen
Autorijles
DAIHATSU CHARADE Turbo diesel, grijs met
'87 ƒ 9 950
2000 km gelopen In prima
OPEL KADETT 1 6 LS diesel
'87 ƒ 12 950 Schakel
+ automaat
+ staat ƒ1989 Tel 020-452431
MITSUBISHI GALANT 1 6 GL, brons
'87 ƒ 12950 VRACHTWAGEN
DinsdagsMITSUBISHI GALANT 2 O GLX stat, Ipg, ond
'85 ƒ 11 950 avonds theorie LEMSTRA, T k Yamaha TY 250 TRIALMO
prijs
ƒ950
Tel
FORD ESCORT 1600 L, aut, bl met
'86 ƒ 12950 Weesp 02940-12656 of 14797 TOR,
020-315714, na 18 u
FORD ESCORT 1300 CL, Ipg, d bl met
'87 ƒ 13 950
AUTORIJSCHOOL
DEGRO
FORD FIESTA XR2, wit
'86 ƒ 14 950
T k ZUNDAPP KS50, bj '85
Praktijkles ƒ 40 per uur
FORD SIERRA 23 diesel, silverstone, bl met juni '87 ƒ 19950
Erg mooi, rijdt goed ƒ1100
Theorieles gratis
FORD SIERRA 2 O laser, bordeauxrood
'86 ƒ 14 950
Tel 331222 na 1900 uur
Tel 075-170562
FORD SIERRA 23 diesel, bl met
'87 ƒ 16950
FORD SIERRA 1 6, Ipg, bl met
'87 ƒ 15950
HONDA PRELUDE, zilver met
'83 ƒ 7 950
RENAULT 25 GTX, bl met
'87 ƒ 19 950
AUTOWRAKKEN tegen de
RENAULT 21 TS, wit, 5 bak
'87 ƒ 14 950
Centerparts
RENAULT 5 diesel, rood, 5 bak
.
'87 ƒ 11 950 vraagt sloop- en schadewa- hoogste prijs voor de deur
RENAULT 9 TC 1400, grijs met, 5 bak
'84 ƒ 6 950 gens Origineel R D W -vnjwa- gehaald Autosloperij Jan
TOYOTA CELICA 20 GT üftback, rood
'81 ƒ 5950 rmg De hoogste prijs en geen Tel 020-361178/02907-6248
VOLKSWAGEN GOLF diesel, blauw
'83 ƒ 6 950 risico Tel 107942 of 107946
Auto demontage-bedrijf
VOLKSWAGEN GOLF CL diesel, blauw
'83 ƒ 6 950
„TOTAAL LOS"
VOLKSWAGEN JETTA 1 3 C, wit, Ipg
'83 ƒ 6 950
AUTOSLOPERIJ
In- en verkoop van loop- en
MERCEDES 190 D, wit, aut, extra's
'85 ƒ 28950
AMSTELVEEN
sloopauto's met geldig kente
MERCEDES 190, rookzilver, met, okt
'86 ƒ 29 950 Koopt alle loop- en sloop
ken Wij geven wettige vrij
AUSTIN MINI 1000 HLE
'86 ƒ 5 950 auto's Tel 020-458494 of
wanngsbewijs T k 2e-hands
NISSAN SUNNY 1 3 GL
'83 ƒ 5 950 02508-1315
auto-onderdelen
FORD SIERRA 1 6 L, kombi, nov
'83 ƒ 8 950
Westerstraat 13A, Purmerend
MERCEDES 190 diesel, juni
'85 ƒ 28 950
Tel 0299020899
Autosloperij A de bede
MERCEDES 280 S, aut, alle extra's
'85 ƒ 39 950
Neem geen risico ong
Camper LT 28, B 1978, 77 000
Autosloopbedr Onne van de
PTT-vrijwaring RDW
km, APK 1990, ƒ18000
Stadt, mk v sloop- en SCHA
70 occasions in voorraad
Tel 02508-1392
(s)loopauto's
DEWAGENS, verk auto-ondei
HOOGSTE PRIJS
CENTRUM AUTO'S b a Mitsudelen Rijshoutweg 4, Zaan
MEER AUTOINFO OP SKY CHANNEL
Tel 020-198691
dam Tel 075-165272
bishi Cordia 1600 GSL, 84, Ie
TELETEKST PAG 320 t/m 322
eig , abs nieuwst, ƒ 10950
NOG MEER OCCASIONS IN VOORRAAD
Honda Civic 1 3 Luxe, m '87 5
versn radio etc, ƒ 13950 Citroen 2CV 6 Club, m '85, nwe
APK, zeer zuinig, ƒ4800 Ford
inkoop loop en sloop
Sierra 1 6 Luxe, 83, uitv 5-drs ,
Ook voor goedkope occasions Waarheen?
Naar Deen,
zeer mooi, let op" ƒ 8950 Opel
Kattegat 15, Zaandam Tel 075-166285
KORTE FOK 5 - SCHAGEN
Kadett 1 2 S juni '84, 3-drs,
TELEFOON 02240-98873/98256
metallic, ƒ 8950 Mitsubishi Colt
GARANTIE - INRUIL - FINANCIERING
GL, m '87, 5 versn, nieuwstaat, ƒ13950 BMW 315, m
Alle auto's zijn APK gekeurd en inkl BTW
INKOOP AUTO'S, ±ANWBDE HOOGSTE PRIJS
'83, nwe APK, ƒ 7750 Mitsubi- OPENINGSTIJDEN ALLE DAGEN VAN 1000 TOT 1800 UUR pr, snelle afw a contant m
elk merk auto a contant mei
shi Galant 1 6 GL, nw model,
VRIJDAGAVOND KOOPAVOND TOT 21 00 UUR
vnjw bew, def geen bezw vnjw bewijs Tel 020-105478
'85, met LPG, ƒ 9950 MitsubiTel 020-149352, ook 's av
shi Sapporo 2000 GL, m '82,
Gevr Peugeot 505 of Merce
INKOOP
auto's
volgens des, v a '84, diesel 200-240
radio/cass zeer mooi, ƒ 4950
ANWB/BOVAG-koerslijst,
Toyota Corolla 1 6 GL, nw mo020 270472
bouwjaar vanaf 1982 Inlichtmdel '85, zeer compl uitv,
Gevraagd PEUGEOTS 504
gen
020-250096
Amsterdam
nieuwstaat" ƒ10950 Week505, sloop of schade enz Af
aanbieding" Opel Senator 25
Te koop gevr Mercedes 190 E stand geen bezw 020-244255
E, nw model, '84, 1e eig,
of 190, rookzilver, bj '84 t/m
60 000 km, veel extra s,
'86 Tel 02975-65363
HOOGSTE PRIJS voor elk
ƒ14950 VW Golf C, bj '86,
merk auto, a contant met vrij
Te
koop gevraagd Toyota
zeer sportief, spec grille etc ,
wanngsbewijs
geen sloop
CARINA/Hi-Ace en Nissan
ƒ15950 Ford Taunus 1 6 L
auto's Tel 02990-37825
Urvan Telef 020955575
Stationcar, m '82, nwe APK,
ƒ3750 Mazda 626 2 0 GLX
Coupe, '87-uitv LPG, el ramen etc , ƒ 16950 VW Passat
CL Diesel, m 87, Ie eig , 4 +
geeft wettige vrijwaring voor uw
E-bak, weinig km ƒ 15 950 Alle
loop-, sloop- en schadeauto's
auto's APK-gekeurd, inruil en
Deelname voor auto' van voor 1960 is gratis
Gebr onderdelen, nw plaatwerk met 40 50% korting
fin mog Westerstraat 103-105,
Stands ten behoeve van verkoop zijn gratis
Neckerstraat 20, Purmerend Tel 02990-36372
Amsterdam 020248131 Don
Inlichtingen en deelname 04920 52577 Fax 04920 28484
Zaterdags geopend
derd koopavond

Autofinanciering en verzekering

Service en
reparatie

Aanhangwagens/
(boot)trailers

Rijscholen

OCCASIONS

Motoren/scooters

Autosloperijen

Autostad b.v.

Autosloperij Deen
Auto's te koop gevraagd

Klassiekers en oldtimers

Classic Car
Oldtimer Beurs
22 en 23 april
Stadssporthal
Tilburg

Autosloperij Hemmo Romp
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Alfa Romeo

Albatros
AMSTERDAM C.V.
164 T. SPARK, 14.000 km,
antraciet, 01/'89 ABS ALARM
/ 53.500. SPRINT QV, 65.000
km., rood 09/'85 / 12.750
v.d. Madeweg 35, 020-934863.

LPG, 'slaaigujü met., 95.COO

ALFA 33 1.3, WIT, 3-'87,
20.000 km. Vr. pr. ƒ 12.900.
Telef. 020-794999.

Tel.

020-153100/829955.

ESCORT Laser 1.1, sept. '84,
70.000 km, i.z.g.st., sunroof,
trekh., l. blauw, ƒ9250, i.v.m.
bedrijfsauto: 02975-68632.

.(. UOÖ-ÜÜOCXX!,

Escort, 5-drs., gr. met., m. '81
nw.st., nwe, APK, ƒ5.950.
APC: 020-791144.

JQ.
1275;
«•
1.6

Te koop Alfa Romeo Bertone,
APK juli '89, bj.' 74/6000,
tel. 02990-20537.

T.k. Alfa Romeo 6.2,5, bouwjr.
eind '79, APK eindgeb. '90, motor prima, mechanisch prima,
ALFA 75 1.8, van 1e eig., i.v.m. elec. ramen, kinderslot, zien is
/ 4.300.
Tel.
lease-auto, okt. '86, 56.500 km, kopen,
rood, l.m. velgen, mistlampen, 020-955132. P.S. Schuifdak +
resv. onderdelen gratis.
rechterspiegel, ƒ 19.500.

ö<(
. -ii-ü-jsKADE Tl' Üf, Ie e.y '>-^> me' <••
Weresoss 230 £,b!, '8?,;,.,:«, ;87, iPG,: nieuwste model.'iV8.000.7 !4,2So:

«tests •• i;Sfvoering,

Escort 1,3 L. 3-drs,, m. '83, donkerbl. met., nw.st., ƒ7.250.
APC: 020-791144.

OC.krn. i
groen irsrtse, r<S.250: 3HAVC
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Weg. auto v.d. zaak ALFA 33,
1.7 QV, 4-'87, zwart, compl.
uitv., 85.000 km. 02152-57201,
GIULIA Super, bj. '78, v.v.
2000-CC motor enz. Carross. kant.uren: 020-266776.
geheel gerest., i.z.g.st., incl. Weg. lease-auto: SUD.1.5 Tl,
tax. rapp. Bergweg-Miehels bj. 8-'82, i.z.g.st. LPG, ivoor,
ƒ14.000. Inl. 023-328072.
ƒ4500. Inl. 020-912004.
T.k. BMW 316. '81. Trekh.
Spec. grill. LPG, APK. Vr. pr.
ƒ 4.750 Inr. mog. 02990-29251.

T.k. Ford Sierra Sedan Amen-,
kaanse uitvoering, type TEMPO, 2.4 GL '85, met o.a, airco,
stuurbekr.. getint glas, cruise
control, 5-bak, spoilers, antraciet grijs, zeer exclusieve auto
in perfekte staat. Vraagprijs
ƒ 12.950:03240-11168. Almere
T.k. Ford TAUNUS 1.6 combi,
'81, apk 12 '89, ƒ 1750. Tel:
075-178569.

Escort 1.3L, 3-drs., combi, '81,
T.k. Ford Taunus 1.6 L, type
APK-gek., i.pr.cond., ƒ4950.
'80, LPG -r APK 10-'89. Vr.pr.
Tel. 020-851020/410063.
ƒ1.800. Tel. 020-904739
Escort 14 CL, rood, 5-drs, sept.
T.k. Ford Taunus 1600, bj sept.
'86, spoiler, radio, 42.500 km, '78, zeer goed rijdend, APK juli
Ie eig., ƒ 15.500: 020-953688,
'89. Vr.pr. ƒ 950.

Escort 1400 Bravo, juli '88, 5 Tel. 020-176595 na 17 uur.
drs., met. grijs, getint glas,
T.k.a. Ford Escort Bravo 1.6 l
5 versn wis-was, 13.000 km.
automaat. 74.000 km, 1984,
Nw.pr. ƒ26.900 nu ƒ18.950
Pr. ƒ11.950, tel. 02507-12965
Charles
Bakker
Autobedr.
T.k.a. Ford Fiesta 1.1 Festival,
Zaandam: 075-177864.
Tk Citroen BX TR Diesel '84 Visa II RE, eind '86, org.
T.k.
Fiat Panda eind '83, Panda 45S, beige, '81, APK' Escort 1.6 D. Laser 5 drs. '85 bj. juni '87, km. 35.000, in goei.z.g.st. 165.000km, APK 100%. 28.000 km, nw.st., ƒ9.950. i.z.g.st., trekh. + radio, APK 12- gek., i.perf.cond., /3750. Tel blauw met 82.000km. ƒ 12.950. de staat. Tel 02290-42161.
'89. Vr.pr. ƒ 4.250: 02981-1852. 020-851020/410063.
Pr. ƒ 10.750. Tel. 075-174842. APC: 020-791144.
T.k.a. TAUNUS 1.6 Van, bj.7Escort 1.1 Laser '84.
T.k. BUICK Century custom T.k. Citroen BX 14, 1985, LPG, VISA Super E, bj. 29-10-B3, T.k. Fiat UNO SX75 IE, bj. 6-'J
T.k. BMW 316, bj. '80, LPG,
Ritmo 1700 D, 2 drs. 4/83,5 bak 61.000km. zilver, ƒ 9250. '81, APK tot 11-'89, met LPG en
Uniek mooie Audi 100 CC 5-cil., APK gek., nw. band. + rem., coupé met Ipg, apk tot 3-'90
100 S 2.3 1/87 LPG ƒ32.500
trekhaak, ƒ 2250. 02979-11655
Autobedrijf Veza, Zaandam.
APK-gekeurd, trekhaak, grijs model '84, APK 11-'89, 5 bak, 13.000 km. Vr.pr. ƒ 17.000.
101253 km. ƒ4900.
overdrive, LPG/benz., stuur- prijs ƒ 4250. Tel: 02990-23944. ƒ3000. Tel: 02993-65304.
Autobedrijf HANS MAFAIT
Tel. 075-158853.
metal. Pr. n.o.t.k.: 02526-87651. org. 44.000 km., groen met., Tel. 075-159634-,
VW-AUDI-DEALER
Uniek mooie uit faill. verkregen:
bekr., radio/cass., 4 hoofdst.,
02940-13044
radio, ƒ5.900, 02990-38097.
AUTOWEGMAN, 02940-14451
Ford SCORPIO 2800I Inj. Ghia,
T.k. CITROEN GS, bj. 1980,
T.k. Fiat UNO SX75 IE, bj. 6-'8
w.w. glas, rookzilver metall.,
Ford Fiesta 1.1 Festival, zwart,
meest compl. uitv., airco, stuurAudi 100 5LS, blauw, '79, voor
ƒ650. Tel.: 020-715603, na Voor uw Citroen, nieuw of ge- 13.000 km. Vr.pr. ƒ 17.000.
Panda 45 Prima, eind '83, git- '86, schadevrij, ƒ 12.250.
blauw Pullman int., nw. bnd.,
bekr., elektr ramen, pi. spieknutselaar goede auto, ƒ 1250.
bruikt, naar GARAGE SMIT,
Tel. 075-159634-.
16.00 uur.
zwart, stoff. inter. w.w.-glas, Tel. 020-716280.
APK 3-'90, nieuwstaat. Moet u
gels, 5-bak, ABS, rad. cass,
Tel. 020-851020/410063.
Lumeystr. 2-12, 020-182524.
hoofdst.,
voorspoiler
m.
verstazien! '83, ƒ 12.750. Inr. mog.
T.k. Citroen GSA, B.J. '80, APK
T.k. Ritmo 85 S, bj. '84, apk
Ford Fiesta, b.j. 29-7-87
w.w.-glas, wiswas, c.v. etc.
BOVAG-gar. WIM OVEREEM,
Audi 80 CC 4-drs. 3/86,
met., trekh., Iers prima onderhoud, maar met. lak, radio etc. 20.000 km Nwe. Michelin MXV banden,
gekeurd. Pr. ƒ2000, in goede Zeer MOOIE Citroen BX Diesel, 7-'89, blauw
42.000
km,
APK
gek,
/4.950,
5 versn., km. 115740, ƒ19800. Uitgeest. Tel. 02513-12484.
staat, rijdt prima: 020-226243. bj. juli '84, 90.000 km., grijs ƒ 6250. Tel: 02975-65680.
als nieuw. 12950. 020-321853. orig.
54.000
km
Nw.pr
Tel. 020-738224.
VW-AUDI-DEALER
Zon. 12-16 uur.
met., ƒ8500. 020-853283.
T.k. CITROEN Visa, 11 RE, okt.
Fiat Uno 55 S,'84, 5 bak, 35.000
FORD Granada 2.0I combi, bj. ƒ67.950, nu m. '87 ƒ28.950.
AUTOWEGMAN, 02940-14451.
Inr. mog. BOVAG-gar. Wim
T.k. AUDI 80, bj. '84, 2 drs.,
'86,
wit,
Ipg,
ƒ10.500 •Auto te koop? Plaats een km. APK, kl. rood, in z. m.st. Panda 1000 S zilv.met., duurste '79, apk, prima auto ƒ 1150.
Audi 80 CL DIESEL, bj. '81, i.z.g.st., stereo, alarm, sunroof,
uitv., ƒ9.950. Uno 45 S, zilv. Tel: 02990-25360.
Overeem,
Uitgeest.
Tel
SHOWROOM advertentie.
z.g.a.nbw. Tel: 075-285467.
ƒ 5.900. Tel. 02907-6746.
zilver metallic, APK-gek., vr. pr. t.e.a.b. 02990-33285.
met., 5-versn., ƒ9.950. Marbel02513-12484. Zon. 12-16 uur.
Fiat UNO 60S, 5-versn. w.w. la Sprint, spiksplinternieuw nu Ford Granada 2.0 L Savoy, '85,
ƒ 5450. Tel. 02503-14770.
glas metaalkleur, bj. '86. Schel- ƒ 11.995. BIJ SEAT AUTO CEN- ƒ 16.000, 69.000 km. Tel. na Uw auto verkoop-klaar door
Audi 80 GLS, 2 drs., '77, APKBoni-car. Uw auto gepoetst
Imgwoude B.V. 020-323600.
TRUM APC, 2e Schinkelstraat 18.00 uur: 020-766078.
gek., nette auto, ƒ 1450. Tel.
Van der Weide Autobedrijven Wegens annulering export-orv.a.
ƒ95,- exl BTW, info.
18-28, A'dam. Tel. 020-791144. Ford Scorpio 2.8 GLi Automaat,
020-851020/410063.
Metro Surf 3-'85
ƒ 6.900
B.V. Stellingweg 347-349,
der, SPLINTERNIEUWE Daihat- Fiat UNO 75 i.e. zwart 5/'87 als
020-851020 + -410063.
J. LANCKER B.V.
Amsterdam. Tel.: 020-313131. su Cuores en Charades, in div. nieuw: 60.000 km. Prijs n.o.t.k. T.k. UNO SX IE, zwart, 5-drs., stuurbekr., el. ramen, schuifAvant 100 LS, beige, '78, voor
Van part. Ford Sierra 1.6, 1986,
Hogeweyselaan 215 Weesp
ZONDER AANBETALING:
kleuren t.k. van Daihatsu-dea- Tel. 02998-3142.
28-1-'88, veel extra's, ƒ 10.000 kanteldak, d.blauw met., 1e incl. radio-cass. ree. ƒ 15.000,
knutselaar goede auto, ƒ950.
eig.,
splinternieuwe
auto,
m.
Tel. 02940-16619.
LOPENDE LENINGEN
Ier Auto Guit, H'lem. Alles te- FIAT UNO MOSQUITO, m. '88, onder nieuwprijs. 020-334442.
Tel. 020-851020/410063.
km.
st.
65.000.
Tel:
'87, ƒ 28.950. BOVAG-gar.
GEEN BEZWAAR
gen zeer aantrekkelijke prijzen zwart, v.v. alle opties, in absoluT.k. Austin Alegro '80 APK gek.
02990-29219 (na 17.30 uur).
Te
koop
Fiat
Fiormo,
bj.
'84,
WIM
OVEREEM
B.V.
Beverwijk.
VAN PART. Audi 80 1.9 E, '87,
In zeer goede staat:
en voll. fabrieksgarantie. Volle- te nieuwst. Vr.pr. ƒ 13.950.
ƒ850. Tel. 02507-15657.
* * FEEL THE DIFFERENCE GENERAL MOTORS MAKES * *
Weg. vertr. btl. Ford Sierra 1.6
48.000 km,
antracietblauw,
Daihatsu Cuore TS. Rood, dige financ. geen probleem. Premie Cars, tel. 020-6645952. diesel bestel, gr. k. APK '90. Tel. 02510-41232/41038.
PIM BLAASER/ROLAND SCHUT: 020-5632563.
Vr.pr. ƒ1.350. Bel t. 18-19 u.:
L, bj. nov. '83, l.bl. met., aumagn. velg., ƒ29.750. Inl. tijd. Weg. omst. t.k. Austin Maestro,
1986. 17.000km. Daihatsu
Lgpende lening geen bezwaar.
Ford
Sierra
1.6
Laser.
LPG,
5RIVA, SCHEPENBERGWEG, AMSTERDAM-Z.O.
FIAT UNO-45 bj. 6-86, bl., 3 d. 020-181969.
kant. uren 02977-29988 en na 3 mnd. oud, 1500 km. ger., prijs
tom., i.z.g.st., APK-gek., km.
Cuore
TS.
Blauw. 1987. Auto Guit, Parklaan 129-131.
drs.,
Hatchback,
bj.
'86,
Schellangs Amsterdam-Utrecht weg, volg borden AMC.
50000 km i.z.g.s., rad.cass.rec.
n.o.t.k. Tel. 02990-32004.
19.00 uur 42159.
79.500. Vr.pr. ƒ9.750. Ster.,SO.OOOkm.
Tel. 023-312450, Haarlem.
lingwoude B.V.: 020-323600.
Tel. 5732121 vragen Sharira.
T.k.a. wegens omst.h., FIAT
cass. incl. boxen: 02975-61818.
Chevrolet pick-up 8 cil. diesel T.k. van part. Chevrolet Malibu
Daihatsu cab. 850, APK 09-'89. HETO ZUIDOOST B.V. HET
UNO 45, febr. '89, met garan- Ford Sierra 1.6 Laser, 5 bak,
FIAT VERMEY B.V.
B.j.'82 Schellingwoude B.V. '79 V 8 aut. LPG 4 drs.div. opLPG, 10-'84, 90.000 km, wit Wegens auto v.d. zaak. T.k.
grijs kent., 81.000 km. ƒ3500. WD CENTRUM VOOR
Keuze uit ruim 35 occasions. tie: 020-476688.
Tel. 020-323600.
ties l.pr.st. nwe banden APK
ƒ 12.950: 075-164234, na 16.U. Ford SIERRA 1.8 Laser, '85,
Inl. 075-211021.
AMSTERDAM
b.a.
CHARADE
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
BMW 320 i, m.'85, i.z.g.st., 4- BMW 728i automaat, airco,
Uno Diesel 5 D Luxe, 1986,
auto verkeert in nieuwst.,
tot 4-'90., ƒ3450, 035-63687.
T.k. gerest. Chevrolet Chevy II,
Daihatsu CHARADE Diesel, GTTi, grijs metallic, alle
Tel. 02975-62020.
drs, ƒ 16.950. Inruil gar. mog. elektr. schuifdak, elektr. ramen,
71.000 km, ƒ12.750. Regata Ford Sierra 2.0 L, '84, LPG, grijs 75.000 km, blauw met., sunrf.,
bj. 1962, getaxeerd ƒ 11.000 nu
„SHOWROOM" verschijnt
motor 100.000 km., trekhaak, denkbare extra's, exclusieve
leren bekl., ABS, blauw metalTel. 02990-37825.
70, 1986, 4-drs, 75.000 km, op metalic. Vr.pr. ƒ 8.500.
trekhaak, nwe. banden en uitl.,
ƒ10.000 + ond. Na 17.00 uur:
huis aan huis in geheel
Trimline striping, 1989 ƒ 29.995' Fiat Uno 45 S '86 1e eig. 5sept. '83. Tel.: 02998-3985.
lic, getint glas, 4 hoofdst., l.megas, ƒ 10.900. Regata 85 S, Tel. 02995-4009.
vr.
pr.
ƒ 13.950.
Tel:
BMW 320i, 6 cil., bj.'SO, rijdt
versn.
d.bl.
met.
ev.
met
APK
020-923789.
Amsterdam
en
omgeving.
UNIEKE AUTO IN
talen velgen, 1e eigenaar,
4-drs,
70.000
km, Ford Sierra 2-3 diesel, 5-drs., 02995-2796.
HETO B.V. DE DAIHATSU NEDERLAND Tel: 020-968841. ƒ 10.500: 020-845918 na 19 u. 1987,
perfekt, APK gek., ƒ 3.950. Inmeest exclusieve 728-serie,
ƒ 15.500. Panda 1000 S, 1987, Hatchback, bj. '86, SchellingDEALER VOOR AMSTERDAM
ruil mog. Tel. 02990-37825.
Sierra 1.6 laser, 5 drs., M'87,
geen 2e zo mooi, '84, ƒ 16.950.
b.a. CHARADE GTTi, rood/alle Maak nu een goeie deal met MERCEDES 190, m. '85, zwart, 32.000 km, ƒ 10.800. Ritmo 60 L woude B.V. Tel. 020-323600.
wit, get. glas, c.v., LPG. Pr. si.
316 1.8. Dec.'81 ƒ5750.
BOVAG-gar. WIM OVEREEM
denkbare extra's, 1988, 22.000 een beste Daihatsu Dealer compleet AMG uitgevoerd, 3 D, 47.000 km, ƒ9.500. Auto- Ford Sierra 2.3 D, bj. '87,50.000 ƒ14.750 CHARLES BAKKER
Autobedrijf Veza, Zaandam. B.V., Beverwijk. Tel. 02510- U kunt beter MORGEN al instappen.... CHRYSLER ES 2.5 L inj., 5
Lensselink
Purmerend. verlaagd enz. Prijs ƒ24.750. mobielbedrijf D. van der Wal
sp. LEASING ƒ 929, 20.000 km/4 j. Bel A'dam 124876, de Auto- km, rood voor ƒ23.995. Tel:
km., 5-versn., centr. vergrend., autobedr. Tel. 075-177864
Tel. 075-158853.
41232/41038.
02990-21351/34884.
Premie Cars, tel. 020-6645952. B.V. Tel. 02977-25230.
020-463390.
Lease-Line van MOTORMEIJER.
stuurbekr., fabr.gar., ƒ21.500. Sierra 16L, midden '84, grijsBMW 316, 04-'81, 2-drs, rood, BMW B7 turbo nieuwe motor
T.k. Fiat Panda' 750 L, licht- Tel. 020-850880.
met., 5 drs., 68.000 km, onderAutobedr. ZEIJINGA, voor nw.
12.000 km, perf.staat, ƒ7.250. b.j. '79 Schellingwoude b.v.
blauw, bouwjr. 1988, 16.000
FORD SIERRA 2L, 12-'82, APK houdsboekjes ter inzage. Veren gebruikt. Wieger Bruinlaan
Renault Dealer Nieuwendijk. Tel. 020-323600.
km., schadevrij, ƒ9.200.
keert in nw.st. Prijs n.o.t.k.
t.m. dec., antr. grijs , wgns
73, Uithoorn. 02975-69123.
Tel. 02975-63040 Uithoorn.
Tel. 02159-43709.
BMW, nieuw met 30% korting
leaseauto, nwe bndn, rad/cas., Tel. 020-928457.
BMW 316, bj. '80, apk, sch. door zelfimport. Gratis info Eenmalig, speciale aanbied
T.k.a. Fiat PANDA 750 L, 10- vr.pr. ƒ6.000,- Goed onderh., Sierra 2.0 laser, '87, bord. rood,
Chrysler Shadow af ƒ29.750.
dak, i.z.g.st., groen metall., vr. Postbus 737 Amsterdam.
'86, 22.000 km, 100%, prijs tel.: 020-765338.
get. glas, 5 versn. c.v., ƒ 15.750
Motormeyer Asd: 020-124876
pr. ƒ4250. ƒ4250. 020-924387.
ƒ8200. Tel. 02510-27048.
I.v.m. gezinsuitbr., aangeb.
Ford Taunus 1.6 GL, 4-drs, CHARLES BAKKER autobedr.
BMW316, bj.'85,sportv., LPG, BMW 316, bj. '85, brons met., T.k. Chrysler Avenger bj. '79,
Te koop Fiat Ritmo Diesel met 1979, APK 4-'90, iets werk Tel. 075-177864
I.z.g.st., ƒ16.950. Inruil gar. APK '90, 75.000 km., br. ban- loopt prima moet weg, koopje
trekhaak, z.g.a.n., 4-'86, 68.000 ƒ 950. Tel. na 19 u.: 020-442078. Sierra 2.0. laser, '86, blauw, c.v.
mog. Tel. 02990-37825.
den, vele extra's. Pr. ƒ 17.250. ƒ250. 02507-16184.
km. Tel. 02996-1645.
Ford TAUNUS 2.ol Automaat, vialle LPG, ƒ 14.250. CHARLES
of
ruilen
stat.
car
VOLVO-SierBMW 316 nieuw mod. '84,
LPG, 4-deurs. champ. Gold BAKKER autobedr. 075-177864
ra.
Tel.
075-175482.
.
blauw, radio-cass., in keurige
1982, APK sep.89 ƒ 3.750.
Taunus 1.6GL Bravo, '81, APKstaat, ƒ11.950. 020-312858.
Autoruiten Ceo t
Tel. 02507-14646
gek., i.perf.cond., ƒ3950. Tel.
2 CV 6 3/86
ƒ 7.950
B.M.W. 318i, zwart, erg mooi,
2 JAAR GARANTIE
Hyundai 1200 GLS coupé, '82, Granada 2.5 D, Savoy, nov. '84, 020-851020/410063.
;
:;;
alu wielen, ƒ7.500. Alleen se^^^
,-: :v.-^S>ÜK^tó-:ï: : : .'. • . .
. •.-•.•f:-.-yJf
^
••''$&xï-'svi$-i
MEERGARAGE
voor knutselaar goede auto, 5 bak, APK, in z.m.st. ƒ 5.750. Taunus 2.0,6 cyl. Ghia, '78, apk
rieuze liefh. Tel. 020-155426.
Linnaeuskade 5-6, A'dam.
ƒ950. Tel. 020-851020/410063. Tel. 02907-6746.
6-'89, goede staat, pr. n.o.t.k.
Tel. 020-929548.
BMW 323i Turbo, interstate,
Hyundai Pony, 1,5 LXP, 14 Orion 1.6, CL diesel, 1e eig., Rijdt heerlijk Tel: 020-273399.
zeer speciaal, lm velgen, nw.
2 CV 6, 4 deurs. 3/82 bl.
mnd. oud, 3 drs, 13.000 km. donkerblauw, 5 versn. ƒ 13.950 Taunus 2.0 Ghia LPG, '79, voor
banden, i.r. alarm, get. glas, 4
86638 km. ƒ 1900.
in.nw st. ƒ 9.600. 02907-6746.
CHARLES BAKKER autobedr. knutselaar goede auto, ƒ950.
^>^-drs., stereo enz., 1985, blauw
CVW-AUDI-DEALER
*CTel. 020-851020/410063.
Pony 1200 GLS, m. '85, nwe Zaandam. Tel. 075-177864.
met., vr. pr. ƒ29.500. Tel:
AUTOWEGMAN, 02940-J14451.
APK, wegens inruil, ƒ2.950. Scorpio 2.0 GL, inj., m '87, Taunus Combi 9-79 nw. motor
* voor- en achterruiten voor
075-284645.
AANBIEDING! Veerbollen op
APC: 020-791144.
champagne gold, met., get. ('87) trekh. i.z.g.st. + org. Am.
elk type auto
BMW 518, bj. '79, apk 9-'89,
druk brengen bij de CitroenImp. APK. Kost ƒ 300. Dat bet.
* Gespecialiseerd in autozijStellar 2.0 GSL 4/'87, zilver, 1e glas, stuurbekr., 5 versn.
schuifd., getint glas, prima
specialist
in
Zaanstad,
compl.
ruiten, 's Ochtends gebeld,
eig., LPG, 35.000 km, div. ace., elektr. ramen, ABS, ƒ 20.750. ik als u mijn auto koopt. ƒ950.
wagen. Inruilwaarde is vr. pr.
v.a.
ƒ
120,
met
1
jaar
garantie.
zelfde dag rijklaar, 7 dagen
werkelijk als nieuw, ƒ21.500 CHARLES BAKKER autobedr. 020-868315/417036.
ƒ3500. Tel: 075-211895.
Vraag tevens naar onze inruilper week
incl. 12 mnd. BOVAG-gar. Off. Zaandam 075-177864.
Te koop Ford Escort 16 L, geauto's:
075-281193/353788.
BMW518,bj.'83,APKtot3-'90, * Tevens levering en montage
dealer CAG, tel. 020-121666.
Scorpio 2.0 GL org. '86, wit,tint glas, sunroof open dak,
stuurbekr., dubb.sp., trekh.,
van autozonnedaken
BX 1.4 RE 4/84 ƒ 10.900
Voor alles van Hyundai, Centra- get.glas, 5 versn. elektr. ramen, trekh., speciale uitvoering, 5zeer mooi, ƒ 7.950: 020-955300.
BX 1.9 GT 4/85 ƒ16.750
ABS, LPG, versn., sp. uitv., bouwj. 1982,
le Auto Garage, Postjeskade Pullman-int.
Autobedrijf
HANS
MAFAIT
ƒ18.950 CHARLES BAKKER ƒ 8.500. Tel. 02975-40747.
BMW 518 l, bj. '85, blauw met.
23. Tel. 121666 A'dam.
Curiestraat 6 - ZANDVOORT
02940-13044
autobedrijf 075-177864.
LPG, schadevrij, ƒ 13.500.
T.k. Escort 1.3CL, 09-'86 nw.
Pracht. BMW 315, lapisblauw, BX 14 rood demoauto, zeer
Tel. 020-716280.
T.k. FORD ORION 1.6 diesel, mod. 48000 km. Vr.pr. ƒ 16.750.
orgin. '83, LPG, APK 4-1990. scherpe aanbieding, 01-'89, raBMW 520, bj. '79, blauw, LPG,
maart '86, 60.000 km, vr. pr. Tel. na 18 u. 020-901769.
Vr.pr. ƒ 6.750. Tel. 02907-2382. dio.cass., 6.000 km, nw.prijs
motorisch 100%, rijdt nieuw,
ƒ 14.500 Tel: 075-156167.
Innocenti Mile, b.j. '82, APK
T.k. Ford MUSTANG aut. 4-cil.
ƒ23.900.
NU
ƒ21.750.
Citroen
Rode BMW 320, 1980
spoedprijs: ƒ 2250.
gek.,
pr.
ƒ 1350. Tel. T.k. FORD SIERRA 20 laser, bj. b.j. '79 APK '90 rood sunroof
Breve. Tel. 020-323121.
Vraagprijs ƒ 2500.
Premie Cars, tel. 020-6645952.
5-'85, met trekhaak, spoiler, wit mtr. ƒ2.950. 020-152460
020-189753.
Tel. 020-201542.
BX 14 Wit, 10-'85. Nette fijne
BMW 520, bj. '79, APK gek., 6
centrale
vergrendeling,
SCORPIO 2000 CL, stuurbereiswagen,
53.000
km,
3
mnd.
cil., blauw, motor, carosserie T.K. BMW 2002 touring b.j. '74.
ƒ 13.750. Tel. 075-355086.
krachtiging, schuif/'kanteldak,
gar.,
ƒ
13.250.
Citroen
Breve.
Renault-dealer Hans Mafait uit Weesp: "Prima idee, die
zeer goede staat: 02993-68053. Tel. 020-142237.
andere kranten. Met een totaal oplage van 730.000
5-speed,
siervelgen,
Sierra 1.6laser, M86, gold met., ABS,
Tel. 020-323121.
SHOWROOM.
Vrijdags
sta
je
erin
en
zaterdags
staat
't
exemplaren.
BMW 520 b.j. '80 nwe. 525 mtr.,
Jaguar HE Soverein V 12, bj. 5 drs., c.v. LPG, ƒ12.950 smetteloos wit, 59.000 km,
T.kp. BMW 316, groen, i.z.g.st., BX 19 TR Diesel 1986 wit. Keumeteen
vol!
Je
advertentie
komt
dus
op
het
Blaup. stereo, electr. spiegels,
CHARLES BAKKER autobedr. nw.staat, / 19.750. Gar. mr. fin.
Heeft u ook zo'n leuke ervaring met SHOWROOM, laat
'84 Schellingwoude B.V.
bj. nov. '79, nw. mod., apk febr. rige zuinige auto, 104.000 km,
juiste moment onder de mensen. En zij kunnen zaterzeer mooi, vr.pr. ƒ 3.500.
02513-12484. Zon. 12-16 uur.
Tel. 075-177864.
Tel. 020-323600.
het ons dan weten. Schrijf een briefje naar Daan
'90, nw. banden, nw.. uitl., met 3 mnd gar., ƒ 17.950. Citroen
dags meteen komen, zodat ze op hun gemak kunnen
Tel. 02507-19482.
Verschoor, SHOWROOM. Wibautstraat 131, 1091 GL
losse bijbeh., gasinst. ƒ3000. Breve. Tel. 020-323121.
kijken. Trouwens, een week later kwamen er nog
THEO KOELMAN
BMW 520I autom., bj. '85, als Tel: 02152-68925.
Amsterdam. Als uw verhaal wordt geplaatst krijgt u van
heel wat mensen want toen stond mijn advertentie ook
BX 19 TRS Break 1986. Ruime
JAGUAR SPECIALISTEN
nieuw, ƒ 15.950. Inruil gar. mog.
ons
een
gratis
advertentie.
Uw auto verkoop-klaar door mooie gezinsauto, 57.000 km,
nog eens in de Nieuwe Weesper. Hoe dat allemaal kan
inkoop-verkoop-onderhoud
Tel. 02990-37825.
Boni-car. Uw auto gepoetst 12 mnd. gar., ƒ 19.950. Citroen
tegen die prijs is mij een raadsel, maar ik profiteer ervan."
Fagelstraat 71 A'dam,
BMW 525 aut. bj. nov.'SO, luxe v.a. ƒ95,- exl BTW, info. Breve. Tel. 020-323121.
Autobedrijf Hagenaar BV
tel. 020-843743.
Inderdaad, de nieuwe autorubriek SHOWROOM is de
uitv. gr. metall. 4 drs. APK 020-851020 + -410063.
BX16TRI
excl.
uitv.
el.doorlock
nov.'89 ƒ 3950. 020-416998.
voordeligste manierom met uwauto in de krant te staan.
Zeer mooie BMW 323 l 1/84 4x el.ramen bj.'88 mod. '89.
Voor maarf 12,50 (na 30 juni a.s.f 25,-) bereikt u heel
BMW 525, autom. LPG trekh. 5- kleur rood 60.000 km ƒ21.500 11000km.
3mnd.fabr.gar.
• Bewijsnummers van een geAmsterdam en omgeving met Het Parool en nog 26
'80, techn. in pr. st. Vr.pr.
Autobedrijf HANS MAFAIT
nw.pr.32750 nu.26950.v.Halm
plaatste "SHOWROOM"
Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- incl. BTW
ƒ2.000. Tel. 075-703474.
02940-13044
Kennedyl. A'dam.tel.425101.
advertentie krijgt u alleen toeU kunt ook terecht voor occasions.
gezonden
als
u
dat
bij
de
opCITROEN 2CV6, m. '85, grijs,
gave
van
de
advertentie
kendeze auto verk. in absol. nw.st.,
baar maakt. De kosten daar3 mnd. voll. gar. Vr.pr. ƒ4500.
voor bedragen ƒ 3,Premie Cars, tel. 020-6645952.
Accord 1600 Luxe, 12 Valve, 4- Accord 1.6 11-'85 79.000 km
drs., LPG, 5-speed, radio/cass.
Citroen Athene b.j. 82 LPG, CITROEN Visa II, half '86, 2 cil., Zwarte
AUTOBEDRIJF VAN NES
Daihatsu
Charade
NIEUWSTAAT. 1e lak, moet u
APK gek. el. ramen met. groen bordeaux rood, 30.000 km., 1e Black Jack nov. '88, 7800 km,
Hogeweyselaan 97 Weesp
zien, m. '85, ƒ 10.750. Inr. mog.
ƒ 3.450 020-6657810
Tel. 02940-15443
eig. Werkelijk nieuw, ƒ7950. f 17.950. Mitsubishi-Saab
BOVAG-gar. Wim Overeem
Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag in
'Dealer Jorritsma, Wagenweg Autobedr. ZEIJINGA, voor nw. Escort 1300L, '84, 3D, bl., apk Door inruil verkregen goed
Citroen BX, 14RE, bj. 10-'83, 02907-3455. Zwanenburg.
Accord
1.6 EX Sedan.'83. zilver
Uitgeest. Tel. 02513-12484.
Het Parool...
10, Purmerend, 02990-23741.
rood,
gas
ƒ8000
Tel:
en gebruikt. Wieger Bruinlaan tot apr. '90, 48.000 km, z.g.a.n. onderh. Sierra 1.6 L, m. '85, v.v.
met, LPG, ƒ7250 Autobedrijf
Daarnaast elke week in alle edities van Weekmedia, t.w.:
CITROEN VISA II Special, rood,
Zon
12.00-16.00
uur.
ƒ11.750: 02979-83882.
saffierblauw metal., dubb. sp.,
02990-37054, na 18 u.
73, Uithoorn. 02975-69123.
Veza. Zaandam. 075-158853.
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
1982, i.g.st., APK 7-'89,/3500,Dessin int., hoofdsteun., etc.
Courant, de Nieuwe Bijlmer. Nieuwsblad Gaasperdam,
Escort 1600, 3 drs 9/83
Citroen BX 16 TRS, 1984, 05, Tel.: .02152-53951
Civic
1.4
GL
4-'88
ƒ22.950'
Civic,3-drs, L. 9-'82. APK9-'89,
ƒ 9950. Automobielbedr.
Nieuwsblad de Purmer, de Zaanse Gezinsbode, de Nieuwe
68200 km. ƒ 9900.
rood, perfecte auto, ƒ9.500.
Civic GT 1.5i 1-'85
ƒ 15.450 5-versn., rood, i z.g st.. ƒ4.950
D. TERPSTRA, 075-213188.
GSA Spec. '82, 5 versn., APK
Weesper/Muider Post,
VAV Landsmeerderdijk 138,
VW-AUDI-DEALER
Civic Shuttle 1.5 4-'87 ƒ 20.750 Tel. 02979-81060 na 19.00 uur
tot 1-11-'89. Vr.pr. ƒ1750. R.v.
Badhoevese/Slotense/Zwanenburgse/Halfwegse Courant,
ma. t/m vrij. Tel. 020-332005.
127 byz.g.st., veel nwe. on- FIAT PANDA 45, bouwj. '82, AUTOWEGMAN, 02940-14451 Ford Sierra 2.3 Diez. bj, '85, Civic 1.5 GL 4-'86
ƒ 14.450
deuk. Tel. 020-825068 na 19 u.
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Civic. 3-drs , Luxe '81,
derd., vol jr. APK, radio-cass., bruin, nette auto, motor 100%.
ƒ 19450
i.z.g.st., ƒ11.950. Inruil gar, Intrega 1.5 1-'87
CITROEN BX 19 GTi. Mei '87,
Vener, Aalsmeerder Courant, Hoofddorps
Escort
1.1
L
Bravo
4e
mnd.
'84,
GSA Special wit 1983. Leuke ƒ 1375. Tel. 020-846796.
Accord 2.i 7-'86
ƒ 27.950 gr. m e t . nwe APK. ƒ 2 650
mog. Tel. 02990-3782!).
Vraagprijs ƒ 3750.
Nieuwsblad/Venneper Nieuwsblad en Zandvoorts
16.500 km. Deze voiture is abrood,
sport.
uitv.
APK
2e
mnd.
APC: 020-791144
nette auto, 90.000 km, 3 mnd
Accord Sedan 2.0 ex 4-'87
Premie Cars, tel. 020-6645952.
Nieuwsblad.
soluut puntgaaf. Metaalrood,
Bijzonder mooie Sierra 2.0
'90, ƒ6950. 020-312858.
gar., ƒ6.950. Citroen Breve.
ƒ 27.500 T.k. HONDA ACCORD '81, 3
elec.
fabrieksdak,
stereo,
laser,
m.'87.
met
LPG.
v.v
donFiat
Regatta
85
S,
05-'85,
4-drs,
Tel. 020-323121.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Escort 1.1 Laser, 3-drs, grijs
Accord 1,6 4-'86
ƒ 19450 drs,, metall, blauw, APK 3 '90,
stuurbeki.
ƒ24.500,-.
Tel.:
kerblauw metal,, spec. Dessin
d.grijs met., 75.000 km, ƒ 8.500.
metall., 41.000 km. Vr.pr.
Accord 2.1 10-'86
24.750 5 bak, 94.000 km, in z.g.st..
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 20.00
Te k. Acadiane '81, ing. als
020-223309 of 020-257479
AMSTERDAM C.V.
int.,
hoofdsteun.,
siervelgen,
Renault Dealer Nieuwendijk.
Accord Aerodeck LPG 2 1 1-'88 ƒ3200. Tel. 020-329925
uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
ƒ 13.900. Tel. 075-352207.
camper met achtertent. Prijs UNO 45, 3 drs., 36.000 km., Tel. 02975-63040 Uithoorn.
etc
ƒ
15950.
Automobielbedr.
Citroen BX TRD (diesel), blauw,
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan SHOWROOM,
ƒ31.450
n.o.t.k. Tel. 02942-1630.
groen, 07/'85 ƒ 8.250
Escort 1100 1-'86 43.900 km
D. TERPSTRA. 075-213188.
T.k. Honda Accord 1.6 ex , b|.
aug. '85, 82.000 km., ƒ 15.750.
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam. Afgeven kan ook: Het
Autobedri|f HOLDINGA B.V.
FIAT Ritmo 65 CL, 1980, APK
Te koop: 2 CV Special, 1983, v.d. Madeweg 35, 020-934863. maart 1990, prima auto. ƒ 1250. Escort 1100 CL 8-'8630.000 km
1980, APK 15-K90, ƒ 1 200
Parool, Wibautstraat 131 ol Rokin 110, Amsterdam.
Tel.: 079-213593.
Hogeweyselaan
201
Weesp
Fiesta 1100 C Diamond White
Escort
11002-'84
42.000
km
blauw. Prijs n.o.t.k.
Tel. 020-952786.
Fiat 127 1050, 5 versn.,
02907-3455. Zwanenburg.
Tel. 02940-17673.
Citroen CSA Break, puntgaaf,
Striping radio 15.000 km in abOf bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen,
Escort
1100
L
10-'8238.000
km
Tel. (overdag): 02550-61551. bj. '85, Schellingwoude.
T.k. Honda Civic 1.3L b] 26nieuwstaat,
4-'88,
m.'83, ƒ2.950. Inruil mog.
Dorpsstraat 54-56; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Fiat Ritmo 70, '83, met sunroof, Escort 1100 L 2-'8548.000 km solute
Honda Prelude, i.z.g.st.. bj. '80.
Tel. (18.00-19.30): 02998-3704. Tel. 020-323600.
10'84, km st. 60.000. kleur wit.
Tel. 02990-37825.
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 13; Zandvoort,
radio-cass., nieuwe banden, Escort 1100 L K8649.000 km ƒ 15.950. Tel, 020-473790
APK 1-'90. Vr.pr. ƒ3.950.
Te koop Citroen GTI autom. Fiat 127 spec., blauw, '81, APK- accu, uitlaat en spoiler, 98.000 Fiesta 1100 Fin, 4-'8811.000 km
schuifkanteldak, sportvelgen.
Gasthuisplein 12.
Fod Taunus Chia autom,, bj. Tel.: 020-992007.
Citroen CX 2500 GTi TURBO,
kleur wit van particulier in nieuw gek., i. optimale cond., ƒ2950. km., ƒ 5.450. Tel. 020-980875. Escort 1300 3-'84 71.000 km
APK
prijs
ƒ 11 000
Tel
'78, rijdt prima, ƒ 450.
v.v. ABS, airco, alles leder, alles
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die vóór
staat 1-1-'86 ƒ20.500.
020-322433
Tel. 020-851020/410063.
Escort 1400 CL 4-'8642.800 km Tel. 02990-37825.
elektr.. perfecte staat, nwe.
dinsdag 16.00 uur of donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn,
HONDA
Quintet,
automaat
FIAT
RITMO
85
S,
1981,
5-drs,
Tel. 020-841406.
banden, nwe. uitlaat enz., wit,
worden de volgende dag reeds geplaatst. Totale oplage
Fiat 127 SPORT 1300. bj. eind geen APK dus koopje: ƒ 1450. Escort 1600 L 1-'8642.000 km FORD Escort 1.6 L Bravo, 4;'84, 4/"84, 42,000 km, antraciet Honda ACCORD 20 Luxe, 4Escort Kombi 4-'82 89.000 km
Te koop: Trekhaak Citroen CX, 1982,
730.000 exemplaren.
int. zwart, 1986, ƒ25.000.
APK en goed, prijs Tel. 020-996102 of 341244.
met., i.z.g.st. ƒ8.950,-. Alting drs., 12-valve, m '87. Vialle
Escort 1600 sp 1-'8598.000 km LPG-install., blauw met,, 5 drs.
1984 ƒ 150 Tel: 075-288070.
Tel.: 020-795344.
ƒ 2950. 023-356737
LPG-install..
siervelgen,
5auto's, 023-254944'270468
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
Fiat Ritmo 85 S, 10-'83, LPG, Orion 1600 L 12-'8537.500 km + 5 versnel., magnesium velspeed, striping, smelt wit.
Te koop: VISA-SUPER 1981
CITROEN
CX
Athena,
5
bak,
gen,
90.000
km,
i.z.g.st.
Fiat
128
CL
1100
cc,
03-'81,
donkerblauw
metallic,
i.z.g.st.
Orion 1600 L 6-'85 34.000 km
3 (egels
ƒ 25,- •
Prelude EXR '84 gas, st.bekr, blauwe Pullman bekl, moet u
Lichtblauw. APK febr. '90.
elec. ramen, bj '81, APK tot
groen, incl. 1 jr. APK, ƒ1.750. ƒ 6900. Tel. 020-962363.
Voor elke extra regel /-11.Sierra 1600 L 1-'84 89.000 km ƒ 10.950,-. ALTING AUTO'S,
ABS, eleklr. sch.dak. grijsmet.. zien, ƒ 16.950 Gar mr. fin
Prijs ƒ 1950.
023-254944:270468,
31/3 1990. Vr. p. ƒ 18.50. Tel.
Renault Dealer Nieuwendijk.
mm-prijs
ƒ 5,67
Fiat Uno 45, 07-'85, - 3-drs, Sierra 1800 L sp 6-'86
ƒ 15.000. Bel nu 02977-23709. Tel. 02513-12484. Zon. 12-16 u.
Tel. 02207-19642.
Tel. 02975-63040 Uithoorn.
020-907050.
mm prijs met vignet ƒ 6,10
34.000 km Ford Escort 1600 5-d combi '84
wit, 60.000 km. ƒ8.250.
Citroen CX Athena, wit, LPG T.k. 2 CV, club, rood, 50.000 FIAT Argenta, bj. '83, wegens Renault Dealer Nieuwendijk. Sierra 1600 L 5-'84 88.000 km km. st. 77.000. incl LPG en
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
SHOWROOM", de nieuwe autorubriek
Sierra 1600 L 10-'8491.000 km BOVAG garantie ƒ 12.950.
sinds'87, bj. 9-'81, APK 1-'90, km, APK tot sept. '89, ƒ3000 auto vd. zaak.: 02977-27904, Tel. 02975-63040 Uithoorn.
in Het Parool en Weekmedia.
Scorpio 2000 CL 10-'85
Tel.: 020-734397 of 798916.
Voor meer informatie of advies, bel
Tel. 02982-50566266.
ƒ2.950. Inl. 02908-5750.
blauw, 2 liter Inj. ƒ4500.
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving.
Fiat Uno 45, m '85, 1e eig.,
73.000 km
T.k. BX 19 GTI, van bj. '87, Fiat Panda 45 CL bj.'86. 50.000 ƒ 62.50 CHSRLES BAKKER auCitroen GSA break '80 APK
FORD ESCORT, '80, 2-d. MoOplage 730.000 ex. Tel. 020-6658686
Scorpio 2000 CL 5-'87
tor, uitlaat, koppeling nieuw.
9-'89. Beschad. rijdt nog goed. stuurbekrachtiging, 5 versn. km. Vr. pr. ƒ7.800. In prima lobedr. Zaandam 075-177864.
21.000 km
enz. ƒ 13.750. 02296-1401.
Vr.pr. ƒ 650 tel. 020-443249.
I.z.g.st, / 950. 020-311257.
staat. 020-130935.
FORD SIERRA 1.6 Laser, m. Sierra 2.0 CL 4-'87 68.000 km
Citroen Visa II club, bj. '81 T.k.: CITROEN BX 14E, 7-'87, Ritmo 70 S, 5-drs., rn. '84, LPG, '86, blauw-met., luxe int. Vr.pr.
AUTOBEDRIJF VAN NES
Ford Escort, bj. '86. i.z.g.si.
ƒ9.950. Inruil gar. mog.
Hogeweyselaan 97 Weesp
i.z.g.st., APK 10-'89, ƒ1.950. bruin met., 28.000 km., vr.pr. moet aan gewerkt worden, ƒ 12.750. 3 mnd. voll. garantie.
' Tot 30 juni 1989 op deze prijzen 50% introductiekorting
ƒ 18.000. Tel.: 03200-42238.
Tel. 02990-37825.
Tel. 020-239897 of 939562
Telefoon 02940-15443
ƒ3.450. APC: 020-791144.
Premie Cars. tel. 020-6645952

AUDI

Buick

Chevrolet

Riva US-Cars A'dam

Austin

U moet ons eigenlijk
op korte termijn
maar eens bellen,
of beter nog:
ons bezoeken!
Waarom?
Wat zou u denken
van een Chevrolet voor
ca. ƒ35.000 incl. BTW!

Daihatsu

BMW

Chrysler

Citroen

Vrijdag stond ik in SHOWROOM.
Zaterdag stond 't vol bij mij!

Hyundai

Kennemerland

Goed en goedkoop

Bel 02507 - 18 18 5

Innocent!

Jaguar/Daimler

FSO

Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Telefoon 020-71 34 57

Honda

Dodge

Ford

Fiat

Albatros

020-665 86 86

Nog meer Showroom-advertenties
op een volgende pagina
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Jeeps/Terreinwagens

j Mereesss 230 6, bj. '8;-.,., a," J t^IpG, nteuwsts* 'modeC'r.'ë.ÖOd, ƒ «4.^5.' 0<iÓ'3oOTO.'-|^
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SAMEN naar het buitenland, me my girl and 2M3 luggage dat
kan mot JEEP CHEROKEE 4WD 5sp 2.1 L, DIESEL-Turbo
Perfect LEASING 20000 km, 4 j r . ƒ 1 398 excl BTW. Bel
Amsterdam 124876 de Auto-Lease-Lijn van MOTORMEYER
Autobedr ZEIJINGA, voor nw
en gebruikt Wieger Brumlaan
73 Uithoorn 02975-69123
DUTCH Off Road Association.
Terreinauto Club
Postbus
9042 1006 AA Amsterdam
Jeep voor iedere beurs,
Wrangier Softtop af 33795
Motorme>er Asd 020-124876

Toyota de Graaf biedt aan
Tercel, 5-drs. station 4wd, 31987, 35000 km. blauw,
19750 Tevens nw Landcruiser 2 4 Turbo diesel, geen kenteken, uit voorraad lev , tevens
Hilux 2 r 4 wd 020-865511
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730 000 ex

Lada
1200 S 4 86
ƒ7750
1200 S 8 86
ƒ7750
1200 S mot LPG, 5 85 ƒ 6 250
2105 GL 4 86
ƒ8250
2105 11 86
ƒ8450
Samara 1300 387
ƒ 12450
Saniara 1300 388
ƒ 15000
2 JAAR GARANTIE
1200 S 4 '84
ƒ4250
1200 S 9 '84
ƒ4750
LADA IvlEERGARAGE
Lmnaeuskade 5-6. A'dam
Tel 020-929548
Lada 12 S, 15mnd oud. 21 000
km , in nieuw staat Pr ƒ 5 400
Tel 02907-6746
Lada 2101 rood, 4 -drs . '81
voor knutselaar goede auto,
ƒ950 020-851020410063
LADA 2105 GL, m'86, Ipg, apk,
absoluut netjes en goed.
/J900 075-701974
Lada 2107 -r LPG, juli '86, wit,
44000 km. trekhaak, ƒ6500
Renault Dealer Nieuwendijk.
.Tel. 02975-63040 Uithoorn

1200 Combi 379,
54392 km ƒ 750
VW-AUDI-DEALER
AUTOWEGMAN 02940-14451
1200 LPG '85 ƒ4000,
1200 S LPG '87 ƒ6500
Bontekoe's Autobedrijf
Verrijn Stuartweg 6
tel 020-992865
Maak nu een goeie deal met
een beste Lada Dealer voor
nieuw en gebruikt. Lensselink
Purmerend 02990-21351
T k v part LADA 2105 GL. bj
'88, kl wit, km 5000, div. ace ,
pr ƒ10000 Tel 02990-33022
T k a LADA SAMARA, bj.
3-'87. 34 000 km. Vr.pr ƒ 9000
Tel 020-966631
WESTDORP, voor uw nieuwe
of jonge Lada-Keur-Occasion. Weekaanbiedmg. Lada
Samara 1 3 5sp kat. met LPG
22000 km. 1/"88 ƒ12.750.
Natuurlijk met BOVAG-garantiebewijs tot 1 jaar. Ga mderLada Miva. b| '88, groen. LPG daad eens kijken aan de
onderbouw Prijs ƒ 12 500.
Adm de Ruyterweg 398,
Tel 02507-18588
Adam, tel 020-825983

JO.
12-

'•75.
•JA-

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
MERCEDES 450 SLC, 5 O motor, vele opties, bj. '79, SchelImgwoude BV, 020-323600.
Mercedes, nieuw met 30% korting door zelfimport Gr. info:
Postbus 737 Amsterdam.
Part vraagt te koop Mercedes
Mercedes 230 TE Vele opties, 230E autom, bj. '84, tel.
02975-64294 na 18 uur.
bj '83, Schellingwoude B.V.
Tel 020-323600
T k. gevr. MERCEDES TD/TE,
MERCEDES 240D, aut., sept. b.j. 83/84/85 wordt A.N.W.B.
'79, ap gekeurd, vraagprijs gekeurd, tel 02507-17720
ƒ6000. Tel'020-157077
Unimog 125 PK, 4-wielaandnjving, '75. 02990-29785.
MERCEDES 280 SEL, v.v. vele
opties, '82, Schellingwoude Uw auto verkoop-klaar door
Boni-car. Uw auto gepoetst
BV, 020-323600
v.a. ƒ95,- exl BTW, info.
MERCEDES 280S aut.sch.dak 020-851020 + -410063.
ww. glas, cent lock., '83.
Voor de liefh. Merc. 280 S, bj.
Sch.woude BV. 020-323600.
'78, APK gek., mech. in prma
MERCEDES 300TD, vele op- staat. Inl. 02503-38921.
ties, Bj.'79/80 Schellmgwoude
BV, tel 020-323600.
MERCEDES 300TD, Turbo diesel, vele opties, bj. '83, Schel- MG.C Roadstar, '69, r. stuur,
zeer mooie staat. 02907-6746.
lingwoude BV, 020-323600.
Mercedes 200D, 1985, 90000
km, rood, zeer goede staat, vr.
pr ƒ 23 000 Tel' 020-939152
Mercedes 200D, '82, type 123 wit, km 215.500, ƒ 10000,-,
tel 020-320725 Mooi, goed
onderhouden

MG

Mini

A 112 Abartr., lood. el ramen, LANCIA, Gamma lim., 2500 IE,
THEO KOELMAN
i z g s t . APK jan. '90, ƒ 7 000 bj. '85, met. grijs, alle opties
aanw , 140 pk, nw. waarde ca.
AUSTIN-ROVER
Tel 02507-17056
inkoop-verkoop-onderhoud
ƒ46.000, apk 12'89
Tel:
A 112 junior, 3 drs., 6/84,
Nieuw uit voorraad leverbaar
033-750777
39088 km, ƒ 5500.
Fagelstraat 71 A'dam,
Lancia Thema i.e, bj. '86.
VW-AUDI-DEALER
tel. 020-843743.
groenmet.
vr.pr.
ƒ17950.
AUTOWEGMAN, 02940-14451
02503-16327.
T.k MINI 1000 E, bj. febr. '84,
Alle uitv en typen bij: Dealer- THEMA TURBO DIESEL 1986, apk febr. '90, 26.000 km, grijs,
ASM, Museumplein A'dam Z 98.000 km , div accessoires. ƒ6000. Tel: 075-167612.
Nw. en gebr. Info 020-6626232 ƒ 26.950. Tel.02975-62020

Land Rover 109 STATIONCAR,
nov. '79, 1e eig., orig. 77.000
km, tropendak, LPG-inst.,
9-pers., geel kenteken, i z g st.
APK tot okt. '89 ƒ8.950 incl.
BTW. Alting auto's,
023-254944/270468.

LANDROVER 88-Pick Up, diesel, bj. '77, grijs kent., spec.
velgen,
rolbar,
overdrive,
i.z.g.st.,
ƒ6000.
Tel:
02990-21212, na 18.00 u

Mazda
Autobedrijf
't AMSTERDAMMERTJE
voor Mazda-occasions
AMSTEL 340 - T/0 CARRÉ
TELEFOON: 020 • 236491

Gezocht
Mazda 626 HB 2.0 GLX
bouwjaar 1986 + 1987
Wij kunnen niet voldoen aan de grote vraag naar gebruikte
auto's van het type 626 Hatchback 2.0 GLX vanaf 1986.
Dit zowel in benzine, LPG, diesel en GTI uitvoeringen.
Een BIJZONDERE SITUATIE, die voor u dan ook
BIJZONDER VOORDELIG kan zijn.
Mocht u m het bezit zijn van een dergelijke auto dan
verzoeken wij u DRINGEND om zo snel mogelijk bij ons langs
te komen. Als u er toch al over dacht een nieuwe auto te
kopen, dan ligt hier uw KANS. Ook indien u eigenlijk
nog helemaal niet dacht aan vervanging, raden wij u aan
toch langs te komen Het VERRASSEND GOEDE INRUILBOD
kon weieens zo voordelig zijn dat u niet langer hoeft te
wachten met de aanschaf van uw nieuwe Mazda, Kom dus snel,
of nog beter bel nu voor 'n afspraak roaar

. Mazda-Rapide B.V'.
Baarsjesweg 303-309
Amsterdam
020 - 125459
DE DEALER WAAR U ZAKEN KUNT DOEN»
Mazda 626 Coupé 1.6, wit, 20
v.d. BRAAK 10-'87, 40000 km, Vialle-inst.,
;
Burg, v. Leeuwenlaan 31
ƒ 20 500 Tel. 020-465850
A'dami-Sl.meer - tel. 130727
Mazda 626 GLX Hatchback, 5drs , LPG, 5-bak, elektr. ramen,
323 1 3 LX, 5 drs. Nov '83 in nieuwstaat, 1e eigenaar,
Blauw met ƒ 7250 Autobedrijf d blauw metallic, m '87,
ƒ 17 500 BOVAG-gar.
Veza Zaandam, 075-158853
WIM OVEREEM B.V, Bever626 H B 20 D '86. zeer mooi,
wijk Tel. 02510-41232,41038
ƒ13000 Tel 029-12-3491 of
Mazda 626 GLX Coupé 2.0. wit,
020-240578
80 000 km . elek ramen enz ,
b]. 6-'84, ƒ 12500 02963-3598
Mazda 626. Ipg, '85,78 000 km.
el ramen en spiegels, centr
AMSTERDAM C V
626 GLX 1 6. 4 drs , 44 000 deurvergr, getint glas, 5
versn,
kl
wit,
ƒ11.900
km wit. 02 '87 ƒ16950
v d Madeweg 35. 020-934863 02990-25402.
MAZDA 323 1 3. bj. '77, APK Mazda 626 LX 2 O sedan. '86,
brons met get glas 5 versn ,
t m 11-89 beige, ƒ650
LPG. ƒ 10 950 CHARLES
Tel 02945-3322 na 18 u
BAKKER autobedr 075-177864
Mazda 323 1 3 H B . 1e eig .
MAZDA G26 LX. febr '86. 1e
slechts 27 000 km ƒ8950
eig , 64000 km, 5 drs HatchMitsubishi-Saab Dealer
back, 5 versnel zilver met, in
Jorritsma. Wagenweg 10,
nwst ƒ 15950,- ALTING AUPurmerend Tel 02990-23741
TO'S, 023-254944 270468
Mazda 323 1 4 Estate stationcar m '81 nw APK, i z g s t , RX 7. de nieuwste modellen uit
voorraad leverbaar. Ruilmotoƒ 1 9 5 0 Tel 02990-37825
ren uit voorraad. OCCASIONS
MAZDA 323 sedan 1 3. 1981.
v.a ƒ 14.000 Firma E. de
groen metallic, met extra's, Graatf, Koninginneweg 48.
ƒ4500 Tel 02998-3780
Haarlem Tel 023-314275
Mazda 626 20! Coupe GLX. bj Centraal onderdelenmagazijn
'87, Schellingwoude B V
T k v part Mazda 626 GLX HB
Tel 020-323600
20. m 84. wit. APK 4-'90,
Mazda 626 COUPE 20 GT
st bkr, el bed , Pullm int. lenelektra ramen, antraciet, bj dest, 73 000 km . in nw s t ,
8 6 / 1 6 5 0 0 Inl 03486-4342
vr pr ƒ 1 1 250 02990-27755

Albatros

Mercedes Benz
PERFECT DIESEL-LEASING MERCEDES-BENZ 200 D, 20.000
km per jaar. 4 jaar ƒ 1 338 excl BTW Bel Amsterdam 124876 de
Auto-Lease-Lijn van MOTORMEYER
Kampeerauto Mercedes 206 D,
inrichting
Westfalia
Prijs
ƒ12000 Tel 020-418933
MERCEDES 190 D, 8'88.
30000 km. centrale deurvergrendelmg. get glas, rad •
cass o r n o t k . 02521-15340

Auto's van alle merken

ii

Lancia

Land-/Rangerover

LEEUWEKEUR
GEBRUIKTE
AUTO'S

LsÊtKSSïï&ïrföSmfKrzr Uimieot 3%^u»''H,,

MINI met dakschade, bj. '79,
defecte mot., voor loop of
sloop, ƒ250. 020-191842.
MINI SPECIAL, bouwjaar 78,
APK, rijdt als een trein, ƒ 1400.
Tel. na 18 uur: 266804.
T.k.a. Mini 1000 special, bj. '78,
APK okt. '89, prijs n.o.t.k.
Tel.: 020-225432/209138.

Mitsubishi

Colt 1.2GL5-'84
ƒ11.800
Colt 1.2GL 11-'84
ƒ14.750
Colt 1.2 GL 7-'84
ƒ 9.450
Colt 1.8 GLD 9-'84
ƒ14.950
Colt 1.8 GLD 1-'87
ƒ18.750
Colt 1.8 GLD 3D 4-'84/14.950
Galant 2.0 GLS 11-'84 12.750
Lancer 1.2 GL 10-'85 ƒ14.950
Lancer 1.2 GL 4-'81 ƒ 5.900
Lancer 1.5 GLX 6-'84 ƒ 14.450
Saporro 2.4 i-GLS 9-'87/ 32.900
Galant 2.0 Aut. 10-'84/ 14.950
Cordia 1.6 GSL 11-'82/ 8.950
Colt 1.2 EXE 2-'87
ƒ17.450
Galant 1 6 GL 10-'84 ƒ' 9.850
Wagon X 1.5 GL 5-'86/16.450
Tredia 1.4 GL 7-'85 ƒ11.995
Mitsubishi J. LANCKER B.V.
Hogeweyselaan 215 Weesp
Tel. 02940-16619.

De Jong
Zuid-Oost BV

Bijzonder mooie 5 drs.
LANCER diesel, luxe stationcar, m. '87, v.v. zilvermetall.,
5 versnell., getint glas, 4x
hoofdsteun., siervelgen, dubb.
spieg., etc. ƒ7.950.
Automobielbedr.
D. TERPSTRA, 075-213188.
GOLDCAR BV
Mitsubishi dealer voor
Amstelveen-Ouderkerk
e.o.
biedt aan demonstratie-auto's
tegen zeer aantrekkelijke
pnjzen-alle nieuwe
modellen aanwezig. Wij betrekken ons nieuwe pand aan de
Beneluxbaan/Parelvisserslaan
per 8 mei. Thans nog gevestigd aan de Binderij 15 Amstelveen, tel. 020-433733.

Lancer GL 1400, 3 drs, 3/79,
106966 km, ƒ500.
VW-AUDI-DEALER
MITSUBISHI-DEALER
Van der Madeweg 19, A'dam AUTOWEGMAN, 02940-14451.
Showroom t/o Makro
Lancer GLX, autom. Mod. '81.
ƒ2950. Autobedrijf Veza,
Alle modellen van Colt tot Sta- Zaandam, Tel. 075-158853.
rion en ons Jeep-model De PaMitsubishi
jero leveren wij in alle kleuren
en uitvoering uit voorraad.
De Jong
Colt 1200 EL, 3-drs , . . .'87/88
Colt 1200 Monaco
'85
Colt 1500 GL/GLX, 3-drs ..'87
Lancer Wagon dies
'88
Lancer 1500 GLX . . . . '84/'88
Cordia 1600 GRS
'86
Space Wagon EXE . . . . '88
Galant 1600 GL
'86
Galant 1800 GL
'88
Inruil en financiering mogelijk

020-6651076.

TOONAANGEVEND DEALER
BIEDT AAN;
ANWB-gekeurde
occasions
met 3 maanden BOVAGgarantie. Uitgestelde betaling
mogelijk tot maximaal ƒ 10.000.
Colt 1200 EL
'87/'88
Colt 1200 EXE
'87/'88
Colt 1200 GL
'85/'86
Colt 1500 GLX
'86/'87
Colt 1600 Turbo
'88
Lancer 1200 GL
'86
Lancer 1500 GLX
'85
Galant 1600 EL
'85
Galant 1600 GL
'85/'86
Galant 1800 Turbo dies.'85/'86
Galant 200 Turbo
'87
Wagon 1500 GL
'86
Wagon 1800 GLD
'86
Daihatsu Charade CS spec.'88
Opel Kadett
'82
Hyundai Pony XP 1 5 GLS.'88

Demo's Colt 7900 km Galant
1800 GL 8000 km Colt EXE,
39 000 km, '87, ƒ16.750.
Lancer GL, 36000 km, '85,
ƒ14950 Lancer 1500 GLX,
14 000 km, '88, ƒ22.500.
Galant 1600 GLX, rally uitv.,
LPG, 72 000 km, '86, ƒ21.750.
Galant 1800 Turbo Diesel, okt
'84, ƒ13950 Mitsubishi Dealer
Jorntsma. Wagenweg 10, PurPILOTENSTRAAT 18
merend Tel 02990-23741
AMSTERDAM-Z W.
(ACHTER PRAXIS EN
Galant 1600 GLX, met LPG,
LUCHTVAARTLAB.)
radio-cass J- 2 x 20 W speaTel. 020-155355
kers, APK 5-'90. ƒ 1 450
Tel. 02526-89367.
Mitsubishi Colt GLI 1500, nw.
Galant 1600GL, 4-drs. '78, voor mod., 800 km. kl. wit, ƒ22.000.
knutselaar goede auto, ƒ950. Kent. TT-17-DB- 020-130349.
Tel. 020-851020'410063
Mitsubishi Galant GL, 5 vers,
Galant 2000 GLS, half '85, ww glas. b]. '88, Schellmgd grijs, in werkelijk goede staat. woude B V. Tel. 020-323600.
ƒ12750 Tel 020-831995
MITSUBISHI Gallant 2000 GLX,
4 drs., bj '78, apk 12-'89, prima
Grote keuze ANWB-gekeurde
occasions
Mitsubishi
DE auto ƒ 950 Tel 02990-25360.
JONG, Pilotenstr 18, A'dam- Mitsubishi Galant 2000 GLX,
Z W (achter Praxis en Lucht- m.'85, i.zgst., ƒ7.950 Inruil
gar. mog Tel 02990-37825.
vaartlab) Tel. 020-155355.
Mitsubishi Galant 2000 GLS,
HEERE BV 020-719154
Galant 2 L GLS. '85, ƒ 16.000, '85, LPG + benz., 80000 km,
bruinmet, lichtmetalen velgen. met. lak, perf s t , veel ass., o.a.
LM wielen, Pullman int., vr.pr.
HEERE B V . 020-719154
ƒ 12.500. 020-6642664.
Mits LANCER wagon van 1 8
D.'87, 25 000 km, wit, ƒ 15000. Mitsubushi Galant 1.6, m'87,
spierwit, get glas, 5 versn,
HEERE BV 020-719154
rad. cass., nw.st. ƒ 12.950
Mits LANCER wagon van, '86. CHARLES BAKKER autobedr.
ƒ 13 000 . grijsmet, 70.000 km
Zaandam, 075-177864.
Lancer 1.2 GL 10'81 ƒ4500. Te koop Mitsubishi Geleste, bj.
2 JAAR GRANTIE
7-'80, APK 2-'90, sportvelgen
MEERGARAGE
P r . / 3 2 5 0 Tel. 020-107200
Lmnaeuskade 5-6. A'dam
T k. MITSUBHI COLT 1200 GL,
Tel 020-929548.
Lancer 1 2 GL 10 '81 ƒ4.500 4-deurs, aug '83 Prijs ƒ 3750
Tel. 020-712101
2 JAAR GARANTIE
T k SAPPORO bj '80, APK
tvlEERGARAGE
gek 2-'90, nwe bnd -remm
Lmnaeuskade 5-6, A'dam
i.z.gst Pr ƒ2750 020-821146
Tel. 020-929548

Sportieve
Opel
Kadett-C
1200NR, bj.'79, o.a. sunroof en
trekhaak etc. APK gek., vaste
pr. ƒ 1750,-. Tel.: 02990-43222.
Te koop Opel Ascona 19,4-drs,
1977, APK mrt '90, i.z.g.st. Prijs
n.o.t.k. Tel. 02979-83034.
T.k. Opel ASCONA 1.6, Rally
GT, 6-'87, LPG. Keurige auto,
km. 29130, zilver. 02908-3231.
T.k. Opel Ascona 1900, bouwjaar '81, APK gek. t. '90. Vrpr.
ƒ2.450. Tel. 02990-70374.
T.k. Opel Ascona 1.9, 1979,
APK tot 3-'90, prima auto,
ƒ1.500. Tel. 02907-4523.
T.k. Opel Kadett carav., 11-79,
pr. ƒ3.750, APK, i.z.g.st.
Tel. 020-324083.
T.k. OPEL Kadett Olympia, bj.
1967, kl. wit, 42.000 echte km.,
alles nog origineel, alle keuringen toegestaan, apk 1990, pr.
ƒ 10.000, staat binnen. Bel voor
afspraak 020-765985.
T.k. OPEL Kadett GL 1.3, autom., 1985, 32.000 km., brons
met., ƒ 14.000 Tel: 020-138183.
T.k. Opel Kadett 13 N Club,
rood, 3-drs, 21.000 km, bj. '87,
ƒ 18.500. Tel. 02990-27510.
T.k. Opel Kadett 1.2 N, 1982,
LPG, zeer goed onderhouden,
ƒ 5.800 na 19 u: 020-6001405.
T.k. wgs.omst. Opel KADETT
b.j.'87, signaalrood, 5-drs., km
14.000, pr./ 17.500 tel. 0299036801.
T.k.a. Opel Ascona 1.9, Ipg,
veel ace., bj. 1980, apk gek.
ƒ 2750. Tel: 020-450225.

Opel REKORD 20S Caravan 79
APK trekh. 5-deurs ML i.z.g.st.
ƒ 2.900. Tel. 020-6652944.
Opel Rekord 2.0S Caravan 9'84 LPG, trekh., z.dak, metall.,
bl„ in perf. st., 95.000 km. Vr.pr.
ƒ 10.250,- Tel. 02949-1454.
OPEL Rekord 20 S, Caravan, M
'85.5-drs. Onderbouw Ipg, marineblauw. ƒ 9250. 02907-3455.
Opel Rekord Station, bj. '83,
schadevrij, i.g.st., 1e eig. APK
jan. '90. Pr. ƒ11.000,-.
Tel. 03240-22892 (na 19.00).

Uw auto verkoop-klaar door
Boni-car. Uw auto gepoetst
v.a. ƒ95,- exl BTW, info.
020-851020 + -410063.
Van part. Opel Ascona 16 S, 4drs, '83, APK, radio/cass.,
i.z.g.st. ƒ 5.950: 020-220760.
Weg. omst. Opel Corsa 1.3 N,
Rood, B.j. 1989, 5000 km., Prijs
ƒ 16.000, tel. 020-923843.

Opel

R l V A - Amsterdam
AANGEBODEN:

100-inruil Opel Kadett's
nieuw model

Ter inruil gevraagd
Kadett's va. bouwjaar 1980
minimale inruilprijs ƒ3000,OF VEEL MEER!!!
RIVA- Stephensonstr. 16 - A'dam-Oost
Info 020-932872
RIVA- Notweg 38 - A'dam-Osdorp
(Bijmeersvaart). Info 020-196575
RIVA- Amsterdam - Schepenbergweg 40 - A'dam-Zuid-Oost
bij AMC. Info 020-5632563
Opel Ascona HB, 5-drs, Diez,
bj. '85, i.z.g.st., ƒ11.950. Inruil
gar. mog. Tel. 02990-37825.
Opel Kadett HB 13 S, bj. '83,
sportv.,
sunroof,
i.z.g.st.,
ƒ 7.950. Inruil gar. mog.
Tel. 02990-37825.
Opel Kadett HB, bj.'82, 13 N,
puntgaaf, ƒ6.950. Inruil gar.
mog. Tel. 02990-37825.
Ascona 1.6 S, 4-drs., '79, APKgek., auto i.pr.st., ƒ 1450. Tel.
020-851020/410063.
Ascona 1.60 trav. 5-'86/ 18.950
Ascona 1.6S LS 2-'87/21.950
Corsa 1.2N Swing 1-'88/ 16.950
Corsa 1.2SLS 1-'88 ƒ16.950
Corsa 1.2S GL 5-'86 ƒ 13.950
Corsa 1.2S LS 8-'86 ƒ14.750
Corsa 1 2S LS 1-'86 ƒ 14.750
Corsa 12S LS 1-'86 ƒ14.250
Corsa 1.2S LS 1-'84 ƒ 9.450
Corsa1.2SLuxus9-'83/ 8.250
Corsa 1.3N LS 1-'87 ƒ15.950
Corsa 1.3N LS 1-'87 ƒ 15.950
Kadett 1.2S GL 3-'86 ƒ18.450
Kadett 1.3S LS 8-'85 ƒ14.750
Kadett 1.3S aut. 7-'86ƒ 18.950
Kadett 1.3S LS 11-'86ƒ 18.950
Kadett 1.3S LS 12-'86ƒ 19.450
Kadett 1.6D LS 1-'87 ƒ21.950
Kadett 1.6D gis 10-'85/ 16.950
Kadett 1.81 GSI 3-'86 ƒ25.950
Kadett 1.2Ssp 10-'86/18.750
Kadett 2 Oi GSI 10-'87 ƒ 33.950
Omega 1 8S LS 2-'87 ƒ 26.950
Rekord 2.0S trav. 5-'86/ 24.750
AUTOBEDRIJF KORS B.V.
Groeneweg 18 Weesp
Telefoon 02940-14277
Ascona 19 de Luxe bj. '8
2 drs. Ziet en rijdt nieuw.
ƒ1850 Tel. 02296-1894.
ASCONA 20E, Ipg, b). '81, apk
2'90, sunroof, getint glas:
02908-1024, na 18 u. ƒ 3950,Corsa GL de Luxe 3 drs., 6e
mnd. '85. 1e eig., z.g.onderh.,
ƒ9950. 020-312858.
Kadett 1.3 LS, '86, 37.000 km,
5-bad, wit, GSI-look, ƒ 15.000.
Na 18 uur- 020-341300.
Kadett 1.3 S, apr. '86, kleur
blauw, 54.000 km, 1e eigenaar,
ƒ 16.000. Tel. 020-825624.
Kadett 1.6 Diesel caravan, eind
'85, bruin met., nw.st, ƒ 12.950.
APC. 020-791144.
Kadett 1.6 diesel, '88, 15.000
km
koopje ƒ 19750 Tel.
02296-1894.

Kadett 1-'86
ƒ 17250
Kadett Caravan 5-'86 ƒ 18.950
Kadett 1 3 7-'87
ƒ 17.500
Kadett GT 5-'86
ƒ 18.750
Ascona Hatchback 5-'86
ƒ18750
Nissan 300 ZX T-bar, '85,
Amerikaanse uitv, alle acce- HANS MAFAIT 02940-13044
soires. Pr. ƒ29750 CHARLES Opel Corsa 1.2 S LS, bj. '87,
BAKKER autobedr. 075-177864 mexico rood, 3-drs, ƒ 13.950.
Datsun Sherry, bj '80, z. luxe Tel. 075-159412.
uitgev.. zilv.gr met , motor Opel CORSA 1 3 GL, 5-drs. HB,
100%.
vrpr
ƒ1750. wit, '87, bijz mooi, ƒ 13.750.
020-6645952
Tel 020-716280

Nissan

Allernieuwste model NISSAN
Mercedes 380 SE Arco Agam 300 ZX, bj '87, wit. t-bar,
auto, bj'83, i z g s t , ƒ26950 5 bak, bekl blauw, Clarion steInruil gar mog 02990-37825 reo, elektr ramen. Cruise conMercedes 190 E, b| '86, ver- trole. 32000 km Staat altijd bmlaagd schuifdak, 45 000 km, nen. Absoluut schadevrij Pr
ƒ48250 Tel 02507-17158
ƒ37950 Inruil gar mog
(na 1800 uur)
Tel 02990-37825

Datsun CHERRY '81, APK Nissan Bluebird 20 GL dsl M84, Opel Kadett 13 N, bj., '82, automrt.'90, 67000 km, vr.pr. blauw met., str.bekr., i.z.g.st. maat defekt, i.z.g.sl., ƒ3.950.
Vr.pr. ƒ 5250,-Tel. 020-907566. Tel. 02990-37825.
ƒ 1.750 tel. 020-438603.
NISSAN Micra DX, zilv. met., Opel Kadett 1.6S automaat, 4
Auto-Blok, heeft 't!!
Schepenbergweg 43, A'dam- mei'86, 21.000 km, als nwe., drs., Sedan, bj. '87, Schellingwoude B.V. Tel. 020-323600.
Z-0. Info: 020-910201/139988. ƒ9.750: 02990-25402.
Bluebird Diesel stationcar, 12- Nissan Prairie, m.'84, schuif- Opel Kadett Caravan 1.60, '83,
'82,
APK-gek.,
ƒ5750. deuren, i.z.g.st. ƒ6.950. Inruil APK 3-'90, i.g.st. + access.
gar. mog. Tel. 02990-37825.
ƒ5750,-. Tel.: 02990-32208.
02526-73906.
Cherry 1200GL coupé '82, NISSAN Stanza 1.8 GL, half Opel Kadett diesel 1.6, bouwAPK-gek., ipr.cond., ƒ2450. '86, 5-drs hb„ spierwit, ƒ 8950. jaar aug. '83. Vraagprijs
ƒ9.000. Tel. 075-312302.
Tel. 020-851020/410063.
02907-3455. Zwanenburg
Datsun Bleubird 2 GLE, LPG, Nissan SUNNY SLX met grijs Opel Kadett HB 12N, apr. '8
bj.'83, iz.g.st., ƒ5.950. Inruil kenteken. Bj. aug. '87. ƒ9.500. APK tot apr. '90, ƒ 3950.
Tel. 020-901849.
Tel. 020-869510.
mog. Tel. 02990-37825.
Nissan Sunny Bestel 1.3, LPG, NISSAN SYLVIA 1.8 TURBO Opel Manta GSI 11 82, 3-drs,
i.z.g.st., b|.'87, ƒ7.950. Inruil nw. banden, st.bekr. 30-5-'86, goudbr. met verlaagd nieuwe
auto. Pr. ƒ 12.500.
wit, ƒ 18.750, tel. 02907-6206
gar. mog. Tel. 02990-37825.
Tel. 075-166838.
Nissan
Sylvia
1.8
SX,
'80,
zonDatsun Sunny 1500 GL, '82, 3
drs., veel bag.ruimte, trekh., nedak + sportvelgen, APK '90, Opel Omega 1.8 LS Automaat,
LPG, zilver met., getint glas,
ƒ2450. 075-158811, na 17 u. ƒ3.500. Tel. 020-114281.
Datsun SUNNY GL 1400, '80 Sunny 1500 GL coupé m. '82, 3 lichtmet. wielen, in nw.st., m.
met trekh., zeer mooi, techn. drs., veel bag.ruimte, nwe '88, ƒ 26.950. BOVAG-gar.
WIM OVEREEM B.V. Beverwijk.
100% ƒ2450. Inl: 075-169030. kopp., trekh., 12 mnd APK.
Tel. 02510-41232/41038.
ƒ2950. 075-158811/166143.
MICRA SOIGNE. Nieuwste
OPEL Omega 1.8 S, 7'87;
model, luxe velours bekl.,
T.k. DATSUN Cherry, bj. '80, vr.
portier stootstrippen, wieldek- pr. ƒ 1400, open dak, cass., 43.000 km, grijs, vr. pr.
sels, div. kleuren uit voorraad voor 15.00 u. Tel: 02503-41478. ƒ 30.750: tel: 02972-3284.
leverbaar v.a. ƒ 17.995.
Opel Omega 1.8 LS, 27/2-'88,
ALLEEN BIJ WILHELM, S. van T.k. Datsun CHERRY, bj. '80, 48.000 km, wit, LPG, verstelbare
stoel,
sch./kanteldak,
Houtenstr. 199, A'dam, Geuze- apk tot sept. '89, pr. ƒ 1500:
Tel: 020-962007.
veld. Tel: 020-139988.
ƒ31.950. Tel. 020-373078.
Nissan 300 ZX T-bar aut.'BB, T.k. NISSAN PRAIRIE '86, Opel OMEGA 2.3 diesel staNissan Sunny GTI '89, Nissan 70.000 km., ƒ16.000,- Tel.: tionwagen 1987, trekhaak, dakrailing, platina met., i.pr.st.
Sunny GTI '87, Patrol 33 Turbo 02907-6762 na 18.00 uur
HardTop '86. Patrol 33 turbo Veeneman voor Nissan; Dan ƒ28.750. Catsman-Opel B.V.,
Hardtop '85, Sportcar- en 4 wd doet u het goed !! Personen +• Uithoorn 02975-66666.
Dealer voor Noord-Holland. bedr. wagen dealer. Voor info
Zaanauto b.v. Ankersmidpl. 9, 020-6645662/6650551 + 02940- Opel Omega Combi LS 20i,
1987, antr. grijs, getint gl., im80041. Voor nw. en gebruikt.
Zaandam, tel. 075-174950.
per., km.st. 18.000, in nw. st.
ƒ29.000. 02977-25507.

Rekord 2.0 S, 6-'82, LPG, get.
glas, c.v., i.z.g.st. Vr.pr. ƒ 5.750.
Tel. 02984-1929.
Rekord 2.0 S GL uitv., '86, met.
blauw, get. glas, LPG ƒ 11.950
CHARLES BAKKER autobedrijf, Zaandam 075-177864.

Rekord Caravan 2.0 S, 3e mnd.
'83, blauw metall., APK 3e
mnd. '90, i.pr.st., ƒ7750.
Kadett City, 12-77, APK tot 1- 020-312858.
'90, prima st., ƒ1.400. Tel.
Senator 3.0 S aut. alle opties.
020-118298 na 17.00 uur.
Nov.'SO, 91.OOOkm. ƒ7450.
Kadett D, 3 drs., 2/85,
Kadett 1.6 D nw. mod.'85, wit,
34114 km. ƒ14.900.
get. glas, 89.000km. ƒ 10.950.
Kadett Flash, 3 drs, 7/83,
Kadett 1.6 D Caravan '85 groen
99280 km. ƒ 9.500.
met. 91.OOOkm. ƒ9500.
Opel Kadett GT, 3 drs, 7/85,
Kadett 1.2 S Hatschback '82,
5 versn., 92797 km., ƒ 18.500. zilver 51.OOOkm. ƒ6750.
Kadett GT, 3 drs., 1/86,
Autobedrijf Veza, Zaandam.
5 versn., 77770 km. ƒ 18.700.
Tel. 075-158853.
VW-AUDI-DEALER
Uniek mooie Rekord 20 LS, 4AUTOWEGMAN, 02940-14451. drs., Traveler-uitv., m. '86, 5KADETT HB 1.2 SC, groen speed, central lock, elektr.
met., '86,45.000 km, bijz. mooi, spiegels, w.w.-glas, weinig km,
werkelijke nieuwstaat, moet u
ƒ 14.000. Tel. 020-716280.
zien, ƒ 14.500. Gar., inr. mog.
MANTA 2.0 S, H.B., '81, zilver- BOVAG-gar. WIM OVEREEM,
grijs met., APK, schade/roest- Uitgeest. Tel. 02513-12484.
vrij. Pr, ƒ 3950. 020-366598.
Zon. 12.00-16.00 uur.
MANTA 2.05 Hatchback
bouwjaar 1979, APK tot 1990
i.g.st. Vr.pr. ƒ3000.
02507-19428/13115.
DIRECTIE-AUTO: smetteloze
MANTA GSI, bj. '85, apk 11'89, Peugeot 505 Select, 5-versn.,
goud met, pracht wagen, incl. '86 elektr. schuifd., get. glas,
metalliclak,
in
nieuwstaat
alarm ƒ 17.950: 02990-25360.
ƒ9750. Telef. 02296-1894
Omega 2.0i GLS, mei '87, LPG,
Gezocht: Peugeot 20S Diesel,
duurste uitv., nu ƒ26.950.
met., grijs kenteken recent jr.
APC: 020-791144.
Tel. 02290-46658/02240-97771.
OPEL Ascona 1.6, bj. '76, apk
tot 11-'89, i.g.st., en veel nwe. Ik krijg een bedrijfsauto, daarom is mijn Peugeot 405 GL,
onderd., ƒ750: 02908-3391.
nov. '87, overcompleet. MetalOpel Ascona 16D, nov.'82,
lic lak, km. stand 33.800. In
goed
onderhouden
auto,
vlekkeloze
conditie!
Prijs
ƒ6950, 02907-2180 na 18 u.
ƒ21.450. Telef. overdag, ma.
Opel Ascona 1.9, bj. 79, t/m vrij. 020-5622469;
i.z.g.st., APK 7-'89, ƒ1.450.
's avonds: 020-436970.
Tel. 020-239897 of 939562
Kuperus
OPEL Ascona 1.9, bj. aug. 79,
voor alles van Peugeot, nw. en
apk9-'89, techn. en mot. 100%,
goeie auto ƒ 1650 02990-25360. gebruikt, v.d. Madeweg 1-5, bij
Makro, A'dam. 020-6683311.
OPEL Ascona 2.I diesel, bj. '79,
MOOIE 505 GR, bj. 5-'84, APK
apk 9'89, prima auto ƒ 1450 Tel:
12-'89,
blauw,
sp.velgen,
02990-25360.
ƒ8950. 020-372014.
Opel Corsa 12 GLS, 43.000 km,
11-'85, zwart/sportief, ƒ 11.950. Peugeot 205', 9-'85,67.000 km,
Renault Dealer Nieuwendijk. ƒ9750,-, kl. zilv.gr. metall.
Tel.: 02503-36088.
Tel. 02975-63040 Uithoorn.
PEUGEOT 205 Accent, mei
Opel Corsa 1,2 S, 5-drs.,
slechts 17.000 km, 1e eig., '88, weinig bereden als 2e
auto, wit, extra's, nieuwstaat,
ƒ 14.750. Mitsubishi-Saab
Dealer Jorritsma Wagenweg vr. pr. ƒ 15.450, evt. inruil grótere auto. Inl. 020-421641.
10, Purmerend. 02990-23741.
Peugeot 205 GTI zilvergr. 85
Kadett 1.2 1-'86
54.000 km schuifd., radiocass. ƒ 17000.
Kadett 1.2 S 7-'83 89.000 km Tel. 02975-62464. Beauty!
Kadett 1200 SC HB
10-'87
61.000 km Peugeot 205 JR, 1e eig., juli
'86. Vr.pr. ƒ 12.000.
AUTOBEDRIJF VAN NES
Tel. 020-446882 na 17.30 uur.
Hogeweyselaan 97 Weesp
Tel. 02940-15443
Peugeot 205 jubileumuitg.,
Kadett 1.2 S, 3-drs., HB, '79, bj. '87, vr.pr. ƒ 12.500.
APK-gek., i.prima staat, ƒ 2950. Tel. 020-6644195/750879.
Tel. 020-851020/410063.
Peugeot 205 XR Diesel, 1988,
KADETT 1.2S, hatchback, bj. weg. auto v.d. zaak, 39.000
'83, blauw, 77.000 km, punt- km., nw.prijs ƒ27.890. Vr.pr.
gaaf, div. access., 100%, apk ƒ 19.900: 020-911347 na 19 uur.
+ 10.000 beurt: 02990-46027. Peugeot 305 GL, beige,'82,
Opel KADETT 1.3 S LS, jan. APK-gek. ipr.cond., ƒ4950.
'85, Ie eig., orig. 52.000 km, Tel. 020-851020/410063.
beige stoff. inter., get. ramen, Peugeot 504, okt. 78, beige,
radio, i.z.g.st. ƒ 12.950 Alting 135.000 km., ƒ 950. tvloi. prima.
auto's, 023-254944/270468.
Tel. 020-6649135/719034.

Opel Corsa 1.3 S Sedan GL 107
'86, 1e eig., 44.000, in nw.st.,
ƒ11.750. CAG, 020-121666.
Opel Corsa GLS, duurste uitv.,
nov. '86, 28.000 km., in nieuwstaat, ƒ 16.000,-, 020-990313.
Opel Corsa Van 1.35, 5 versn.,
LPG, 34.000 km., nov. '86,
ƒ 9.500, 020-6682782.
OPEL Kadett 1.2 S Caravan,
half '83, 3 drs. ƒ6450.
02907-3455. Zwanenburg.
Opel Kadett 135, 04-'86, zilv.,
80.000 km, GT-uitv., ƒ 14.500.
Renault Dealer Nieuwendijk.
Tel. 02975-63040 Uithoorn.

Pontiac
PONTIAC Ventura '76, 5.8
Itr., 110.000 mijl, i.z.g.st., APK
okt., autom., airco. Alleen serieuze gegadigden ƒ 4650. Telef. 02979-84134.

Porsche
Porsche 914 2.0. Amerik. uitv.,
TARGA-DAK, geh.
gerest.
1974/12.500. Tel. 020-320657.
Porsche 944 Targa dak, fouks
wielen, bj. '84, Schellingwoude
B.V. Tel. 020-323600.

Peugeot
Peugeot 505 GL, 11-'83, elektr.
sch.dak, Vialle LPG, 5 versn.,
prima staat. Inruil, financ.,
ƒ4950. Inl. 020-371200.
Peugeot 505 GL, LPG, i.z.g.st.,
ƒ8.950. Inruil gar. mog.
Tel. 02990-37825.
Peugeot 505 SR, d.blauw metallic, schuifdak, centr. vergr.,
getint glas, 5-bak, stuurbekr.,
elektr. ramen, in nieuwstaat, m.
'88, ƒ 18.950. BOVAG-gar.
WIM OVEREEM B.V., Beverwijk. Tel. 02510-41232/41038.
Te koop Mercedes 200D, '82,
APK '90, getint glas, sunroof,
radio-cassette, trekhaak, lak,
carrosserie en motor als nieuw.
Smetteloos ƒ 12.750, 020173089/6659980
Te koop Peugeot 205XE 11.1,
10/'86, wit, eerste eigenaar, zo
goed als nieuw ƒ 12.500. Tel.
020-6659980, 173089.
T.k. Peugeot 305 GLS, '81,
APK, gerev. motor, i.g.st.
ƒ2150. Tel. 020-6650802.
Weg. omst. t.k. Peugeot 404
Coupé. APK. Showroomstaat,
geen 2e zo mooi. Kl. bruin met.
Tax. waarde ƒ 16.500.
Tel. 02158-5652.
104 GL, m. '84, geen tweede
zo mooi, 66.000 km, nwe APK,
ƒ5.950. APC: 020-791144,
205 XE 1-'85
ƒ11.900
305 Break 1-'85
ƒ 12.500
309 XE 3-'87
ƒ 16.250
309SR4-'86
ƒ17.950
505 GR aut. 5-'87
ƒ 29.500
HANS MAFAIT 02940-13044
205 XRD, 3 drs. 12/87, 5 versn.
71722 km, ƒ20.900.
VW-AUDI-DEALER
AUTOWEGMAN, 02940-14451.
505 GL. 2.0 L, bj. half '86, kl.
BLAUW met. orig. 75.000 km.
prijs ƒ 12.500. 075-156597.
Diesel 305 GL Break, m. '82,
wegens inruil ƒ 2.950.
APC: 020-791144.

•
•
•
•
•
•
•

3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen
geen eigen risico
geen uitsluitingen
geen kilometerbeperking
geen beperkende bepalingen
omruil garantie
aanvullende garantie mogelijk

Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot

53.000
50.000
60.000
80.000
52.000
48.000
82.000
68.000
45.000
49.000
98.000
109.000
65.000
56.000
38.000
118.000
55.000
41.000
26.000
63.000
32.000
75.000
80.000
100.000

04-85
05-84
01-85
06-84
12-85
04-86
05-84
04-87
10-85
06-86
05-83
04-84
02-84
04-86
05-87
10-86
07-86
06-86
06-87
06-87
11-87
03-83
04-84
08-85
04-85
10-85
04-85
05-86
11-85

50.000

120.000
47.000

03-86
03-83
03-86
09-85
04-86
01-86
05-87
02-80
06-87

Peugeot 309 XR 1.6
Peugeot 505 Break GR

10-88
9-88

205 GE wit
205 GL grijs met.
205 GL grijs met.
205 GL bruin met.
205 GR d.grijs met.
205 GT grijs met.
205 GT grijs met.
205 GTI 130 pk gris graphi
205 XL beige
205 XL blauw met.
305 GL blauw met.
305 GR rood
305 Sedan beige
309 GL 1.1 wit
309 GL Profil rood
309 GL Profil d.blauw
309 GR 1.3 groen met.
309 SR beige met.
309 XL beige
309 XRD rood met.
405 GL 1.6 d.grijs met.
505 GL 2.0 groen met.
505 Gl 2.0 rood
505 GR groen met.
505 GTDT grijs met.
505 GTI grijs met.
505 Select rood met.
505 SR groen met.
505 SR d.grijs met.

118.000
90.000
110.000
50.000
68.000

Diverse merken
Talbot Samba beige
BMW 315 blauw
Citroen Visa Club beige
Citroen Visa 11 RE LPG
Fiat Uno 45 blauw
Fiat Uno 45 wit
Mitsubishi Colt EXE rood
Nissan Cherry blauw
Volkswagen Jetta 1.6C LP blauw met.

68.000
68.000
55.000
38.000

DEMONSTRATIE AUTO'S:
Peugeot 309 GL Profil 2.89
Peugeot 405 GR 1.9 89

205-309 COMFORT modellen nog leverbaar
KOUDIJS

AUTOBEDRIJF B.V.

westelijk halfrond 70 (kostverlorenhof)
telefoon 020-455451
1183 jg amstelveen

LEEUWEKEUR: ZEKER BETER!
Renault

Van Rhijn...Renault
Een uitgelezen selektie occasions met Renault TOP-garantie
gedurende 1 jaar. Stap'eens bij ons binnen en wij lichten u graag
in omtrent de concurrerende prijzen, de inruil-.,en financierings
mogelijkheden.
Opel Omega 1.8 GLI, grijs met.,
18.000 km . . .1987-1
Citroen CX-break RE + compak., blauw met.,49.000 km.1987-2
Opel Kadett 1.6 S NB, apollo grijs
34.000 km . ..1986-11
Rat Ritmo 60, wit
41.000 km
. .1984-8
Opel Corsa 1.25, wit
29.000 km
..1983-10
Peugeot 205 Accent, wit
22.000 km . . . . ..1986-10
Talbot Solara 1.6SL, zilver met.
73.000 km
. .1983-3
. .1986-4
Opel Rekord 2.0S, blauw met.
40.000 km
Renault 4F6, bestel, blauw
43.000 km .
. .1984-5
Renault 4GTL, rood
. .1985-5
47.000 km ...
Renault 5L First, apollo grijs
45.000 km .
. .1987-5
Renault 5TL, wit
50.000 km . . . .
. .1986-1
Renault 5TL, blauw
. .1987-3
37.000 km ...
Renault 5TL, beige
61.000 km . . .
..1985-11
Renault SSL Podium, blauw
6000 km .
..1988-10
Renault 5SL, rood
. .1988-3
31.000 km . . .
. .1988-4
Renault SSL, zilvergrijs
4000 km ...
Renault 5GTL, rood
32.000 km
. .1986-5
Renault 11 GTL, 5 drs., apollo grijs
66.000 km . .1985-1
Renault 11 GTX, 3 drs., wit
41.000 km . . . .1985-7
Renault 21 TL, blauw met.
59.000 km . . . .1987-3
Renault 21 TXE Airco., zilver grijs
47.000 km
. .1985-5
Renault 21 TL Neveda, blauw met.
13.000 km . .1988-5
Renault 25 TS, wit
93.000 km . . . . . .1985-1
Renault 25 GTS, blauw met.
52.000 km . . .1985-3
. .1987-7
Renault 25 GTS aut., zilver grijs
63.000 km
Renault 25 GTX, zilvergrijs
112.000 km . . . .1986-4
Renault 25 GTX, apollo grijs
98.000 km . . .1986-5
..1985-10
Renault 25 GTX, aut., apollo grijs
45.000 km
Renault Espace 2000 TSE, grijs
58.000 km
. .1987-1

Van Rhijn Amsterdam B.V.
Barth. Ruloffsstraat 5-11
Amsterdam-Zuid. Tel: 020-738022
Een goede dealer dichtbij.
Van Kalmthout
off. Renault dealer

RENAULT TOPOCCASIONS
5 TL 3-'83
ƒ 10.700

5TR 1-'88
ƒ17.000
5GTL3-'85
ƒ11.500
5 GTL 3-'85 sunr. .. .ƒ 10.950
5 TL 3-'85
ƒ 10.500
11 GTX m. comf.pak.
1-'87
ƒ17.900
11 GTX 5-drs. 10-'86 .ƒ 16.900
11 GTX2-'85
ƒ13.500
11 TL Br.way 1-'86 . .ƒ12.600
11 TC 6-'84
ƒ 6.900
11 TSE 9-'83
ƒ 7.750
18 GTL II 4-'85
ƒ 9.000
18 TS 1-'83
ƒ 5.750
21 GTS3-'87
ƒ21.000
21 GTS m. comf. pak.
4-'86
ƒ 17.500
21 GTS Nev. 5-'87 .. .ƒ24.500
25GTS3-'86
ƒ21.500
25GTS6-'86
ƒ23.500
Diversen:
205 GT 5-drs. 12-'86 .ƒ 16.500
Kadett 1.2 S 5-'84 .. .ƒ 8.900
Express 1.1 5-'86 ... .ƒ 9.250
12 maanden
TOP OCCASION GARANTIE
(geldend voor auto's niet
ouder dan 5 jaar)
Abcoude,
Bovenkamp
8,
02946-1206/4004
Wegens lease-auto t.k.:
Renault 5 TR, d.bl., jan. '89,
9 mnd fabr.gar.ü 4.500 km.
020-836469/5686330.

5GTL2-'85
ƒ11.500
5GTL4-'86
ƒ13.900
9 GTX 4-'86
ƒ 15.250
11 TL6-'86
ƒ13.900
11 TL6-'87
ƒ15.500
11 TL 1-'86
ƒ13.500
11 GTX 2-'84
ƒ10.200
11 GTX 2-'88
ƒ24.000
21 TS 5-'86
ƒ 18.500
21 GTS 3-'87
ƒ 24.500
25 TS 2-'86
ƒ 17.900
Autobedrijf HANS MAFAIT
Zo plezierig kan service zijn
Nijverheidslaan 14 Weesp
02940-13044

5GTL5-'85

ƒ11.900

T.k. RENAULT 14 TL, bj. '82,
goede staat, APK tot april '90.
ƒ 1750. Tel. 02908-6332.
T.k. RENAULT 18 GTL Versailles, Ipg, 5 versn., sunr., trekhaak, dubb. sp., vr. pr. ƒ9950
Tel: 020-321710.
T.k. RENAULT 4F6 (bestel).
Ipg, div. access., 1e eig, 80.000
krn,
m.
'85,
ƒ4950
02975-40004.
T.k. RENAULT 5 GT Turbo, grijs
kenieken, bj. eind '87, antracie!
grijs, ƒ 18.000 Tel: 020-191501
T.k. Renault 5 GTL, 06-'81, APK
tot05-'90, kleur beige, ƒ 1.950
Tel. 020-939258.
T.k. Renault 5TH, sopt. '87, mfital. gr. zonwglas, deelb. achterb., 19.500 km, ƒ15.750
02990-32425.

Super mooie Super 5 GTL, 5drs., eind '87, 32.000 km,
ƒ14.750. APC: 020-791144.
Te koop wegens verkrijgen van
bedrijfsauto, probleemloze in
z.g.st. verkerende Renault 9 T.k. Renault Estafette met ve'GTL 1983, blauw, ƒ5000. Tel- hoogd dak, ideaal voor cam02995-4206.
per. T.E.A.B. 020-237088.

Nog meer Showroom-advertenties
op een volgende pagina
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Fantastische inhaalrace voortgezet

Zandvoortmeeuwenbehoudt
haar plaats in vierde klasse
ZANDVOOBT - Zandvoortmeeuwen heeft de inhaalrace
op Hillegom afgelopen zondag
op een schitterende manier afgemaakt door in een rechtstreeks duel met 1-2 te winnen.
Door dat resultaat hebben de
Zandvoorters zich in veiligheid gesteld en omdat DSOV
met 0-1 van VS V won is Hillegom vrijwel gedregradeerd
naar de HVB.
Een degradatie die twee maanden
geleden voor Zandvoortmeeuwen
een feit leek. Maar nadat Richard
Bruynzeel het roer over nam kwam
de kenterig. De inspiratie bij de spelers keerde weer en met een voorbeeldige inzet werden alle tegenstanders de voet dwarsgezet en aangezien Hillegom vrijwel geen punt
wist te pakken zijn de bollendorp
bewoners de dupe. Door de 2-1 zege
van Zandvoortmeeuwen werd het
punten totaal uit de laatste zeven
wedstrijden opgevoerd naar dertien.
Zondag is de wedstrijd, in eigen
huis, tegen De Brug van geen belang
meer, maar aangezien dit team maar
liefst veertien punten uit zeven wedstrijden scoorde zal er toch nog wel
een interessante partij te zien zijn.
De badgasten begonnen erg onstuimig en zette Hillegom met de
rug tegen de muur. Het beginoffensief zou voldoende vruchten voor de
Zandvoorters afwerpen om de partij
al een beslissing te geven. Na tien
minuten een aanval over links waar-

na Jos van der Mey fraai inknalde.
Zandvoortmeeuwen bleef het betere
van het spel behouden en een zwak
spelend Hillegom had niets in te
brengen. Na 25 minuten was de
strijd al beslist toen Frans Post een
vrije trap schitterend in de verste
hoek inkopte, 0-2. Hillegom poogde
nog voor de rust de aansluittreffer te
forceren maar kon geen vuist maken tegen de hechte Zandvoortse defensie.
In de tweede helft liet Zandvoortmeeuwen de Hillegommers meer
komen. De gasten gingen er stevig
tegen aan om te pogen te redden wat
er te redden viel. Maar dat was niet
veel daar vrijwel geen kans werd
weggegeven. Met snelle uitvallen
kreeg Zandvoortmeeuwen nog de
beste kansen maar Jan Hein Carree
en Frans Post schoten over of naast.
Het dappere volhouden van Hillegom werd in de allerlaatste seconde
van de wedstrijd beloond door een
doelpunt, 1-2. Er werd nog wel afgetrapt maar kort daarna was het afgelopen en kon Zandvoortmeeuwen
een feestje gaan bouwen.

ZANDVOORT - Met nog vier
speelavonden voor de boeg is
er in groep A bij de Zandvoortse schaakjeugd een nieuwe
koploper. Dankzij de winst van
Dennis van der Meijden op Pepijn Paap, heeft Erik Jorning
in deze groep de leiding overgenomen.
Anta Samsuria 5,5 uit 12, 5. Pepijn

Erik Jorning leidt
strijd schaakjeugd

Bij de senioren profiteerde Van
De onderlinge verschillen tussen van der Mije 5 uit 12.
Brakel van de remisepartij tussen
deze drie jeugdige schakers blijven
In groep B zijn er bij de eerste vijf de nummers l en 2 van de ranglijst.
gen. Iedereen was de hele week al echter zeer miniem, namelijk topplaatsen geen wijzigingen na Cliteur en Van Kempen gooiden het
met deze beslissende wedstrijd be- slechts één punt. De komende we- deze ronde gekomen Bovenaan namelijk al snel op een akkoordje en
zig en het is prima verlopen. Ja, als ken is er dus nog van alles mogelijk. blijft voorlopig staan Ronald Roele kwamen remise overeen. Door die
je het met zeven punten achterstand
met 9,5 uit 11 wedstrijden. 2. Linda puntendehng komt Van Brakel zeer
niet meer ziet zitten en je haalt het
De stand in groep A is op dit mo- Schmidt 9 uit 15, 3. Frederik van dicht in de buurt van de tweede
toch nog dan is dat natuurlijk fan- ment: l. Erik Jorning 11,5 uit 14 wed- Veenstra 8,5 uit 14, 4. Bas van der plaats. Van Kempen mag de komentastisch," besluit de enthousiaste stnjden, 2. Pepijn Paap 10,5 uit 13, 3. Hoek 7,5 uit 13 5. Nicolas Ruijer 7 de week geen misstap meer maken,
Bruynzeel.
Dennis van der Meijden 10,5 uit 14, 4. uit 9.
omdat bij slechts één verhespunt in

Junioren Z'75 kampioen

Het doel, promoties van de hoofdklasse naar de eredivisie is nog ver
weg maar de eerste winst (6-2) tegen
Osram/Bosheim mag een goede aanzet zijn het doel te verwezenlijken.
PR-man Nico Wognum was best te
spreken over het eerste resultaat.
„We zijn de hoogst spelende club in
de regio en willen dat zo houden en
proberen het hoogste te halen. We
zijn natuurlijk erg optimistisch
maar er volgen nog zware partijen.
We doen er echter alles aan en het
elan en de stemming is er om het
waar te maken."
Van de vier enkelspelen boekte
Zandvoort drie fraaie overwinningen waardoor een gunstige 3-1 voorsprong werd genomen met de dubbelspelen nog voor de boeg. In die
enkelspelen verloor alleen Edwin
Vissers zijn partij, doch deze zou
zich prima herstellen in de dubbel-

Heren Sporting OSS
in degradatiegevaar
ZANDVOORT - De heren
volleyballers van Sporting
OSS hebben de kans uit handen gegeven om degradatiewedstrijden te ontlopen, door
de wedstrijd tegen het al gedegradeerde Allides 5 met 1-3 te
verliezen.
„De pass, de pass," verzuchte spelverdeler Kasper Bonset na de wedstrijd. „Ik heb werkelijk alle hoeken
van het veld gezien om de verkeerd
opgevangen ballen op te halen." Met
deze opmerking gaf de veteraan van
Sporting weer wat het mankement
van de huidige heren I is. De aanval,
de eigen opslag, het blokkeren; daarvan mag worden gesteld, dat het van
voldoende niveau is om in de eerste
klasse mee te draaien. Maar de opvang van de serve van de tegenpartij
en de ralley is dit seizoen erg matig

5AGENDAS
VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen-De
Brug 14.30 uur terrein Vondellaan.
Zaterdag:
OSDO-Zandvoort'75
14.30 uur.

HANDBAL
Uitslagen: DS Odin 2-ZVM l 9-3,
DS Bato 1-ZVM 2 13-11, DS Odin 7ZVM 3 4-10, HS GVO 2-ZVM 2 22-11,
HS KIC 2-ZVM 3 29-8, DJ-A ZVMConcordia H 12-6, DJ-B ZVM-ADO 2
6 5, HJ-B ZVM-Blinkert 14-20, MA-A
ZVM-TYBB 2-10, MA-A Odin 3-ZVM
2 3-14, MA-B ZVM-ADO 4-14, Welpen
Blinkert-ZVM 5-10.

te noemen. En daarmee brengt
Sporting zichzelf in de problemen.
En ofschoon trainer Jan Philippo de
laatste weken het accent tijdens de
trainingen op het passen had gelegd,
kwam het ook in de wedstrijd tegen
Allides er niet uit.
Wedstrijdsecretaris Ad Akkerman
had voor de wedstrijd becijferd dat
Sporting OSS minimaal diende te
winnen om zich veilig te stellen.
Doordrongen van dit feit betrad
Sporting extra gemotiveerd het
speelveld en dat leverde direct de
gewenste scherpte in de eerste set,
die dan ook overtuigend naar de
Zandvoorters toeging. Maar in de
tweede set liep het al fout. Tot 7-0
kon Allides uitlopen voordat coach
Jan Dietz ingreep met een wissel.
Arnold Bergstra kwam voor Martin
de Wit op de middenpositie, maar de
achterstand werd niet meer ingehaald. Daarentegen verliep de derde
set tot de stand 5-12 naar wens voor
Sporting. Toen stokte het bij Sporting. In een meer spannende dan
fraaie wedstrijd wist Allides de set
met 15-12 naar zich toe te trekken.
Diezelfde stand prijkte ook op het
scorebord in de vierde set. De Zandvoorters zijn nu afhankelijk hoe de
strijd verloopt in de promotieklasse
maar de kans is groot dat de competitie nog niet afgelopen is.
Het lukte Sporting Heren 2 niet
om een volledig team bijeen te krijgen. Zodoende werd hun wedstrijd
reglementair verloren. De dames 4
revancheerde zich voor de matige
prestatie die geleverd werd tegen
SBIJ 3. SBIJ 5 werd door goed spel
met ruime cijfers aan de kant gezet.
Ook de meisjes-adspiranten wonnen
zoals gebruikelijk hun wedstrijd
met overmacht.

HOCKEY
Zondag: ZHC dames-Randwijck
12.45 uur terrein Duintjesveld.
Terriers-ZHC heren.

BASKETBAL
Zaterdag: 19.00 uur Lions damesOnze Gezellen 2 in de Pellikaanhal.
20.15 uur Lions heren-Dokko in de
Pellikaanhal.

ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Z 75-ZVM D-jun., 18.30 uur
ZVM-HBC B-jun., 19.00 uur ZVM
dams-De Meer, 19.45 uur Z'75 2Hoofddorp 8, 20.30 uur ZVM 6Hoofddorp 5, 21.15 uur ZVM 4Kalmthout 2, 22.00 uur Z. Noord 5Concordia 4.
Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.45 uur TZB-de Promotie,
21.40 uur Z. Noord-Telefonia vet.,
22.20 uur TZB 4-TZB 5.
Dinsdagavond in de Pellikaanhal:
19.00 uur ZVM 5-Hoofddorp 4, 19.45
uur Z'75-Nihot JBS dames, 20.30 uur
ZVM 2-Goossens Ass. 2, 21.15 uur
ZVM-Tweede Jeugd vet., 22.00 uur Z.
Noord 3-Z. Noord 5.

De jeugdige talentjes bleven ongeslagen en kwamen
zesmaal tot winst en speelden viermaal gelijk. In de
wedstrijd tegen KHPC was één punt voldoende en dat
wisten de Zandvoorters waar te maken. In een doel-

Het perfect geslaagde toernooi leverde een aantal prima zaalvoetbalpartijen op. Na de voorrondes werden de halve finales gespeeld. Daarin was de eerste ongemeen spannende tussen Stiphout en de Oase Bar.
De teams hielden elkaar geheel in
evenwicht (2-2) waardoor strafschoppen de beslissing moest brengen wie finalist zou worden. Oase
Bar had de betere schutters en plaatste zich. In de andere confrontatie,
die tussen Jaap Bloem Sport en
Bluys was eerstgenoemde te sterk
en boekte een fraaie 7-2 overwinning.
Ook de finale leverde voor Jaap
Bloem Sport een 7-2 overwinning
op. De einduitslag doet vermoeden
dat Oase Bar geen partij was, maar
dat team leverde wel degelijk goed
tegenspel af. In de slotfase ging de
conditie echter mee spreken en Jaap

puntrijk en spannend duel bleef Zandvoort'75 steken
op een 4-4 gelijkspel maar dat was voldoende om
Hoofddorp één punt voor te blijven.
Het door Lidro Zandvoort gesponsorde team bestaat uit een paar technisch bekwame voetballers
aangevuld met hardwerkende jongens waardoor het
een onverslaanbaar geheel bleek te zijn.
Op de foto van Bram Stijnen het Zandvoort'75 Dl
junioren team.

ZANDVOORT - De Zandvoortse zeevisvereniging was
het afgelopen r weekend volop
bezig' de "nodige vissen aan de
haak.lfös^aaiuZp werd er gevist
op de Wad'den en vond er ook
een wedstrijd plaats vanaf het
Noprderstrand. Beide wedstrijden verliepen prima en waren erg succesvol.
De op de Wadden geviste wedstrijd om de „Zeelandtrofee" is dit
keer gewonnen door Gerrie Driehuizen met de vangst van een bot van 44
centimeter. Driehuizen legde daarnaast ook beslag op de eerste plaats
competitiewedstrijd met 422 centimeter vis. Ook de punten voor de
meeste vis gingen naar Driehuizen,
dus maakte hij met dit resultaat een
behoorlijke klapper.
Nadat er in de eerste twee periodes van 100 minuten vissen niet veel
werd gevangen wist de schipper de
Zandvoortsers in de laatste honderd
minuten naar een goede stek te
brengen waarna de meeste vissers
hun grootste hoeveelheid vis wisten

Bloem Sport liep naar een ruime
verdiende zege en werd terecht toernooiwinnaar.
Het gehele toernooi werd er prima
gespeeld, wel fel om de winst maar
altijd sportief. De sportiviteitsbeker
ging uiteindelijk naar het team van
de Oase Bar. Een toernooi en een
initiatief dat zeker voor herhaling
vatbaar is.

Gewestelijk
voetbaltoernooi
ZANDVOORT - Volgende week
donderdagmiddag wordt het zesde
Gewestelijk voetbaltoernooi voor
ambtenaren gehouden. Op de velden
van voetbalvereniging Zandvoort'75,
gelegen op het binnenterrein van het
circuit komen acht teams op de twee
voetbalvelden in actie.
In poule A leveren strijd de teams
van Bennebroek, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en
Zandvoort, terwijl poule B bestaat
uit Waterleiding Amsterdam, Haarlem, Bloemendaal en de Provincie.
De eerste wedstrijden vangen aan
om 13.00 uur terwijl de finale om
18.00 uur wordt gespeeld. De prijsuitreiking om ongeveer 19.00 uur
wordt verricht door burgemeester
M. R. van der Heijden.

te verschalken. Zelfs Hans van
Straaten, die in de wedstrijd periodes maar 8 vissen binnenhaalde,
presteerde het buiten wedstrijdtijd
in 30 minuten nog eens 8 vissen te
pakken, waaronder een wijting, die
de grootste van de dag was. In totaal
werd er 4876 centimeter vis gevangen waardoor de volgende uitslag tot
stand kwam. 1. Gerrie Driehuizen
422 cm, 2. Philippo 395 cm, 3. Cas Al
375 cm, 4. Hans Roest 353 cm, 5 en 6
gelijk: Jan Terol en Herman Hogkamer 299 cm. Eén punt voor de meeste vis ging naar Gerrie Driehuizen en
ook een punt kreeg hij voor de

ZANDVOORT - Theoretisch
had Zandvoort'75 nog titelkansen maar dat was niet voldoende om de spelers tot grootse
daden te inspireren. De Zandvoorters verloren in eigen huis
met 0-3 van SMS. IJFC pakte
nu de titel door met 1-0 te winnen van DSC'74.

In de strijd tegen SMS geloofden
de Zandvoort'75 spelers er vrijwel
niet meer in. Ondanks een met optimale inzet waren er genoeg kansen
vangst van de grootste bot, 44 cm, Ad voor Zandvoort'75 om tot winst te
van Houten en Henk Bluijs vingen komen tegen SMS. De kansen wereen schar van 29 cm en Ton Goos- den echter gemist en SMS was veel
sens haalde een puitaal van 19 cm doeltreffender in haar acties. De gasuit het water. De volgende bootkop- ten namen in de eerste helft een 0-1
pelwedstrijd is op 28 mei en ook op voorsprong en bouwden die in de
de Wadden.
tweede helft uit naar een 0-3 overwinning.
Voor trainer Ad Branderhorst was

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor
12.00 uur ons

kantoor, telefoon

1 7166

Strandviswedstrijd

Voor de Strandviswedstrijd op het
Noorderstrand hadden zich twaalf
deelnemers gemeld en na een kwartier vissen bleek al dat de vangsten
erg goed zouden zijn. Na twee uur
vissen stevenden Melwin Dróse en
Herman Hogkamer op de overwinning af maar helaas voor hen ving
Rob Drose in de laatste minuten nog
een gul van 52 cm. Zijn vangstgewicht kwam daardoor op 2090 gram
hetgeen een eerste plaats opleverde.
Herman Hogkamer werd tweede
met 1940 gram en Melwin Dróse eindigde als derde met 1870 gram. Meiwin Dróse maakte bovendien de beste score in het grootste aantal gevangen vis, namelijk acht.
De volgende viswedstrijd vanaf
het Noorderstrand staat gepland op
26 april a.s.

partijen. Roger Warmenhoven daarentegen behaalde in het enkelspel
een fraaie overwinning en ook de
twee dames pakten de volle winst.
Opvallend was het optreden van Esmir Hoogendorn, die geblesseerd
aan de wedtrijd begon maar alle drie
gespeelde partijen in winst omzette.
De aanwinst van de TC Zandvoort
Hellas ter Riet overtuigde in haar
enkelspel door Digna Ketelaar met
6-2 en 6-1 af te troeven.
Ook in de dubbelspelen overtuigde Zandvoort en alleen het mix-koppel Ter Riet/Warmenhoven moest
de winst laten aan het Osram/Bosheim duo. De mix-strijd van Esmir
Hoogendoorn/Edwin Vissers werd
een spannend gevecht over drie sets.
De eerste set ging verloren maar de
volgende sets waren voor het sterk
spelende Zandvoortse team.
Uitslagen. Osram/Bosmheim-Zandvoort 2-6
Wim Groeneveld-Roger Warmenhoven 4-6, 3-6
Jorn DanKaart-Edwm Vissers 6-3, 6-1, Digna Ketelaar-Hellas ter Riet 2-6.1-6. Babette EijsvogelEsmir Hoogendorn 1-6. 6-7 Groeneveld/Dankaart-Warmenhoven/Vissers 4-6. 2-6 Ketelaar/Sely-Ter Riet/Hoogendoorn 3-6. 6-7 Ketelaar/Groeneveld-Ter Riet/Warmenhoven 6-4. 6-1 Sely/Dankaart-Hoogendoorn/Vissers 7-5. 4-6. 2-6

Zandvoorf 75 uitgeblust

Gerrie Driehuizen wint Zeelandtrofee

Regenboogtoernooi succes

ZANDVOORT - Het door
Evert Loos van Senga-Sengana
zaalvoetbalProgramma zaterdag uitwedstrij- georganiseerde
den: Mini's KIC-ZVM 09.45 uur, Mi- toernooi is een prachtig succes
m's TYBB/Cpnec.-ZVM 10.10 uur. geworden. Het voor de gehanThuiswedstrijden: Welpen ZVM- dicapten van De Regenboog in
Overbos 13.00 uur, MA-B ZVM- Haarlem gehouden toernooi
Nieuw Vennep 14.00 uur, MA-A ZVM bracht veel kijkers op de been
2-TYBB 3 15.00 uur. Zondag uitwed- en maar liefst ƒ 740,- was het
strijden: DJ-A ADO 2-ZVM l 12.50
uur, DJ-B HVH-ZVM 11.30 uur MA- resultaat van de zaalvoetbalA Concordia H-ZVM 11.15 uur, JA-A middag.
TYBB-ZVM 13.15 uur. Thuiswedstrijden: HJ-B ZVM-TYBB 10.00
uur, DS ZVM-Blinkert 2 11.00 uur,
HS ZVM-KIC 12.15 uur, DS ZVM 3Full Speed 3 13.30 uur, HS ZVM 2Uitgeest l 14.40 uur, DS ZVM 2-Uitgeest l 15.50 uur.

ZANDVOORT - Bij de voetbalvereniging
Zandvoort'75 vielen ook dit jaar een paar
jeugdkampioenen te begroeten. Eén daarvan
was het succesvolle Dl junioren team onder
leiding van Toine Toonen.

In de ranglijst zijn vrijwel geen
veranderingen opgetreden. 1. Cliteur, 2. Van Kempen, 3. Van Brakel,
4. Lindeman, 5. Van Eijk, 6. Geerts,
7. Twint, 8. Ayress, 9. Van den Bos en
10. Drost.

TC Zandvoort maakt
verwachtingen waar
ZANDVOORT - De hoge verwachtingen die de Tennis Club
Zandvoort voor de start van de
tenniscompetitie had zijn in de
eerste wedstrijd volledig waargemaakt.

Uiteraard kon trainer/coach Richard Bruynzeel zijn geluk niet op.
„Het is een heerlijk gevoel," aldus de
Zandvoorter. „Fantastisch wat de
jongens gedaan hebben. We hebben
in deze wedstrijd duidelijk op winst
gespeeld, want we wilden het nu afmaken. Het is een bekroning van de
inzet en van wat de laatste weken
werd gepresteerd. Van Hillegom had
ik meer verwacht maar dat viel te-

de resterende vijf partijen, hij misschien zijn tweede plaats kwijt kan
raken. Winstpartijen waren er von- ge week donderdagavond voor Wiggemansen, Gude, Marquenie, De
Bruin en Van Brakel. Drie partijen
eindigden in remise te weten: Ayress-Van Elk, Lindeman-Van Eijk
en Van Kempen tegen Cliteur. De
partij tusen Drost en Twint werd na
drie uur spelen afgebroken m een
stand waarbij nog van alles mogelijk
is.

het een teleurstellend resultaat.
„Het zat er niet meer in, de jongens
zagen het niet meer zitten. Het is
jammer. We begonnen het seizoen
uitstekend en ik heb steeds een
kampioenschap in gedachten gehad.
Na de nederlaag bij IJFC liep het
niet meer. In die wedstrijd waren we
technisch veel beter maar verloren
ongelukkig. Daarna lukte het niet
meer en ook tegen SMS was er geen
agressiviteit. Ja, het is een teleurstellend eind van de competitie na zo'n
fantastisch begin, maar volgend jaar
proberen we het opnieuw".
Stand in de vierde klasse KNVB
zaterdag: 1. IJFC 21-33, 2. TOV 21-30,
3. Zandvoort'75 21-28, 4. EHS 21-25,
5. SMS 21-23, 6. OSDO 21-21, 7. Bloemendaal 21-20, 8. DCS'74 21-19, 9.
Hoofddorp 21-17, 10. NAS 21-16, 11.
Eemnes 21-13, 12. Halfweg 21-7

TZB zaalvoetbal haalt uit
ZANDVOORT
Het
TZB/Residence/Theunissen
zaalvpetbalteam heeft een belangrijke overwinning behaald
op weg naar een kampioenschap. Postmij was geen partij
en ging met 9-1 ten onder.

In de tweede helft was TZB/Residence/Theunissen niet meer te stoppen. Met snel zaalvoetbal werd de
aanval gezocht en Postmij werd
overklast.
De ene na de andere treffer viel en
alle waren zij van grote klasse en
onhoudbaar. Steef Blanken 2x, René
In de eerste helft verliep het nog Lukkien 2x, Nico de Boo lx en Peter
wat stroef bij de Zandvoorters en van der Heyden lx voerden de stand
Postmij gaf knap tegenspel. Toen naar 9-0 op.
In de slotminuut kon Postmij de
Peter van der Heyden eindelijk de
score had geopend kwam TZB wat eer redden, 9-1. Vooral in de tweede
los. Ab Bol maakte er nog voor de helft liet een ontketend TZB zaaldoelwisseling, met twee doelpunten, voetbal zien een eventueel kampi3-0 van.
oenschap waardig.

Evert van de Linden vijfentwintig jaar
actief bestuurslid Casino-ZVM Handbal
ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag vierde Casino-ZVM
handbal het feit dat Evert van
de Linden 25 jaar bestuurslid
was. In de kantine van de
handbalvereniging op het binnencircuit werd het een geweldig feest met Van de Linden als
middelpunt. Deze gebeurtenis
wilde de vereniging op bijzondere wijze vieren, want probeer zo een vrijwilligersbaan
maar eens zo lang vol te nouden. Evert van der Linden
deed het.
Met een 8-persoonsfiets, beschikbaar gesteld door taxi 12600, aan de
Grote Krocht, voortbewogen en bestuurd door 4 bestuursleden van Casino-ZVM-handbal, werd de jubilaris opgehaald bij zijn woning. Deze
fiets werd begeleid door een motorrijder van de politie, zelf ook bestuurslid van de club, die in zijn
vrije tijd toch maar even zijn politieuniform had aangetrokken. Via een
rondrit door het dorp kwam de stoet
aan bij het clubhuis van de Zand-

voortse vereniging. Een zeer verbaasde Van de Linden, die niet verwacht had dat zijn club iets aan dit
jubileum zou doen, moest onder de
voor hem gemaakte ereboog door
het clubhuis in. Helemaal sprakeloos was hij toen bleek dat in het
clubhuis zo'n 200 aanwezigen present waren om de handbalfanaat in
het zonnetje te zetten.
Door diverse sprekers werd het
woord gevoerd waaronder voorzitter Dijkstra, die de loopbaan van
Evert van de Linden kenschetste. In
1947 werd hij lid van de handbalvereniging. In die tijd werd er op de voetbalvelden van Zandvoortmeeuwen
nog het 11-handbal gespeeld. Door
een ernstige ziekte moest Van de
Linden zijn lidmaatschap opzeggen,
maar dit duurde gelukkig maar
even. De sfeer van „zijn cluppie" zoals hij dat altijd noemt, kon hij niet
missen en in 1958 werd hij weer lid
van ZVM. In 1964 nam Evert van de
Linden plaats in het bestuur van de
handbalvereniging op verzoek van
de toenmalige voorzitter Brugman.
Evert, die toen een drukke stoffeerderij bezat moest, alvorens zijn ja-

woord te geven wel even overleg plegen met vrouw Tinie, maar zij staat
altijd door dik en dun achter hem,
en zijn bestuurdersloopbaan begon.

Clubactie
Een loopbaan die begon met de
functie van penningmeester en
sinds die tijd heeft hij vrijwel alle
bestuursfuncties vervuld. Ook was
hij altijd actief op velerlei andere
gebieden zoals de Grote Clubactie,
oud papier, tennis en zelfs nu nog
steeds coach van een damesteam.
Van de Linden is altijd bezig met
zijn club en ook in de rustige uurtjes
van zijn nachtdienst is hij aan het
werk voor de vereniging. De jubilaris ontving van het bestuur een
prachtige oplaadbare boormachine,
waarna Jaap Brugman, voorzitter
van het afdelingsbestuur van het Nederlands Handbal Verbond, het
woord voerde. Ook in zijn toespraak
werden de vele goede kanten van
Evert belicht. Namens de NHV
speldde Brugman de NHV-speld van
verdienste op. Een zeer grote eer
daar deze onderscheiding slechts in
zeer bijzondere gevallen wordt uit-
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gereikt. Als vriend gaf Brugman aan
Van de Linden een etentje voor twee
personen omdat een dergelijk lang
bestuurslidmaatschap nooit vol te
houden is zonder steun.
Diverse andere sprekers voerden
het woord en prezen Van de Linden
om zijn inzet en enthousiasme voor
de club. Daarbij werden vele prachtige cadeaus overhandigd en kreeg
hij van Bram Stijnen van het Zandvoorts Nieuwsblad, een levensgrote
poster van het Ie damesteam niet
supporters.
Voor Evert van de Linden was het
dubbel feest aangezien het ook nog
zijn trouwdag was. Het meest ontroerd was Van de Linden toen de
jeugdleden m clubtenue een lied
zongen over Evert, zijn liefde voor
de vereniging en zijn vrouw Ook nu
al is de jubilaris weer druk bezig om
het jaarlijkse mixtoernooi te organiseren, dat op 11 juni gaat plaatsvinden.
's Avonds werd er door het bestuur een verenigingsavond georganiseerd voor de leden die ook maar
iets voor de club doen. Het koud
buffet liet iedereen zich goed smaken en het trio dat de avond muzikaal omlijstte vond het zo gezellig
dat er vrijwel geen rustpauzes waren.
Ook op deze avond werd Evert van
de Linden meerdere malen in het
zonnetje gezet. Zo opende hij de eerste dans en verrichtte hij de trekking van de verloting met twee
prachtige fietsen als hoofdprijs. Tot
02.00 uur in de nacht duurde het
feest waarna terug kon worden gezien op een geweldig geslaagde dag
en het bestuur van ZVM hoopt dat
nog lang gebruik kan worden gemaakt van de diensten van de jubilaris Evert van de Linden.
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DONDERDAG 20 APRIL 1989

NEDERLANDS GROOTSTE IBM PC + AT MARKT 800 M2 COMPUTERS
ALLES NIEUW:
IBM-PC
ALLES NIEUW

UITNODIGING
Vrijdag 21 april openen wij de deuren van
onze nieuwe zaak

PMA
vmin l COMPUTER
'MARKET
AUTOMATION

„SNOOKERBAR
ZANDVOORT"

U vindt daar uitsluitend A-merken tegen prijzen waarvoor onze geachte
collega's niet eens in kunnen kopen...

Wij nodigen Zandvoorters, vrienden en
kennissen uit om dit met ons te vieren van
19.00 tot 24.00 uur.
Daarna zijn wij tot 's nachts 03.00 uur
geopend.
Riek en Rob de Smitt
Stationsplein
Souterrain

7T7T
DEZE WEEK:

MAXI
^VERGROTING
van eigen negatief

van eigen dia

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

BALK
BAKT
BETER
BROOD
8,25

ECHTE BAKKER BALK
STEENGRILL RESTAURANT

„De Vuuröoet"

formaat 20 x 30 cm
y

-v

Onbeperkt vlees
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood

6.9

29,50

Alles zoveel u wilt!!
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
Dagelijks
geopend van
17.00 uur.
Dinsdag en
woensdag gesloten.

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

BLOEMENMAGAZIJN
SINDS 1908

GROTE KROCHT 24
ZANQVOORT

voor al uw bloemen en planten
Grote Krocht 24, Zandvoort

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

Fa. Gansner & Co,
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 / 13612 / 12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Het Sociaal-agogisch Centrum
HET BURGERWEESHUIS is een Amsterdamse instelling op het gebied van de
kinderbescherming. Een groot aantal
verschillende werkzaamheden wordt
uitgeoefend in ca 25 panden. Wij willen ons
technisch team, bestaande uit 8 personen, graag
uitbreiden met een

schilder m/v
Gevraagd wordt: i ruime ervaring in onderhoudswerkzaamheden, • goede contactuele eigenschappen, t rijbewijs BE.
Geboden wordt een salaris afhankelijk van leeftijd
en ervaring, tot een maximum van f 2.939,99 bruto
per maand. Informaties kunnen worden ingewonnen
bij het hoofd Technische Dienst, H A. Kruisman,
telefoon (020) 73 50 22 Schriftelijke sollicitaties
binnen 14 dagen te richten aan: Sociaal-agogisch
Centrum, t.a v. de afdeling Personeelszaken,
IJsbaanpad 3, 1076 CV Amsterdam

DAKSERVICE
Gespec. m
Garant Gum
daken 4 mm

45,- p.m.2 gelegd.

mickcy/

PADDOCKPcli
'club

Zaterdag 22 april
FEEST voor al
onze race-fans en
bekenden met
LIVE MUSIC

Zandvoorts Nieuwsblad
fcf"lC;Q£\/£
HyfVlPArïQCCCcM
<imii_iJtji_)i
bujoi_Ti.r\r\\S\-ir
Fa.

Kroonenberg
De Spar
Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

AKO

Drog. Bakels,

monochrome monitor
IBM 101-keyboard
512 Kb
diverse harddisks 20-300 Mb

2995,-

• 2 x flop 5 1/4
• 256 Kb uitbreidbaar
• monitor/keyboard

995,infolijn: 01711 -12042 /12246
fax: 01711 -12061
Veerpolder 11B / Warmond
di. - vrij.: 10.00-18.00
zat.: 10.00-17.00

IJMOND-M.T.S.
Roos en Beeklaan 4

2071 TD Santpoort-Noord
Tel. 023-383134

NIEUW!!
De stormachtige technologische ontwikkelingen maken een
nieuwe afstudeerrichting op de Umond-M.T.S. noodzakelijk.

BESTURINGSTECHNIEK
Een opleiding die programmatisch is afgestemd op de HighTech-ontwikkelingen van de toekomst.
In de afstudeerrichting besturingstechniek van de vakrichting

WERKTUIGBOUWKUNDE
staan de volgende vakken centraal:

- werktuigbouwkunde, electronica,
computertechniek, installatietechniek,
micro-elektronica, digitale
besturingstechniek, meet- en
regeltechniek, hydraulique, pneumatique,
logistiek en procesbeheersing.
Het is ook mogelijk om de afstudeerrichting
besturingstechniek te volgen via de studierichtingen
PROCES- en MILIEUTECHNIEK en ELEKTROTECHNIEK.

INSCHRIJVING

WEBER'S
Sctwonmaaktietlriif-glazenwassenj
SCHOONMAAK
REPARATIE
VERKOOP

LUXAFLEX
ROLGORDIJNEN
VERT. LAMELLEN

Verhuur: sproei extractie Tapijtremigers
Bel voor info 14764-14090

TOTAAL
VERNIEUWDE
winkelinrichting
brilmode-collectie

overzichtelijke presentatie
Hamers, breekijzers, specie en troffels zijn opgeruimd.

Service, vakmanschap en redelijke
prijzen zijn als vanouds gebleven.

Pannedaken timmer- en
metsel werk.

Tel. 02507-16551

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

BRILMODE & CONTACTLENZEN

uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Zandvoort - Grote Krocht 29 - tel. 02507 -16957

Had ik daar maar
eerder aan
gedacht!!

Verhuizen is-vakwerk!

Autorijschool

Phil Waaning
Kostverlorenstraat 70
Zandvoort
Tel. 02507-12071

VERHUIZEN?

BLUEBIRD
elastische katoen
NU bij 2 slips
5,00 korting

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Gasthuisplein 12. Zandvoort
Haltestr 9, Zandvoort
Haltestr 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort

DE WIT VERHUIZINGEN

Gediplomeerde
Pedicure
KOMT OOK
AAN HUIS

Uw Schiesser-specialist:

Gr Krocht 17. Zanuvoort

Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

KROON MODE

Pasteurstr 2, Zandvoort

Tel. 19632.

Kerkstraat 31. Zandvoort

Sig. mag.

De Krocht,
T. Goosens

1

HYUNDAI PC NIEUW

IBM-AT
•
•
•
•

2
J

Het aanmeldingsformulier moet zo spoedig mogelijk, maar
vóór 8 mei V989, volledig ingevuld, bij de administratie van
de Umond-MTS worden ingeleverd.

Sig. mag.

Lissenberg
Fa. Veldwijk

1795,-

• Tulip PC
compact 2 20 Hb
• Headstart2
• StarLC-10
• Amiga 2000
• HardcardsWDC

VAN

U bent van harte welkom!
TON EN TREES

monochrome IBM monitor
IBM-keyboard
256Kb, uitbreidbaar
10Mb harddisk
uit seminar verkregen

GRATIS WONINGBROCHURE

Specialiteit:

12i/2 jaar

•
•
•
•
•

Een aanmeldingsformulier kan worden aangevraagd bij de
administratie van de school.

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -12944* / Fax 02507 -18644
Openingstijden dagelijks 0900 -18.00 uur
vrijdagavond 19 00 - 21 00 uur / zaterdag 10 00 -14.00 uur

'Je moet zelf
ook wat doen!

'Zeg dat
dan meteen'.

kam., alsmede op 2e etage appartement geschikt voor
verhuur. Vraagprijs f 225.000,- k.k.
Brederodestraat 14: tussenwoning met voor- en
achtertuin, opp. 176 m2,4 slaapk., C.V.gas.
Vraagprijs f 245.000,- k.k.
Frans Zwaanstraat 30: twee onder een kapwoning,
rondom tuin, opp. 370 m2, uitzicht op duinen, 3 slaapkam. Vraagprijs f 285.000,- k.k.
Prof. Zeemanstraat 7: vrijst. woning met garage,
3 slaapkamers, C.V.gas, bouwj. 1975.
Vraagprijs f 345.000,- k.k.
Hogeweg 56/14: tweekamerapp. op 4e etage,
uitzicht op dorp, servicekosten f 325,- p.m.
Vraagprijs f 116.500,-k.k.
Hogeweg 56/9: tweekamerapp. op 3e etage, uitzicht
op centrum, servicekosten f 325,- p.m. huurgarage beschikbaar. Vraagprijs f 119.000,- k.k.
Burg. van Alphenstraat 61/12:3/4 kamerapp. op
3e etage, uitzicht op bungalowpark, servicekosten
f 415,- p.m. Vraagprijs f 135.000,- k.k.
Van Galenstraat 182: driekamerappartement op 3e
etage, uitzicht op zee, garage, servicekosten f 355,p.m. Vraagprijs f 149.000,- k.k.
Trompstraat: 3/4 kamerapp., uitzicht op zee, balkon
op zuiden, servicekosten f 250,- p.m., huurgarage beschikbaar.

MAKELAAR O.G.

bloemenmagazijn
erica sinds wos
'

3995,-

SCHAIK

erica

'Wat
bedoeltu?'

monochroom PS/2 monitor
IBM 101-keyboard
640 Kb
20 Mb harddisk
demo model

Vrijstaande woning in Zandvoort zuid, prijsindicatie
f 425.000,Garage in omgeving van Burg. van Fenemaplein.

aardappelgerecht

| FOTO BOOMGAARD
[Grote Krocht 26, Zandvoort
( telefoon 02507-13529

•
•
•
•
•

Van Schalk makelaar o.g. zoekt voor cliënt:

en een

i nu

IBM PS/2 30-021

Hoe bespaart TE KOOP IN ZANDVOORT
u ruimte, tijd en
Helmersstraat 8: eengezinswoning met voor- en
geld op uw
achtertuin en achterom, 2 slaapkamers, gaskachelverwarming. Vraagprijs f 139.000,- k.k.
krantenarchief? Stationsstraat
13: woonhuis nabij centrum, 3 slaap-

CHRISTOFFELTAARTJE

ENSATIONELE

995,750,295,35,89,350,-

STUDENTEN OPGELET: OP VERTOON VAN UW COLLEGE-KAART 1 DOOS COMPUTER PAPIER GRATIS.

Hogeweg 28

van absolute klasse, perfekt in beeld
gebracht voor een

formaat 20 x 30 cm

• Nieuwe Personal Computers
• gebruikte (demo) IBM PC's + AT's
• op al onze computers 3 maanden
garantie

IBM EGA monitor
Hyundai monitor
div. ega kaarten v.a.
IBM printerstandaard
monochroom monitor v.a.
div. harddisks 10-1 OOMb v.a.

HALTESTRAAT 55
ZANDVOORT

(ERKENDE
VERHUIZERS

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

616.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 27 april 1989

Los nummer ƒ 1.25

Zandvoort
IMieuwsb
49e jaargang nummer 17

Oplage: 4.650

Laatste fase regenwatersysteem wacht op Rijnland

Gescheiden rioolafvoer van
dorpscentrum bijna gereed

© Voor
Koninginnedag,
aanstaande zaterdag, is

een feestelijk en uitgebreid programma samengesteld.
Pag. 3

ZANDVOORT - Het nieuwe rioleringsplan van de gemeente
nadert zijn voltooiing. Op diverse punten wordt de laatste hand
gelegd aan de gescheiden afvoer van het dorpscentrum. Men
wacht echter al geruime tijd op toestemming van het Hoogheemraadschap Rijnland, om werkzaamheden op het terrein
van de waterzuivering te verrichten. Deze zijn noodzakelijk om
het laag gelegen centrum van regenwater-overlast te vrijwaren.
Om overtollig regenwater uit het de waterzuiveringsinstallatie om,

putten met overstort- en terugloopmogelijkheden zijn geplaatst.
De gemeente wacht echter nog
steeds op toestemming van het
Hoogheemraadschap om de putten
te plaatsen. Rijnland is kennelijk
nog niet uitgestudeerd op de plannen, men wil er zeker van zijn dat
met het nieuwe rioleringssysteem
centrum snel te kunnen lozen, zijn naar de effluentvijvers worden afge- ook de wateroverlast op het zuivediverse voorzieningen getroffen. voerd. In gebruikname hiervan is ringsterrein tot het verleden beSluitstuk daarvan is de rioolbuis dus voorwaarde om het dorpscen- hoort.
door de Linnaeusstraat. Door deze trum te vrijwaren van wateroverlast
Verder is men bijna klaar. De
buis kan het regenwater, indien dit bij flinke stortbuien. Maar dit is pas
in extreem grote hoeveelheden naar mogelijk, nadat op het terrein van de nieuwe rioleringsbuis naar Haarlem
beneden komt, rechtstreeks, buiten waterzuivering nog enkele grote is inmiddels in gebruik genomen,
met het gevolg dat het water in de
effluentvijvers zakt. Overdag wordt
daarin nog wel geloosd, maar 's
nachts verdwijnt een groot deel via
de bestaande leiding langs de zuivering en vervolgens via de nieuwe kilometers lange afvoer naar de buurgemeente. Op de Koninginneweg
vervangt men momenteel twee oude
rioolbuizen, één daarvan stamt nog
uit 1910. Onder de kruising met de
Als de Koninginneweg weer wordt opengesteld, gepland
Kostverlorenstraat wordt een grote
vóór half mei, zal deze over een gedeelte meer ruimte bieden
nieuwe put aangelegd en tegelijkervoor het verkeer. Aan de westzijde worden namelijk parkeer- tijd
voorziet men het aansluitende
haventjes aangelegd.
stuk tot aan de Jan Steenstraat van
een extra buis. Daardoor is de aparte
afvoer vanaf het centrum bijna comDe Koninginneweg is sinds de strook.
Voorlopig komen deze alleen op
pleet.
afsluiting van de Burgemeester
Van Alphenstraat een van de be- het stuk tussen de KostverlorenHiervoor wordt ook langs het
langrijkste doorvoerwegen voor straat en de Van Ostadestraat. Het
fietspad achter de algemene begraaf het verkeer uit Zandvoort-Noord resterende deel wordt in een later
naar het centrum.
stadium aangepast, tegelijk met
plaats nog een extra buis aangelegd.
saneringswerkzaamheden aan de
Hierin is echter vertraging getreden,
omdat een aantal buisdelen scheurDe straat was hier echter niet op riolering op de Koninginneweg.
tjes gingen vertonen. Momenteel
De huidige werkzaamheden aan
berekend en te smal. Gemeente
vindt daarover overleg plaats tussen
Belangen Zandvoort wees hier riolering en wegoppervlak nabij
gemeente, de aannemer en de buireeds enkele keren op en verzocht de kruising met de Kostverlorenzenfabrikant. Indien deze fase volde gemeente maatregelen te ne- straat zijn ongeveer half mei afgetooid is, kan de dubbele verbinding
men. Deze worden nu gedeeltelijk rond. Het verkeer naar het cenmet het dorp gemaakt worden. Ongetroffen, met het aanbrengen van trum wordt zolang met behulp
der de Sophiaweg liggen al twee buiparkeerplaatsen naast de rij- van richtingborden omgeleid.
j zen.
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te', de plannen voor velen wel eens
zeer nadelig uit zouden kunnen vallen. 'Als we allemaal alleen voor ons
eigen belang vechten, worden we immers gemakkelijk tegen elkaar uitgespeeld'.

Het initiatief tot de werkgroep is
in handen van acht bewoners uit de
nabije omgeving van het Zwarte
Veld, het huidige parkeerterrein tusMen vreest dat 'zonder echte in- sen de Prinsesseweg en de Koningspraak en de mogelijkheid eigen straat.
Men is weinig gelukkig met het
ideeën in te brengen bij de gemeenplan zoals dat door de gemeente
voor het Zwarte Veld is uitgewerkt
om hier ten behoeve van woning-

Strandmateriaal
voor expositie
ZANDVOORT - Het Cultureel Centrum Zandvoort
is op zoek naar allerlei zaken die men vroeger op het
strand kan aantreffen. Dit
materiaal, plus eventuele
foto's, wordt gebruikt voor
een tentoonstelling met als
onderwerp 'Nering op het
Zandvoortse strand'.
De leiding van het Cultureel - ;
Centrum is met name op zoek \\
naar ouderwetse manden en [i
emmers, een houten wastobbe, ;•
een zinken wasteil, metalen en ij
houten klapstoeltjes, een ouder- f!
wetse ligstoel, voetenbankjes, r
tafeltjes, scheppen, en een echte i=
corrie- of bolderwagen. Kortom Si
alles wat vroeger het strand P
'meubileerde'. Ook fotomateri- ';
aal is bijzonder welkom.
«

X-
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apr
apr
mei

12 mei

09.44
11.36
00.04
01.26
02.11
02.58
03.46

05.26 22.50 17.45
06.36 -.- 19.45
07.56 12.46 21.05
08.55 14.46 22.14
10.05 14.3523.10
10.54 15.21 23.24
11.44 16.0723.45

13 mei
14 mei
|5mei
Vaanstanden:
[(rijdag 28 apr. LK 22.46 uur
oodtij 1 mei 00.04 u. NAP-4-40cm

V'

>
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heeft tijdens zestig huwe»VT.
> "
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lijks jaren heel wat meege-

maakt.
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• Linda Koper heeft in de
Verenigde Staten veel geleerd, zo schrijft zij aan de
krant.
Pag. 11
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• De rioleringsen reconstructie-werkzaamheden aan de
Koninginneweg
zijn waarschijnlijk binnen drie
weken afgerondFoto: Berlott

1 kilo
varkenshaasjes

ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij houdt zaterdag
29 april een oefening met de Dr.Ir.
S.L. Louwes.
Men vertrekt om 10.00 uur vanaf
het boothuis.

Zandvports publiek krijgt een
kijkje in Vendorado's'keuken'

ZANDVOORT - Het Zandvoortse publiek wordt zondag 30
april een kijkje gegund in de 'keuken' van Vendorado. Middels
een Open Huis worden bewoners dan in de gelegenheid gesteld
één van de bungalows die mometeel gebouwd worden van binnen te bezichtigen. Hiertoe is een modelwoning geheel met
meubels, bedden en apparatuur ingericht.

Vendorado
krijgt trap

ZANDVOORT - Op de Boulevard
Barnaart wordt een trap naar het
strand aangelegd, voor de gasten van
Vendorado. Daardoor is er gedurende twee weken slechts één rijbaan
beschikbaar. In die tijd zal het verkeer met behulp van mobiele verkeerslichten over één rijstrook geleid worden. De kans bestaat dat de
lichten ook enige nachten in werking blijven.
Met Vendorado is overeengekomen dat de trap op kosten van de
gemeente wordt aangelegd. Voor de
gemeenteraad was het echter een
verrassing toen dit 'voorstel' door
het college werd gelanceerd. De kosten zouden aanvankelijk drie ton bedragen maar werden teruggeVervolg op pagina 3 schroefd tot ongeveer ƒ250.000,-.

ZANDVOORT - Waar de vakken 'taal' en dramatische expressie al niet toe kunnen leiden. Leerlingen van de Van
Heuven Goedhartschool begaven zich afgelopen maanden
als echte journalisten op weg,
om diverse Zandvoorters een
interview af te nemen. De meningen over dit vak zijn verdeeld.

Hard werken, zo ontdekten de
leerlingen, is één van de voorwaarden om bankdirecteur te kunnen
worden. Op de vraag of directeur
Nanninga wist wat hij moet doen als
er een bankoverval gepleegd wordt,
antwoordde hij bevestigend. "Maar
dat is een bedrijfsgeheim", voegde
hij eraan toe, waarna de jonge jour-

» Het echtpaar De Muinck

"r*J. >i.

JJa

Reden voor de bezichtiging van
een modelwoning is het feit dat de
bouw van het Vendoradocomplex
gezorgd heeft voor de nodige overlast voor de bevolking. Daarnaast
hebben de Zandvoorters het complex zien verrijzen, zonder precies te
weten hoe het er allemaal uit gaat
zien. De Vendorado-directie heeft
daarom besloten dat gemis goed te
maken. Zondag is iedereen die belangstelling heeft welkom om eens
een kijkje te komen nemen. Onder
het genot van een kopje koffie en een
plak cake kan dan kennis gemaakt
worden met de nieuwe bungalows.
Verder is er alle gelegenheid tot het
stellen van vragen. De modelbungalow is middels vlaggen makkelijk
herkenbaar en gemakkelijk te vinden.
Tijdens een vergadering is vorige
week tevens definitief besloten de
zwemfaciliteiten van het complex
met vijftig procent korting ter beschikking te stellen van de Zandvoorters. Het tropisch zwemparadijs, compleet met bubbelbaden,

Niet vragen waarom iemand getrouwd is

Waterstanden

N?!:r'^«
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Leerlingen Van Heuven Goedhartschool betreden pad der journalistiek

De leerlingen van groep acht bezochten zo gewapend met een cassetterecorder dierenarts Dekker,
bakker Balk, directeur Nanninga
van de Rabo-bank, Mc. Donalds en
de welbekende Ge Loogman, vanweP ge zijn connecties met Sinterklaas.
De tentoonstelling wordt op « De dames en heren werden uitvoerig
over hun beroep, hun be10 mei geopend en is dan te be- uitgehoord
|
zichtigen tot en met 25 juni. |drijf, opleiding en zelfs hun privéleven. Zo durfden zij bakker Balk zelfs
te vragen of hij zijn krentebollen en
moorkoppen lekker vindt. 'Ja', was
uiteraard het antwoord. Maar daarnaast kwamen bijvoorbeeld ook zijn
bakkersactiviteiten en het aantal
klanten ter sprake. De bedrijfsleider
van Mc. Donalds werd aan de tand
gevoeld over de Amerikaan die het
Patum
HW
LW HW
LW concern had opgericht, over de opleiding van het personeel, maar ook
07.45 03.40 20.15 15.50 over de reden waarom hij voor dit
apr
apr
08.36 04.35 21.25 16.35 vak had gekozen.

• Nihot/Jaap Bloem en
Bad Zuid/ZVN haalden afgelopen week verschrikkelijk uit.
Pag. 5
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Verontruste omwonenden Zwarte Veld
bundelen krachten in buurtwerkgroep
'Een aktieve deelname van de
buurtbewoners is bij dorpsvernieu\ving niet slechts gewenst, doch zeer
zeker ook noodzakelijk', zo stelt
men in het rondschrijven. 'De mensen die in het dorpsvernieuwingsgebied werken en wonen, kennen de
buurt, de mensen, de knelpunten en
de wensen nu eenmaal veel beter
dan wie ook'.
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Ontwikkeling bouwplan wordt nauwlettend in de gaten gehouden

bouwvereniging EMM drieëndertig
etagewoningen te bouwen.
Op 8 maart kreeg wethouder Van
Caspel al een petitie aangeboden, gericht tegen het voorgenomen bouwplan. Deze was ondertekend door
ruim tachtig bewoners van 'Het
oude centrum Zwarte Veld'. Tijdens
een besloten bespreking van het
plan op 19 april in het raadhuis leverde Peter van Wijk, als woordvoerder van de werkgroep, eveneens
forse kritiek. Als tekortkomingen
constateerde men: het ontbreken
van een ruimtelijke visie op het geheel en gebrek aan overleg met betrekking tot het openbaar vervoer,
de situering van de speelplaats, de
schoolroutes en de verkeersoplossingen. Een nieuwe bespreking met
de gemeente staat gepland op 8 mei
om half acht 's avonds in de commissiekamer van het raadhuis.

® De gemeente staat voor
vier ton garant voor de
stichting Exploitatie Circuit Park.
Pag. 3
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Koninginneweg wordt
gedeeltelijk verbreed

ZANDVOORT - Een aantal ingezetenen heeft zich verenigd in
een Buurt-Werkgroep, om zo gezamenlijk een vinger aan de pols
te houden, wat betreft de gemeentelijke plannen voor het zogenaamde Zwarte Veld en omgeving. Men heeft de omwonenden
benaderd, in de hoop op korte termijn te komen tot de oprichting van een volwaardige bewonersorganisatie met vertegenwoordigers uit alle delen van het dorpsvernieuwingsgebied.

VT}*

Daphny Paap (Bakker Balk), Vanessa van den Oever (G Loogman), Turhan Cinkiz (Mc. Donalds) en Raymon Hölzken (Rabo-bank). Ze zijn
het er allemaal over eens: "In het
begin waren we wel wat zenuwachtig". Het pad gaat niet altijd over
rozen, zo ondervonden de jonge
journalisten. "Bij ons ging er eerst
iets mis met de opname, en later viel
er iemand zowat van de trap", geeft
Turhan toe.

glijbaan en knuffelmuur gaat een
normale toegangsprijs krijgen van
15 gulden voor dagrecreanten. Zandvoorters daarentegen betalen via
een pasjesregeling slechts de helft.
De faciliteiten die geboden worden
in het overdekte winkelcentrum zijn
gratis toegankelijk.
De constructie van het complex
vordert gestaag. Vorige week dinsdag werd het hoogste punt bereikt
van het voorzieningencentrum. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen alle medewerking verlenen aan de realisatie van zowel het
interim-circuit als van Fase II van
het Vendoradopark, zo liet gedeputeerde Geert de Boer bij die gelegenheid weten. Volgens hem is het park
een goede zaak voor Zandvoort,
voor de werkgelegenheid, de bestedingen en het image. "Er ontstaat
een badplaats met een behoorlijke
allure", aldus De Boer. "En ik geloof
dat er zorgvuldig met het duinterrein is omgegaan", voegde hij daar
aan toe.
Als voordeel van het in de toekomst aan te leggen gecomprimeerde circuit noemde hij dat de geluidhinder in het park binnen de grens

van 55 DB blijft. "En het is geen
goede zaak als de racewagens praktisch door de voortuin van de bungalows razen".
Eerdaags wordt een begin gemaakt met de beplanting van het
bungalowpark en men hoopt, geheel
volgens plan, op 23 juni de eerste
gasten bij wijze van proef te kunnen
ontvangen. Alle faciliteiten die het
park te bieden heeft, moeten dan in
werking zijn en de proef is er vooral
op gericht om te zien of alles naar
behoren functioneert. Op vrijdag 30
juni worden de eerste officiële gasten verwacht. Het bungalowpark is
voor de maanden juli en augustus
nagenoeg volgeboekt.
(ADVERTENTIE)

Mededeling
In verband met Hemelvaartsdag
verschijnt
het Zandvoorts Nieuwsblad
in plaats van donderdag
op woensdag 3 mei.
Wij verzoeken u uw
advertentiemateriaal uiterlijk
dinsdag 2 mei om 11.00 uur aan te
leveren en uw redactiekopij uiterlijk
op maandag l mei om 15.00 uur
op ons kantoor in Zandvoort.
Redactie en
bladmanager Weekmedia

Schraalhans keukenmeesfer*...
Als in een gezin waar 'schraalhans keukenmeester' was, een
baby geboren werd, bracht mevrouw Gerke vaak een pan soep
naar de kraamvrouw. Haar man, dokter Gerke, hielp regelmatig
patiënten 'om niet'. Een en ander valt te lezen in de De Klink, het
tijdschrift van het Genootschap Oud Zandvoort. Het Zandvoorts
Nieuwsblad besteedt deze week uitgebreid aandacht aan de inhoud van De Klink, zoals men regelmatig in deze krant actuele
informatie over de verenigingen kan vinden. Met een abonnement op liet Zandvoorts Nieuwsblad blijft men volledig op de
hoogte.
^_ .-

Ontbijt

• Daphny Paap, Yuen Yee Lo en Cynthia Glebbeek (v.l.n.r.) gewapend met
een cassetterecorder op bezoek bij bakker Balk.
Foto: Berioit

nalisten daar maar niet verder op gen met het materiaal en te ontdekdoor gingen. Er bleven immers ge- ken hoe je het best te werk kunt
noeg vragen over.
gaan. Daarbij kwamen vragen naar
voren als: hoe introduceer je jezelf,
wat voor soort vragen stel je en
Expressie
vraag je door bij 'ja' en 'nee' ant"Het interviewen heeft te maken woorden. De andere leerlingen bemet de vakken taal en dramatische commentarieerden het groepje. Naexpressie", legt Gerard van de Laar, dat de te bezoeken personen zich
schooldirecteur en onderwijzer van bereid hadden verklaard tot een indeze klas, uit. De leerlingen begon- terview, werden de 'echte vragen' opnen met het schrijven van een goede gesteld, om vervolgens in groepjes
brief naar degeen die zij wilden in- van drie op pad te gaan.
terviewen. Bij de lessen dramati'Hoe vond je dat nou?' luidt de
sche vorming speelden drie leerlin- vraag (om geen 'ja' of 'nee' antwoord
gen beurtelings de interviewer en de te krijgen) aan vier vertegenwoordigeïnterviewde, om zo 'feeling' te krij- gers van de verschillende groepjes,

Daphny ging met haar vriendinnen op een vroege zondagmorgen
door een stevige regenbui op pad,
maar met het maken van de afspraak was er iets mis gelopen.
"Toen wij binnenkwamen zaten ze
nog aan het ontbijt. We mochten
mee ontbijten, maar dat wilden we
niet, wél een beschuitje".
Het 'doorvragen' op antwoorden,
van tevoren ingestudeerd, ging goed,
bevestigt Turhan. "Toen wij dat een
keer deden", zegt Raymon, "kregen
we wel een héél lang antwoord".
"Maar", vult Daphny aan, "als iemand zegt dat hij getrouwd is, kun je
natuurlijk moeilijk vragen 'waarom?'".
Allen zijn ook achteraf blij met het
afnemen van de interviews. Omdat
zij er flink wat van hebben opgestoken, maar vooral ook omdat zij zo
een kijkje achter de schermen kónden nemen, wat af en toe flinke indruk maakte. Of ook het journalistieke werk indruk heeft gemaakt?
"Het lijkt me wel leuk", zegt Raymon als enige. "Echte goeie journalisten kunnen vaak naar het buitenland...."
JOAN KURPERSHOEK

dertien weken voor maar ƒ 10,=
Naam:
Adres:.
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon: _

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.

„

„

„

8 "710371"017003'

bellen kan ook: 020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN

FEESTELIJKE HEROPENING
VRIJDAG 28 APRIL
DOES - DENZINESTATION

Hoera
Wij hebben een zoon
Martijn
Paul en Gertie Olieslagers
Koninginneweg 42
20-12 NM Zand voort
Op 4 mei zijn onze ouders
L. Paap

en

Hoek Burg. v. Alphenstr. - Tjerk Hiddestr.

T. Paap v.d. Meulen
50 jaar getrouwd
hartelijk gefeliciteerd
Ada en Klaus
Arie-Klaas en Gabi
Una en Joris
Het feest zal in kleine kring gevierd worden.

1949

Aangevraagde bouwvergunningen

MET
MALSOVIT
1 TOT 3 KILO

PER WEEK

WAT IS UW VOORDEEL!!!
1989

Huig en Rietje Molenaar
Twee mensen samen sterk.
Kn dat al gedurende 40 jaar.
Dat noemen wij eerste klas werk.
G mei receptie van 13.30-16.00 uur. De Rotonde (strand)
Kinderen en kleinkinderen

Rust zacht mam
Diep bedroefd heb ik afscheid moeten nemen van
mijn lieve zorgzame moeder
Belina Cate Schroot
10 dec. 1911
18 april 1989
Robert Schroot
Rex

Nog vrij onverwacht is van ons heengegaan mijn
lieve man, onze lieve vader en grootvader
Cornelis Schuiten
echtgenoot van J. Goijaerts
op de leeftijd van 70 jaar.
Zandvoort:
J. Schuiten-Goijaerts
Kinderen
en kleinkinderen
2041 PE Zandvoort, 21 april 1989
Helmersstraat 31
De crematie heeft op woensdag 26 april in het
crematorium Westerveld te Velsen plaats gevonden.

Een paar centen extra korting.
Bij ƒ 45,- tanken of meer gratis Telegraaf v.d. dag
van Maandag t/m Vrijdag.
ledere klant tevens een leuke attentie.

Geen zelfbediening!!!

A. J. H. Spierieus
geboren: 21-08-1947
overleden: 24-04-1989
Zandvoort:
Randolph - Marja
Danny
Peter
Raymond - Alexander
Henk - Wil
Marja - Cor
Monique - Rob
Aag - Theo
Jos - George
Nel - Fred
Haarlem:
Jan - Karin
Neven en nichten
Correspondentieadres:
Tollensstraat 21
2041 PP Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar bezoek is op donderdag 27 april
van 19.00-19.30 uur.
De Eucharistieviering wordt gehouden op vrijdag 28 april a.s. om 9.30 uur in de Parochiekerk
St. Agatha te Zandvoort, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden om 11.00 uur op de
Algemene begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats.

Met grote verslagenheid geven wij kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan ons trouwe lid
Addi Spierieus
Dirigent, bestuur en leden
van het Zandvoorts Vrouwenkoor
Zandvoort, 24 april '89

Rob en Wil Hendriks
Zeestraat 35

DOKTERSBERICHTEN

R. Drenth, arts
geen praktijk van
l t/m 9 mei
Waarnemers: Dr. Anderson, Dr. Flieringa en
Dr. Zwerver

ADVERTENTIES
Receptie

Dokter G. J. J. Mol
vrijdag 28 april 1989

Waterleidingbedrijf
Zuid- Kennemerland
BERICHT VAN HET
WATERLEIDINGBEDRIJF
Het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland
is van 1 mei tot en met 5 mei 1989 gesloten.
Aanvragen en opzeggingen kunnen in die
week niet in behandeling worden genomen.

•J5

„HET TREFPUNT'
van 16.00-19.00 uur.

Mensen boven de 55 j. met vervoersproblemen mogen de ,,belbus" bellen. Tel. 13141.

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

In geval van storingen in de drinkwatervoorziening kunt u het bedrijf bereiken via
het telefoonnummer 023-24 04 24.
EEN BIJVERDIENSTE BIJ WALRA:
WIE ER AAN BEGINT
RAAKT ER AAN VERSLINGERD.
Als adviseuse van linnengoed bijvoorbeeld.
Daarmee kunt u gemiddeld zo'n 3 avonden per
week bezig zijn. Zelfstandig. Want een Walra adviseuse onderneemt.
Okay, onder de Walra paraplu! natuurlijk. Maar
die beschermt u ook tegen 99% van de risico's
die elke andere ondernemer wel zelf moet dragen. Wilt u meer weten? Pak dan vandaag nog
de telefoon en bel 04904-15858. Ondernemen is
immers doen. Als u dat wilt...

BARON

Autoverhuur BV

WALRA
heerlijk om in huis te hebben.

Als u zonder auto bent kunt u nu al bij

FLINTERMAN
in Bentveld een auto huren
v.a. ƒ 27,50 excl. BTW p. dag
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
Ook verhuur Chrysler Voyager!
Verhuur 9-pers. bus, kinderzitjes.
Boek nu voor de zomervakantie.
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,
Heemstede, Overveen, Zwanenburg
en Bentveld.

Bel 7 dagen per week

BARON
Autoverhuur BV
Paul Krugerkade 10
(t.o. Vomar bij Spaarne)
Haarlem. Tel. 023-270434

Bij een plotselinge

HARTSTILSTAND
komt een arts of ambulance meestal te laat.
Een leek kan nog levensreddende
handelingen toepassen.
Ook bij WIEGEDOOD bij babys!
Leer óók reanimeren in 4 lessen
bij de Kruisver. Zandvoort.
Bel.

Hr. de Leeuw, tel. 16085.

Malsovit Knackc
• Malsovit Maaltijdkockcn
• Malsovit Koftïekockjes
Malsovit Slankspread

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig is.
Verleende bouwvergunningen
uitbreiding woning
114 B-88 Zandvoortselaan 37
plaatsen kozijn
39 B-39 Prof. Zeemanstraat 29
oprichten loods
44 B-89 Max Planckstraat 32
wijzigen voorgevel
47 B-89 Haltestraat 18
Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!

„De Vuurboet"
Onbeperkt vlees • ' V-^T^f^f^.^
6 salades,
~""'"""
6 sauzen,
stokbrood
en een
aardappelgerecht
Alles zoveel u wilt!!
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616

P. J. d'HONT
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Haltestraat 23

Zandvoort
tel. 12159

Wijziging ophalen huisvuil
In verband met sluiting van de dienst op Hemelvaartsdag (4 mei) en Bevrijdingsdag (5 mei) 1989 is het ophalen van huisvuil als volgt geregeld:
Woensdag 3 mei: Ophalen huisvuil in de donderdagwijk
Donderdag 4 mei: Dienst gesloten; zie woensdag 3 mei
Vrijdag
5 mei: Dienst gesloten, zie maandag 8 mei
Maandag 8 mei: Ophalen huisvuil vrijdagwijk
Ophalen huisvuil maandagwijk
27 april 1989

DAKSERVICE
Gespec. in
Garant Gum
daken 4 mm
45,- p.m.2 gelegd.
Pannedaken timmer- en
metselwerk.

GRASMACHINE BOT?
Bel

M. Agterhof 02502-5418
Gratis gehaald en gebracht

Tel. 02507-16551

HOGE BELONING
MISS LISS damesmode verplettert
momenteel dermate de prijzen, dat het
aankopen van een kledingstuk haast op een
beloning begint te lijken.

Hoe is het mogelijk dat een
TERLENKA BLAZER VAN / , yo

voor

schrik niet

een PANTALON v d .> / 149
div. BLOUSES

J T 51 f UU

* |-Q Q|-

ƒ 49,95

/ n».

Dat dit niet alleen de beloning vdn 0011 büieipe inkoop is,
maar mede komt doordat het magazijn radicaal leeg moet,
kan u alleen maar extra doen profiteren.

Gaarne reserveren.

GA NAAR MISS LISS
DAMESMODE EN PROFITEER

Dagelijks
geopend van

17.00 uur.
Dinsdag en
woensdag gesloten.

c e r e n e geruie

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Seijsener

nu wordt aangeboden vuur J U*)fUw
met een bijpassend ROKJE van ƒ 98,

STEENGRILL RESTAURANT

29,50

UITVAARTVERZORGER

in strandpaviljoen 8

~ Malsovit brood

Onderstaande bouwvergunningen zijn ontvangen.
70 B-89 Tolweg 32
oprichten pergola
71 B-89 Thorbeckestraat 46
oprichten dakkapel volbouwen
3 balkons
72 B-89 Dr. J. G. Mezgerstraat 48a
oprichten tuinmuurtje
oprichten dakkapellen
73 B-89 Patrijzenstraat 14
74 B-89 Haarlemmerstraat 46
uitbreiden woning
vernieuwen garage/berging
75 B-89 Grenslaan 4
76 B-89 Max Planckstraat 42
oprichten loods
77 B-89 Fahrenheitstraat 52
oprichten serre
79 B-89 A. J. v/d Moolenstraat 51 rd oprichten dakkapel
80 B-89 Haarlemmerstraat 58
verplaatsen schuur
81 B-89 Bakkerstraat 5
intern wijzigen woning
82 B-89 Vinkenstraat 4
oprichten tuinhuisje

Bakkerij

DAG en NACHT bereikbaar
Dankbetuiging
Hartelijk bedankt! Wij zijn zeer erkentelijk voor de vele
kado's en bloemen, die wij mochten ontvangen. Speciaal
dank aan onze kinderen voor de reis naar Curacao, die
zij ons gegeven hebben bij ons 25 j. huwelijk.

Nu bij uw eigen
warme bakker:

Dus service aan de klant staat bij ons voorop.

Totaal onverwacht overleed tot ons grote verdriet mijn innige geliefde moeder en levenspartner, zuster, schoonzuster en tante

l

EET U
BIKINI-

******

LAZER normaal ƒ 198,

UITNODIGING
voor het

SWINGING SIXTY'S
QRANJEBAL
op ZATERDAG 29 APRIL 1989
AANVANG 21.00 UUR

in het GEMEENSCHAPSHUIS
ZANDVOORT
m.m.v. ZANDVOORTSE

TEM"

DRIVE-IN DISCOTHEEK „l tlt
Oranje kleding gewenst s.v.p.
TOEGANG GRATIS!!

HU ,M„ ƒ

DÏIfUU

et bijpassende ROK normaal / i9ö
f /IQ Q^ï
nu VVM>I J ^TVföU
f BROEKROK ƒ 129,

nu voo.

J

49fUU

Beloon u ^cil on Kom naa, du

KERKSTRAAT 4 te ZANDVOORT,
want dan heeft u kwaliteit voor de
laagste prijs gekocht!

MISS LISS, KERKSTRAAT 4
ZANDVOORT
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Hoe goed kent u Zandvoort?

ZANDVOORT - Deze week wederom een foto van een
plaatsje ergens in het centrum van Zandvoort, waarmee
men zijn kennis van de badplaats kan testen.
Om het niet al te moeilijk te maken, is deze genomen op
een locatie, niet ver van de plek waar ook de vorige foto
werd gemaakt.

Door loting uit de goede inzenders konden weer drie
prijswinnaars aangewezen worden: mevrouw Huygen,
Piet Leffertstraat 32; mevr. v.d. Straten, Brederodestraat
15/13; en Tonny Drost, Fahrenheitstraat 56. Zij allen
krijgen een Parker fijnschrijfpen.
Ook met de foto van deze week zijn er drie pennen te
winnen.

Die toonde, zoals velen reeds raadden, een muurtje vlak
naast bloemen- en plantenwinkel Vader, aan de Poststraat.

Oplossingen dienen daarvoor uiterlijk maandag 8 mei
ingeleverd te worden op het kantoor van het Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12 te Zandvoort.

Gemeente staat garant voor lening circuit
ZANDVOORT - De gemeente
staat tot eind 1990 garant voor
een lening van ƒ 400.000,-, aan te
trekken door de stichting Exploitatie Circuit Park (ECP).
De gemeenteraad gaat hiermee
accoord.
Aanvankelijk had ECP om een garantstelling tot vijf ton gevraagd,
maar het college wil niet verder gaan
dan de vier ton, gelijk aan de jaarlijkse huursom voor het circuit. Het
college is van mening dat het niet tot
de taak van de gemeentelijke overheid behoort om geldleningen, aan
te gaan door private ondernemingen, te garanderen, maar in dit geval

waren er redenen dat wel te doen. De
ECP is namelijk in liquiditeitsmoeilijkheden geraakt door een aantal
investeringen in 1988 ten behoeve
van de Stichting Nieuwe Accommodatie Circuit (NAC). De NAC was op
initiatief van de gemeente opgericht
met als doel het opgestelde accommodatieplan te ontwikkelen en de
financiering daarvan te regelen. 'De
NAC heeft daarvoor een aantal investeringen gedaan terwijl deze
stichting geen inkomsten heeft', aldus het raadsvoorstel dat dinsdagavond op tafel kwam. Daarin werd
'het gemeentelijk belang van de ontwikkeling van het accommodatieplan' meegewogen.

Als gevolg van de problemen bij de
ontwikkeling van het plan zijn er
nog geen sponsors gevonden om investeringen te financieren. De ECP
heeft dit daarom, 'uit de op zich rendabele exploitatie van het circuit',
op zich genomen. De garantielening
zal uitsluitend dienen om de liquiditeitspositie van het ECP tot eind
1990 te waarborgen, aldus wethouder Aukema.

Op de begroting staat nog een bedrag van ongeveer ƒ270.000,- voor
'Alternatieve Bestemming Circuit'.
Uitgaven die daar boven uit stijgen
en die te maken hebben met de realisering van het gecomprimeerde circuit zullen voor zover mogelijk worden afgewenteld op de diverse ministeries en de provincie, die met de
coördinatie van het onderzoek is belast.
hulp tel. 17373, op alle werkdagen Het MER-onderzoek zal waarschijnvan 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: lijk eind 1989 of in januari 1990 worPostbus 100, 2040 AC Zandvoort.
den afgerond.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
r~7 A TVTT-*Tr/-\/-^T-»Ti
T\~.
*3**,^
zich 24 uur van tevoren op te geven
ZANDVOORT
- De
deze
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- maand verschenen editie van
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten De Klink, het tijdschrift van
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit het Genootschap 'Oud Zandbinnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand voort', bevat een artikel dat
voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg veel oudere Zandvoorters uit
023-320899 of 320464. Spreekuur op het hart zal zijn gegrepen. Het
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- is een verhaal van wijlen Frans
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- Koper over de oude dokter
der volgens afspraak. Deze hulpver- Gerke.
lening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Frans Koper, die als hoofdopzichTelef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. ter van de begraafplaats bekendheid
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 genoot, vertelt hoe dokter Gerke
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
zich inzette voor z'n patiënten.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. Drankjes of poeders die hij voorDavidsstraat. Eerste en derde schreef, hoefden niet betaald te worwoensdag van de maand van den en wanneer een baby geboren
17.30-18.30 uur.
werd in een gezin waar 'schraalhans
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e keukenmeester was', dan bracht
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Ple- mevrouw Gerke een pan soep naar
de kraamvrouw. Ook is bekend dat
mingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
dokter Gerke iedere ochtend om zeven uur naar het Badhuis voor minvermogenden ging waar hij 'om niet'
de patiënten bezocht.
Het is opmerkelijk dat vroegere
10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen:
plaatsgenoten dikwijls meer belangstelling voor het dorp van hun jeugd
Gereformeerde Kerk:
hebben dan zij die er zijn blijven
Zondag 10.00 uur: geen opg.
wonen. De heer Vreman bijvoorKindernevendienst

j Weekenddiensten
Weekend: 29/30 april 1989
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Regionale):
023-334323/363476.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord:
tel. 19507, Ad Scipio Blüme. Huisartsenpraktijk G.J.J. Mol/P.C.F. Paardekoper: Voor dienstdoende arts
bellen: tel. 15600/15091. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flieringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw
Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-313233.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en

Kerkdiensten
Weekend: 29/30 april 1989
Hervormde Kerk, Kerkplein:

B Burgerlijke stand
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ZANDVOORT - Het programma voor de Koninginnedagviering
op zaterdag 29 april ziet er veelbelovend uit. Het Comité Viering
Nationale Feestdagen - Zandvoort, heeft, onder leiding van voorzitter A. van Eist, ook dit jaar niets aan het toeval overgelaten.
Nieuw is de aubade die de gezamelijke koren in de ochtenduren
op het Raadhuisplein ten gehore zullen brengen.
Het programma is dagvullend en
voor 'Elck wat wils', aldus het comité. De feestviering is overigens mogelijk geworden door subsidie van
de gemeente Zandvoort en de bijdragen van sponsors en begunstigers.
Het programma ziet er als volgt uit:
Van 09.00 tot 13.00 uur: traditionele rommelmarkt. Uitslapen is er zaterdag voor de kinderen dus niet bij,
willen zij tenminste verzekerd zijn
van een gunstig plaatsje op de
rnarkt. Deze wordt ook dit keer op
de Prmsesseweg gehouden.
Van 09.00 tot 10.15 uur: optreden
van goochelaar/clown 'Mister Faitang' in het Gemeenschapshuis,
voor de kleuters van 3 tot 6 jaar.
Ouders en begeleiders hebben geen
toegang tot de voorstelling. 'Er is
voldoende toezicht', laat het commite weten. Na afloop van de voorstelling krijgen de kinderen ballonnen
uitgereikt, voor de wedstrijd op het
Raadhuisplein.
Van 10.15 tot 10.30 uur: muzikale
optocht vanaf het Gemeenschapshuis via de Grote Krocht naar het
Raadhuisplein, onder muzikale begeleiding van Showband Concordia
uit Leiden.
Van 10.30 tot 11.00 uur: vlaghijsen
door de leden van het comité, terwijl
Concordia het Wilhelmus speelt.
Daarna oplaten van de ballonnen.

Aan elke ballon is een kaartje bevestigd, waarvan een deel goed bewaard
moet worden. Daarmee is een aardige prijs te verdienen, afhankelijk
van hoever de ballon neerkomt.
Dit programma onderdeel wordt
gevolgd door een toespraak van de
burgemeester en een aubade door
diverse koren en zanggroepen Dit
laatste wordt muzikaal begeleid
door de heer M. Jansen, dirigent is
Dico van Putten. Het publiek wordt
uitgenodigd met verschillende liedjes mee te zingen. Dat zijn: Wij willen Holland houden; Hollands vlag,
je bent mijn glorie, Wij leven vrij;
Waar de blanke top der duinen; en
ten slotte het Zandvoorts volkslied.
Van 12.00 tot 14.00 uur: inschrijving voor de kinderspelen voor de
jeugd van 6 tot 12 jaar op het Gasthuisplein. De kinderen kunnen deelnemen aan: bal trappen, kip in de
pan, balspuwende clown, roll the
ball en paardenrace. Alle deelnemers krijgen een bon voor een gratis
ijsje, ter beschikking gesteld door
Mc. Donalds.
Van 13.00 tot 15.00 uur: kmderspelen. Direct na afloop vindt de prijsuitreiking plaats. Tevens klepelhangen en Kop van Jut voor de oudere
jeugd op het Gasthuisplein, ter
hoogte van het Cultureel Centrum.
Het klepelhangen heeft een wed-

ZRB krijgt 40 mille krediet
ZANDVOORT De Zandvoortse Reddingsbrigade krijgt van de
gemeente een krediet van ƒ40.410,- voor de aanschaf van diverse
materialen.
Met het krediet kunnen drie buitenboordmotoren gekocht worden,
een rubberboot, één porto- en één
mobilofoon, een trailer en overlevingspakken. Het bedrag is ruim
ƒ5000,- minder dan dat in de meerjarenraming.
De ZRB verhoogt overigens de
contributie. De aanwezigen op de
onlangs gehouden jaarvergadering
gingen hiermee accoord. Tijdens de
vergadering werd de heer R. Drommel als bestuurslid gekozen. De heren T. de Roode (secretaris) en T.

van Soolingen en R. van Soolingen
(commissarissen) werden herkozen.
Ook nieuwe ploegleiders voor de
strandwacht in 1989 werden door de
brigade ingehaald. Voor post Piet
Oud zijn dat Rob Drommel en Marcello Geerts, voor post Ernst Brokrneier: Henk van der Mije, Ron van
Soolingen en Patric Vos. De voorzitter maakte er ook nog melding van
dat de ZRB in september weer in het
zwembad De Duinpan kan gaan trai-

Reanimatiecursus start binnenkort
ZANVOORT - Op initiatief
van de heer P.C. de Leeuw start
eerdaags, onder het motto 'Je
kan niet wachten op een arts of
een ambulance', een cursus reanimatie. De cursus leidt de
deelnemers op om juist te kunnen handelen, wanneer zij geconfronteerd worden met iemand die getroffen is door een
acute hartstilstand.

het Beatnxplantsoen. Over de exacte
startdatum kan de heer De Leeuw
nog geen mededelingen doen, maar
hij verwacht daar zeer binnenkort
duidelijkheid over te kunnen verschaffen.
De kosten die aan de cursus zijn
verbonden, bedragen 25 gulden per
persoon. Dit in verband met het dure
oefenmateriaal waarvan gebruikt gemaakt wordt. Iedereen vanaf 15 jaar
kan zich opgeven bij de heer P.C. de
Leeuw, Herman Heyermansweg
De lessen worden gegeven in een 1/33. Telefonisch is hij te bereiken
zaal van het medisch centrum aan onder nummer 02507-16085.

Uit het hart gegrepen verhalen in
nieuwste aflevering van De Klink

Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen, m.m.v. Jongerenkoor
Kindernevendienst/Crèche
Donderdag 4 mei, Hemelvaartsdag, Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: ds. C.P. Hoekema,
Periode: 18 - 24 april 1989
Heerenveen

Zandvoorts
Nieuwsblad

Viering Koninginnedag groots van opzet
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• Een interieuropname van de voormalige Lunchroom Carels.

beeld komt, indien enigszins mogelijk, voor de jaarlijkse genootschapsavond over uit zijn huidige woonplaats De Steeg/Rheden en nooit
met lege handen. Dit keer was het
een foto die vanwege de curiositeit
werd afgedrukt in 'De Klink'. Het
betrof een auto-ongeluk op de hoek
Zeestraat/Haltestraat anno 1922 en
het was het eerste ongeluk dat zijn
vader, inspecteur Vreman van de
Zandvoortse politie, meemaakte.

Ondertrouwd:
Roomskatholleke Kerk:
Krom, Karolus Petrus en Jeeninga, Postbode Weber
Vrijdag 10.00 uur: E.V.
Zaterdag 29 april: i.v.m. viering Ko- Hendrika Maria
Mevrouw Landman-Weber uit
ninginnedag geen kerkdienst
Haarlem stuurde een foto van het
huwelijk van haar ouders en wist
Gehuwd:
Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. Caeci- Bisenberger, Peter Marcel en Laar- van het merendeel van het grote geliakoor, H. Kaandorp, tevens kin- man, Marjon
zelschap de juiste namen en geboorderwoorddienst
Heidebrink, Peter en Van den Nulft, tedata te noemen. Eén van de aanDonderdag 4 mei. Hemelvaartsdag, Dirkje
wezige familieleden was Ernst Weber en veel ouderen zullen zich deze
10.30 uur: Eucharistieviering, D. Drjsympathieke postbode, wonend aan
ves.
Geboren:
Jasper, zoon van: Paap, Adriaan Jo- de Duinweg, nog goed herinneren.
Kerk v.d.Nazarener, Zrjlweg 218, hannes en Vergers, Monique
Robert, zoon van: Van Huizen, VinOok de niet meer in Zandvoort
Haarlem:
centius Gerardus en Van der Leden, wonende Dirk Keur leverde een kosZondag 09.30 uur:
Zondagsschool/b rjbelgespreksgroe- Catharina
telijke bijdrage voor 'De Klink'. Hij
beschrijft de wandeling die hij als
pen
10.30 uur: Morgendienst, ds. J. Over- Kimberly Rosalie Mary, dochter kind op Nieuwjaarsdag maakte om
van: Buijen, Hermanus Petrus Hen- buren, familie en kennissen zijn besduin
19.00 uur: Avonddienst, ds. J. Over ricus Maria en De Jong, Alida Wil- te wensen aan te bieden. Ieder jaar
opnieuw was het een wandeling die
duin
helmina
hem geen windeieren legde.
Donderdag 4 mei, Hemelvaartsdag,
10.30 uur: Morgendienst, ds. J. Over- Charlotte Johanna Laura, dochter
van: Goode, Hendrik en Molenaar,
duin
Bomschuiten Bouwclub
Marie Charlotte Desirée
Deze 'nieuwjaarsdag-route', vormt
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
een stuk historie omdat de heer
Smedestraat 37 te Haarlem.
Overleden:
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag Van Schie, Margaretha, oud 83 jaar Keur er in slaagde de vroegere Zuidbuurt en tal van Zandvoorters, com19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, Koper, Cornelis, oud 72 jaar
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. Kuiper, Albert Cornelis, oud 81 jaar pleet met bijnamen, weer in de herinnering terug te roepen.
023-244553.
Schroot, Belina Cato, oud 77 jaar

Verder vermeldt 'De Klink' de
grootse plannen van de Bomschuiten Bouwclub om het Zandvoort van
een halve eeuw geleden na te bouwen.
Niet zomaar een paar huisjes en wat
gebouwen, maar Zandvoort van toen
met alles erop en eraan.
Het wordt een werkstuk op schaal
ter grootte van twaalf vierkante meter en het bestuur doet een vriendelijk beroep op de lezers om documentatie-materiaal in de vorm van
foto's, bouwtekeningen en dergelijke ter beschikking te stellen.
Al met al is het aprilnummer van
'De Klink' beslist de moeite waard
en met het publiceren van een paar
interieurfoto's van Lunchroom Carels (thans de Hema) heeft de redactie ongetwijfeld in de roos geschoten.

strijdelement waardoor er prijzen
zijn te winnen.
Van 14.30 tot 15.30 uur: paardenshow met carrousselrijden, springen rassenshow door de carrousselgroep van Ruitersportcentrum
Zandvoort, op de Prinsessewes. Dit
belooft een groots spectakel te worden, mede dankzij de belangeloze
medewerking van de firma J.G. Nelis, die het wegdek gratis met zand
bedekt. Daardoor kunnen de deelnemers het uiterste van hun kunnen
vertonen.
Van 15.30 tot 16.30 uur: straattekenen op het schoolplem van de Hanme Schaftschool. Direct na afloop
vindt de prijsuitreiking plaats. Een
'deskundige' jury, bestaande uit de
dames Van der Heijden, Aukema en
Harkamp, en de heer Molenaar,
wijst de prijswinnaars aan.
Van 16.30 tot 18.00 uur: kruiwagenrace met hindernissen, op de Prinsesseweg waar tevens ingeschreven
kan worden. Direct na afloop vindt
de prijsuitreiking plaats.
Van 20.00 tot 22.00 uur: Taptoe op
de Prinsesseweg, waaraan deelne-

VERENIGINGSNIEUWS
uur; woensdag 31 mei v.a Leidsevaart/hoek Westergracht, vertrek
Vereniging Vrouwen VanNu 09.15 uur, en v.a. Delftlaan/hoek Klehoudt dinsdag 2 mei een kontakt- verlaan, vertrek 09.30 uur, naar
ochtend. Deze vindt plaats in hotel Santpoort en Oud Velsen
Triton, aanvang 10.00 uur. Er is geleVoor 10 tot 12 mei is een busreis
genheid tot intekenen voor de
avondtocht, museumbezoek, wan- naar Groningen georganiseerd. Via
deling Amsterdam en bezichtiging Holterberg, Hardenberg en Coevorvan het Vendoradopark. Bovendien den reist men naar Ter Apel. Daarna
zal de heer Louis v.d. Mije dia's ver- gaat het door via Boertange en Beltonen over bouw en aanleg van het lingwolde naar hotel Royal York m
Winschoten. Donderdags maakt
bungalowpark.
men een uitstapje naar Groningen,
met een lunch en een boottocht aan/op het Paterswoldemeer. Vrijdags
bezoekt men Appingedam, Roodeschool, Uithuizen, Warffum en keert
men via Norg en Assen terug naar
De Nederlandse Vereniging van huis.
Huisvrouwen afd. Haarlem e.o. orgamseert komende maand drie fietstochten vanuit Haarlem: woensdag Informatie kan men krijgen bij dhr.
Keuning, 02523-76637, of bij
3 mei v.a. Schipholweg/hoek Schal- K.J.B.
kwijkerweg over het nieuwe fietspad de dames I.M. van Dugteren,
naar Hoofddorp en recreatiegebied, 023-351346, en C.E. v.d. Linden,
vertrek 09.15 uur; woensdag 17 mei 023-254490. Beide dames geven ook
informatie over de rondreis per bus
v.a. Prins Bernhardlaan/hoek Am- naar
Duitse Frankenland, van 25
sterdamsevaart naar recreatiege- tot 29hetseptember.
bied Spaarnwoude, vertrek 09.15

Vrouwen VanNu

Ned. Vereniging
van Huisvrouwen

Woningbouw voor ouderen
intentie plan Zwarte Veld
Vervolg van pagina l
De inititatiefnemers van de Buurt-Werkgroep hebben de andere omwonenden uit de wijde omgeving benaderd om zich bij hun groep aan te
sluiten, hetzij actief, hetzij als sympathisant. Naar aanleiding van het
Beleidsplan Dorpsvernieuwing verwachten zij dat er voor de hele buurt
een nieuw stedebouwkundig plan
wordt gemaakt, met mogelijk
nieuwbouw op bestaande of vrij gemaakte open plekken, wegverleggingen en wijzigingen betreffende parkeergelegenheid, groenvoorzieningen en speelterreinen. Daarbij sluiten zij niet uit, dat gronden onteigend en bestaande woningen of
gebouwen gesloopt worden.

Parkeergelegenheid
De gemeenteraad ging dinsdagavond accoord met het nemen van
een voorbereidingsbesluit voor het
Zwarte Veld inclusief het parkeerterrein aan de Prinsesseweg. Indien
de provincie een verklaring van geen
bezwaar afgeeft, kan er vrijstelling
verleend worden van de bepalingen
van het daar geldende bestemminsplan. PvdA-fractievoorzitter Bloeme
had wel moeite met de geplande parkeergelegenheid, omdat het aantal
plaatsen volgens hem flink afneemt.
Bij een vergelijking tussen de huidige en de nieuwe capaciteit moet volgens hem het aantal auto's meegerekend worden, dat op een drukke dag
langs de busbaan staat geparkeerd,
ook al zijn dit geen officiële plaatsen. "Ik heb de geparkeerde auto's
op een zondagmiddag geteld", vertelt hij achteraf, "en ik kwam toen
op een totaal van 220". Volgens hem
komt het nieuwe aantal parkeerplaatsen op 160 tot 170 (volgens Publieke Werken 190), en daarbij wijst
hij erop dat, door de bouw van de
drieëndertig woningen, het aantal te
parkeren auto's zal toenemen. Hij
drong er dan ook op aan, bij de
bouwplannen voor Oranjestraat en
Zwarte Veld en het herinnchtingsplan Prinsesseweg zo goed mogelijk
gebruik te maken van de locaties
voor het creëren van extra parkeervoorziemngen
In het bouwplan is een klem deel
van het aantal parkeerplaatsen aan
de Oosterstraat gepland. Deze straat
wordt iets naar het westen verlegd
en komt dan uit op de Willemsstraat. Het speelterremtje wordt verplaatst naar de overkant, waar tevens een strook groen komt.

ers zo

was gesproken over de bouwplannen, namelijk het realiseren van woningen voor ouderen: "Nu heeft het
college zich tot nu toe nog steeds
niet duidelijk uitgesproken dat deze
locatie daarvoor geschikt zal zijn en
dat daar ook inderdaad bestemming
aan gegeven zal worden". "Het college mikt echt op woningen voor ouderen", luidde het antwoord van wéthouder Van Caspel, "omdat dit in
Zandvoort nog de enige locatie is,
waar woningbouw voor deze categorie inwoners zou kunnen worden gesticht. Wij zullen onze uiterste best
doen om dat te bewerkstelligen".
Voorts vroeg Bloeme zich af of de
uiterste datum, l oktober, wel gehaald wordt, indien de huidige procedure wordt gevolgd. Voor die datum moet namelijk begonnen worden met de bouw, wil men de hiervoor benodigde contingenten met
verliezen. "Gelet op de principiële
bezwaren tegen deze bebouwing
vraag ik mij af of we die datum halen
als we deze procedure voortzetten".
Van Caspel had, 'gezien de ervanngen in het verleden', goede hoop dat
genoemde datum gehaald wordt.
Voor inhoudelijke punten verwees
hij verder naar één van de komende
vergaderingen van de commissie
voor Publieke Werken.

Alternatieven
Het CDA zal eventueel inhoudelijke kritiek in een later stadium naar
voren brengen, zo liet mevrouw
Paap weten. WD-raadslid Joustra
sloot zich gedeeltelijk aan bij de vorige sprekers en GBZ-raadshd Landman vroeg zich af of het geasfalteerde terrein achter de Hannie Schaftschool m de toekomst voor bebouwing in aanmerking komt Volgens
Van Caspel is dit echter niet mogelijk omdat er niet gebouwd mag worden binnen vijftig meter van een begraafplaats. "Bovendien zou de mspecteur van de volksgezondheid
daar zeer zeker negatief tegenover
staan", aldus de wethouder Hiermee was één van de alternatieven,
aangedragen door omwonenden van
het Zwarte Veld, van de baan.

Hun bezwaarschriften waren overigens 'strict genomen' prematuur.
Volgens Van Caspel zal het college
hierop wel antwoord geven en hen er
bovendien nadrukkelijk op wijzen,
wanneer de procedure zover gevorderd is, dat de bezwaarschriften
kunnen worden ingediend. Het doel,
bouwen voor ouderen, heeft volgens
hem zeker de instemming van de
Ouderen
bezwaarmakenden, "maar de wegen
Bloeme herinnerde het college zullen uiteengaan als het gaat om
aan de intentie waarmee destijds het kiezen van een locatie".

Dommel
HOE KE'_K5EI-J ZE TOT \ «XSENS M'J BOUWEN
SCHEEPJE IN I7IE FLE5' J 2E MEf METEEN IN
PE R-ES M
PINCET

men: Tamboers- en trompetterkorps Ahoy uit Rotterdam, Jeugdshowkorps Kunst en Genoegen uit
Leiden, Drumfanfare De Rijntamboers uit Zoeterwoude en Showband De IJmuider Harmonie
Vanaf 21.00 uur: Swinging Sixty's
Oranjebal in het Gemeenschapshuis
(waar gratis kaarten zijn af te halen)
georganiseerd door Ap van de Mooien en Henk Jansen Oranje kleding
gewenst Genoeg vertier dus deze
dag, voor jongeren, 'oudere-jongeren' en ouderen, waarvoor (met uitzondenng van het Oranjebal) het comité hard heeft gewerkt. In september beginnen trouwens alweer de
voorbereidingen voor de nationale
feestdagen in 1990, waarop ook Bevrydingsdag gevierd wordt Mensen
die willen meewerken aan de organisatie daarvan, zijn van harte welkom
om zitting te nemen in het Comité
Viering Nationale Feestdagen Zandvoort Inlichtingen hierover
zijn te verkrijgen bij voorzitter A
van Eist, tel. 13702, of bij: Imca Faber, 17357, J G.A. Worst, 10026, J F.
Hollander, 61504, Mia Paap, 13909.

MISSCHIEN MAKEN ZE BERST
HET SCHEEPJE EN 0LAA5T EEN
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FLES CMHEEfsl
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Alfa Romeo
ALhA HOMbü ALFETTA 20
1980 prijs n o t k
Tel 0206629260
Alfa Romeo Alfa 33 1 5 Tl b]
april 1987 zwart 46000 km
vrpr / 18 000 Tel 02990
43777
Alfa Sud B| 82 Grijs
4 drs LPG APK aug 89
Tel 020994472
RIVA AMSTERDAM NOORD
Het juiste adres voor een
eerste Mas occasion t m 30
april uitgestelde betaling van 6
maanden tegen 0°° rente

ALFA 33 1 3 S bj 88 35 000
km 1e eig Garagebedr van
Es F van Almondestraat 20
telef 020 185786
Alfa 33 blauw 1 3 bj 7 '86
33 000 km leeig ƒ 12500 na
1800 u 020363787
Alfa 90 Quadnfoglio
1 86
ƒ20750
Autobedrijf VAN DER POUW
Tel 02940 15110
ALFA GTV 6 2 5 injectie apk
gek bj 81 kleur wit ƒ7250
Tel 02503 12189

AMC
AMC Pacer 79 6 cil autom
gel ramen schuifdak met br
APK S 89 ƒ 4500 02968 92700

„SHOWROOM",'
de nieuwe autorubriek
voor Amsterdam

AUDI
Audi-Centrum
TREFPUNT VOOR
AUDI RIJDERS

80 1 8 N
87
80 1 8 S roodmet
88
80 1 8 wit 5 bak
88
80 1 8 S grafiet
88
80 diesel roodmet
88
90 2 2 E Ouattro
85
100 75 pk wit
84
100 turbo 200 look
88
100 CC diesel
87
100 CC 2 3 E rookzilver 86
St=eds keuze uit ± 35 nieuwe
en gebruikte Audi s

Autovroon
Audi VW dealer

Nieuw adres
CONTACTWEG 47
Tel 020869611
Amsterdam Sloterdijk
Tevens Autovroon
Loo v Deysselstr 77
Tel 020 113119
in werk Prachtst verk Audi 80
cc DIESEL 3 85 4 drs
ƒ12250 Info 030 285050

Quattro
Audi 80 bj 84 met alle opties +
spoiler, wit m z g st Vr pr
ƒ18500 020 177301 na 16 u
T k Audi 100 CD (Avant) 5 E
2 2 i APK 3-90 I z g s t Pr
n o t k Tel 0223045138
T k AUDI 100, GL5E, APK 12
89 bj 78 136PK vrpr ƒ1500
Tel 0299030603

100 S 2 3 1 87 LPG ƒ32 500
Autobedrijf HANS MAFAIT
02940 13044
4 drs Audi 80 1 6 diesel '/z 83
114 000 km gr metall APK 9
89 vrpr ƒ 7 750 023335184
Audi 100 5LS blauw m 80
APK t m 3 90 m perf cond
ƒ2250 020851020410063
AUDI 100 84 zeer verzorgde
en comf wagen 1e eig regel
matig m garage onderhouden,
ANWB keur
mog
Slechts
ƒ12950 Inr en fmanc mog
02990 35957
Audi 100 AUTOMAAT 11-'83
nieuw model, wit schadevrij
ƒ 11 750, 08385-20651
Audi 100 CC mj 5-85 68000
km (g)een koopje Inruil mog
Moet u zien Tel 02520-15234
Audi 80, 1985 met Ipg ƒ 14 950
RIVA AMSTERDAM NRD B V
020-361153
AUDI 80, automaat, zilver met
bj 80, ƒ 3250 Autobedrijf EUROCAR
0250339292/41200
AUDI 80 automaat zilver met,
bj 80 ƒ3250Autobedrijf EUROCAR
02503-39292/41200
Audi 80 CC 4-drs 3/86,
5 versn, km 115740, ƒ 19800
VW-AUDI-DEALER
AUTOWEGMAN, 02940-14451
T k z g o h AUDI 80 GLS, b j
1980
APK-ANWB, km st
120000, vrpr ƒ2500 Tel 020711854

Austin
Garage Davidson, off. Austin Rover dealer
alle occasions - volledige garanties - v a ƒ 2000
020361698/370793 APK Keuringsstation
Metro Surf 3-85
ƒ6900
J LANCKER B V
Hogeweyselaan 215 Weesp
Tel 02940-16619
Off Dealer Austin Rover
DAVIDSON Mini 85 Mini 86de
Mini specialist 020-361698
T k a Austin Metro kl blauw,
bj juni 83 apk jan '90 i g st
ƒ2500 Tel 020185572 na 18
uur Marcel

Austin Metro LS spec, 6-'84,
blauw, sunroof, m perfekte
staat, ƒ 5 950 020-312858
AUSTIN MINI MAYFAIR, met
blauw, bj '86, ƒ 7950,Autobednjf EUROCAR
02503-39292/41200
MEASTRO
16
MAYFAIR
23000 km 1 86 ƒ12750
Tel 020-133579
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Autobedrijf Hagenaar BV

Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Telefoon 020-71 34 57

SfcN (

, LPG, t,.- - „(d rr - - «wt,
'dtiu-s!« uti'öfiring, groen j ranke,,'

Er is al een FSO met 3 jaar garantie v a ƒ 10 499,- incl BTVj
U kunt ook terecht voor occasions

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
BMW 3162-86 63000 km
5 versn Blauw metall Trekhaak Tel 0297725200
BMW 316 85 1e eig Perf
staat Silverbeige 74 OOOkm
ƒ17500 Tel 0297566532
BMW 316,86,69000 km/ 21950
BMW 316 86,42000 km/ 26950
BMW 316 88 22000 km/29995
VAGdealer Pouw Zaanstad BV
Esdoornlaan 40 Wormerveer
075281343 1 jaar garantie
BMW 316, bj 12-79, APK tot 290, beige, vinyl dak, dubb
kopl, LPG, ƒ 3350 020-996615
BMW 316 bj 78 Zender
gespl, br banden + velgen
Am grill Oranje Opknappen
Vrpr ƒ2000 02990-30785
BMW 316, Bronszit, 1/87
BMW 316, wit, 4/87
BMW 316, Cosmos, 9/86 LPG
BMW 324 D, wit, 6/87
BMW 324 TD, wit, 7/88
BMW 524 TD, Cirrus, 11/87
Golf GTI spec 2/88
LET OP
BMW 525 l, Demo, 1/89, Diamant, zwart met, 10 OOOkm
BMW Dealer - Auto Zaanstad
B V , Dr H G Scholtenstr 45,
1508 EB, Zaandam
Tel 075 - 3519001
BMW 316 met blauw, bj '83
met LPG ƒ 9950,Autobednjf EUROCAR
02503-39292/41200
BMW 316 nw mod , 4-'83, in
zeer goede st, beige, schuifdak, getint glas, radio enz
ƒ 9999,- tel 020-209705
BMW 320, 4 cyl, goede auto,
veel access APK, ƒ1450
02993-65815

Let opm Zeer goede BMW
520, m 1980, zeer compleet,
leen olieverbruik, / 1950,
I23-263765
Super occasion BMW 745i,
aut airco , ABS, getint glas,
elektr ramen en buitenspiegels, 4 hoofdst, computer radio-cass , grijs/blauw metall,
Pullman bekl, nwe motor, m
'82 Ziet er zeer goed uit APKgek sept 89 Vrpr /13800
Tel 02968-95082, 020 191454

T k pracht Citroen, BX 1 ö l rs,
m 84, ƒ7450 El schuifdak
APK 7/89 m perf, st
020 968216
T k a Citroen 2CV, b j '82, m
zeer goede staat APK gek
Tel 072-333731
T k a Citroen Visa Club II, bj 382, APK 7- 89, m zeer goede
staat Vr pr f 1900 020-327446

Te koop BMW 1502 van '75,
citroengeel De auto is geheel
gerestaureerd nieuwe lak onderdelen, motor enz De auto is
getaxeerd voor ƒ 6000, vr pr
nu ƒ4250 Tel 020142464
Te koop BMW 318i, 1e eigen ,
m perf staat, ƒ 8750
Tel 02968-92752
T k BMW 3181, b j 84, autom ,
LPG, tr h , d gr, zojst 10000 km
brt ƒ 17000, 075 288836

T k Daihatsu Charade TS, Bianco, 3-'87, radio/cass, vr pr
Daihatsu-dealer, ruime keuze ƒ 12 500 Tel 02977-24928
m nw en gebruikt, APK-stat
klaar terwijl u wacht, onderde- Daihatsu Charada Turbo diesel
len etc Parklaan 129, Haarlem Van '87 Schellmgwoude BV,
020-323600
Info 023-312450

BMW 520 l, '74, 130000 km,
lekke koppakkmg, ƒ 1000 Tel
020 235072
BMW 520i, 4 drs met LPGmstall, BMW sportwielen 5
bak, verkeerd m st v nw,
ƒ25000,- Garage FEENSTRA,
lid BOVAG, tel 023-375000
BMW 528 AUTOMAAT, bj '76,
2e eig , getint glas, schuifdak,
perf st, APK, prijs n o t k
Tel 020-209705

BMW 5-serie B7 Turbo Alp nw
motor, b j 79 Schellmgwoude
BV Tel 020-323600
BMW 728 autom , groen met
Rijdt 100% Sch dak, sportwieBMW 325i, 2-drs, 32000 km, len, m 79 ƒ 3750 020-320657
1987, div extra's, mruil-garan- BMW 728 l, automaat, bj '83,
tie Tel 02977-25078
116000 km, groenmet, exBMW 5 serie B7 turbo Alpma tra's, schuifdak, l metalen velnieuwe motor '79 Schellmg- gen, stereo inst, 2 elektr spiegels e v , getinte ramen, m
woude BV 020-323600
staat van nieuw ƒ 15750, 2 jr
BMW 518, LPG, APK 90, brons garantie, mr /fin, Dolman Aumet, in nw st, stereo, m 80 to's Wilnis Tel 02979-84102
ƒ3750 020-320657
BMW wielen
BMW 520 autom, mod '83,
oud model bj 80 Rijdt 100% HOOGENDOORN Autobanden
02975 64708 of 02979-81363
ƒ3750 020-320657

Chevrolet
Diesel Pick-up '80, APK, grijs
kenteken, perfekt, 100 000
km, goed voor camper,
ƒ14500 020-982420

CHEVROLET Chevy Van, bj
'81, 8-cil, autom , LPG ond b
verhoogd dak, vele opties, grijs
kent ƒ14750 02907-2021
Chevrolet pick-up 8 cil diesel,
Weg omst heden Chevrolet '82
Schellmgwoude
BV,
BMW
Chevette, kl zwart, 5-bak,
020 323600
5-drs , kat, 25 000 km , sept
316 bj 82 Lapisblauw
T k BMW 520I bj, 82, d blauw '86, kent 24-4-'88, / 10 900 MALIBU Classic Coupé 8-cil
Aut, schuifd , 78, APK, i z g st
NETTE auto ƒ6950
met km ± 87000, APK, 390, 035-45292
Prijs ƒ 2750 Tel 020-880663
Tel 02907-2021
l m velg Zeer mooi 020-998015
315 bj 82 BAHAMABEIGE, T k BMW 525 i model 84
Chrysler
w w glas Zender grille sp vlg 133000 km ABS remsyst,
ƒ6750 Tel 02907-2021
boordcomputer APK Vr pr
Tot 30 juni aantrekkelijke
Autobedr ZEIJINGA voor uw
BMW 1502 77 APK 4-90 nwe ƒ10800 02502-9283
introductiekorting
Chrysler, Wieger Brumlaan 73,
banden
mot mech
100% T k van part zeer mooie BMW Uithoorn Info 02975-62055
Tel 020-6658686
'
ƒ1750 Tel 075-352940
316, 4 d , kl rood bj eind '84
ƒ13750 020-796360
Citroen
633 CSi m 82 bordeauxrood
met sp vlg zwart leer int WIJ POETSEN uw auto m
showroomconditie
buitenzijde
CITROEN 2 CV 6, bj 11-82, Citroen VISA, bj 84, rood,
electr ramen i z g st Vr pr
+ interieur natbehandelmg, 84000 km APK tot 4-90, nwe i z g s t
ƒ18500 Tel 029072021
ƒ4250
Tel
motorruimte ontvetten +• remi- uitl trekhaak ƒ2450
316 m 85 rookzilver 1e eig, gen Maak ook kennis met Na 17 00 u Tel 02155-24222 02907-2021
80000 km
w w glas als onze LDS behandeling welke
2 CV 6 3/86
ƒ7500
NIEUW ƒ16500 02907-2021
EVT 2 JAAR GARANTIE
uw lak beschermt voor mm Citroen 2 CV6 Charleston, grijs,
5-'84, 56000km,apktot5-'90,
MEERGARAGE
320 m 82 met blauw w w stens 12 maanden Prijs v a ƒ9500 Tel 020-340369
Lmnaeuskade 5-6, Adam
glas spvlg i z g s t ƒ6900 ƒ 125 excl BTW Inf tel
Tel 020-929548
020 - 851020 - 410063
CITROEN 2CV6, 83, l blauw,
Tel 029072021
mooi
en
goed,
48000
km,
2
CV
6,
4 deurs 3/82 bl
Zeer mooie BMW 323 l 1/84
AUTO BARMAN B V
86638 km ƒ 1900
kleur rood 60 000 km ƒ21 500 ƒ3250,- 023-272918
BMW DEALER
CVW-AUDI-DEALER
Autobedrijf HANS MAFAIT
Citroen 2CV6, bj 9- 82, apk tot
BMW 524 TD ED uitvoering 86
0294013044
9-1989 In goede staat pr AUTOWEGMAN, 02940-14451
BMW 525 E automaat 1986
ƒ2250 020861073
2 CV 6, bj 86, wit, 24 000 km
BIVW 520 i met extra s 1986 BMW 735 i zwart 87 vele
extra s 44 000 km interessan Citroen ATHENA, t '82, LPG, ƒ5950- SUZUKI AMSTELWeesp Tel 0294015231
te prijs Kimman Stadhouders antr APK, zeer goede wagen, STAD, tel 020 799100
BMW 315 82
kade
100
Adam
Info slechts ƒ 2750 02990 35957
AANBIEDING' Veerboden op
020 924244
020 790975
CITROEN BX 19 DIESEL wit, druk brengen bij de Citroenspecialist m Zaanstad compl
bj 85 ƒ 11 950,
v a ƒ 120 met 1 jaar garantie
Autobedrijf EUROCAR
Vraag tevens naar onze inruil0250339292/41200
auto s 075-281193/353788
1TROEN BX, LPG, mei 86,
lichtblauw nw s t , ƒ 11 500 - Acadiane Citroen 82
km 55 000 Prijs ƒ 2500
023-272918
Tel 020768305
1
:itroen BX TRS m 86 kleur
Autorubn^ SHOWROOM verschijnt elke vrijdag m
BX
1 4 RE 4/84 ƒ 10 900
rood 43 000 km elektr ramen,
Het Parool
BX 1 9 GT 4/85 ƒ 16 750
;entr deurvergrendeling,
Daarnaast elke week m alle edities van Weekmedia t w
Autobedrijf HANS MAFAIT
nieuwe auto ƒ 14 750, 2 jaar
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
02940-13044
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam
garantie mr /fin Dolman AuNieuv.sbldci de Purmer de Zaanse Gezinsbodc de Nieuwe
Citroen 16 TRI 7-'87, goed ont o s Wilnis Tel 0297984102
Wecsper f'uider Post
Citroen BX TR diesel TURBO, derh grijs metallic, 66 000 km ,
Badhorv^sc Slotense Zwanenburgso HalK-.egse Courant
mei 88 29000 km stereo, ƒ20500 Tel 035216575
AmstoKeens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde
met sportvelgen achterspoi- Dyane 6 b| 72 1e eigenaar
V"ner Aalsmeerder Couranl Hoofddorps
ler, ƒ 32 950 Fiat dealer
Nieu/.sblad Vonneper NieuASblad en Zandvoorts
APK gekeurd Sept '88 ƒ 500
Vermei) tel 0297562020
Nieu.'.bblad
Tel 0346561694
Uithoorn
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
In s t v n w Citroen DX 19 RD
ITROEN CX 25 l Palace, auto- diesel Break prachtige ruime
Telefonisch ;an maandag l m vrijdag tussen 8 30 en 2000
maat bj 83 rookzilvert pull- combi kl wit, org fabneks imuur T°l 020 665 86 86 Fax 020 665 63 21
Schnftoli|l- Vul de bon m en /end deze aan SHOWROOM
man mter meest compl uit- perial, 5 bak enz Zien is kopen
Postbus 156 1000 AD Amsterdam Afgeven kan ook Het
voermg ƒ 8950 - Autobedrijf Bovag gar bew ƒ18500 GaParool Wibautstraat 131 of Rohn 110 Amsterdam
KONIJNENBERG. 023-360133 rage T van Enkhuizen Eiken01 bij de \olgende Weekmediakantoren Amstelveen
itroen Cx25GTI 83 Zeer gd laan 42 Krommenie 20 mm
Doipsstiadt 54 56 Purmerend Weerwal 19 Uithoorn
onderh excl uitv sportmodel, van A'dam Tel 075 286598
S'ationsstraat 70 Weesp Nieuwstraat 13 Zandvoort
zilv met Alles
eclectr
+ KNAP off Citroen DEALER NH
Gasthuisplein 12
sch dak nwe banden Geen Citroen BX beige 60000 86
oest, geen probl Echt m Citroen BX, groen 81000 85
Alle opdiachten (zowel telefonische als schriftelijke) die voor
perf si' ƒ9000 APK gek!
dinsdag 1600 uur of donderdag 2000 uur in ons bezit zijn
Citroen BX, blauw, 52000 '87
/Veg omst weg 0208534860
.vorden de volgende dag reeds geplaatst Totale oplage
Citroen BX bruin 77000 86
730 000 exemplaren
ITROEN VISA CLUB rood, bj Citroen BX, crème, 91000 86
aug 79 absoluut geen roest Citroen BX, blauw, 72000 86
Wat kost een advertentie m SHOWROOM?
APK aug 89, ƒ1250 Tel Citroen BX, beige 41000 87
3 regels
/ 25 '
Paltrokstraat 17, Zaandam
020-451091
Voor elke e y tra ieg°l ƒ 11
075 178051 3Mnd Bovag gar
mm prijs
ƒ 567
itroen Visa II, 11 RE, half 86,
mm prijs met vignet ƒ 6 10
40000 km spierwit ƒ8450 MOOIE BX 16 TRI 87 LPG
Tel 02907-3455 Zwanenburg 82 000 km, wit, verk m abs
Alle prijzen zijn excl 6% BTW
n w s t , ƒ 17450, 0297988272
ITROEN Visa II, half 86,
Voor meer inlormatie of advies bel
1e eig , 30000 km , bordeaux MOOIE BX 16 TRS, LPG, bj 6ood Auto is m werkelijke 84, v v el ramen, c v get glas
nieuw
staat
ƒ 7450 etc , blauw met ƒ 9750,Tel 020-979594
02907-3455 Zwanenburg
Te koop Citroen DS21 1974,
CSA 82 vr pr ƒ 1750
prima staat stuurhuis lekt vasAPK nov 89 020 473847
Tot 30 |uni 1989 op de/e prijzen 50°° introductiekorting
te prijs/2 000 Tel 020340735
Na 1700 uur

665 86 86
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T k BX - 19 - TRD, 3-84, wit
Goede staat 125000 km
P r n o t k Tel 020-6680725

T k Citroen CV 6 Club, bj nov
'85, 32000 km, grijs Vrpr
ƒ5800 Tel 075-211882
T k Citroen HY, b j 1979 met
60 dgn kaart, pr ƒ 1500 Tel
04763-1842

Daihatsu
AUTO GUIT

Dodge

Daihatsu CHARADE Diesel TS,
t '86, 45000 km, 5 versn,
schadevrij, 3-d , si ƒ 7950 In- Autobedr ZEIJINGA voor uw
Dodge, Wieger-Bruinlaan 73,
ruil, fm 02990-35957
Uithoorn Info 02975-62055

Fiat
Fiat 127 Van Stationcar, bj '84
met zijramen, i z g s t , 1e eig
Vr pr ƒ3250 02907-2021
Fiat Panda 45, m 84, blauw, vr
pr ƒ3950 Tel 02907-2021
Fiat Panda 34, m 83, rood
ƒ3000 02907-2021
Fiat 127 1050 5 versnellingen
'85
Schellmgwoude
BV,
020-323600
Fiat 127 1050 5 versn, b j '85
Schellmgwoude BV
Tel 020-323600
FIAT 127, bouwjaar 1979, APK,
nov 1989, mooi en goed autootje, ƒ 1450 Tel 020-925276
FIAT 127 VAN DIESEL, grijs
kent, rood, ƒ 2950,Autobednjf EUROCAR
02503-39292/41200
Rat 127-VAN 1050 cc, 1985,
APK 1990 LPG 70 liter, rood,
rijs kenteken Zuinig en fraai
4250 Tel 020-251474
Rat 132 2000 Aut 80 LPG,
trekhaak APK gek Nette auto
ƒ1750 Tel 02972-3740
Rat 133 '76 Geen roest Als
nieuw
APK
Pnotk
020-970248 na 20 00 uur
FIAT 1600 CL stationcar, bj
'82, apk 3-'90, sport w , erg
mooi ƒ 2750 Tel 020-159549
FIAT PANDA 34, APK t/m okt
'89 Bouwjaar mei 83 ƒ 3750
Tel 020-340112 uur
Rat PANDA 34, wit, bj '85,
38 000 km , prima staat Vr pr
ƒ5700 Tel 020-414856
FIAT Panda 34, 11-'84, apk,
zwart, 36000 km, radio/cass
ree ƒ5250 Tel 020-927128
FIAT Panda 45 CL, b] '86, apk
3-'90, m perfecte staat, pr
n o t k Tel 02520-18507
FIAT RITMO 70, 69000 km,
'83, ƒ6650- RIVA A'DAM
NRDBV Tel 020-361153
Rat Ritmo 85 S '83 1e eig
goed
onderh /schadevrij
Vr pr ƒ 5500 Tel 020-832583
FIAT SPECIALIST
Biedt aan Panda's en Uno's
v a '84 t/m '87 met Bovag gar
Uselstraat 69-73 bij Churchillln
nw zuid Tel 020-6624729
FIAT Uno 45 van '86 (fire),
47 000 km , tweezitter, z g s t ,
rood ƒ 7500,- 0206001604
FIAT UNO 55 S, 5 drs , bj 3-'85,
APK tot 3-'90, i z g s t , vrpr
ƒ9000 Tel 020-438728
RAT Uno 55S, 9-'84, APK t/m 989, 5-bak, blauw, metall,
ƒ7000 0299368994
Rat Uno 60S 5 versn , ww glas,
metaalkleur, 86 Schellmqwoude BV, 020-323600
Rat UNO 75 i e zwart 5/'87 als
nieuw 60 000 km Prijs n o t k
Tel 029083142
FIAT VERMEY B V
Keuze uit ruim 35 occasions
APhilipsweg 13, Uithoorn
Tel 02975-62020
In s t v n w Rat REGATTA 70,
bijna 86, org 51 000 km , kl
blauw, Bovag gar bew ƒ 7850
Garage T van Enkhuizen, Eikenlaan 42, Krommenie, 20
mm van A'dam Tel 075286598
Panda 1000 S zilv met duurste
uitv ƒ9950 Uno 60 S, zilv
met 5-versn , ƒ 9 950 Marbella
Sprint, spiksplinternieuw nu
ƒ 11 995 BIJ SEAT AUTO CENTRUM APC, 2e Schinkelstraat
18-28 Adam Te 020791144
Wegens ziekte Ritmo 75 C 79
l z g st Geen roest 5 al velg
Open dak LPG APK 3-90
P n o t k 020 970248 na 20u

Panda 34 3-85
ƒ 7 500
Panda 34 3-'85
ƒ 6 250
Panda 45 CL 8-'85 ƒ 6 750
Panda 750 L 5-'86
ƒ 8 750
Panda 750 CL 8-'87 ƒ10750
Uno 45 10-86
ƒ11250
Uno 45 Fire 1-'87
ƒ13950
Uno 60 S 3-'86
ƒ 12 250
Ritmo 60 L 3-'87
ƒ13500
Tipo 1 4 DGT 8-'88 ƒ23750
Croma Turbo diesel
1-'87
ƒ32500
Autobedrijf CASPARUS B V
Casparuslaan 1 Weesp
Tel 02940-15108
Panda 45 S, beige, m '82, APKgek , i perf cond , ƒ 3750 Tel
020-851020/410063
PANDA 750L, 3-'86,18 000 km,
rood, 1e eig, ƒ7450 Inl
02520-15081
REGATA 85 Weekend, jan '88,
18 000 km , met + trekhaak,
ƒ21 650 REGATA super diesel.okt '87,57 000 km , met +
stereo, ƒ19750
CROMA 2000 + LPG, aua '87,
49 000 km , met, ƒ 24 950 Div
Demo's, Uno en Tipo Rat
dealer Vermei), 02975-62020
Uithoorn
RITMO 130 TC.abarth 13 L pk,
7/85, kleur wit, getint glas, 5
versn, mag sportwielen etc
ƒ 11 750 Automobielbedrijf D
Terpstra Tel 075-213188
Ritmo 1700 D, 2 drs 4/83,
101253 km ƒ4900
VW-AUDI-DEALER
AUTOWEGMAN, 02940-14451
RITMO 60ES '83 5 versn
trekhk.kmst ± 8 6 0 0 0 i z g s t
Vr pr ƒ4500 Tel 02977-27480
Ritmo 75 CL '79 APK- okt '89
Versn nwe banden, techn
100% ƒ 1200 Tel 020-937969
Te koop RAT 128, sport, '74,
1300 cc, keuringsrapport 1 1 ,
geheel
als
nieuw
Tel
020-6642028, prijs n o t k
Te koop Rat Panda 750 L,
rood, 24000 k, juni '87, radio,
ƒ8950 020-712349/963045
Te koop Rat Ritmo 60 l, '86,
55000 km, ƒ 7600,Tel 02505-1895
TIPO 89 1 4 Demo 6 000 km
ƒ25250 Tel 020-133579
Autobedrijf Weiss
T k Camper Rat 238, zestig
dagenkaart, zien is kopen
Vraagpr ƒ 6 000 APK gekeurd
Tel 02990-33229
T k Rat 127 Bouwj '76 Goedgek tot 14-9-'89 ƒ300
Tel 020-341184/868685
T k FIAT PANDA 45 CL, ong
'86, blauw, APK 2-'90 m nw st
ƒ 7450 Inr mog De Vries Auto's 023-336376/375198
T k Rat Panda, b j m'85, geen
roest, 47 000 km, vr pr ƒ 5 250
Tel 020-974593
T k Rat Panda 750 L, licht
blauw Bouwj '88 16 000 km
Schadevrij ƒ8750
Tel 0215943709
T k Rat Panda zwart, bj '83,
APK 3-'90, km 77000, radio
cass i p s , pr ƒ 3950
Tel 0250335631
T k a mooie FIAT RITMO, 60
CL, 6-'83, APK, weinig km,
mooie prijs Tel 020-880826
Uno 60S, mei '87 Zwart
24OOOkm In absolute nwst
ƒ13500 Tel 02949-4419
WIJ POETSEN uw auto m
showroomconditie, buitenzijde
+ interieur natbehandelmg,
motorruimte ontvetten + remigen Maak ook kennis met
onze LDS behandeling welke
uw lak beschermt voor mmstens 12 maanden Prijs v a
ƒ 125 excl BTW Inf tel
020 - 851020 - 410063

Ford
bscort 1 3 GL 79 autom APK
gr met Nette wgn NIETZEURPRIJS ƒ 1300 evt mr LPG
020121461/0299070146
Escort 1 3 L, 3 drs , m 83,
donkerbl met, nw s t , ƒ 7 250
APC 020791144
Escort 1 3 L 3 drs , combi m '82
APK-gek i pr cond, ƒ5250
Tel 020851020/410063
Escort 1 3, LPG 6-'82 met grijs,
schuifd en getint glas, radio
nwe band /uitl /KONI s APK
6 90, ƒ 6 250 02968 94004

Escort 1 6 CL 1986 - Escort 1 1
• Laser 1985 - Escort 1 1 Laser
1984 (2x) - Escort 1 3 Bravo
1983 (3x) - Sierra 1 6 Laser
1987-Sierra 20 L 1984 Sierra
20 Laser 1986- Volvo 360 2 O
1984

Ford Fiesta 16 D, mod '87,
i z g s t , rood, vr pr ƒ 9650 Tel
02907-2021
ORION 1 6 L, m '86, groen
met, 4-drs , sch dak, w w
glas, 5-bak, m nwe st ƒ 11 750
Tel 02907-2021
SCORPI020CL,m '86, blauw
met, LPG, ong sunroof, w w
glas, 1e eig , i z g s t ƒ 16750
Tel 02907-2021
Taunus 16 L, m '82, \ jnjs met,
2 drs, ƒ 3250 Tel 02 307-2021
Autobedrijf J Jongsma off
Ford Service en Verkoop,
Oranjestr
2-12, Zandvoort
(Centrum) 02507-13360, b g g
16646 (12432) ook Konmgmnedag geopend en zondag open
1300-1700
Fiesta 1 1 Fin II CTX, aut 1988,
Escort 1 3 L, 1985, Escort 1 3
C, 1986, Onon 1 6 L dsl, 1987,
Sierra 16 L, 1986, Sierra 20
GL, 5 drs, 1985, Sierra 2 O L,
1986, spec
aanbiedingen
Fiesta 1100 Fin II CTX, aut,
28 000 km antrac grijs met,
1988, Escort 1600 CL, 5 drs,
25 000 km, l groen met, 1987,
Sierra 2 O L combi, 5 drs, d
blauw met, kantel/schuifd,
1986, Granada 20 L combi, 5
drs , d blauw met, stuurbekr
1985 Occasions incl 12 mnd
gar/APK en 10000 km beurt,
levens ruime keus andere
merken1
AUTOVROON
occasions
FORD Scorpio 20 CL, wit,
ABS, 1e eigenaar, 29000 km,
origineel 1986, ƒ23750
Tel 020-869611
Escort 1100
1-'86
Escort 1100 CL
8-'86
Escort 1100
2-'84
Escort 1100 L
10-'82
Escort 1100 L
2-'85
Escort 1100 L
1-86
Fiesta 1100 Fin
4- 88
Escort 1300
3-'84
Escort 1400 CL
4-'86
Escort 1600 L
1-'86
Escort Kombi
4- 82
Escort 1600 sp
1-'85
Onon 1600 L
12-'85
Onon 1600 L
6-'85
Sierra 1600 L
1-'84
Sierra 1800 L sp
6-'86
Sierra 1600 L
5-'84
Sierra 1600 L
10-'84
Scorpio 2000 CL
10-'85
Scorpio 2000 CL 5-'87
Sierra 2 O CL
4-'87
AUTOBEDRIJF VAN NES
Hogeweyselaan 97 Weesp
Telefoon 02940-15443

Escort 1600, 3 drs 9/83,
68200 km ƒ 9900
VW-AUDI-DEALER
AUTOWEGMAN, 02940-14451
Escort 1600, 3 drs 9/83,
68200 km ƒ 9900
VW-AUDI-DEALER
AUTOWEGMAN, 02940-14451
Escort 55 VAN (bestel) 7-'84,
45 000 km Schadevrij ƒ 4 750
excl BTW, 08385-20651
Escort, 5-drs , gr met m '81,
nw s t , nwe APK, ƒ 5 950
APC 020-791144
Escort Bravo 1300, 3 drs , bj 9'82, groen metall, 55 000 km,
i z g s t ƒ7500 02975-69719
Fiesta 1 1 1-'88
ƒ16500
Autobedrijf VAN DER POUW
Tel 02940-15110
Ford Escort, 13 L, b j 1979,
APK tot mei 1990, prijs ƒ2950
Riva Amsterdam Noord BV,
tel 020361153
FORD ESCORT 1 6 L Bravo'82,
br met, sch dak, sp velg , stereo, ƒ8250 020-822937
Ford Escort 1 6 L, 5-drs combi,
45 000 km , 3 86 inruil mog
Moet u zien Tel 02520-15234
FORD Escort 1 6 L Bravo, 4/'84,
LPG-mstall, blauw met, 5 drs
+ 5 versnel, magnesium velgen, 90000 km, i z g s t
ƒ10950,- ALTING AUTO'S,
023-254944/270468
Ford Escort 1 6 L, 2-'83, ƒ 8450,
schuif kanteldak, APK 2-'90, kl
zwart 020-968216
FORD Escort, 1600 CL Diesel
stationcar, bj'87, ƒ16000,Garage FEENSTRA, lid
BOVAG, tel 023-375000
Ford Escort 1600L 1983,
97 000 km
gas mstall,
schuifd , sportwielen, trekh , 5
versn 3mnd garantie ƒ 7 950,
Tel 020247120/367907

Ford Escort de luxe Bravo, bj
1984, 50000 km met onderhoudsboekje, blauw metall
met striping ƒ 9900, 2 jaar
garantie, mr/fin Dolman auto's
Wilnis Tel 02979-84102
Ford Escort Lazer 2 1 '84
84 OOOkm Div extra In g st
ƒ8500 Tel 02979-87060
FORD Escort, mei '81, blauw
met, gave auto, ƒ 4950,023-272918
FORD FIESTA Super Sport '87,
25000 km, kleur zwart, geen
schade, vele extra's, o a 5bak, brede velgen, mistlamp,
FORD SIERRA 2 3 D CL, 3-drs , luxe int, radio/cass en meer,
18-1-'88, wegens omst tk, ƒ16000 Tel 020-954784
28 000 km , alarm, elektr ant,
radio-cass,
grijs
metall, Ford GRANADA 2 3 L, 5 drs ,
ƒ22500 Tel na 1800 uur station, bj '80, nwe APK, veel
extra's ƒ2750 020-750947
020-955779
Ford Sierra 2 3 Diesel 5-deurs FORD Granada, bj '82, 2300 L
'86
Schellmgwoude
BV, met stuurbekr, ƒ 5500,Garage FEENSTRA, lid
020-323600
BOVAG, tel 023-375000
Ford Sierra 2 3 diesel 5drs B j
'86 Schellmgwoude B V Tel Ford Mustang Ghia Sedan, bj
80, 6 cil, APK gek, nwe ban020-323600
den, ƒ4250 Tel 02908-1013
Ford Taunus 1 6 l, 1979, met
schuifdak + radio, apk mei, FORD ORION 1 6, champ met
bj '85 met LPG, ƒ12950,prijs ƒ 1250 020-441253
Autobednjf EUROCAR
Ford Taunus 1600 L, '80, oud
02503-39292/41200
model, apk 4-'90, vr pr ƒ 1750
Ford
Onon
1 6 L Diesel '85
03240-13102
106000 km
Nw trekhaak
Ford Taunus 1600 GHIA B j ƒ12500 Tel 0297987873
dec'78 LPG, APK Te a b
Ford Sierra 1 6 L, LPG, april '86
Tel 02990-27149 na 18 uur
ƒ14750
Tel 035Ford Taunus 4-deurs automaat
855602/832080
'82
Schellmgwoude
BV,
Ford Sierra 1 6 Laser 5-deurs
020-323600
LPg '85 Schellmgwoude BV,
Granada 2, 8 cilm, autom,
020-323600
sch dak, brons, APK, m 80
Ford
S.erra
1 6 Laser 5 drs
ƒ3750 020-320657
LPG, b j '85 Shellmgwoude
Granada 2 3 GL. 78, nwe ban- B V Tel 020-323600
den, APK tot 4/'90, automaat,
Ford Sierra 2 O CL, 12-82, antr
ƒ1850 020-6001594
grijs, nwe bndn, rad/cass , 1 6
In s t v n w 4x Ford ESCORT st, vr
pr
ƒ6000
Tel
1100 en 1300 GL en Laser uitv, 020-765338/169251
'82 t/m '85, div kleuren, v a
ƒ7850 3x Ford SIERRA 1 6, 2 O Ford SIERRA 2 O GL, l '84, veren 2 3 GL, 6 cil, '85 en'86,3 en zorgde nette wagen, zonder
roest of schade APK, ML-beh ,
5 drs va ƒ12000 Ford
SCORPIO 2 O bijna '86, zwart Aut, Slechts ƒ 9500 Inr enfin
mog Inl 02990-35957
met, ƒ 16950 Bovag gar bew
Garage T van Enkhuizen,
Tk
ong GROENTE-VENT
Eikenlaan 42, Krommenie, 20 AUTO merk Ford Transit, met
mm van Adam Tel 075- dubbellucht, luxe opbouw, wei
286598
mg gebruikt, m st v nwe , zien
MUSTANG Cobra, fast back is kopen, nwe APK, ƒ 4950 Inautom , brons met, super snel, ruil en fmanc Tel 02990-35957
m 81 ƒ4750 020-320657
T k a Ford Escort 1 6 L, b j '86,
kl zwart, 90 000 km serv b ter
Sierra 20 GL, 85 OOOkm
pr
ƒ13850
Tel
Okt '82, beige ,erg mooi, mz,
03240-37998
f 8000 Tel 02963-4288
Wegens
omstandmgheden
Superaanbiedmg Ford SIERRA van particulier CAPRI II, 6 C
20GL ong '83, met mooie kl 2 S, 79, org 69 000 km , zeer
groenmet, dikke Pullman bekl gaaf, pr teg elk aann bod
sportvelgen, alarm, kamei spoi Tel 0206682963
lerpakket, sunrooldak, geen 2e
zo mooi, nu slechts ƒ10750 WIJ POETSEN uw auto m
Inr, gar, fin mog De Vries showroomconditie, buitenzijde
+ interieur natbehandelmg,
Auto's 023 336376/375198
motorruimte ontvetten + remiTaunus 1 6 GL Bravo, m 82, gen Maak ook kennis met
APK-gek , i perf cond , ƒ 3950 onze LDS behandeling welke
Tel 020-851020/410063
uw lak beschermt voor mmTaunus 2 O L, 5 drs combi, m stens 12 maanden Prijs v a
'82, APK 4-'90, org 1e eig ƒ 125 excl BTW Inf tel
020 - 851020 - 410063
ƒ3950 020851020/410063

Te koop Ford Fiesta, 88, 5000
km met cal Tel 020 998007
T k Ford Escort 1,4 Bravo met
RS pakket, okt '87, ong km
11 500, kleur met blauw/grijs,
prijs ƒ 19 500 Tel 020461669
T k Ford Fiesta 1 6, diesel, bj
Automobielbedrijf Stoof Vmke- 11-'87, grijs kent, pr ƒ10500
veen, Herenweg 165, Vinke- Tel 02968-94056
veen Tel 02972-1333
T k Ford Taunus 1 6 autom , bj
ESCORT 1 6 station, april '84, "l, APK t/m 1-'90, incl sun
88000 km, met, ƒ10750
roof, nwe bnd en uitl, i g st,
Fiat dealer Vermei), tel vrpr ƒ2250 Tel 020823023,
0297562020 Uithoorn
na 18 uur
f

Honda
Prelude EXR, bj '86, bordeauxrood met, st bekr, electr
schuifdak, sp vlg , m nieuwst
vr pr ƒ18 750 02907-2021
Accord 1 6 11-'85 79000 km
AUTOBEDRIJF VAN NES
Hogeweyselaan 97 Weesp
Tel 02940-15443

Biesheuvel
Honda

Haarlem

Delftstraat 34
Julianalaan 295
Civic 1 3 L
1985/12900
CMC 13 L
1986/14900
CMC 13 L
1986 ƒ 16 900
CMC Aut
1985/14250
Civic Aut
1983 ƒ 6500
Prelude 18 EX 1985 ƒ19900
Peugeot 205 GR 1986 ƒ15900
Toyota Tercel 1984 ƒ 7 900
Opel Omega20L 1987 ƒ29900
Metro Surf
1986 ƒ 8950
Legend 25 L
1989 Wit
CMC 1 6 L
1989 Rood
CMC 1 3 L
1989 Rood

In s t v n w Honda ACCORC
1800 EX, 4 drs , Sedan, AUTO
MAAT, org 84, maar het meu
we model, kl beige met, stuubekr, centr vergr, electr
ramen, Pullman bekl, 12 klep
Civic, 3-drs , Luxe '81, gr, met,
pen, enz enz Bovag gai
nwe APK, ƒ 2 650
bew, ƒ12000 Garage T vaAPC 020-791144
Enkhuizen, Eikenlaan 42, Krom
Civic Sedan 1 6i 2-'88/27500 menie, 20 mm van A'dam Tel
Civic GL 7- 86
ƒ15 950 075-286598
Civic GT 1 5i 1-'85
ƒ15450
CMC Shuttle 1 5 4-'87/20750 QUINTET m 82, autom , rooo
CMC 1 5 GL 4-'86
ƒ14450 met, heel mooi, mwst APK
Intrega 1 5 1-87
ƒ19450
ƒ4250 075-700763
Intrega 4-'87
ƒ 19 950
RIVA
AMSTERDAM-NOORD
Accord 2 i 7- 86
ƒ 27 950
Accord 3-drs 6-'85
ƒ 12 950 Het juiste adres voor een
Accord 1 6 4-'86
ƒ19450 eerste klas occasion t/m 30
Accord 2 i 10-86
24750 april uitgestelde betaling van 6
maanden tegen 0% rente
Accord Aerodeck LPG 2 11-'88
ƒ31450 Te koop Honda Civic, bouv.j
Accord Aerodeck 3-'87/ 26 750 '80 APK tot juli, prijs ƒ 400 Tet
Autobedrijf HOLDINGA B V
020-435073
Hogeweyselaan 201 Weesp Te koop mooie Honda Civic
Tel 02940-17673
emd'79, blauw metall, nog
Door inruil verkregen bijz geen 100000 km, geen roes?
mooie CIVIC sport, m/'83, v v Tel 02940-10809
kleur zwart, w w glas getint T k Honda 250 T Bouwj '79 in
glas, 5 versn, dubb carb, nieuwstaat 8600 km Vr pr
open dak etc ƒ 7950 Automo- ƒ1950 Tel 075-160745
bielbedrijf D Terpstra
T k Honda Prelude EX autom
Tel 075-213188
2-'84, APK 90, elekt sch d , st
Honda CMC 1 51GLX, dec '87, behr Pullman bekl ƒ 13900
mod '88, 17000 km, aut + 02998-3568 (Beemster)
stuurbekrachtigmg,
met
olauw, getint glas, pr ƒ 23 500 Wegens emigratie, Honda Inte
gra,
champagne
metall
Te bez van Haasteren,
Touwbaan 18, Leiderdorp 59 000 km , juli 87, nw st
ƒ17500 02990-32709
071-895000

Tel: 023-319349.

Jaguar/Daimler

XJS V12
115000 km, brons metallic, beige interieur

198-

Sovereign 3.6
45 000 km, blauw metallic, beige interieur
60 000 km, blauw metallic, grijs interieur
79 000 km, blauw, blauw interieur

198
198

Kimman Amersfoort B.V.
033-620224
THEO KOELMAN
JAGUAR SPECIALISTEN
inkoop-verkoop-onderhoud
Fagelstraat 71 A'dam,
tel 020-843743

• De advertentie-afdeling be
houdt zich het recht voor ad
vertenties eventueel zonde
opgaaf van redenen te weig
ren (Art 16 regelen voor hè
advertentiewezen)

Jeeps/Terreinwagens
Tercel, 5-drs , stat, 4 WD, 3-'87, blauw met, slechts 35 000 km
kost ƒ 18 750 + Landcruiser Hardtop 2 4 Turbo Diesel nw , gee
kenteken, uit voorraad leverbaar, alleen bij Toyota De Graaf
Condensatorweg 44, A'dam-SI dijk Voor info 020865511
vlissan PATROL Turbo diesel
Wagon, '87,,7-pers, veel ex:ra's Nissan Patrol diesel, '84,
7-pers, veel extra's Toyota
Landcruiser 24 Turbo diesel,
:
RP-top, '86 Toyota Landcruiser 34 diesel Hardtop Long,
'85 Toyota Landcruiser BJ 42,
84, m nieuwstaat Toyota Tercel 4-WD, 84, LPG pi trekh
Daihatsu Rocky Wagon diesel,
85 Daihatsu Rocky Softtop
diesel, '85a met losse hardtop
Suzuki SJ 410 '82 Suzuki SJ
413 HJX, '86 Dodge Ramcharger V8, '87, veel opties als
nieuw Chevrolet Chevy Van,
84, goede staat Scout International Pick-up V8, 79, met LPG
en hardtop Mahmdra CJ3 diesel Softtop, '88, als nieuw Range Rover V8, rallywagen, speciale prijs, ƒ 7500 Toyota Hilux
6-cil 2800 injectiemotor Spec
rallywagen, geh compl, spec
prijs, ƒ17500 Mitsubishi Paje'0, ex Kees Tijsterman, rallywagen, geh compl, zeer spec
onjs, ƒ 29 500 Evt te leveren
met extra kunststof carrosserie 4-WD specialist BOVAGgarage Bert van de Put, Beemte,
bij
Apeldoorn,
tel
05762-1666
SUZUKI SJ 410 Q, b) eind '82,
rood, pol hardtop, radio etc ,
zeer veel extra's, APK 28 2-'90,
Tel 020-335132

Autobedr ZEIJINGA, Wieger
Brumlaan 73, Uithoorn Voo
info 02975-62055
DUTCH Off-Road Association
Terremauto Club
P_ostbus
9042, 1006 AA Amsterdam

Rangerover
Camper-Landr ,type 109,Sar ih
wit.bj 69LPG,60dgnk,APK3
'90, ƒ5500 020-244719
De Meteor Landrovercentrurr
90 b/d Softtop va ƒ 40 000
b/d 1094/6/8 cyl 90 D HT
J Siegerstr 020-945205
Land Rover 109 STATIONCAR
nov 79, 1e eig , ong 7700C
km, tropendak, LPG-mst,
9-pers , geel kenteken i z g si
APK tot okt '89 ƒ 8 950 inc1
BTW Altmg auto's,
023-254944/270468
• Bewijsnummers van een ge
plaatste SHOWROOM
advertentie krijgt u alleen toe
gezonden als u dat bij de op
gave van de advertentie ken
baar maakt De kosten daa[
voor bedragen ƒ 3,•Auto te koop? Plaats ec'
SHOWROOM advertentie L
zult verbaasd staan over hè
resultaat

Lada

1200 Combi, 3/79,
54392 km ƒ 750
VW-AUDI-DEALER
AUTOWEGMAN, 02940-14451
1200 LPG '85/4000,
Bontekoe's Autobedrijf
Verrijn Stuartweg 6
tel 020992865
1200 S 8/86
ƒ 7 000
1200 S met LPG, 5/85/ 5 750
Hyundai
2105 GL 4/86
ƒ 7 750
Samara 1300 3/87
ƒ11950
Als nieuw Hyundai stellar 1 6 L,
1300 12/86 ƒ 11 500
m '87J 8950
Radio-cass, Samara
12003/87
ƒ7750
52 000 km 020-968216
EVT 2 JAAR GARANTIE
Voor alles van Hyundai, Centra 1200 S 4 84
ƒ 4 250
Ie Auto Garage, Postjeskade 1200 S 9 84
ƒ 4750
23 Tel 121666 A'dam
LADA MEERGARAGE
Lmnaeuskade 5-6, A'dam
Voor f 12 50 (mtroductiepnjs)
Tel 020-929548
uw auto verkocht m
„SHOWROOM', de nieuwe
autorubnek voor Amsterdam
en omgeving Oplage 730 000

Honda Civic 3 drs , bj 81
motor defect, voor onderdelen
Prijs ƒ 350 0299044860
Honda Civic GTI, m '86, kleuwit, 56000 km, 1e eig , m on
derhoudsboekje, 4x hoofdsteu
nen, uitneembaar dak, lichtmc
talen velgen en 205 banden
stereo op slee, ƒ 16 900, 2 jaai
garantie, mr/fin Dolman Au
to's Wilnis Tel 02979-84102
Honda Civic, kl zilvergrijs, bj
'83, 5-bak, w w glas, nw u1
laat, electr ontst, radiateur
apk tot 2-'90, pr ƒ5200 Tel
020-171359, na 1700 u
Honda Prelude 18 EX, b j 85
51000 km , st bekr ,el schdal
metall rood 0297561644
HONDA Quintet, automaa'
4/'84, 42000 km, antracie
met, i z g s t ƒ8950,- Altinc
auto's, 023-254944/270468 "

LADA 1200 S, LPG, bj 198c
ƒ6950 RIVA AMSTERDAM
NOORD B V tel 020-361153
LADA 1200 stationcar, bj 82
APK 4- 90, nwe band en ui'
laat, ƒ1850 Tel 020-767060
Lada 1200S, aug '86, 430Cv
km , trekhaak, ƒ5950 Rat
dealer Vermeij, 02975-6202C
Uithoorn
LADA 2105, b| 85,10 000 km
i pst ƒ4950,- SUZUKI AM
STELSTAD, tel 020-799100
LADA 2105GL, 85, 28 000 Krr
ƒ6950- RIVA AMSTERDA'
NRD BV Tel 020-361153
LADA 2107, 1 5 jan 88, 110*
km, ivoor, katalys zeer con'
pleet ƒ 10500 020 191261

Nog meer Showroom-advertenties
op een volgende pagina
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ZVM/Auto Versteege en Post Mweggespeeld

Nihot/Jaap Bloem en Bad Zuid/ZVN
tonen geen genade met tegenstanders
ZANDVOORT - De afgelopen week vielen in de zaalvoetbalcompetitie de doelpunten als rijpe appelen van de boom. Zo haalde
het mannenteam van Nihot/Jaap Bloem Sport verschrikkelijk
uit tegen ZVM/Auto Versteege, 8-0 en ook de dames van Nihot/Jaap Bloem Sport waren bijzonder doeltreffend en wonnen met
9-0 van Verkaik. Het zaalvoetbalteam van Bad Zuid/ZVN wilde
niet onder doen en boekte een riante 10-2 overwinning op het
arme Post M.
In de eerste helft leek het er geenszins op dat Nihot/Jaap Bloem Sport
een dermate ruime overwinning zou
behalen op ZVM/Auto Versteege.
Het was in die fase een gelijkopgaande partij met kansen voor beiden. De
snelle counters van ZVM/Auto VErsteege brachten Nihot/Jaap Bloem
Sport in de problemen en tweemaal
moest de paal redding brengen.
Maar naarmate de strijd verliep
kwam het team van coach Guus
Marcelle beter in het ritme en waren
er gevaarlijk inzetten van Dennis
Keuning en René Paap. Gescoord
werd er niet zodat er met een 0-0
stand van doel gedraaid werd.
In de tweede helft een hoger tempo van Nihot/Jaap Bloem Sport en

al snel opende Bas Heino de score.
ZVM/Auto Versteege bleef gevaarlijk maar was te ongecontroleerd in
de afwerking. Werd zijn doel beschoten dan redde Bloem ook fabelachtig. Toen Nihot/Jaap Bloem
Sport via Bas Heino op 2-0 kwam
was het gebeurd met het verweer
van ZVM/Auto Versteege. Dennis
Keuning scoorde tweemaal (4-0) en
ZVM/Auto Versteege werd geheel
overklast. Met zeer fraai zaalvoetbal
werd de ene na de andere combinatie op de sporthalvloer gelegd en
door doelpunten van Bas Heino en
driemaal René Paap werd de eindstand op 8-0 bepaald. Een in de eerste helft zeker niet slecht spelend
ZVM/Auto Versteege werd in het

TC Zandvoort goed op dreef

ZANDVOORT - De tennisclub Zandvoort heeft opnieuw
voor een uitstekende prestatie
gezorgd. In de hoofdklasse
boekten de Zandvoorters voor
de tweede maal een 6-2 overwinning. Nu moest Thor-Rood
Wit uit Den Haag het onderspit delven.
Na de enkelspelen was de strijd
nog volledig in evenwicht (2-2). De
Zandvoortse dames Hellas ter Biet
en Esmir Hoogendoorn wisten hun
partij winnend af te sluiten maar de
heren Roger Warmenhoeven en Edwin Vissers werden kansloos verslagen. In het herendubbel herstelde
Zandvoort zich uitstekend en Warmenhoven en Vissers klopten de
spelers van Thor-Rood Wit na veel
spaning met 2-6, 7-5, 6-4. Ook het
gemengde dubbelspel van Esmir
Hoogendoorn en Edwin Vissers
moest in drie sets beslist worden. De
eerste set was voor Thor met 3-6

tweede gedeelte geheel overtroefd
door Nihot/Jaap Bloem Sport. Doordat koploper DIO een punt verspeelde is Nihot/Jaap Bloem Sport op gelijke hoogte gekomen met het Haarlemse team. Met nog één wedstrijd
te gaan zijn er goede kansen op een
kampioenschap in de hoofdklasse.

Dames
De dames van Nihot/Jaap Bloem
Sport hadden er ook zin in en zijn
eveneens nog in de race om een kampioenschap. Belangrijkste concurrent is De Meer dat twee punten
meer heeft maar nog in Zandvoort
op bezoek komt. Die wedstrijd is op
maandag 8 mei in de Pellikaanhal
om 19.45 uur. Tegen Verkaik toonden de Zandvoortse dames zich een
klasse te sterk. Met fris aanvallend
zaalvoetbal werd al snel een voorsprong genomen door een doelpunt
van Pauline van Paridon terwijl een
eigen doelpunt van Verkaik voor 2-0
zorgde. In deze wedstrijd onderscheidde vooral Lisette Kerman
zich met zeer goed voetbal. Kelf
kwam zij niet aan scoren toe lïraar
met goed werk werden andere speelsters in staat gesteld te scoren. Onder andere door Brigitte Krapshuis
en wederom Pauline van Paridon
liep de stand op naar een fraaie 9-0
overwinning. „We hebben erg leuk
gespeeld," meende coach Wilna
Keuning. „Winnen we van De Meer
dan zit er een beslissingswedstrijd
in en dat zou erg mooi zijn."

doch vervolgens liet het Zandvoortse duo er geen twijfel over bestaan
wie de sterkste was.
Met 6-1 en 6-2 voegde Zandvoort
wederom een punt toe aan het totaal. Zowel de damesdubbel Hellas
ter Riet en Esmir Hoogendoorn, als
het mix-koppel Ter Riet/Warmenhoven maakten duidelijk dat TC
Zandvoort een hartig woordje gaat Bad Zuid/ZVN
In de strijd om het kampioenmeespreken in deze competitie. Met
prima tennis werden de zeges be- schap heeft Bad Zuid/ZVN tegen
werkstelligd en won Zandvoort met Post M. geen fout gemaakt. Met
prachtige staaltjes zaalvoetbal werd
de sprekende cijfers van 6-2.
een ruime 10-2 overwinning behaald.
Uitslagen: Roger Warmenhoven- Vanaf de aftrap werd het tempo
Orzanic 3-6, 0-6. Edwin Vissers-Zeg- hoog opgeschroefd door de Zandveld 4-6, 0-6. Hellas ter Riet-Hasling- voorters zodat de tegenstander geen
huis 6-3, 4-6, 6-4. Esmir Hoogen- gelegenheid kreeg om op balbezit te
doorn-Ming Tjiong 7-6, 6-2. Warmen- spelen. In de beginfase scoorde Gehoven/Visser-Orzanic/Zegveld 2-6, rard Ramkema na een fraaie draai7-5, 6-4. Ter Riet/Hoogendoorn- beweging 1-0 en even later knalde
Tjiong/Haslinghuis 6-2,6-2. Ter Riet- invaller Ivar van der Smaal keihard
/Warmenhoven-Tjiong/Orzanic 6-1, 2-0 in. Door het uitstekende pressie6-4. Hoogendoorn/Vissers-Hasling- voetbal van Bad Zuid/ZVN werd
Post M. gedwongen tot foutieve pashuis/Zegveld 3-6, 6-1, 6-2.
ses en na een kwartier spelen was
het Marcel Schoorl die de bal over
de doelman heenwipte, 3-0. De Zandvoorters namen gas terug en Post M.
profiteerde, 3-1. Het pressievoetbal
Haarlemsen op grote achterstand te van Bad Zuid/ZVN keerde terug en
spelen. Tot 10-6 wist Onze Gezellen Post M. keek nog voor de pauze teaardig partij te bieden maar toen de gen een 5-1 achterstand aan door
break ging lopen, was het gedaan. De doelpunten van Gerard Ramkema
goede en snelle aanvallen werden en Ilya Gazan.
uitstekend afgerond en via 23-9
Bad Zuid/ZVN bleef fantastisch
bouwde Lions een 35-11 ruststand voetballen en spoedig bracht Ilya
op.
Gazan met een geniepige schuiver
Ook in de tweede helft geen spanning daar Lions gewoon doorging en
Onze Gezellen geen enkele kans gaf
iets terug te doen. Ook het rebound
overwicht van Lions was dermate
groot dat vele malen balbezit werd
verkregen waarna een score volgde.
De doelpunten volgden elkaar snel
op en de uiteindelijke 70-23 overwinning mag er zijn.
ZANDVOORT - In de 30e

Ruime overwinning The Lions
ZANDVOORT - The Lions
basketbalsters hebben de reserves van Onze Gezellen geen
enkele kans gegeven op een positief resultaat. Via een 35-11
ruststand pakte Lions een 7023 overwinning in deze laatste
competitiewedstrijd.
Door deze winst is in ieder geval
een beslissingswedstrijd noodzakelijk geworden tegen Exercitia 3 om
het kampioenschap.
Het slechts met vijf dames aantredende Onze Gezellen was niet opgewassen tegen Lions. Lions hoefde
niet tot het uiterste te gaan om de

ronde van de interne schaakcompetitie van de Zandvoortse
Schaakclub, vorige week donderdagavond in het Gemeenschapshuis, heeft Van Brakel
een kans laten liggen om op de
tweede plaats te komen. Door
remise te spelen tegen Van
Kempen, die op de tweede
plaats staat,.zal hij in de eindrangschikking voorlopig niet
kunnen opschuiven.

Winstpartijen, in deze ronde, waren er voor: Eijsvogel, Schiltmeijer,
Gude, Twint en Cliteur. Van BrakelVan Kempen en Gorter tegen Marquenie deelden de punten terwijl
Bais tegen Ayress afgebroken werd.
Olaf Cliteur kan eigenlijk met nog
vier wedstrijden voor de boeg het
kampioenschap niet meer ontgaan.

'•» Alle begin is moeilijk. Dat ondervond ook Huub Schrage. Op de voorgrond
instructrice Helma Gorter.

Eind oktober vorig jaar zijn er negen man met twee instructeurs in de
Ardennen geweest om ervaring op te
doen in het wildwater-kanoën. Dat is
uitstekend bevallen, zodat er besloten is deze sport in Zandvoort te
introduceren.
Bij Sporting Dries Sonneveld

(zwembad) wordt het eskimoteren
(omslaan en overeind komen) aangeleerd en nu is men zo ver om het
wildwaterkanoën op de zee te gaan
beoefenen. Om in de Zandvoortse
branding deze sport te beoefenen is
wel een surfpak, zwemvest en helm
noodzakelijk.
De AFAFA telt, wat deze sport betreft, acht mannelijke leden en één
vrouwelijk lid. 's Zomers gaat de AFAFA deze sport wekelijks beoefenen
voor de Rotonde en inlichtingen
kunnen bij de vereniging in de Brugstraat verkregen worden.

Bij de jeugd in groep A wonnen
zowel Pepijn als Dennis van der
Meijden hun partijen. Beiden staan
nu in deze tweede ronde bovenaan
de ranglijst. Met slechts l punt ver-

DSS nam wel in de eerste slagbeurt een 0-2 voorsprong, maar het
waren Callista van Keulen en „midfielder" Ria van Dam die met uitstekende honkslagen de score in het
voordeel van TZB/Priet Praat brachten, 4-2.
DSS kreeg in de volgende inning
geen schijn van kans om tot runs te
komen, vangballen van Ingeborg en
Callista van Keulen maakten een
vlug einde aan de slagbeurt van
DSS. TZB/Priet Praat daarentegen
haalde vreselijk uit, want bijna het
gehele team snelde over de thuisplaat, 12-2. In de derde inning waren

het perfecte aangooien van derde
honkvrouwe en de catcher van TZB,
naar de uitblinkster van de avond,
Callista van Keulen, die twee DSSspeelsters kon uittikken. Een vangbal van Yvonne Bluys deed de kaars
van DSS geheel uitgaan. In de gelrjkmakende slagbeurt was het opnieuw
Callista van Keulen die de bal heel
ver het veld in sloeg, home-run. De
Zandvoortse softbalsters wonnen
zodoende deze aantrekkelijke aanvallendc softbal-match met 17-4 zeer
verdiend.

Competetie
TZB had in deze partij vier dames
met het maximale slaggemiddelde
van 1.000. Het teamgemiddelde was
daardoor ook erg hoog, namelijk
0.600. De softbalsters uit Zandvoort
gaan op l mei van start in de competitie. Rooswijk zal de eerste tegen-

stander zijn op het Kennemersportpark in Zandvoort, aanvang 19.00
uur. Coach Frits Vleeshouwers, die
tevreden kan terugkijken op de oefenwedstrijden, zegt dat zijn team er
klaar voor is. Aanvallend softbal wil
hij de bezoekers van het Kennemer
Sportpark laten zien.
Ook het TZB/Floris Vis jeugdteam kwam tot prima prestaties, op
het toernooi bij de Pino's. Eerst
werd met 5-4 gewonnen van DSC'74,
mede "door een schitterende homerun van Sylvia Koper.
Ook in de tweede wedstrijd tegen
Pino's begon TZB/Floris Vis erg
goed en nam een voorsprong. Pino's
kwam terug tot 7-7 maar TZB mocht
toch de kleine finale spelen, waarin
met 12-0 werd verloren van de honk/softballers van DSC'74. Het Zandvoortse softbaltalent Sylvia Koper
werd uitgeroepen tot talentvolste
/ "peelster.

inzet sterker en het was Frans Post
die met een prachtige kopbal de score opende, 1-0. Het overwicht van
Zandvoortmeeuwen hield aan en er
ontstonden meerdere mogelijkheden, die niet verzilverd werden.
In de tweede helft was het De Brug
dat er steviger tegenaan ging en een
overwicht verkreeg. Ook De Brug
was in de laatste zeven competitiewedstrijden, net als Zandvoort-

Stand vierde klasse KNVB: 1. DIO
22-32 2. TYBB 22-31, 3. Velsen 22-31,
4. Geel Wit 22-25, 5. Renova 22-24, 6.
De Brug 22-23.7. Van Nispen 22-22, 8.
Hoofddorp 22-20, 9. Zandvoortmeeuwen 22-16, 10. VSV 22-14, 11. DSOV
22-13, 12. Hülegom 22-13.

Zondag: ZHC heren - Eechtrop
14.30 uur terrein Duintjesveld
Eechtrop - ZHC dames
Handbal

Knappe winst heren

Foto: Bram Stijnen

Goed spel ZHC-dames niet voldoende
Randwijck was vanaf de beginfase
de beste ploeg. Duidelijk was te zien
dat dit de kampioenen waren. Met
snel hockey werd Zandvoort teruggedrongen in de defensie waardoor
gevaarlijke situaties in de strafcirkel ontstonden. Wat ZHC ook probeerde, het team van Randwijck was
telkens sneller bij de bal en doelpunten konden niet uitblijven. Voor de
rust had Randwijck tweemaal de bal
in het doel weten te plaatsen.
" De tweede helft was nog maar nauwelijks begonnen of Randwijck
voerde de stand op naar 0-3 en leek
het een grote nederlaag voor ZHCdames te worden. ZHC herstelde
zich echter knap en kwam onder de
druk vandaan, zette enige goede aanvallen op en kwam gevaarlijk opzetten. Door een raak schot van Miranda Schilpzand kwam ZHC tot 1-3
terug. ZHC probeerde tevergeefs tot
een tweede treffer te komen, aangezien Randwijck met koel verdedigen
geen verdere kansen weggaf. Het
schil is Erik Jorning derde.
bleef bij een 1-3 nederlaag voor ZHC.
In groep B blijft bovenaan staan
„Ik ben toch niet ontevreden", zou
Ronald Roele met 10,5 punten uit 12 coach Ed van Beurten na afloop stelwedstrijden. Linda Schmidt, Bas
van der Hoek en Prederik van Veenstra blijven hem echter zeer scherp
volgen. Met nog 3 ronden voor de
boeg is de strijd om de tweede en
derde plaats in deze tweede ronde
ZANDVOORT - Vanavond
nog volledig open. Over twee weken wordt het badmintonseizoen
zal pas bekend zijn wie zich uitein- bij Sporting Club Zandvoort
delijk de kampioenen mogen noe- afgesloten met de finalepartij
men in deze groepen. Het resultaat in het herendubbelspel.
uit de eerste ronde, wat meetelt, zal
Het is de climax van het afgelopen
namelijk erg belangrijk zijn.
seizoen, dat ook nu weer vele hoogVorige week zaterdag heeft een staande partijen badminton te zien
kleine afvaardiging van de Zand- heeft gegeven. De koppels Henk van
voortse Schaak Club meegedaan
aan het Rapid-toernooi van de
schaakvereniging SVS uit Haarlem.
Dit door meer dan 100 deelnemers
bezette toernooi liep voor Edward
Geerts zeer succesvol af.
Met een Ie plaats in groep 13, (2x
remise en 3x winst) ging hij met de
ZANDVOORT - Aanstaande
groepsprijs naar huis. Hans van zaterdag wordt op de voetbalBrakel werd 2e in groep 8, (4x remi- velden van Zandvoortmeeuse en lx winst). Olaf Cliteur werd wen het traditionele Koninginslechts 4e in groep 3.
nedagtoernooi voor bedrijven

ZANDVOORT - De ZHC
hockeysters boden tegen het
reeds kampioen zijnde Randwijck goed tegenspel maar
moesten toch genoegen nemen
met een 1-3 nederlaag. De heren van de ZHC behaalden een
zwaar bevochten overwinning
op Terriërs 2-1. Zowel de dames als de heren hebben nog
één wedstrijd te gaan en hebben goede posities op de ranglijst ingenomen. Van belang
zijn overigens de wedstrijden
niet meer.

Uitslagen: MA-A ZVM 2 - TYBB 3
11-2, MA-B ZVM - Nieuw Vennep l 312, Welpen ZVM - Overbos 7-0, DS
ZVM - Bunkert 2 13-10, DS ZVM 2 Uitgeest 16-5, HS ZVM - KIC 15-11,
HS ZVM 2 - Uitgeest 13-16, DJ-A ADO
2 - ZVM 9-14, DJ-B HVH - ZVM 11-9,
HJ-B ZVM - TYBB 18-4, MA-A Concordia - ZVM 8-11, JA-A TYBB - ZVM
7-16.
Programma zondag uitwedstrijden: DS DSOV - ZVM 12.15 uur, DS
Odin 3 - ZVM 2 09.30 uur, HS Odin 2 ZVM 2 09.30 uur, HS Odin 5 - ZVM 3
09.30 uur, DJ-B Concordia - ZVM
14.30 uur uur, HJ-B KIC - ZVM 11.40
uur, JA-A KIC - ZVM 10.00 uur, MAB KIC - ZVM 10.50 uur.
Thuiswedstrijden op de velden in
het binnencircuit: Welpen ZVM Concordia 10.00 uur, DJ-A ZVM TYBB 11.00 uur, MA-A ZVM - ADO
12.00 uur, HS ZVM - Spartanen 13.00
uur, MA-A ZVM 2 - ADO 4.

len. „We hebben redelijk gespeeld
tegen de ware kampioen. We staan
nu op de vierde plaats en dat is zeker
niet slecht met zo'n jong team. Over
het algemeen hebben we een goed
Softbal
seizoen gedraaid."
Uitslagen: TZB/Priet Praat - DSS
17-4, TZB dames 4 - Golden Eagles 3Heren
15, TZB heren 3 - Pinguïns 6-13, DIO
Over het geheel genomen was - TZB heren 2 14-9, TZB heren 4 ZHC de betere ploeg in het duel te- DSS 2 13-16, TZB heren 4 - PTT 15-21,
gen Terriërs. De gastheren waren TZB/Floris Vis - DSC'74 meisjes 5-4,
echter niet van plan zo maar twee TZB/Floris Vis - Pino's 7-7, TZB/Flopunten naar Zandvoort te laten gaan ris Vis-DSC'74 jongens 0-12.
en daardoor werd het een spannend
gevecht.
Zaalvoetbal
De spanning bleef tot aan de laatste
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
minuut maar met rustig en be- 18.00 uur ZVM - Score A D.jun., 18.30
kwaam verdedigen gingen de pun- uur ZVM 2 - Score A. B.jun., 19.00
ten toch naar de badplaats. En dat uur TZB 6 - Kalmthout 3, 19.45 uur
was gezien het vertoonde spel meer Z'75 - Venus Fly, 20.40 uur ZVM 6 dan verdiend. Terriërs wist éénmaal Hoofddorp 7, 21.25 uur TZB 8 - Halfhet doel op de juiste plaats te vin- weg 2, 22.10 uur Z.Noord 7 - Concorden, maar daar stonden tegenover dia 5.
twee doelpunten van ZHC. Die werMaandagavond in de Pellikaanden gemaakt door Mare Meyer en hal: 19.00 uur Z'75 3 - Beverwijk 3
Eric Salomons.
dames, 19.45 uur Nihot JBS - Gede
V., 20.40 uur Z'75 - CZGB dames,
21.15 uur Bad Zuid - Palet E., 22.10
uur ZVM 3 - Koppers OG 2.
Dinsdagavond in de Pellikaanhal:
19.00 uur Zandv.Noord - Scandals
Gameren/Gerrit van de Nulft tegen vet., 19.45 uur Club Maritime - EDC,
Cees van Loon/Richard Kerkman 20.40 uur TZB - Hillegom vet., 21.25
gaan uitmaken wie zich clubkampi- uur ZVM - Sekura vet., 22.10 uur
oen 1989 mag noemen. Voor het ove- TZB 5 - ZVM 5.
rige wordt er deze avond vrijgespeeld. De slotavond begint om 19.00
uur waarna de prijsuitreiking in het
restaurant van de Pellikaanhal om
ongeveer 21.30 wordt verricht door
voorzitter Dirk van de Nulft.
ZANDVOORT - Vrijdag-

SC Zandvoort sluit seizoen af

Koppel-klaverjas

Voetbaltoernooi Koninginnedag
voor bedrijven en instellingen

Strand-volleybaltoernooi
ZANDVOORT - Op zaterdag
en zondag 6 en 7 mei wordt op
het strand een strandvolleybaltoernooi
georganiseerd.
Strandtent 7 en 't Zeepaardje
zorgen voor de organisatie van
dit spektakel terwijl op de zaterdag Veronica voor de muzikale omlijsting zorgt. De muziek op zondag wordt verzorgd

Prachtige
eindstrijd
Z'Meeuwen

meeuwen, niet verslagen en wilde de
strijd gelijk trekken. De Zandvoofters verdedigden prima en hielden
lang stand. Tot de laatste minuut
bleef de voorsprong behouden, doch
toen was doelman Willem van der
Kuyl kansloos op een strakke kopbal, 1-1. Deze stand was gezien het
spelbeeld de juiste verhouding. Zo
bracht de competitie voor Zandvoortmeeuwen een ongekende wending waardoor een schitterende
reeks van veertien punten uit acht
wedstrijden het behoudt van het
vierdeklasserschap veilig stelde.

Hockey

en instellingen gehouden.

Geslaagde oefenwedstrijd TZB softbal
ZANDVOORT - Ook de laatste oef en wedstrijd van de
TZB/Priet Praat softbalsters is
in een overwinning geëindigd.
DSS werd na een heerlijke partij softbal met 17-4 van het veld
geslagen.

Zandvoortmeeuwen en De Brug
waren goed aan elkaar gewaagd. De
gelijkopgaande partij liet toch een
wat pittiger Zandvoortmeeuwen
zien, dat ook nu niet wilde verliezen.
De Zandvoorters werden door meer

Strijd tussen Van Brakel
en Van Kempen onbeslist

Wildwater-kanoën met AFAFA

ZANDVOORT - De sportvereniging AFAFA heeft.een spectaculaire sport aan haar totaal
toegevoegd. Sinds kort bestaat
er de mogelijkheid om bij de
AFAFA het wildwater-kanoën
te beoefenen.

de stand op 6-1. De volgende aanval
werd door Marcel Schoorl hoog in
de touwen geknald en deze speler
zorgde even later voor 8-1. Nadat
Ivar van der Smaal de stand naar 9-1
had geschoten, maakte Post M. gebruik van een foutje in de Zandvoortse defensie, 9-2. In de slotfase
stelde Jack Goedegebuure de opgekomen Bert van Staveren in staat de
eindstand op 10-2 te bepalen.

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft het voetbalseizoen op een uitstekende wijze
afgesloten. Hadden de Zandvoorters zich al in veiligheid,
weten te stellen, ook de laatste
wedstrijd van de competitie
werd een goede prestatie geleverd door met 1-1 gelijk te spelen tegen De Brug. In de vierde
klasse is DIO kampioen geworden en gaan DSOV en Hillegom in een beslissingswedstrijd uitmaken wie degradeert
naar de HVB.

door een aantal bands.
Nu al hebben 25, voornamelijk horecateams, zich bij de organisatie
aangemeld en teams die nog wensen
mee te doen kunnen zich nog aanmelden. Dat moet geschieden via de
volgende telefoonnummers: 20015 of
17170.
Een strandvolleybalteam bestaat
uit 2 of 3 mannen of vrouwen en is
een bijzonder aantrekkelijke sport.
Onder de deelnemende teams zijn te
vinden o.a. De Schuimkoppen en Casino. Er moet wel een bepaald inschrijfgeld betaald worden, en de opbrengst van dit toernooi komt ten
goede aan een goed doel.
Als dit strandvolleybal aanslaat is
het de bedoeling van de organisatie
om in september een nog grootser
opgezet toernooi te houden. Op het
strand voor tent nr. 7 worden vier
velden uitgelegd en zowel op zaterdag als zondag begint de strijd om
10.00 uur.

Inbraak
ZANDVOORT - Bij

een inbraak
in een woning aan de Lorentzstraat
werd op woensdag 19 april een
cd-speler, een koffertje met een digitale temperatuurmeter, enkele sieraden en een geldbedrag weggenomen. De dieven konden binnenkomen na het verwijderen van een ruit
in de voordeur. Op het moment van
de ongenode visite waren de bewoners niet thuis. De politie heeft de
zaak in onderzoek.

Zowel op de velden aan de Vondellaan als die aan de Van Lennepweg
wordt dit toernooi verspeeld. Op de
Vondellaan komen de poules in ac-

tie die bestaan uit de meer prestatie
gerichte teams terwijl aan de Van
Lennepweg de recreanten in actie
komen.
Vanaf tien uur rolt de eerste bal
terwijl de finales om 15.00 uur aanvangen. Die finales vinden allen
plaats op het terrein aan de Van Lennepweg. De prijsuitreiking wordt
verwacht omstreeks 16.30 uur.

avond organiseert ZDV Zandvoortmeeuwen de laatste wedstrijd voor het koppelklaverjas
kampioenschap van Zandvoort.
Gezien de tussenstand kan er in de
eindrangschikking nog van alles gebeuren en zal het een spannende
avond worden. Koppels die nog niet
eerder aan dit klaverjas gebeuren
hebben meegedaan kunnen toch
meedoen en kunnen dan in aanmerking komen voor de fraaie dagprijzen. In de kantine aan de Vondellaan wordt gekaart vanaf 20.00 uur
terwijl het inschrijfgeld ƒ 7,- per koppel bedraagt.

Zandvoortse bridgers be
goede moed
ZANDVOORT - De bridgers
hebben hun laatste wedstrijd
in de vierde competitie gespeeld, met op de achtergrond
de kans op promotie of degradatie. Afgelopen week startte
men weer met vol goede moed
aan de vijfde en laatste competitie.

sig, de heren Boom en Verburg plus competitie. Vooral voor degenen die
Holtrop en Van Zoelen zijn gedegra- zojuist gepromoveerd of gedegradeerd naar de C-lijn.
deerd waren, was het even wennen
in de nieuwe lijn. Eén gepromoveerd
De dames Götte en Koning stre- paar had daar kennelijk geen last
den deze laatste wedstrijd voor wat van, het echtpaar Van Beek dat eerzij waard waren. Het resultaat was ste werd in de A-lijn met 58,93%. Op
er dan ook naar, met 60,71% werden oen gedeelde tweede en derde plaats
zij eerste in de C-lijn, waardoor de eindigden mevrouw De Leeuw en de
degradatie werd afgewend. Tweede heer Braun, plus de dames Hagen en
werden mevr. De Kruijff en dhr. Lemmens, met 56,25%.
Kleijn met 58.04%. Gepromoveerd
naar de B-lijn zijn de dames Van
Het echtpaar Peeman startte goed
Ackooy en Dröse. Gedegradeerd in de B-lijn door 63,39% te scoren,
naar de D-lijn zijn de dames Keur en genoeg voor een eerste plaats. Goede
Veldhuizen, Van Duyn en Koning en tweede werden mevr. Stocker en
het echtpaar Van Til.
dhr. Stomps met 62,05%.
In de D-lijn scoorden de dames
Van Mancius en Veltman maar liefst
In de C-lijn werden de heren
62,95%, goed voor een eerste plaats. Boom en Verburg eerste met 55,36%.
Tweede werd het gelegenheidspaar op de eerste plaats eindigden de damw. Klinkhamer met de heer De mes V.d. Meer en Rooijmans. De daVries met 56,25%. Promotie naar de mes Boom en Verburg deden het
C-lijn was er voor de dames V.d. goed in de D-lijn. Met 61,90% lieten
Meer en Rooymans, de darnes Ha- zij de rest van het veld ver achter
verkate en Rudenko plus Van Man- zich. Tweede werden de dames Dekker en Heino met 54,17%.
cius en Veltman.

De laatste wedstrijd van de vierde
competitie was uiteraard bijzonder
spannend. In de A-lijn speelde het
koppel De Leeuw/Braun een regelmatige wedstrijd die een eerste
plaats opleverde met 58,33%. Mevr.
Paap en dhr. Vergeest werden goede
tweede met 57,14%. Dit paar eindigde
als eerste in de A-lijn, de rest ver
achter zich latend. Tweede werd het
echtpaar Heidoorn. Het echtpaar
Peeman, de heren Spiers en Veldhuizen plus Emmen en Vulsma zijn
gedegradeerd naar de B-lijn.
In de B-lijn eindigden de heren De
Leeuw en Polak als eerste met
63,39%, tweede werden de dames
Fokkens en Slegers met 61,61%. Het
Inlichtingen over de Zandvoortse
echtpaar Van Beek, de heren De
Bridgeclub zijn te verkrijgen bij de
Leeuw en Polak plus Bakker' en Vijfde competitie
Vol goede moed begonnen de brid- heer C. Braun, tel. 14060, of mevr. E.
Brandse zijn gepromoveerd naar de
A-lijn. De dames Van Os en Saueres- gers afgelopen week aan de laatste Visser, tel. 18570.
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Lada
WESTDORP, voor uw nieuwe
of jonge Lada-Keur-Occasion. Weekaanbieding Lada
2104, 1 3, Stationcar,
32 000 km , maart '86, / 8500
Natuurlijk met BOVAG--garantiebewijs tot 1 jaar Ga inderdaad eens kijken aan de
Adm de Ruyterweg 398,
Adam tel 020-825983

'e IPÖ.
„.
.n, km, plaatje!

Te koop LADA 2105 m trekh ,
b] '82, km st ± 5 1 000, apk
9/'89, ƒ1850 Tel 020-994097.
T k. LADA 1200, b j 1981, APK
t/m juli, trekhaak, pr ƒ 750.
Tel 020-325741 Z g st
T k a • LADA STATIONCAR
1500, bj 1983. APK tot nov
Prijs ƒ 1000 Tel 02505-1789.

Lancia
A 112 junior. 3 drs, 6'84,
39088 km, ƒ5500.
VW-AUDI-DEALER
AUTOWEGMAN, 02940-14451

Lancia
Thema

Alle uitv en typen bij. Dealer
ASM, museumplein A'dam-Z
Nw engebr Info 020-6626232

show

',.,.«,.-

a, Flfcl o

KOUDIJS PEUGEOT
• 3 maanden garantie op
arbeidsloon en onderdelen
• geen eigen risico
• geen uitsluitingen
• geen kilometerbeperking
• geen bep. bepalingen
• omruil garantie
• aanvullende gar.mogelijk

'— ,-rf, «f).

, 8.000, •/ !4.2so.' QÜO-OOOQOO. i

"ERflA S. bj. 'S8, itwarf,
•'«o, ^?(KS Hm. vt.fit.

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Mini

"Nardi"

Mercedes 280 SEL v.v. div. op- Nissan Sunny 17 D, 5 drs. Juni T.k. van 1e eig. Nissan Micra,
lies B.j '82 Schellingwoude 87, 86.000km. Vrpr./ 16.000. aug. '85, luxe Van, met zonnedak en trekhaak, goede staat,
B.V. 020-323600
Tel. 02990-38908.
alle keuringen toegest. ƒ 7.500.
Nissan
Sunny
SLX
DIESEL
seMERCEDES 300 D dan 9e mnd.'87 1 eig. nw.pr. Tel.: 02993-71535.
Bouwj. '87 met Airco,
automaat, sportwielen
autom. deurlock
getinte ramen
VERKEERD IN
STAAT VAN NIEUW

ƒ66.000,Garage FEENSTRA, lid
BOVAG, tel. 023-375000.
Te koop Mercedes 200D, '82,
APK '90, getint glas, sunroof,
radio-cassette, trekhaak, lak,
carrosserie en motor als nieuw.
Smetteloos
ƒ 12.750, 020173089/6659980
T.k. Merc. 190 D, bj. '85, kl.
beige, el. buitensp., bnd 15
inch. Vr.pr. ƒ23.500. Tel.
020-456160. Alle keur. toegest.
T.k. Mercedes 200D, sept. '81,
schuifdak i.g.s., div. nw. ond.
020-125528 of 01724-9262.
T.k. Mercedes 508 kampeerauto
5 a
6
pers.
Tel.
020-853317/03438-20496.
Uniek mooie Mercedes 230
coupé, 6 cil. autom., LPG, m.
'78, inruil mog. Vr.pr. ƒ 14.000.
Tel. 020-316532.
WIJ POETSEN uw auto in
showroomconditie, buitenzijde
+ interieur
natbehandeling,
motorruimte ontvetten + reinigen. Maak ook kennis met
onze LDS behandeling welke
uw lak beschermt voor minstens 12 maanden. Prijs v.a.
ƒ 125 excl. BTW. Inf. tel.
020 - 851020 - 410063.

Mitsubishi

Te koop, Mini 1000 HLE 1983.
APK gekeurd tot sept. 1989. T.k. Mitsubishi Paijero Turbo
ƒ4.250.-. Tel.: 020-153341.
Diesel, okt. '84, div. ace., pr.
THEO KOELMAN
ƒ 19.950.
Tel.
02998-3568
AUSTIN-ROVER
(Beemster).
inkoop-verkoop-onderhoud
Nieuw uit voorraad leverbaar Sijzonder mooie 5 drs.
LANGER diesel, luxe stationFagelstraat 71 A'dam,
car, m. '87, v.v. zilvermetall.,
tel. 020-843743.
5 versnell., getint glas, 4x
• Bewijsnummers van een ge-hoofdsteun., siervelgen, dubb.
plaatste "SHOWROOM"
spieg., etc. ƒ 17.950.
advertentie krijgt u alleen toe- Automobielbedr.
gezonden.als u dat bij de opGebr. Haaker BV gave van de advertentie ken- D. TERPSTRA, 075-213188.
K. Onnisln. 10, Badhoevedorp baar maakt. De kosten daar- Colt 1.2 GL5-'84
ƒ11.800
voor bedragen ƒ3,02968-94859/92507/96525
Colt 1.2 GL 11 -'84
ƒ14.750
Colt 1.2GL7-'84
ƒ 9.450
Colt 1.8 GLD 9-'84
ƒ14.950
Colt 1.8GLD 1-'87
ƒ18.750
Colt 1.8 GLD 3D 4-'84/ 14.950
Autobedrijf
Lancer 1.2 GL 10-'85 ƒ14.950
Lancer 1.2 GL 4-'81 ƒ 5.900
't AMSTERDAMMERTJE
Lancer 1.5 GLX 6-'84 ƒ 14.450
voor Mazda-occasions
Saporro 2.4 i-GLS 9-'87/ 32.900
AMSTEL 340 - T/0 CARRÉ
Galant 2.0 Aut. 10-B4 ƒ 14.950
TELEFOON: 020 - 236491
Colt 1.2 EXE 2-'87
ƒ17.450
Galant 1 6 GL 10-'84 ƒ 9.850
T.k. MAZDA 323 stat. 1.4,1980, Mazda 626 GLX Hatchback 2L,
5-d, rookzilver met., apk 12-'89 diesel, 5 drs., mod.'85, wit, Wagon X 1.5 GL 5-'86/ 16.450
Tredia 1.4 GL 7-'85 ƒ11.995
ƒ2750, na 18 u. 02990-32472. i.z.g.st.
ƒ9.250.
Tel: Mitsubishi J. LANCKER B.V.
T.k. MAZDA 626 aut., '80, bl. 02907-2021.
Hogeweyselaan 215 Weesp
met., ƒ 1750. Tel. 02998-3568 323 HB 1.6 LX 3-drs.
Industrieterrein Noord
(Beemster)
Tel 02940-16619.
4-'87
ƒ 17.950
Autobedrijf CASPARUS B.V. COLT '80, blikschade, ƒ 2300.
VAN VLOTEN CAR
Tel. 02940-15108
MAZDA DEALER
Achterspoiler MAZDA 323, 77929 Sedan 2.0 '85
ƒ 12.950 In st.v.nw. 3x Mazda 626 2.0 80. tel 02979-81813.
626 Sedan 1 6 LX '83 ƒ 6.950 GLX Hatshback, org '86, met
GOLDCAR BV
626 Sed. 20 GLX '87/16950 en zonder LPG en trekh , met 5
Mitsubishi dealer voor
626 Sed. 1.8 LX m'88/24750 bak, electr. ramen, getint glas,
Amstelveen-Ouderkerk
e.o.
626 HB GLX '86
ƒ 17.950 centr. vergr enz v.a. ƒ 16.750.
biedt aan demonstratie-auto's
626 HB 2.0 lim '87 ƒ 24 750 + Mazda 626 1.6 LX Sedan,
tegen zeer aantrekkelijke
626 coupe GLX '87 ƒ 23.950 org. '86, zilverblauw met Plaatpnjzen-alle nieuwe
323 HB 1 3 '85
ƒ 10.750 je van een auto. Bovag gar.
modellen aanwezig. Wij betrek323 Hb 1.3 GLX rrï86/13750 bew., ƒ 14.500. Garage T. van
ken ons nieuwe pand aan de
323 Sport '87
ƒ 17.950 Enkhuizen, Eikenlaan 42, KromBeneluxbaan/Parelvisserslaan
323 Sed. 13 GLX '86 ƒ 13950 menie, 20 mm. van A'dam. Tel.
per 8 mei Thans nog gevesSlijperweg 18. A'dam Noord 075-286598
tigd aan de Binderij 15 AmstelTel 020-320202
veen, tel. 020-433733
Mazda 626 HB, 1 6 L T D , oct MAZDA 1600 Bestel, grijs
LANCER 1200 GL, '83, 78.000
'84, antraciet, 60.000 km, kent, beige, bj '83, ƒ4950,km, APK gek., i.z.g.st.
Autobedrijf EUROCAR
ƒ 10.000. Tel: 02984-4570
ƒ4950. Tel. 02521-11124.
02503-3929241200
MAZDA 626 LX, febr. '86, 1e
eig, 64000 km, 5 drs Hatch- Mazda 323 3 drs. 1 3, 4-84, Lancer GL 1400, 3 drs, 3/79,
106966 km, ƒ500.
back, 5 versnel, zilver met, m rood, 5-bak, 80000 km., als
VW-AUDI-DEALER
nw.st ƒ 15.950,-. ALTING AU- nieuw, ƒ7500, 08385-20651.
AUTOWEGMAN, 02940-14451.
TO'S. 023-254944,270468
MAZDA 323 4 drs. Sedan B.j.
Schellingwoude.
BV. Te koop Mitsubishi Lancer TurMAZDA 626 Sedan, '83. met '81.
blauw, mooie auto ƒ6750,- Tel.020-323600
bo (wit), 1981, eerste eig., zeer
023-272918
snel (170 PK)-apk 1990, carr.
Mazda 323 4-deurs sedan '81. mech. prima, pr ƒ9000. tel:
Mazda 626 sedan. 4-'84, gold Schellingwoude
BV. 02946-1750
metall, in zeer mooie staat,
020-323600
ƒ7950 Tel 020-312858
T.k. aangeb. Mitsubishi Colt
MAZDA 323 Noblesse Sedan, GL, 5 deurs, bj 8-79, rood,
Mazda occasions
'82, met groen, zeer mooi pr. ƒ2000. Tel 02903-1825.
ƒ5950,- 023-272918
LEONARD LANG
MAZDA 626 coupé 2 O l GLX Mitsubishi Colt 12 GL,
Dan Goedkoopstraat 13
nw. mod., nov. '84, 5-d., 5-bak,
B j 87 Schellingwoude B.V
Amsterdam
km. st 46000, i z.g s, vr. pr.
Tel 020-323600
020-936935
ƒ9000 Tel 020-852233.
MAZDA 626 HATCH BACK
Mazda occasions
GLX, diesel, zilver m e t . bj 'i
RX 7, de nieuwste modellen uit ƒ10950,Autobedrijf EUROCAR
voorraad leverbaar Ruilmoto02503-39292-41200
ren uit voorraad. OCCASIONS
MICRA, met groen, m '86, 3va ƒ14000 Firma E de MAZDA 626, Hatchback bj '8
drs , 1e eig , 43.000 km, nieuw,
Graaft. Koninginneweg 48, ƒ 14.500.ƒ8950. Tel 02907-2021
Haarlem Tel 023-314275
Garage FEENSTRA. lid
280 ZX TARGA, m '81, gold
Centraal onderdelenmagazijn BOVAG. tel 023-375000
met., aut. vele opties, ƒ 12.750.
Tel: 02907-2021.

Mitsubishi
De Jong

8.32
by

Ferrari

Mazda

TOONAANGEVEND DEALER
BIEDT AAN;
ANWB-gekeurde
occasions
met 3 maanden BOVAGgarantie. Uitgestelde betaling
mogelijk tot maximaal ƒ 10.000.
Colt 1200 EL
tolt 1200 EXE
Colt 1200 GL
lolt 1500 GLX
Colt 1600 Turbo
Lancer 1200 GL
Lancer 1500 GLX
Galant 1600 EL

'87/'88
'87/'88
'85/'86
'86/'87
'88
'86
'85
'85

Galant 1600 GL

'85/'86

Galant 1800 Turbo dies.'85/'86
Galant 200 Turbo
'87
Wagon 1500 GL
'86
Wagon 1800 GLD
'86
Daihatsu Charade CS spec.'88
Opel Kadett
'82
Hyundai Pony XP 1 5 GLS.'SS
PILOTENSTRAAT 18
AMSTERDAM-Z.W.
(ACHTER PRAXIS EN
LUCHTVAARTLAB.)
Tel: 020-155355.
Mitsubishi Colt 1200 Van, rood
1986, grijs kent., apk gekeurd,
z.g.st., 21.400 km, ƒ10.500.
Tel.: 02513-10029.
MITSUBISHI GALANT 2.3 TURBO DIESEL, met. bruin, bj. '83,
ƒ 6950,Autobedrijf EUROCAR
02503-39292/41200
Mitsubishi Galant 1.6 GL, apk,
bj. '78, i.g.st, kl. rd. met., vr. pr.
ƒ575. Tel: 023-260427.
Mitsubishi Galant Gl, ww glas,
5 versnellingen '88. Schellingwoude BV, 020-323600.
Mitsubishi Galant GL WW-glas
5 versn. B.j '88. Schellingwoude B.V. Tel. 020-323600.
MITSUBISHI TREDIA GLS, met.
groen automaat, bj
'83,
ƒ 8950,Autobedrijf EUROCAR
02503-39292/41200
Sapporo SL, APK, LPG, Sunroof, alarm, stereo, equil.,
booster, el antenne, absoluut
roest- en schadevrij, rood met.,
ANWB keuring toegest. Vr.p
ƒ2250. Tel. 020-115822.
T.k. Mitsubishi Starrion Turbo
EX, bj. 1983. Prijs / 18.500.
Tel. 02526-89438.
T.k. Mits. Tredia 1600 GLS '83
Lakschade incl. LPG. APK gek
Tel 02979-88369.

Nissan

280 E, m '83, AUTOM , LPG. 190 D. m '86, rookzilver, w w
w w . glas, c l , sp v ƒ 10500 glas, st bekr ƒ28750 Tel
Tel 02907-2021
02907-2021
MERC 250, autom . LPG. met 190 D, m. '85. zilvergr met
stuurb m '81. ƒ7250 Tel w w. glas. stuurbekr ƒ 24 500
02907-2021
Tel 02907-2021
280 S, aut., m '82, champ
m e t . centr lock, get glas, 200 T STATIONCAR m '82
vrpr ƒ 17500 Tel 02907-2021 met silver, grijs kent., sp v., slr
pw , w w glas, c l ƒ 12250
500 SEL. m '82. diamantzwart. Tel 02907-2021
alle opties, zeer apart Tel.
02907-2021
Let op' 2x MERCEDES 200
380 SL. bj '81,petrolmet .ABS Diesel. 1e t '82, si ƒ10500
AUTOM , electr. ramen, wit leer 2e mei '84, si ƒ 16.500. Zeer
int . w w glas, sportv , i z g st verzorgde auto's met stuurVr
pr.
ƒ54500
Tel bekr, ANWB-keur mog Inruil
fin 02990-35957
02907-2021
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Mercedes Benz

_

keur

280 SLC, m '80, gold met.,
_ANCIA, GAMMA lim., 2500 IE,
Amerikaanse uitv., ƒ38.000.
bj '85, met grijs, alle
Tel. 02907-2021.
opties aanw, 140 pk. nw
waarde ca ƒ46000. Vrpr. vIB 190, sept. '88, 14 000 km
ƒ5500,APK 12-'89 Tel met veel extra Prijs ƒ 44.500
Tel. 020-978164.
Gebr. Haaker BV 033-750777
.ancia Prisma 1.5, bj. eind '86, Merc. 190 E, '87, slechts 45.000
42 000 km. Ivoor, ƒ 15.500 Tel <m.. zwart, centr. vergr, getint
020-127271
glas, stuurbekr., radio-cassetPrisma 1600 6-'84
ƒ10950 e, alarm etc In nw staat
Prisma 1500 5-'85
ƒ11.950 nfo 02984-4071.
Thema IE Turbo 1-'86 ƒ 27.500 MERC 350 SEL, duurste uitv.,
Thema Turbo diesel
alles elektr., autom., m. 79
8-'86
ƒ 29.750
8750 020-320657.
april
Thema IE Turbo Pininfanna
8-'87
ƒ52.000 Mercedes 200 B. 4-'85, d.rood
Autobedrijf CASPARUS B.V. 60.000 km. !!! Div. extra's,
ƒ 33.950, 08385-20651
Casparuslaan 1 Weesp
Tijdens de show.
Tel 02940-15108
Mercedes 200 D 5-'82. Sporthoge inruilprijzen
THEMA TURBO DIESEL 1986, velgen. APK ƒ 13.500.
Lancia -r concurentie
Tel. 02977-25200.
vergelijking door Ted Sluymer. 98 000 km , div accessoires.
f 26.950. Tel.02975-62020.
Tijdens de show zeer hoge
Mercedes 207 bestel 47.000
kortingen op Olivetti PC appakm, APK 4-'90, ƒ5.500. Lange
ratuur bij aankoop van een
rit
toegestaan,
k.
mod.
Lancia Thema.
020-237777.
Zeer uitgebreide catering Voor
Mercedes 207 D. Bouwj. '80.
„SHOWROOM",
hot prospects 1 Lancia Parker
Verbouwd-compleet.
Vr.pr.
de nieuwe autorubriek
vulpen met eigen naam
ƒ 12.000. Te bevr. 020-122075.
voor Amsterdam
ingegraveerd
en omgeving.
Mercedes 230 TE vele accessoires. '83 Schellingwoude BV,
020-323600.
Zeer aantrekkelijk Mini Chelsea, bordeaux rood,
luxe interieur, incl. blauwp. ra- Mercedes 230 TE, B.j. '83 Vele
geprijsd
dio/cass., nov. '86, km 18.000, accessoires. Schellingwoude.
pr. ƒ7950. tel. dag' 5443295, B.V. Tel. 020-323600.
w'kend/s'avonds 020-276935.
Lancia Thema
Mercedes 230-6, bj. '73, geheel
gerestaureerd, 4 drs,, kl. blauw,
• Auto te koop? Plaats een
vr.pr. ƒ 8000. Tel: 02975-63007.
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over hel
Mercedes 230E, aut., '78, Ipg,
resultaat.
airco., schuifd., stuurbekr.,
Mini Metro 1300 GT, m.'87, wit, apk. In-uitwendig zeer mooi
30.000 km, 1e eig., m. onder- ƒ4750: 02903-1796, na 18 uur.
Jong gebruikt:
houdsboekje, extra's o.a.
Mercedes 280 SEL v.v. alle op± 8 jonge gebruikte Lancia
radio/cass., spoiler, striping, ties. '82 Schellingwoude BV,
Thema's.
nwe auto ƒ 9500. 2 jr. garantie,
020-323600.
O.a.
Inr./fin. Dolman auto's Wilnis.
Tel: 02979-84102.

Lancia

_. ,_

MsrcsoesaSSE.bj, 8>.t., ö, rs?, LPG, nteuwsta mode!.

NISSAN BLUEBIRD 2.0, blauw
met., b) '84, ƒ9950,Autobednjf EUROCAR
02503-39292/41200

NISSAN Cherry, '81, Ipg, nw.
apk,
vr
pr.
ƒ12750.
Cherry 1200 GL coupé '82, 03240-13102
APK-gek , i pr. cond., ƒ 1950 NISSAN Stanza 1.8 GL, half
Tel. 020-851020.410063.
'86, 5-drs hb., spierwit, ƒ8950.
Datsun 260 Z 2+2 '76, zwart, 5 02907-3455 Zwanenburg
bak, APK 4-'90 In (opstaat. Pr. Nissan Sunny 13 LX, '!
f8975 02152-57161.
19000 km, ƒ18950 Riva
Datsun Cherry GL 1.4, bj '81, A'dam Nrd b.v. 020-361153

APK aug '89, 87 000 km , Nissan Sunny 1.6 SLX aut., grijs
ƒ1750 02907-6271, na 18 u
kent., april '87, 20.000 km,
jn st.v.nw. Datsun CHERRY ƒ 13.000 02990-28023/29074
'85, bruin met Iets moois.
Bovag gar bew. ƒ 8000. Garage T. van Enkhuizen, Eikenlaan
42, Krommenie, 20 min. van
A'dam Tel 075-286598

Nissan Sunny 1.7 SLX, wit, bj
06-'88, 23.000 km, diesel, incl.
spoilers en skirts, nw. ƒ 32.000,
vr. pr. ƒ20500' na 18 uur
020-962910.

MICRA DX, bj. mei '88, rood, Nissan Sunny 1 7 diesel. 5-drs
10.000 km , ƒ 13.950,- SUZUKI hatchback VAN '86. Schelling'
AMSTELSTAD, 020-799100
woude BV. 020-323600

Opel Kadett 13S, 3 drs., apr.
'85, apk 5-'90, 60.500 km,
trekh.,
radio,
ƒ 13.500:
02995-2678.
Opel KADETT 1.3 S LS, jan.
'85, 1e eig., orig. 52.000 km,
beige stoff. inter., get. ramen,
radio, i.z.g.st. ƒ12.950. Alting
auto's, 023-254944/270468.

Rekord 2.0 GLS, m. '86 met
LPG
90.000
km
nw.st.,
ƒ13.950. APC: 020-791144.
Rekord 2.0 S, b.j. '82. Blauw
met. + trekh. Mooie auto. Vr.pr.
ƒ4.000. Tel. 02990-46423.

vr.pr.
ƒ16.950 T.k.a. Nissan Cherry 1.3 L '84.
023-271862.
36.000 km. Schadevrij, ƒ 6.250.
Gekord Caravan 2.0 S, 3e mnd.
'83, blauw metall., APK 3e
NISSAN, Sylvia 1.8 turbo, 30- Tel. 020-739791.
mnd. '90, i.pr.st., ƒ7750.
5'86, ƒ 4000. onder ANWB ad- Wegens vertr. naar buitenl. te
viesprijs: 02907-6206.
koop Nissan Sunny, j. '87, km OPEL KADETT caravan 5 drs., Tel. 020-312858.
, 23.000 km., ƒ22.950,-. RIVA AMSTERDAM-NOORD.
'racht. NISSAN HB SLX febr. 7.000, incl. ass., ƒ 16.000.
RIVA ADAM nrd bv 020-361153 Het juiste adres voor een
1987, 36.000 km, donkerbl. Heldringstr. 178: 020-154733.
met., luxe uitvoering, toerenOpel Kadett Caravan 1.6D, eerste klas occasion t/m 30
teller, stereo, radio, cassette, WIJ POETSEN uw auto in
1983, APK 3-'90,i.g.st.,tr.haak, april uitgestelde betaling van 6
maanden tegen 0% rente.
als nieuw, ƒ 15.000. Duiven- showroomconditie, buitenzijde te. 5750. Tel. 02990-26865.
+ interieur natbehandeling,
drecht. 020-981974.
Te
koop: Opel Ascona 19N79,
OPEL
KADETT
STATION
16.S,
motorruimte ontvetten -f reiniT.k. Datsun Silvia, 1.8i, z.g.st., gen. Maak ook kennis met met. blauw, 5 bak, bj. '83, 1e eig., 135.000 km, apk-05'90,
prijs ƒ2600. Tel: 02908-3361.
APK, b.j. '81, ƒ3850.
onze LDS behandeling welke ƒ7950,Tel.: 02990-34287.
uw lak beschermt voor minTe koop Opel Corsa, type 1, 2
Autobedrijf EUROCAR
s, b.j. sept. '85, km. st. 28.000.
T.k. Datsun Sunny bj. sept. '80. stens 12 maanden. Prijs v.a.
02503-39292/41200
Vr.pr. ƒ 10.500,-.
Prijs/ 1150. Alb. Lutulistr. 16 C, ƒ 125 excl. BTW. Inf. tel.
Opel
Manta
1.9
S
Berjinetta-R.
020 - 851020 • 410063.
Tel.: 020-315177.
Amsterdam Oost.
uitv., goud met., bj. 77, nwe
T.k. Opel Ascona D, '84, wit, tr.
banden -f sportuitl. carr. wat
haak,
kl.
def.,
ƒ8750:
plekjes. Pr. ƒ 2950.
020-930486, na 18.30 u.
Kadett 1.2
1-'86 KADETT GSi 1.8, m.'87, zilver- Tel. 020-152439.
Kadett 1.2 S
7-'83 grijs, 5-drs., w.w. glas, sportvel- Opel Manta GSI Turbo, bj. 85 T.k. Opel Ascona HB 1.6, Ipg,
wit, i.z.g.st., div. extra ace, bj.
Kadett 1200 SC HB . . ,10-'87 gen, schuifdak, ƒ22.750. Tel- mosselman Turbo intercooler
138 kw jetex uitl koni's org sch '85 ƒ 12.500: 02993-72352.
AUTOBEDRIJF VAN NES
02907-2021.
dak mach alarm kl wit pr notk T.k. Opel Kadett 13S/GL bj. '87
Hogeweyselaan 97 Weesp
KADETT 1.2S + LPG, okt. '85, tel 020-193017.
Tel. 02940-15443
- km 48.000 - schadevrij. Nw.
76.000 km., ƒ 13.750. CORSA
ƒ26.500. Vr.prijs ƒ16.000. Inl.
Kadett Hatchback 1.6, 3 drs., 1.2LS Van, aug. '85, 65.000 OPEL OMEGA 20i, 13.000 km., 020-5622838 (9-17 uur).
m. '84, gold met., i.z.g.st, km., ƒ8350. Rat dealer Ver- '87, ƒ27.950,-. RIVA A'DAM
NRD BV. Tel. 020-361153.
T.k. OPEL KADETT 13.S HB de
ƒ5.950. Tel: 02907-2021.
meij, 02975-62020. Uithoorn.
luxe, 11-'82, APK tot 11-'89, in
OPEL
Rekord
20
S
Stationcar,
KADETT Hatchback 1.6 D, bj. KADETT 1.3 club, 3 drs., bj.'87,
nw.st. ƒ 5950. Inr. mog.
LPG,
1984,
geen
roest
of
scha'84, grijs met., 3-drs. ƒ8.250. «rmijnrood, 9000 km, alarm,
De Vries Auto's
de,
zeer
mooi,
slechts
ƒ9500.
Tel: 02907-2021.
ƒ 18.000,-. 02975-67098.
023-336376/375198.
Inruil en financ. 02990-35957.
KADETT Hatchback 1.6 SH, m. Kadett 13 S, 1983, ƒ8950.
T.k. Opel Kadett 1.2 SC, 5 drs.,
'85,
wit, 3-drs.,
i.z.g.st., RIVA AMSTERDAM NRD. B.V. Opel Rekord 2.0 LS, juli '85, 1e eig., okt.'SS, 35.000 km,
LPG,
wit,
APK
tot
okt.
'89.
Pr.
ƒ11.250. Tel: 02907-2021.
Tel: 020-361153.
ƒ 14.000 Tel: 02974-380.
ƒ 11.000. Tel. 020-116269.
KADETT Hatchback 1.6 LS, m. Kadett 1.3 S, apr. '86, kleur
T.k. Opel Rek. 2.0, '79, kant.
'86, brons met., w.w. glas, 3- blauw, 54.000 km, 1e eigenaar, Opel Rekord 2.3 diesel stat., dak, gas, tr. h., nwe. uitl. +
grijs
kent.,
motor
moet
nagekedrs. ƒ12.750. Tel: 02907-2021. ƒ 16.000. Tel. 020-825624.
ken, ƒ 1.250, rond 18 uur bellen, banden. Besch. kop + spatb.,
sleutels zoek, Pr. ƒ650. Tel:
KADETT 1.3 S Stationcar, bj. Kadett 1.6 Diesel caravan eind tel.: 020-341538.
020-855270, v.a. 15 u.
'85, 3-drs., Ipg ƒ7900. Tel: '85 bruin met nw.st., ƒ12.950.
OPEL Rekord, 4drs, 2.3 Diesel,
02907-2021.
APC: 020-791144.
T.k. Opel Rekord bj. 10-'81 APK
'84, nieuwstaat ƒ 8500,-.
gek. Vr.pr. ƒ 2600. Tel. na 19.00
KADETT 1.6 D Stationcar, m. Kadett 1-'86
ƒ 17.250 023-272918.
uur 020-317772
'86, 5-drs., weinig bereden, Kadett Caravan 5-'86 ƒ 18.950
ƒ12.250. Tel: 02907-2021.
Kadett 1.3 7-'87
ƒ17.500 OPEL REKORD STATION 20.S, T.k.a. Opel Asc. 1.9 N, bj. 22'
bj.'84,
ƒ 18.750 groen, LPG ondb,
0878, apk 13-04'90, zeer nette
Manta 2 ltr„ GT, m. '80, kleur Kadett GT 5-'86
ƒ 10.950,auto, vr.pr. ƒ 1450.020-994482.
rood, vr. pr. ƒ4250. Tel: Ascona Hatchback 5-'86
Autobedrijf
EUROCAR
ƒ 18.750
02907-2021.
02503-39292/41200
T.k.a.
sportief model Opel AsHANS MAFAIT 02940-13044
cona 2.0, kleur rood, spoiler en
MANTA GTE 2.0 L, bj.'84, gold
met., aut., Recaro int., sp. vlg., Kadett '85, nw. mod., 3 drs., OPEL REKORD STATION 2.0, sportwielen. Prijs ƒ i .750.
Tel. 02942-1962.
orig. sunroof, w.w. glas, Ie eig., van uitv., gr. kent., rood, trekh., org. schuifdak, met. bruin,
bj. '81, ƒ 4950,65.000 km, vr.pr. ƒ 13.750. Tel: mooi, ƒ8450. 02159-12018.
T.k.Opel Record 2.3 D, b.j.'86,
Autobedrijf EUROCAR
02907-2021.
Kadett City '79. Prima staat.
trekhaak, opendak. PUNT02503-39292/41200
GAAF.
Vr.pr.
ƒ 12.900,
OPEL ASCONA, m. '83, 1.6, ƒ 1500. Tel. 02975-68850.
Opel Senator 25E automaat Tel.02990-36120 na 18.00 uur.
wit,
2-drs.
ƒ6900.
Tel: na 17.00 uur.(automaat).
'82, groen metal. I.z.g.st.
02907-2021.
Kadett D, 3 drs., 2/85,
Uniek mooie Opel Kadett cara94.000km. Tel. 02507-12061.
van 1.6 D, orig. '85, rood, 3 drs.,
Opel Ascona 16 S, m. '84, 4- 34114 km. ƒ 14.900.
Opel Senator 3.0i, model en bj. sunroofdak, trekh., geel kent.
drs., gold met., LPG, vr. pr. Kadett Flash, 3 drs, 7/83,
99280 km. ƒ9.500.
1989, deze comfortabele auto nu slechts ƒ11.750. Inr., gar.
ƒ6900. Tel: 02907-2021.
met 177 pk krachtbron heeft fin. mog., in nw. st. De Vries
Opel Kadett GT, 3 drs, 7/85,
Opel KADETT Hatchback 1.6 5 versn., 92797 km., ƒ18.500. slechts 11.000 km gereden en
Auto's 023-336376/375198.
D, m.'83, 5-drs., groen metall., Kadett GT, 3 drs., 1/86,
wordt verkocht ƒ 10.000 onder
1e eig., weinig bereden, ƒ 6450. 5 versn., 77770 km. ƒ 18.700.
de nieuwprijs.
Schitterende Van part. OPEL KADETT 135
Tel: 02907-2021.
twee komponentenlak, kleur LPG 60.000 km. nov. '86, schaVW-AUDI-DEALER
devrij. ƒ 17.500, 02993-67865
Opel Rekord 2.3 D, m. '84, AUTOWEGMAN, 02940-14451. rood, auto is alleen door RIVA
Wegens omstandigheden te
groen met., 4-drs., i.z.g.st., Kadett-GSI 5-'86. 52.000 km. direktie bereden. Zeer vele
ƒ8250. Tel: 02907-2021.
Schuifdak. Get. glas. Rood opties o.a. automaat etc. RIVA koop, zwarte Opel Kadett
AMSTERDAM-NOORD
B.V. 1.300, 5-deurs met getinte rui
ƒ23.500. Tel. 02977-25200.
Opel Rekord 2.3 D, m. '84,
020-361153, na. 18.00 u. J.A. ten, bouwjaar '87, km.-stand
stationcar, 5-drs., nieuwst., Kadett rood 1.3 LS, 3-drs., Moes: 365662 J.H. Pieters:
51.000. Inl. na 18.00 uur:
ƒ8250. Tel: 02907-2021.
sept. '87, 41.000 km„ v.v. RE- 361565
030-523832.
REKORD 2.0 S, m. '82, Lapis- CARO sportstoelen, 5e versn.,
WIJ POETSEN uw auto in
blauw, w.w. glas, i.z.g.st. vr.pr. ƒ 16.500. 02990-45506.
Originele RALLY KADETT Cou- showroomconditie, buitenzijde
ƒ3450. Tel: 02907-2021.
pé
1.6
S
met
zware
motor
en
Koopje: Opel Kadett 1.6 S GT,
+ interieur
natbehandeling,
1 van de 2 te koop Opel kadett bj. 10'85, Ipg, nwe. banden, erg uitlaat, racing, geel, bj. 79, sun- motorruimte ontvetten -t- reiniroof
etc.
ƒ
2750.
020-462055.
1.3 NB, 4 drs., maart'87,46.000 mooi, in nieuwstaat, ƒ 14.000
gen. Maak ook kennis mei
of 020- Perfecte Opel ASCONA 20 S onze LDS behandeling welke
km, vaste pr. ƒ 19.000 of Ford Bel: 020-753677
Fiesta L, 2 drs., 40.000 km, '85, 6652133, vragen : v. Beem.
automaat, '81, goed en be- uw lak beschermt voor minAPK gek., vaste prijs ƒ 10.500. Opel ASCONA 1.9, half '80, trouwb., ML-beh., echt 'n plaat- stens 12 maanden. Prijs v.a
Tel: 020-138877 of 6627884.
je, si. ƒ3750. Inruil, fin. ƒ 125 excl. BTW. Inf. tel.
90.000 km., i.z.g.st. ƒ2450.
020 - 851020 - 410063.
Ascona 1.6D trav. 5-'86/ 18.950 Tel. 02907-3455, Zwanenburg. 02990-35957.
Corsa 1.2N Swing 1-'88/ 16.950 Opel Ascona 1.9. b.j.'80 LPG. l.
Corsa 1.2SGL5-'86 ƒ13.950 pr.st. ƒ 2700 Oranje.
Corsa 1.2S LS 8-'86 ƒ14.750 Tel. 020-372818. na 18 u.
Corsa 1.2S LS 1-'86 ƒ14.750
Corsa 1.2S LS 1-'86 ƒ14.250 Opel Ascona APK gekeurd,
. ..AALSMEER
Corsa 1.2S Luxus9-'83/ 8.250 verkeerd in nieuw staat '76,
Corsa 1.3NLS 1-'87 ƒ15.950 ƒ 1000. Tel. 020-316532.
KADETT 1.3S, GT '87
ƒ 22.950
Corsa 1.3N LS 1-'87 ƒ15.950 Opel Corsa 12 S, 3 drs. LPG. KADETT 2.0Ï, GSI '87
ƒ 29.950
Corsa 1.2N Swing 1-'88/ 16.950 Trekh, sunroof 3-'87,44.000km. OMEGA 2.0i, LS '86
ƒ27.950
Kadett 1.2S GL 3-'86 ƒ18.450 van uitv. rood. 1e eig. Schade- SENATOR 2.5 E, aut. '86
ƒ32.500
Kadett 1.3SLS8-'85 ƒ14.750 vrij. Pr./ 12.000. T. 075-282692. PEUGEOT 305 '86
ƒ11.950
Kadett 1.3S aut. 7-'86 ƒ 18.950
KADETT 1.2 S, car '86
ƒ 17.950
Kadett 1.3S LS 11-'86ƒ 18.950 OPEL CORSA 13N, 4 drs., '87, REKORD 2.0 S, GL '85
ƒ17.950
Kadett 1.3S LS 12-'86/ 19.450 53.000 km., ƒ15.950,-. RIVA BMW 520i, aut. '83
ƒ12.950
Kadett 1.6D LS 1-'87 ƒ21.950 A'DAM NRD BV: 020-361153. KADETT 1.8 S, extra's '88
ƒ23.750
Kadett 1.6D gis 10-'85/ 16.950 OPEL KADETT 12S, 75.000 km. KADETT 1.3 S, LS, 4 drs. '87
ƒ 18.950
Kadett 1.2 S sp 10-'86/ 13.750 '80, ƒ 4950,- RIVA A'DAM NRD FIAT Marengo 2.0 D '86
ƒ11.750
Kadett 2.0i GSI 10-'87ƒ 33.950 BV. Tel.: 020-361153.
REKORD 2.2 i, GLS '86
ƒ20.950
Omega 1.8S LS 2-'87 ƒ 26.950
ƒ 18.500
Opel Kadett 1.2, bj.74, APK tot KADETT 1.3 N, LS '87
Rekord 2.0S trav. 5-'86/ 24.750
ƒ 18.950
4-'90,
vr.pr.
ƒ1250.
Tel. KADETT 1.3 S, 5 drs. '87
AUTOBEDRIJF KORS B.V.
ƒ8.450
020-203732 na 18.30 uur, niet CORSA 1.2 S, TR '83
Groeneweg 18 Weesp
KADETT 1.3 N, club '87
ƒ 18.950
op dinsdag of donderdag.
Telefoon 02940-14277.
KADETT 1.3 S, car '87
ƒ 19,950
Opel Kadett 12S, Ipg, 4-1985,
MINI Metro Moritz '84
ƒ 5.950
Autobedrijf J.Jongsma off.
i.g.st., 92.000 km: 020-980427.
Ford Service en Verkoop,
Oranjestr. 2-12, Zandvoort OPEL Kadett 1.2 S Caravan,
(Centrum) 02507-13360, b.g.g half '83, 3 drs. ƒ6450.
16646 (12432) ook Koninginne- 02907-3455. Zwanenburg.
Oosteinderweg 110
dag geopend, zondag open Opel Kadett 12S, aut., 07/79,
. . . .Aalsmeer . . .
13.00-17.00. Ascona 1.6 S, 4 i.z.g.st., vr. pr. ƒ2950. Tel:
Tel: 02977-29911.
drs., 38.000 km, zilver met., 075-352577, alleen in weekend.
1986, occasion incl. 12 mnd.
gar., APK en 10.000 km beurt. Opel Kadett 1.2. S. 8-'82
Tevens ruime keus andere L.groen metallic als nieuw.
ƒ6250.. 08385-20651.
505 GL 1.8 4-'83
ƒ 8.950 104 ZL 5-'83
merken!
ƒ 6.950
505 Select 5-'83
ƒ 9.250 205 Junior 2-'87
ƒ 15.500
Corsa GL de Luxe 3 drs., 6e OPEL Kadett 12 S, blauw, LPG, 505 Select 4-'87
ƒ21.500
205 GT 3-'84
ƒ 13.950
mnd. '85, 1e eig., z.g. onderh., '82, ƒ 4500,-. 023-272918.
505GR7-'86
ƒ20.750 205 XR 6-'85
14.950
ƒ9950. Tel 020-312858.
Kadett 1.2 S, 3-drs., HB, m. '80, 505 break GR 7-'86 ƒ 9.950 205 XR 2-86
ƒ16.950
29.250 205 XR 3-'87
In st.vnw. 3x Opel KADETT APK-gek., i. prima st., ƒ2950. 505 break GL 4-'87
ƒ 17.500
Autobedrijf VAN DER POUW 205 Cachet 7-'87
12S en 13S, 3 drs Hatshback, Tel. 020-851020/410063.
ƒ 18.950
Amstellandlaan 1 Weesp
'84, kl. gold met., zilver met en Opel Kadett 1.3 S, 5 drs., 1987,
Autobedrijf VAN DER POUW
Tel. 02940-15110
wit. Bovag gar. bew., v.a. 33.000 km, ƒ 18.950. RIVA
Amstellandlaan 1, Weesp
ƒ 8500. Garage T. van Enkhui- AMSTERDAM-NOORD
B.V. 505 GL 2-'85, rood met., LPG,
Tel. 02940- 15110
zen, Eikenlaan42, Krommenie, Tel: 020-361153.
electr. schuifd., get. glas,
205
ACCENT
3-'87, 23.000 km
20 min. van A'dam. Tel. 075trekh., / 8.950, 08385-20651.
Opel Kadett 1.6 diesel metaalƒ 14.750. Tel. 020-133579.
286598.
kleur 54.000 km. '85. SchellingCOBUSSEN AMSTERDAM
Autobedrijf Weiss.
In st.v.nw. Opel CORSA 123,3 woude BV, 020-323600.
Peugeot-dealer
drs., org. '87, 31.000 km., kl.
205 XE Ace. 11-'87 ƒ 15.500 205 GR 6-'84, 55.000 km.
blauw, Bovag gar.
bew. Opel Kadett 1.6 S GL, 3 drs., 205 XE Ace. 06-'87 . .ƒ 14.700 ƒ11.750. Tel. 020-133579.
ƒ 12.500. Garage T. van Enkhui- 6-3 1985, 50.000 km, ƒ 15.950. 205 XE Ace. 01-'86 . .ƒ 12.600 Autobedrijf Weiss.
zen, Eikenlaan 42, Krommenie, RIVA AMSTERDAM-NOORD 205 XR schuifd. 01-'88./20.200 205 JUNIOR 32.000 km.
20 min. van A'dam. Tel. 075- B.V.: 020-361153.
205 XR d.blauw 03-'87./ 16.900 03-1987 / 14.500.
286598.
Opel Kadett 1.6 diesel 54.000 205 XR schuifd. 12-'85./ 14.500 Tel. 020-133579.
305 break SR 07-'86 ./ 14.400 205 Junior 5-'87, 40.000 km
In st.v.nw. Opel KADETT 1600 km. metall., b.j. '85.
LS, '86, 3 drs, kl. zwart, pracht Schellingwoude Bv 020-323600 309 GR 5 bak 09-'86 .ƒ 17.500 ƒ 14.750. Tel. 020-133579.
auto.
Bovag
gar.
bew., Opel Kadett 16 S, HB, bj. '82, 309GR5b.gas02-'86./16.500 Autobedrijf Weiss.
/ 16.000. Garage T. van Enkhui- blauw met., extra's w.o. achter- Alle Peugeot's met 3-12 mnd
Diesel 305 GL Break, m. '82
Leeuwekeur-Garantie.
zen, Eikenlaan 42, Krommenie, wisser, dubb. spiegels, nieuwe
Baarsjesweg 249-253
wegens inruil ƒ 2.950.
20 min. van A'dam. Tel. 075- br. banden, uitlaat, APK tot 5Amsterdam 020-121824.
AR.C: 020-791144.
286598
'90 Vrpr. ƒ6200 02902-1821

ƒ30.000,

Opel

Van Lent Opel

Van Lent Opel
Peugeot

Forddealer ENTAM, Occasion
Car Park, SijSjesbergweg langs
de A2, tel. 020-964802 b.a.
PEUGEOT 505 GL
mei '85, LPG, APK tot juli '90,
i.z.g.st., / 12.500.

205 XE 10-'85
ƒ11.950
205 XE 1-'85
ƒ11.900
305 Break 1-'85
ƒ 12.500
309 XE 3-'87
ƒ 16.250
04-85 309 SR 4-'86
Peugeot 205 GE
ƒ17.950
06-84 505 GR aut. 5-'87
Peugeot 205 GL
ƒ 29.500
05-84
Peugeot 205 GL
505 GR break 6-'85 ƒ 17.500
Peugeot 205 GL
01-85
HANS MAFAIT 02940-13044
05-84
Peugeot 205 GT
04-86 205 XRD, 3 drs. 12/87, 5 versn
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI 130pk 04-87 71722 km, ƒ20.900.
VW-AUDI-DEALER
10-85
Peugeot 205 XL
06-86 AUTOWEGMAN, 02940-14451.
Peugeot 205 XL
Peugeot 305 Break SR 04-85 305 break GR 6-'86 ƒ 15.750
Peugeot 305 GL
05-83 309 GL 1.3 5-'86
ƒ16.950
04-84 309 Allure 2-'87
Peugeot 305 GR
ƒ 18.500
02-84 309 GR 2-86
Peugeot 305 Sedan
ƒ 17.500
04-85 309 SR 7-'86
Peugeot 305 Select
ƒ 19.250
Peugeot 309 GE
04-86 309 XRD 2-'87
ƒ 20.750
Peugeot 309 GL 1.1
04-86 Autobedrijf VAN DER POUW
Peugeot 309 GL 1.1
04-86
Amstellandlaan 1 Weesp
Peugeot 309 GL Profil 10-86
Tel. 02940-15110
Peugeot 309 GL Profil 05-87
07-86 Peugeot 304 S Cabno, '73,
Peugeot 309 GR 1.3
Peugeot 309 SR
06-86 APK tot febr. '90, i.z.g.st.
06-87 Vr.pr. ƒ7000. Tel. na 18 uur.
Peugeot 309 XRD
Peugeot 405 GL 1.6
11-87 020-265346.
04-84
Peugeot 505 GL 2.0
Peugeot 505 GL 2.0
03-83 Peugeot 305 GL, beige, m. '83,
Peugeot 505 GR
08-85 APK-gek. i. pr. cond., ƒ4950.
Peugeot 505 GTDT
04-85 Tel. 020-851020/410063.
10-85 PEUGEOT 309 Allure, 34.000
Peugeot 505 GTI
Peugeot 505 Select
03-85 km„ '87, ƒ17.950,-. RIVA
11-85 A'DAM NRD BV. 020-361153.
Peugeot 505 SR
Peugeot 505 SR
05-86
Peugeot 504 GLD Diesel b.j.
1979 met schuifdak en radio
Diverse merken
ƒ1.500. Tel. 020-257648.
Talbot Samba GL
03-86
PEUGEOT505 GL, blauw met.,
BMW 315
03-82
LPG, bj. '85 ƒ 8950.
Citroen Visa 11 RE LPG 09-85
Autobedrijf EUROCAR
Citroen Visa Club
03-86
02503-39292/41200
Volksw.Jetta 1.6C LP
06-87
Peugeot 505 GR, '82, gebr. wit,
radio, w. dak, 5-bak, Tr.
Demonstratie auto's: Ipg,
haak,
apk
ƒ3650.
Tel:
Peugeot 309 GL Profil 02-89 02993-66710.
Peugeot 405 GR 1.9
89
Peugeot 309 XR 1.6
10-88 T.k. Peugeot 104, 1978, voor
Peugeot 505 Break GR 09-88 knutselaar, prima motor, ƒ 500
Tel.' 020-951044 na 6 uur.
205-309 COMFORTmodellen nog leverbaar
WESTELIJK HALFROND 70
Amstelveen Tel. 020-455451.

Kuperus

T.k. Peugeot 104 GL, bj. '80,
APK juni '89, motor voll. gerev
Vr.pr. ƒ 1200. 020-753122.
T.k. Peugeot 205 GL, bj. '84,
met vele extra's, i.z.g.st., vr. pr.
ƒ 12.250. Tel: 020-977833.

voor alles van Peugeot, nw. en T.K. Peugeot 205, grd 118.000
gebruikt, v.d. Madeweg 1-5, bij bj'84 spoiler + warmtewerend
Makro, A'dam. 020-6683311.
glas 02990-30496.
MOOIE 505 GR, bj. 5-'84, blauw T.k. PEUGEOT 304 Cabriolet,
APK 12-'89, sp.velgen, nw. bj. '73 in red. st. + div. onderd.
band ƒ 8950 020-372014inrmog Tel. 033-753776.
PEUGEOT 205, ace., donker- T.k. Peugeot 504 Diesel, Break
blauw, mei '87, ƒ 12.750,-.
nov. '81 met trekhaak, ƒ 4500
023-272918.
Tel. 02995-3892.
PEUGEOT 205 Accent, 2200 T.k. PEUGEOT 505, '81, wit,
km, bj. 1989, ƒ16.950. RIVA LPG, al. sportvelgen, ƒ 2500,-,
AMSTERDAM-NOORD
B.V. i.z.g.st. Tel.:075-281567.
Tel: 020-361153.
T.k. wegens auto van zaak:
Peugeot 205 jubileumuitg.,
ZWARTE PEUGEOT 205 GR,
bj. '87, vr.pr. ƒ 11000.
bijna 1 jaar oud, ƒ 17.500.
Tel. 020-6644195/750879.
Tel. 03240-34808.
Peugeot 205 XLD, 1985, van Unieke aanbieding 2x PEUpart., grijs kent., kl. blauw, GEOT 205 Accent orig. '86, 1 x
i.z.g.st. Tel. 02972-4430.
rood ƒ11.750. 1x wit/11.250.
305 GT 1.6, 11-'85,t. '86, 5 bak, Beide autos's in absol. nw. st.
rood, el. schuifdak, veel luxe, Inruil, gar. mog. De Vries Auto's
023-336376/375198.
z.g.a.n., ƒ9750. 02159-12018.

Pontiac

Reliant

T.k. Cabriolet Pontiac GrandvilleVSaut, bj. '75 wit APK i.g.st.
Vrpr. ƒ 17000: 02946-4258.

Robin 850, i.g.st. Nwe kopp.,
rem, spoorst.band. Pap.aanw.
f 1900. 020-342939/268544.

Porsche
PORSCHE 924 met open dak,
perf. in cond., zeer mooi,
ANWK-keur. mog., '80, zien is
kopen, si. ƒ17.500. Inruil, fin.
02990-35957.
Porsche 944, Targadak, Fuchs
wielen. '84, Schellingwoude
BV. 020-323600.
-

Porsche 944 Targadak. B.j. '84
Fuchs wielen met.kleur. Schellingwoude. B.V. 020-323600.
SAAB 900 Turbo 3, kl. rood,
LPG, i.nw.st., APK gek., m. 80.
f4450. 020-320657.

Renault
'- Hans- Mafait verkoopt zoveel
occasions omdat!
WIJ BIEDEN:
12.maanden volledige garantie
24 uur route service in geheel Europa
stabiele inruilprijzen
zeer gevarieerde occasionvoorraad
ook zaterdag geopend voor olieverversen en snelserervice
makkelijk bereikbaar.
(t.o. NS-station vanaf A1 afslag Muiden (Weesp)
* Wij zeer vakkundig en vriendelijk personeel hebben.

*
*
*
•*•
*
*

Zo plezierig kan service zijn

Autobedrijf
HANS MAFAIT B.V.
Nijverheidslaan-14, 1382 LH Weesp

Kom langs of bel nu
02940-13044
R. 20 TX, bj. '83, aut., electr. R 18 GTL Combi, jan. '84, 5ramen, sportv., zilver metall., bak, LPG o.b., met APK.
LPG, i.z.g.st., vr.pr. ƒ 5250. Tel: ƒ5.900. Tel. 02982-3085.
02907-2021.
R 25 GTX '85. DBL. met. rad.
4 GTL, 5 drs., 7/83,
Renault,
spr.brd.compcen110481 km., ƒ2.750.
tra.dr. vergr.m .afstbed.w.wgl. In
schitt.staat! Weg.omst.
VW-AUDI-DEALER
AUTOWEGMAN, 02940-14451. ƒ 15.000. 020-8534860. Bel!!!

5TS5/83

ƒ5900

4 GTL rood 2/83
ƒ 3700
Tel. 02940-18200.

R 9 GTL, bj. 4-'83, 5-bak, bl.
met., apk gek., verbr. 1:14, vr.
pr. ƒ5500. 020-332924, na
18.00 uur.

Autobedrijven Rinko off.
Renault dealer, Oranjestr. 2-12, Renault 11 GTL automaat, meZandvoort
(Centrum), taalkleur el. ramen, '85. Schel02507-13360 b.g.g.
16646 lingwoude BV, 020-323600.
(12432) ook Koninginnedag
Renault 11 GTL Automaat. B.j.
geopend, zondag open 13.00- '85 Electr. ramen. Schelling17.00.
woude B.V. Tel. 020-323600.
5 TS, 3 drs., 54.000 km, wit, RENAULT 11 GTX 02-1984,
sportstuur, mistlampen, voor 88.000 km. ƒ8.500.
1986, 5 GTS, 3 drs., 35.000 km, Tel. 020-133579.
d. üauw, 1987, Neveda GTS, 5
drs., 45.000 km, rood, Blaup. Renault 11 GTX, bj. 10-1985,
radio cass-rec., LPG, 1987, 19 Garagebedr. van Es, F. van
GTS energy, 5 drs., 9000 km, Almondestraat 20, 020-185786.
groen met., zonw. glas, comf. Renault 11TXE, electronic, bj.
pak, radio cass-rec., 1988.
'86, APK, km. 45.000, vr. pr.
Topoccasions incl. 12 mnd. ƒ 14.500. Tel: 02503-16287, na
gar., APK en 10.000 km beurt. 18.30 uur.
Tevens ruime keus andere
RENAULT 20 LS, '82, 70.000
merken!
km, m. rood, LPG, apk, w. dak,
l.st.v.nw. Renault 25 GTS, org. tr.haak, 5-bak, n. band. in eer'86, mod. '87 met stuurbekr., 5 ste kl. staat ƒ3750. Tel:
bak, electr. ramen, centrale 02993-66710.
vergr. enz., zilver niet., Pullman
bekl.,
Bovag
gar.
bew. RENAULT 25TS, LPG, '85,
ƒ 18.950. Garage T. van Enkhui- z.grijs, 72.000 km, nieuwstaat,
zen, Eikenlaan 42, Krommenie, ƒ 12.500,-. 023-272918.
20 min. van A'dam. Tel. 075- RENAULT 4 L, oktober '84.
286598.
ƒ 5250. Tel. 075-287733.

Nog meer Showroom-advertenties
op een volgende pagina
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Geunes en Annie de Muinck vieren diamanten bruiloft

zag haar op het Stationsplein en was op slag verliefd
ZANDVOORT - Als die ene piKante ansichtkaart destijds
niet had bestaan, was het nog
maar de vraag geweest of dit
verhaal over het echtpaar De
IVluinck-Koridon ooit geschreven had kunnen worden. Zestig jaar geleden traden zij in
het huwelijk. De thans 83-jarige opa Geunes kan er nog smakelijk om lachen als het verhaal van de eerste ontmoeting
vertelt. "Ik zag haar lopen op
het Stationsplein en werd op
slag verliefd", herinnert hij
zich.
'Zijn Annie', geboren in Zwolle,
ging als zovele anderen in die tijd als
zeventienjarig meisje voor dag en
nacht in betrekking bij een familie
in Amsterdam. Jaarlijks toog haar
broodheer met vrouw en kroost
naar Zandvoort, waar men voor enkele maanden een huisje huurde.
Annie Koridon moest mee.
De lakschoenen, de slobkousen,
de wandelstok en het strooien hoedje behoorden destijds tot de outfit
van de jonge De Muinck. Als vrijgezel van eenentwintig jaar mocht hij
graag flanneren door de dorpskern,
op zoek naar vertier en gezelligheid.
Als klein Geunesje van amper drie
maanden oud was hij met zijn ouders, broertjes en zusjes verhuisd
naar Zandvoort. Als import Zandvoorter duurde het een hele tijd
voordat hij door de autochtone bevolking van destijds werd geaccepteerd. Nu, na al die jaren voelt hij
zich Zandvoorter in hart en nieren.

Dandy
Ook zijn even oude vrouw Annie
heeft haar hart aan deze badplaats
verpand. Het voorval op het Stationsplein weet zij zich nog héél
goed te herinneren. "Hij zag mij en
ik zag hem, en we werden meteen op
elkaar verliefd", vertelt zij. Alhoewel
Annie destijds 'kennis' had aan een
knaap uit Amsterdam besloot ze
meteen met deze jonge dandy uit
Zandvoort in zee te gaan. Spijt heeft
ze er nooit van gehad.

de regio was er niet meer en de jonge
metselaar diende dan ook snel met
troffel en schietlood iedere dag in
weer en wind naar de kop van
Noord-Holland te fietsen om nog
een karige boterham voor zijn geiznnetje te kunnen verdienen, 's Morgens om vier uur de deur uit, 's
avonds om zeven uur afgemat thuis,
De frivole prent met de spaarzaam zes dagen in de week. "Je was dolblij
geklede vrouw in badpak deed won- als je in die tijd werk had", verklaart
deren. Na het aanschouwen van het De Muinck.
plaatje maakte hij zijn verkering terZij waren beide vijfendertig toen
stond uit.
de mobilisatie kwam. Geunes moest
in dienst, daar hielp geen moeder
Sparen
lief aan. Zijn vrouw was er niet blij
Hiermee lag voor Annie en Geu- mee, want iedere zaterdag sjouwde
nes de weg open naar een lang en zij met haar twee kindertjes per bus
gelukkig huwelijk. Maar eerst moest en trein naar Naarden, overnachtte
er flink gespaard worden. Geunes, bij vrienden om de volgende dag
destijds als metselaar in dienst bij weer naar huis terug te keren, en dat
Gijs Keur (Gijs de kouwe) en Annie, allemaal om haar Geunes te zien, die
die inmiddels voor het gemak in geen verlof kreeg.
Zandvoort bij Kees Bluijs in de Kousepael was komen werken, legden
iedere cent die zij verdienden opzij. Burgerpak
Ook Geunes miste zijn vrouw en
Na drie jaar hadden zij genoeg geld kinderen erg. Reden waarom hij op
bijeen om te kunnen trouwen, wat een dag zijn kans schoon zag en achgebeurde op een stralende dag in het terop de motor van een vriend, die
toevallig naar Haarlem moest, meervoorjaar van 1929.
eed om zijn gezin in Zandvoort te
Het jonge paar huurde een boven- bezoeken. "Ik zie hem nog komen
woning in de Pakveldstraat en was met een geleend burgerpak over zijn
de koning te rijk. Binnen niet al te soldatenuniform", vertelt Annie met
lange tijd verhuisden beide naar de zachte stem.
Bilderdijkstraat. Daar werden Charles en Coby geboren, dochter Coby
De oorlogsdagen kwamen en geen
op een zondag, op het moment dat bericht van Geunes, die inmiddels
haar vader een voetbalwedstrijd was overgeplaatst naar de Dordtse
speelde voor zijn 'cluppie' de Zee- Kil bij Rotterda. Deze havenstad
was gebombardeerd en Annie leefde
meeuwen
nog enkel voor de post. Enig levensteken van haar man zou haar zeer
Dokter Gerke
welgevallig zijn.
Dokter Gerke had tijdens de bevalling de nerveus rondlopende aanDat levensteken kwam in de laatstaande vader liever niet om zich ste dagen van mei. Geunes was
heen en had tegen hem gezegd: "Man krijgsgevangen gemaakt door de
ga alsjeblieft naar dat voetbalveld en Duitsers en verbleef in Hekelingen.
zorg dat je die wedstrijd wint".
Zonder zich een moment te bedenken pakte zij de kinderen, een tas
Zo werd Geunes bij Annie 'van het met proviant en wat nachtkleding
veld gestuurd'. Toen hij later, na de en vertrok met haar vader naar Hemet 2-1 gewonnen partij, thuis kelingen.
kwam, lag er een wolk van een dochter in de wieg.
was van goede christelijke komaf en
bleek van alle humor gespeend. Geunes kwam op een lumineus idee. Hij
kocht een voor die tijd wel zeer pikante ansichtkaart en liet die door
Annie met 'de hartelijke groeten uit
Zandvoort' aan haar aanbidder versturen.

Reuzenkracht

In het platgegooide Rotterdam
aangekomen diende de reis te voet te
Eerst echter diende haar minnaar
Ook aan het jonge gezin De worden voortgezet. De wil om haar
uit de hoofdstad 'geloosd' te worden. Muinck zijn de crisisjaren niet onge- man te zien gaf haar reuzenkracht.
Goede raad was echter duur. De jon- merkt voorbij gegaan. Rond 1939 beDoodmoe kwam zij uiteindelijk in
geling aan gene zijde van de duinen gon voor hen de slappe tijd. Werk in

Mobilisatie

ZANDVOOBT - De autosportvereniging Sandevoerde
houdt zaterdag 29 april weer de
traditionele Oranjerit. Dit
maal wordt de rit verreden in
de vorm van een fotopuzzelrit, autoritten is zodoende niet nodie werd uitgezet door de da- dig. Er wordt gereden in één
mes Hoppe en Schuuring. Een
en ander houdt in dat de kan- klasse.
sen voor alle deelnemers gelijk
Inschrijven voor de puzzelrit is zazijn. Ervaring met dergelijke

Oranjerit
Sandevoerde

terdag mogelijk vanaf half acht in
restaurant Delicia aan de Kerkstraat 16 in Zandvoort. De lengte van
de rit is circa 20 kilometer en het
inschrijfgeld bedraagt twaalf gulden
per auto. Leden van de autosportvereniging genieten een korting van
twee gulden.
Voor iedere equippe is na afloop
van de rit een herinnering ter beschikking, de hoogst geklasseerden
ontvangen een fraaie beker.

Handballers Casino/ZVM sterk op veld
ZANDVOORT - De Casino/ZVM handbalteams komen
er steeds beter in bij het veldhandbal. Zo wonnen de dames
met 13-10 van het tweede De
Blinkert team en waren de heren te sterk voor KIC en zegevierden met 15-11.

achterstand gezet. Vooral Elly von
Stein had er zin in en had met acht
doelpunten een groot aandeel in de
score.
De uiteindelijke 13-10 overwinning was zeer terecht en op dit moment wordt een goede tweede plaats
op de ranglijst ingenomen.
Doelpunten Casino/ZVM: Elly
De Zandvoortse dames begonnen von Stein 8, Sigrid de Boer 3, Diana
met een hoog tempo wat al snel een Pennings l, Margreet Sterrenburg 1.
4-1 voorsprong opleverde. Een lichte
inzinking en De Blinkert greep die
kans aan om op gelijke hoogte te
komen, 4-4. Casino/ZVM herstelde Heren
De Zandvoortse heren gaven het
zich en nam nog voor de pauze een 65 voorsprong. In de tweede helft luk- sterke KIC totaal geen kans op een
te het prima bij Casino/ZVM. De positief resultaat. Vanaf het eerste
snelle break verliep vlot en met snel fluitsignaal had Casino-ZVM de
spel werd De Blinkert op grotere touwtjes strak in handen en met

goed en aantrekkelijk handbal werd
KIC naar een 8-5 achterstand bij de
rust gespeeld.

• Leerlingen van de hoogste groep

ZANDVOORT - De leerlingen uit
öe hoogste klassen van de zeven
Zandvoortse basisscholen stonden
dinsdag voor een lastig verkeersexattien. De politie, die de diploma's
tnoest uitreiken, hield hen nauwlettond in de gaten.
Coördinator brigadier Bob Arnolzegt tevreden te zijn over de beiiaalde resultaten. Van de honderdv
eertig deelnemers zakten acht kinleren
voor het schriftelijke gedeelte,
[
erwijl tien kandidaten het praktisch examen niet haalden.
De verkeerslessen, die onderdeel

renhuis aan het Raadhuisplein
werden zaterdag in één keer
vijf joggingpakken ontvreemd.
De politie werd gewaarschuwd,
maar voor deze arriveerde, wisten de dieven met een auto te
ontkomen.
Eén man en drie vrouwen waren
bij de diefstal betrokken. Terwijl de
man de verkoopster afleidde, door
een en ander over kleding elders in
de winkel te vragen, bleven de vrouwen alleen bij de joggingpakken achter. Toen de 'koper' eindelijk zijn
keuze had gemaakt, verliet hij de
winkel met de mededeling dat hij
even geld zou halen en dadelijk zou
terugkomen.
De verkoopster vervoegde zich
vervolgens bij de drie vrouwen, maar
die gaven te kennen niets te willen
kopen en ook zij verlieten de winkel.
De eigenaar van de zaak, die het geval niet helemaal vertrouwde, liep
hen achterna en zag nog juist hoe zij
in een auto stapten. Daarin zat ook
de man die eigenlijk geld zou gaan
halen.
De vier inzittenden verdwenen
met gezwinde spoed uit het gezichtsveld van de verbouwereerde winkelier, die binnen enkel nog kon constateren dat er vijf joggingpakken
met een gezamenlijke waarde van
zo'n vijftienhonderd gulden waren
verdwenen. Men had verzuimd het
kenteken van de auto te noteren.

Sales manager
Beach
Hotel
ZANDVOOET - Sinds begin april
• Het echtpaar De Muinck heeft tijdens de zestig huwelijksjaren heel wat doorgemaakt.

Foto: Bram Stijnen

Hekelingen aan, waar geen kamer van voor de oorlog, in de Kostverlomeer te krijgen was. De krijgsgevan- renstraat, huren. Daar woont het
genen werden vastgehouden op een echtpaar nu nog.
grote boerderij en daar heeft zij met
de kinderen in het stro overnacht.
De volgende dag werd de thuisreis
weer aanvaard, in de overtuiging dat
alles goed was met haar Geunes.
Zoals zoveel Zandvoorters moest
ook het gezin De Muinck evacueren
en geholpen door Annies vader verhuisde men naar Haarlem, later
naar Heemstede. Tezamen met zwager en schoonzuster brachten zij er
de rest van de oorlogsjaren door.
Toen zij eindelijk weer naar Zandvoort terug mochten, was hun huis
in de Spoorbuurtstraat afgebroken.
Ontdaan van al hun spullen konden
zij het bovenhuis van hun huisbaas

kleinkinderen herinneren zich nog
maar al te goed de tijd dat zij met
opa op het strand mochten pony rij den en centen zochten in het zand.
Centen die opa De Muinck overigens
Metselbedrijf
voor de kinderen met kwistige hand
Geunes begon samen met Engel had uitgestrooid.
Keur een metselbedrijf dat later alleen met zoon Charles werd voortgeOp de verjaardagen van beide
zet. Het zware leven in het verleden echtlieden ontbreekt het ook nooit
had zijn tol geëist. Op zestigjarige aan belangstelling van familie en
leeftijd belandde Geunes vanwege vrienden. De huiskamer zit dan
een vergroeide rugwervelkolom in overvol. Vrijdag 5 mei zal het ook
de WAO. Samen met dochter Coby wel bijzonder druk worden in het
en schoonzoon Henk van Soest kón- Gemeenschapshuis aan de L. Daden zij het huis in de Kostverloren- vidsstraat, waar het grote feest
straat kopen, waar zij het best naar wordt gevierd. Dan zal herdacht
hun zin hebben.
worden dat zestig jaar geleden de
'liefde op het eerste gezicht' werd
Opa en oma De Muinck worden omgezet in een verbintenis voor het
door de klein- en achterkleinkinde- leven.
ren op handen gedragen. Vooral de
B.S.

heeft het Elysée Beach Hotel, dat
medio juni in Zandvoort wordt geopend, een sales manager. Het is Eveline van der Stuyt, die vijfjaar voor
het Amstel Hotel in Amsterdam
werkte als sales manager en group
& convention manager.

Zandvoort verrijkt met snooker-bar
ZANDVOORT - Zandvoort
heeft er sinds vorige week vrijdag een aantrekkelijke recreatiemogelijkheidbij. De 43-jarige Rob de Smitt opende op die
dag namelijk zijn nieuwe
Snooker-bar aan het Stationsplein.
Ruim tweehonderd bezoekers feliciteerden de uitbater met zijn
nieuwste aanwinst. De inventieve
ondernemer kwam op het idee door
zijn 17-jarige zoon Frank, die al enkele jaren als verwoedde 'snookeraar' menig partijtje op zijn naam
heeft gespeeld. Vader Rob hoorde
dat het benedengedeelte van Hotel
Keur aan de Zeestraat al enige tijd
leeg stond en besloot er eens een
kijkje te gaan nemen.

•Eveline van der Stuyt

Postzegelclub
komt bijeen

In de tweede helft kwam Casino/ZVM slechts eenmaal in de problemen. KIC haalde op tot 10-9 doch
het Zandvoortse team herpakte zich
• Het echtpaar De Smitt heeft een goede keuze gedaan met het vestigen
en toonde aan, recht op de overwinvan een snooker-bar.
Foto Bram stijnen
ning te hebben. Met enige gaaf opgezette aanvallen werd KIC weer op renovatie
Na een ingrijpende renovatie, die
grotere achterstand gezet en de 15-11
overwinning is niet meer in gevaar ruim drie maanden duurde.wist
men het voormalige 'Le Perroqet'
geweest.
om te toveren tot een gezellige ruimDoelpunten Casino/ZVM: Jan van te met een volledige horeca-vergunLimbeek 4, Evert van der Werff 2, ning. Naast een goed gesorteerde
Het begin van deze eeuw was de
Peter Pennings 2, Guido Weidema 4, bar vindt men .er twee snooker-biltijd van het rijke roomse leven. De Door Bertus Voets
Jan van Duijn l, Richard Vos l, jarts. Dit biljart-spel wordt al sinds
zuil, die men op het einde van de 19e
mensenheugenis in landen als de
Henk van der Mey 1.
Verenigde Staten en Engeland met
eeuw was gaan bouwen, stond ste- denen. Waarom moeten wij dit dan
veel animo beoefend. Het wordt gevig en dwong overal eerbied af. Men doen?" De deken antwoordde daarhad het zelfs zover gekregen dat op „Het geld wordt van katholieken
speeld met 21 ballen die, op kleur,
door middel van een keu in één van
men, wilde men in het maat schap- bijeen gegaard, het is niet meer dan
de zes gaten gedeponeerd moeten
pelijk leven een rol spelen, de zuil- billijk dat het ook alleen voor kathovereniging door de regering officieel lieken wordt gebruikt". Verontwaar
worden te worden.
moest laten erkennen.
digd voegde mej. Zandvoort er aan
Rob de Smitt en zijn vrouw Riek
toe: „Vanaf het begin heb ik de kas
verwachten veel van dit nieuwe initibeheerd. We hebben nooit een teatief, gezien de vele positieve reackort. Integendeel, wanneer we ook
Isolement
ties die zij nu al van de kant van hun
anderen de helpende hand reiken,
In Zandvoort echter, waar katho- dan lijkt het wel of onze lieve Heer
dorpsgenoten mochten ontvangen.
liek en niet katholiek tezamen ons extra zegent loant dan vloeit
Binnenkort hoopt het echtpaar een
moest optrekken om een goede bo- ineens weer heel wat geld in de kas".
terham te verdienen, voelde men
derde, zij het wat kleiner biljart te
niets om een scheiding te laten beinstalleren zodat ook de niet geoevestigen door de regering. Toen er Pastoor Wijnker
fende spelers deze tak van sport
kunnen beoefenen.
na de oorlog een behoefte was om
Deken Westerwoudt vroeg aan
een hulpvereniging van dames voor pastoor Wijnker of hij misschien er
katholieke armen op te richten, zei- luat aan kon doen. De Zandvoorters
De Snooker-bar Zandvoort is iedede men tot de pastoor: „Wij willen mochten er op eigen houtje geen
re dag geopend van 10.00 tot 3.00 uur
heus wel op uw verzoek een dames- Elisabethsvereniging op na houden
en is te bereiken via de trap aan de
vereniging oprichten maar we voe- en zeker geen regels op stellen voor
zij/achterkant (zijde Stationsplein)'
van Hotel Keur aan de Zeestraat.
len er niet veel voor als exclusief hidpverlening. Wijnker, een man
rooms groepje te boek te staan. Laat met een gezond boerenverstand,
ons zelf maar onze eigen regels op voelde wel aan dat je niet zo maar
(ADVERTENTIE)
gaan stelleii".
kon gaan zeggen 'En mi moet het uit
Pastoor Bohl, zelf een man die het zijn: nu moet je voortaan de regels
rooms-isolement een ramp vond, van het bisdom volgen', dankreeg je
luas het er mee eens en zo ontstond bij de Zandvoorters het tegengestelin 1922 een vrouwengroep Elisa- de effekt. Je moest heel slim langs
beth, die voor zieken en kraamvrou- een omweg de dames van de Elisawen wilde zorgen maar niet van beth binnen de omheining van het
plan ivas om een scherpe grens tus- rooms isolement halen.
sen rooms en niet rooms te trekken.
Nu woonde er in de Spoorstraat
een gefortuneerde wedmue, mevr.
G. Barendsen-Schouten. De pastoor
Regels zijn regels
had heel wat contact met haar en
van de basisscholen staan klaar voor het verkeersexamen. Foto: Bram stijnen
Het bisdom, dat door middel van toen ze op een zekere dag vertelde
een deken toezicht hield op reilen dat ze vijfhonderd gulde7i iveg wilde
en zeile?i van een parochie, had met geven aan de plaatselijke Elisabeth,
•vormen van het lesrooster, werden in praktijk te brengen. Het te fietsen
argiuaan de verrichtinge?! van de zag Wijnker zijn karis. „U moet het
dit jaar om organisatorische rede- parkoers voerde vanaf de waterzuiZOEKT
DRINGEND
plaatselijke Elisabeth gevolgd. Men niet zo maar doen. maar officieel
nen niet door de politie gegeven- vering aan de Kamerlingh Onnesvoor werknemers van buitenlandse
moest in Haarlem eerlijk erkennen per testament. Dan bent U meer vermaar door de leerkrachten van de straat naar het centrum en weer tebedrijven
dat deze vrouwenclub heel ivat antwoord". De weduwe besloot de
scholen zelf. Het examen, dat even- rug, waarbij drie controleposten
gestoffeerde en of gemeubileerde
deed, maar verkeerd was het dat raad van de pastoor te volgen en
als de lesstof is samengesteld door werden gepasseerd, een fietstocht
FLATS EN HUIZEN
deze groep ook protestantse zieke aan mej. Zandvoort vertelde ze dat
Veilig Verkeer Nederland, behelst van zo'n 5 kilometer lengte.
in
de
driehoek
moeders hielp, wanneer de hulp ze bij testament de Elisabeth royaal
een theoretisch en een praktisch geIn verband met werkzaamheden
Amsterdam/Utrecht Den Haag
l
vanuit de hervormde kerk ontoerei- wilde bedenken.
deelte. Het eerst werd vorige week in het dorp werden de kinderen bekend was. Toen men de dames daardoor de leerkrachten op school afge- hoorlijk gehinderd door wegopbre020-44.87.51
<4
„„„n,
j
nomen.
op attendeerde zei mej. Zandvoort,
kingen. Vanwege deze handicap was
die de kas beheerde: „Onze lieve
het een knappe prestatie van de honRENTHOUSE INT. B.V.
j
Nederhoven 19-21. Amsterdam
i
Heer heeft gezegd: 'de armen heb je Een addertje
Voor het praktische gedeelte derddertig leerlingen, het parkoers
(lid VVWl
!
altijd bij je' en hij heeft nooit onderDe dames hadden niet in de gaten
moesten de kinderen de straat op goed af te leggen. Een resultaat dat
scheid gemaakt tussen joden en hei- dat er een venijnig addertje zat onom om onder het toeziend oog van tot tevredenheid stemt, vindt brigade Zandvoortse politie het geleerde dier Bob Arnoldi.

Verkeersexamen met goed resultaat

Winkeldieven in
auto
ontkomen
ZANDVOORT - Uit een wa-

ZANDVOORT - In het gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat houdt de Zandvoortse Postzegelclub op vrijdag 28 april weer de
maandelijkse clubavond. Naast de
gebruikelijke veiling, die omstreeks
negen uur begint, is er alle gelegenheid voor de 'handel en wandel' met
betrekking tot postzegels. Ook zijn
er diverse bestuursleden aanwezig
die alles kunnen vetrellen over de
activiteiten van de Postzegelclub.
De aanvang van de bijeenkomst is
zeven uur, nadere informatie is telefonisch verkrijgbaar via nummer
02507-16456.

Niet op eigen houtje..
der het gras. Immers volgerts de
voorschriften van het ministerie
van justitie mochten geen erjlatingen aan verenigingen worden gegeven, die niet kerkelijk en burgerlijk
waren goedgekeurd.
Toen de dames in een vergadering het voorstel van mevr. Barendsen- Schouten aan de orde stelden,
wees de pastoor op deze verordening. „Och", zozei hij, „Uhoeft daar
niet van te schrikken. Het is maar
een formaliteit." Maar met deze formaliteit had de kerk de zaak in handen en kon de vereniging binnenhalen in het isolement.
Er is nog een tijdje over doorgepraat. maar in een schrijven aan het
bisdom presenteerde zich de Elisabeth als een vereniging van dames
boven de 25 jaar, die wilde zorgen
voor arme zieken en kraamvrouwen. Men kan na betaling van een
gulden lid worden.
Het bestuur bestond uit mevr. M.
v.d. Meije-Pelters, presidente, L
mevr. M. Goossens-Ruiter, secretaresse. mej. M. Zandvoort, penningmeestci'esse en als leden de dames
mej. J. v.d. Schinkel, mevr. H. v.d.
Schinkel-v.d. Werf en mevr. P. Simons-Hin. Men had er genoegen
mee genomen - want dat moest volgens de pastoor - om Wijnker als
directeur daaraan toe te voegen.

Zelfstandigheid
Van het bisdom uit werd 13-4-'2S
de officiële erkenning gegeven. Het
was maar een formaliteit maar het
betekende wel dat er een einde
kwam aan het zelfstandig opereren
van de Elisabeth. De stukken van
Zandvoort iverdeii vanuit Haarlem
aangeboden aan het ministerie van
justitie die koninlijke goedkeuring
verleende, w>elke 10 april 1930 in de
staatscourant roerd afgedrukt. De
voorzichtige Wijnker zorgde er wel
voor dat Haarlem niet van de ene
dag op de andere de Elisabath in het
keurslijf van het isolement plaatste:
het ging geleidelijk en zo icerd in
charitatief verband een vorm vari
hulpverlening voor niet katholieken afgebroken.
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2.74 M, 3.66 M, 4.10 M, 4.50 M, 4.88 M of 5.50 M!

Speciaal voor U
4 mei 1989, 19.30 uur

HERDENKINGSCONCERT

En nog veel meer...
GRAfoLON®
RONDKANTPANELEN-MDF

GRAfoLUX®
RONDKANTPANELEN

PVC-

Nieuw in het exclusieve programma van De
Graaf het GRAfoLON® plafondpaneel op
MDF-basis, met afgeronde kanten In een
prachtige zachtwitte Essen-repro struktuur
Een bijzondere verfraaiing voor uw interieur1
GRAfoLON''* (met groef en messing) heeft een
royale maatvoering 16 mm dik en 235 mm
werkend breed Bovendien m verschillende
kamerbrede lengtematen:
zie hierboven

U heeft liever geen houtstruktuur? Bewonder dan het
GRAfoLUX® paneel. In witte of
grijze satijnglans met een fraaie
softlme
125 en 200 mm breed, waarbij
het witte paneel van 200 mm
breed leverbaar is m de lengten:
2 60 M, 3 M, 3.50 M

Een vrijwel hagelwit paneel met
een sprekende Essen-repro
houtstruktuur.

GRAfoLON

-\

RONDWAN TPANEL.LN f.1 D F

6n4 10M

'

t=

-

KUNSJSTOFPANELEN

Dit moderne paneel heeft rechte
kanten en is 125 mm werkend
breed.
Uit voorraad leverbaar m de
lengten' 2.60 M, 3.05 M, 3.50 M,
4.10 M, of 5.10 M.

LUXALON®
ALUMINIUM PLAFONDS
Ook kamerbreed, met weer een geheel
ander karakter: Luxalon® aluminium
lamellen. Zij worden m elke door u
(vooraf) bestelde lengtemaat geleverd.
Zelfs tot 6 meter'
Bij De Graaf m 4 breedtematen (50,100,
150 en 200 mm werkend) en m een
ongekend kleurenprogramma van maar
liefst 70 varianten. Daaruit kunt u ongetwijfeld uw persoon®
hjke keus maken'
UUXALCHM

ï RONDK ANT PANELEN^

Dietrich
Sport

Tevens zonneschermen en markiezen

Bekend met de sport strekt tot
aanbeveling.

BEZOBGERS/STERS
voor DE KOERIER in Zandvoort

Dietrich Sport

Min. leeftijd v.a. 15 jaar

Haltestraat 35
2042 LK Zandvoort
tel. 02507-15986

Tel. 12498
Mevr. Spaans

GRATIS

bij

WONINGBROCHURE

BLOEMENHUIS

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

J. BLUYS

BANDENHAL

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -1 2944* / Fax 02507 -1 8644
Openingstijden dagelijks 09 00 -18 00 uur
vrijdagavond 19 00 - 21 00 uur / zaterdag 10 00 - 1 4 00 uur

Speciaal adres voor:

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

gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden .
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

Adres: Parallelweg 10

LV'thaulteuis van Perscombinatie Transport moeten rijden. Hun vrachtauto's en bestelwagens krijgen weinig rust. Al staat er stormkracht 11...
al /ijn de wegen versperd door omgevallen bomen... al ligl-het overige
verkeer volledig plat door huizehogc sneeuw: de vrachtdienst van Persi ombinatie Transport is onderweg. Van die unieke en stipte dienstregeling kan uw veivoer mooi meeprofiteren. Perscombinatie Transport is
veiantwoordelijk voor het vervoer van drie grote landelijke dagbladen
naar ca. 1,2 miljoen lezei s, verspreid over het hele iand: Het Parool, Trouw
en de Volkskrant Al die lezers, waar ze ook wonen, verwachten hun
krant elke dag stipt op tijd m de bus -'s morgens of'savonds. Die ca. 1,2
miljoen mensen mogen we niet m de kou laten staan. Daarom opereert
PeisiornbinatieTransport volledig landelijk, 6 dagen per week, weer of
geen weer, overdag maar vooral ook 's nachts. Naast een zelfstandige

en onze speciaal ontworpen .7IOranje roomschuiver a
*lf/a

A.s. zaterdag een optreden van de
bekende Haarlemse zanger

Riny Bay
die tijdens zijn optreden aan alle
bezoekers gratis zijn nieuwste
hit-single uitreikt.
Vanaf 20.00 uur 2 DJ's en beide zalen
geopend. Elke eerste zondag v.d.
maand diner-dansant. Overige
zondagen gesloten.
Uitsl. ongeb. mensen vanaf 25 jaar.
Corr. kleding. Info: 02507-16023.

E. PAAP & ZN
Potgieterstraat 24,
tel. 12865

B.V.

Sinds 1954

Autoruiten en kentekenplaten
ook voor lekkages van voor-of
achterruiten (met garantie).

'•"MAKE'LAAR^ aö*:^

(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
Geopend van 8.00 tot 17.00
Tel. 020-226445.

ORANJE GEBAK

WIKA

Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Het adres voor:
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantenarrangementen.

tot 14.00 uur geopend.
Maar tot dat uur

ORANJEBAL IN DE MANEGE

ZANDVOORT-CENTRUM
TE KOOP

De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

Gediplomeerde
Pedicure
KOMT OOK
AAN HUIS
Tel. 19632.

Koninginnedag

Bij: Brood- en
banketbakkerij

Een bloemvol
assortiment

DROGISTERIJ

Zaterdag

Gevraagd

(part-time)

HET PARG&L té& die Ataat.'

Tel. O25O7-14443

VERKOOPSTERS

Uw Schiesser-specialist:
KROON MODE
Haltestraat 55 Zandvoort

99

PVC Lamellen en aluminium jalouzieën

Bekendheid met de sport en/of
middelbare detailschool strekt
tot aanbeveling.

Schiesser0

[KONINGINNEDAG GESLOTENl

DE SUNSHOP

MEDEWERKER/STER

ÜIPIDIDU

SHOWROOM AMSTERDAM: Danzigerkade 15 (Houthaven)
1013APAmsterdam - Tel• 020-848483
Geopend Di t/m vrij 1000-1700 u.Zaterdag 1000-1600 u.

NU GOEDKOPER DAN OOIT

vraagt voor direkt

SUPIDIDU
elastische
katoen.
\Ubij3slips
5,00 korting

de Graaf plafonds

r ALUMINIUM PLAFONDS T

99

onder auspiciën van de oud-illegale bladen
HET PAROOL en VRIJ NEDERLAND in de Beurs van
Berlage - Wang Zaal
NEDERLANDS PHILHARMONISCH KAMERORKEST
CERVELLO
: Anne Frank, un Simbol - voor strijkorkest
HINDEMITH : Trauermusik voor altviool en strijkers
solist: RICHARD WOLFE
H. M. VAN RANDWIJK tekst declamatie ANITA MENIST
TWEE MINUTEN STILTE
MOZART
: Symfonie nr. 29 KV 201 m A
dirigent: ANTONI ROS-MARBA
Toegangskaarten a ƒ 10,- (a.i.) zijn te koop bij HET PAROOL in
Amsterdam:
Wibautstraat 131, maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en
17.00 uur.
Rokm 110, maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 11.15 uur en
van 11.45 tot 17.00 uur.
Tot l mei a.s.
Bi] de AUB-Ticketshop aan het Leidseplein in Amsterdam. Men
brengt u dan wel twee gulden reserveringskosten in rekening.
Met ingang van 4 april tot aan de aanvang van het concert
(zolang de voorraad strekt) bij de kassa van de Beurs van Berlage,
Damrak 243, maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur.
Telefoon 020-270466. De zaal is open vanaf 18.45 uur op de avond
van het concert.

BIJ De Graaf gaat er een wereld voor u open.
Nergens m Nederland treft u zoveel verschillende
panelen voor wanden en plafonds. Alleen al meer
dan 25 soorten gefineerde panelen. Naturel of dekkend gelakt, in moderne kleuren en tinten.
Plus een handig montagesysteem, onder meer voor
het eenvoudig verlagen
van een plafond.
Kom bewonderen, dan
weet u wat er (nog meer)
te koop is1

Bel 020-739931

f 182.500,-k.k.

of na 18.00 uur 02507-14634

Brieven onder nr. 966947 bur. van dit blad

Wika is echt de goedkoopste
Haltestraat 13,
2042 LJ Zandvoort
vraagt:

Nieuwsblad
Fa. Gansner & Co.
GAS-

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal.
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

uur.

Geheel gemoderniseerd woonhuis
Beneden: hal + toilet. Woonkamer
met open keuken.
Boven: 3 slaapkamers/badkamer
+ zolder CV.gas (1986)

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

voor ongeveer één
piek per week een
heel jaar lang het
plaatselijke nieuws
thuisbezorgd!

koeriersdienst rijdt onze vrachtdienst met een landelijk dekkend
netwerk van 22 noofdroutes, waarop zo'n 180 subroutes zijn aangesloten. Onze vrachtauto's rijden de hele dag met het zwaartepunt op de
nachtelijke en zeer vroege uren.
Vooral voor transporten tot 8 ton zijn de routes vanuit het hele land naar
Amsterdam en binnen de Randstad erg interessant, omdat de vracht- en
bestelwagens "leeg" terugrijden naar het westen. Daarmee kan Perscombinatie Transport ook uw goederenvervoer verzorgen. In de voor u
onproductieve uren, die daarmee ineens zéér productief worden!
Want Perscombinatie Transport rijdt altijd - en op tijd. Een voorstel kost
niets.
Test ons eens, pak de telefoon!

SERVEERSTER
KELNER
Haltestraat 13, Tel. 14738
Specialisten in
organisatie- en
publiciteitsdrukwerk

DruVVerij Randstad
Slalons*eg 38
Postbus 233
OO AE Aismser
Te'efoon 02977 251 "l"
Teela* 02977 21968

Voor al
Uw drukwerk in
boekdruk en offset

PERSCOMBINATIE TRANSPORT

Regelt 't welen snel.

<ï^^^^^

T
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Zandvoortse scholiere beleeft Verenigde Staten van Amerika
„De school waar ik naar toe ga is
anders dan wat ik gewend ben. De
regels zijn heel erg streng maar aan
de andere kant gebeuren er toch ook
weer heel rare dingen. Onze school
heeft een groot drugprobleem en vorige week liep eriemand met een pistool over de parkeerplaats. Er zijn
ook een heleboel veel betere scholen
in de buurt. Maar je wordt naar een
school gestuurd die het dichtst bij
jou in de buurt zit. Tenzij je naar een
privéschool gaat. Zo'n school kost
dan meteen weer negentienduizend
dollar per jaar!"

Linda Koper
doet verslag
ZANDVOORT - Sinds acht
maanden verblijft de Zandvoortse middelbare scholiere
Linda Koper in de Verenigde
Staten. In het kader van een
internationale
uitv/isseling
door de American Field Service woont zij een jaar bij een
Amerikaans gezin in Succasunna, New Yersey. In een
brief, speciaal geschreven voor
de lezers van deze krant, doet
zij verslag van haar ervarin-

Variëteit
„Het leermatieraal is iets makkelijker dan in Nederland en alle kinderen van verschillende leeftijden
kunnen naar dezelfde school gaan
en worden dan vervolgens opgesplitst in A, B en C klassen. Ook
hebben ze veel meer variëteiten in
het vakkenpakket waar je uit kunt
kiezen, zodat je bij voorbeeld koor,
band, fotografie, sociologie, houtbewerking, automonteren en nog vele
andere dingen kunt doen."
„De school is ook heel erg belangrijk voor je sociale leven, want er
zijn een heleboel clubs. Ook is er
veel sport na school. Dat betekent
dan zes dagen per week tweeëneenhalf uur trainen. Sport is hier erg
serieus en er is ook een grote competitie, niet alleen tussen de scholen
maar ook in je eigen team."
„Tot nu toe valt het mij heel erg
mee in de VS. Ik had mezelf voorbereid op heel wat meer tegenslagen.
Ik heb het er het moeilijkst mee dat
• Linda Koper, de tijd zo snel gaat en ik alweer snel
nog kort voor afscheid van iedereen hier moet ne
haar
vertrek men.

„Ik zou het erg leuk vinden om het
Zandvoortse publiek eens te vertellen hoe het mij vergaat in Amerika.
weet zeker dat de helft mij voor
de Kerst terugverwachtte met heimwee, na het eerste artikel dat in de
krant verscheen, voordat ik wégging. Ik ben inmiddels acht maanden in de USA en heb nu nog drie
maanden te gaan. Ik verlaat op 6 juli
mijn gastgezin en ga dan een bustrip
maken van een dag of negen en verwacht op on geveer 14 juli thuis te
zijn."

even aan het
Zandvoortse
strand.

Italiaans
„Het gezin waar ik geplaatst ben,
bestaat uit vier leden. Mijn 'vader',
van Italiaanse afkomst, is vierenveertig jaar en werkt bij A.T. en T.
Mijn moeder is van Joodse afkomst
en werkt als wiskundelerares op de
plaatselijke middle-school. Dan
mijn negentien jaar oude zuster, die
op college zit en dus alleen in de
vakantie thuis is, en mijn zestien

Ukast

Het leven in de VS is erg druk.
Iedereen is constant bezig. Als er
even wennen. Het is veel stiller dan afspraken gemaakt worden is dat
in Zandvoort en de winkels zijn nog- meestal voor één of twee maanden
al ver weg. En er is hier in de buurt verder en iedereen is meestal te laat
totaal geen openbaar vervoer. Je voor zijn afspraken. Dit leidt er in
moet steeds vragen of iemand je kan veel gezinnen toe dat iedereen maar
brengen, want de regel van de uitwis- in en uit loopt wanneer ze er zin in
selingsorganisatie is, dat ik geen hebben en vele gezinnen eten dan
auto mag rijden."
ook geen enkele maaltijd samen. Je
Archieffoto WM

jaar oude zus die naar dezelfde highschool gaat als ik. Mijn gezin is hélemaal geweldig. Ik voel het alsof dit
mijn echte ouders zijn en zij zien mij
als hun eigen dochter. Ik heb het
gevoel of ik ze al jaren ken en ik weet
dat dat gevoel wederzijds is. Ik pas
heel erg goed in dit gezin. Ik gedraag

me ook niets anders dan ik thuis
doe."
„Het huis waar ik woon is van
gewone grootte, alleen mijn kamer
hier is iets groter dan mijn kamer
thuis. De meeste huizen in de VS
zijn vrijstaand. Ik woon in een suburb en dat was in het begin wel

eet maar wat er in de ijskast is. Ge
lukkig is dat in mijn familie niet zo.
Wij proberen zoveel mogelijk tijd
met elkaar door te brengen als mogelijk is en daar ben ik erg blij mee.
De omgeving hier is zeker anders.
Ik woon in New Yersey en dat is
ongeveer net zo groot als Nederland.
Alleen in Nederland wonen vijftien
miljoen mensen en in New Yersey
wonen vier miljoen mensen. Alles is
hier dan ook heel ver van elkaar. Je
hebt hier echt een auto nodig. Verder is New Yersey erg heuvelachtig
en er zijn veel bossen. Ik woon hier
maar een uurtje van New York af. Ik
ga er veel naar toe."

New York
Natuurlijk beginnen alle grote steden in de wereld een beetje hetzelfde
image te krijgen, maar ik denk dat
New York wel erg extreem is. Het
ergste vind ik zelf de armoede die je
in New York ziet. Er zijn zoveel daklozen en zwervers, dat me dat elke
keer erg verdrietig maakt als ik in
New Yok ben. Want je ziet de mensen vervuild en verwaarloosd uit de
prullenbakken eten. En dat zijn wij
Nederlanders niet gewend.
Toen ik hoorde dat ik een jaar
naar Amerika ging, probeerde ik me
wel eens voor te stellen hoe het zou
zijn. Maar elke keer als ik dat wilde
doen, ging het gewoon niet. Eerst
dacht ik dat dat kwam omdat ik
bang was, maar later vond ik uit dat
dat kwam omdat ik me er helemaal
niets bij voor kon stellen.
Je hebt er als gewone Zandvoorter
geen idee van hoe mensen in andere
landen leven en denken. Je vormt je
wel een mening over de dingen die je
op TV ziet, maar je weet en ziet zodra je hier komt dat dat allemaal
onzin is. Zoals wij nog steeds het
image hebben van klederdracht, tulpen en windmolens en daartegenover het schrille contrast dat iedereen hier denkt dat drugs in Holland
niet illegaal zijn. Zo is het ook vaak
het image dat wij hebben van andere
landen niet waar!
Al met al ging ik dus met absoluut
géén verwachtingen weg. Alleen L
hoop op een goed jaar en ook een
heleboel verwachtingen van mezelf

met als doel het opgestelde accommodatieplan te ontwikkelen en de
financiering daarvan te regelen. 'De
NAC heeft daarvoor een aantal investeringen gedaan terwijl deze
stichting geen inkomsten heeft', aldus het raadsvoorstel dat dinsdagavond op tafel kwam. Daarin werd
'het gemeentelijk belang van de ontwikkeling van het accommodatieOp 19 april werd een aantal exa- plan' meegewogen.
Als gevolg van de problemen bij de
mens afgenomen in de A-groep, op
21 april was het 's middags de beurt
aan de B-groep. In de A-groep, geëxamineerd door mevrouw Zonneveld
en de heer Jansen, slaagden Esther
Koper, Miranda Heesemans, Tat het
niet tot de taak van de gemeentelijke
ZANDVOORT - Het ligt in
overheid behoort om geldleningen,
de bedoeling om vanaf 3 mei
aan te gaan door private ondernehet spelen van 'Lawn Bowls'
mingen, te garanderen, maar in dit
ook in Zandvoort mogelijk te
geval waren er redenen dat wel te
maken. Lawn Bowls is een
doen.
aan het Franse Jeu de Boules

ontwikkeling van het plan zijn er
nog geen sponsors gevonden om investeringen te financieren. De ECP
heeft dit daarom, 'uit de op zich rendabele exploitatie van het circuit',
op zich genomen. De garantielening
zal uitsluitend dienen om de liquiditeitspositie van het ECP tot eind
1990 te waarborgen, aldus wethouder Aukema.

drag van ongeveer ƒ270.000,- voor
'Alternatieve Bestemming Circuit'.
Uitgaven die daar boven uit stijgen
en die te maken hebben met de realisering van het gecomprimeerde circuit zullen voor zover mogelijk worden afgewenteld op de diverse ministeries en de provincie, die met de
coördinatie van het onderzoek is belast. Het MER-onderzoek zal waarschijnlijk eind 1989 of in januari
Op de begroting staat nog een be- 1990 worden afgerond.

Lawn Bowls bij de hockeyclub

De ECP is namelijk in liquiditeitsmoeilijkheden geraakt door een aantal investeringen in 1988 ten behoeve
van de Stichting Nieuwe Accommodatie Circuit (NAC). De NAC was op
initiatief van de gemeente opgericht

verwante Engelse variant van
deze sport. De Zandvoortse
Hockey-club wil de kunstgrasbaan beschikbaar stellen
om het spel mogelijk te ma-

ken.

Lawn Bowls wordt weliswaar
ook gespeeld met ballen, maar
daarmee houdt welhaast iedere
vergelijking met Jeu de Boules op.
Het speelveld is een 'green', een
zeer kort geknipte grasmat waarop
meerdere speelvelden zijn uitgezet. Het is niet de bedoeling de ballen rechtstreeks naar het doelballetje te werpen, zij moeten daar na-

melijk via een boog belanden. De
ballen, ook wel 'woods' genoemd
zijn daartoe aan de zijkanten enigszins afgeplat, waardoor het bij het
rollen lijkt alsof aan een kant een
verzwaring is aangebracht.
Er wordt vanaf volgende week
woensdag elke week gespeeld van
half tien tot kwart voor twaalf. Nadere inlichtingen over de sport zijn
verkrijgbaar via telefoonnummer
023-242104.

Vrienden
„En mijn hoop dat het een goed
jaar zou worden is ook helemaal uit
gekomen! Tenslotte de vraag of ik
een uitwisseling zoals deze zinvol
vind. Het antwoord is nee. Ik vind
het veel méér dan zinvol. Dat ik dit
gedaan heb, is het beste wat ik ooit
gedaan heb. Ik heb dit jaar meer
geleerd dan ik ooit in school heb
gedaan. Ik heb geleerd hoe andere
mensen leven en hoe andere mensen
naar verschillende dingen anders
kijken en andere meningen hebben.
Ik heb honderden vrienden ge
maakt. Niet alleen van de VS maar
ook andere uitwisselingsstudenten
uit bij voorbeeld Zuid-Amerika, L
Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, alle
landen in West-Europa en nog veel
meer. En zodoende heb ik ook veel
over hun landen geleerd. Ik heb ge
leerd hoe je met mensen omgaat die
je niet kent en hoe je je kan redden
in je eentje tussen allerlei mensen
die je niet kent.

Zelfstandig
„Maar het meeste heb ik geleerd
over mijzelf en hoe ik denk en me
gedraag en wat ik voel. Ik heb heel
erg zelfstandig geworden dit jaar.
Hier heb ik geleerd watje nodig hebt
in je leven maar wat niemand je op
school leert. En ik ben blij dat jullie
mij de kans geven ook dit aan ieder
een te vertellen, want het is zo geweldig dat ik iedereen van deze kans wil
vertellen. Het is iets geweldigs wat
niemand je in je hele leven meer af
kan pakken!"

Dievegge op
heterdaad betrapt

Jeugd Rode Kruis Zandvoort deelt diploma's uit
ZANDVOORT - Het Jeugd
Bode Kruis Zandvoort heeft
op 21 april weer een aantal EHBO-diploma's kunnen uitreiken. Geslaagden en ouders
konden ook even 'griezelen'
met een demonstratie van het
schminken van wonden en
spelen van slachtoffers.

over dingen die ik mijzelf beloofd
had. De meeste van die dingen zijn
overigens prima gegaan. Ik had mij
zelf bij voorbeeld beloofd om er hard
aan te werken om vrienden te maken voordat je na ongeveer drie
maanden niet meer interessant,
maar gewoon een persoon bent.
En vele mensen voelen zich dan
ineens heel alleen en zien dat ze absoluut geen vrienden hebben. En in
het begin was dat heel erg eng, maar
ik heb er een hoop mensenkennis
van opgedaan en andere goede dingen geleerd!"

ZANDVOORT - Door de oplettendheid van een Zandvoortse politieagent in burger
kon vorige week vrijdag een
24-jarige Amsterdamse vrouw
worden aangehouden.
De
vrouw werd op heterdaad betrapt, toen zij in een winkel
drie fotocamera's onder haar
jas wegmoffelde.
De agent was in gesprek met de
eigenaar van een drogisterij in de
Kerkstraat, toen hij zag hoe een
vrouw uit de stelling.achter de kassa
een fototoestel weggraaide en onder
haar kleding stak. Daarna verdwe• Evert van de Linden werd met een achtpersoons fiets van huis gehaald nen op dezelfde wijze nog twee andeom zijn jubileum te vieren.
Foto: Bram stijnen re camera's. Op het moment dat zij
de winkel wilde verlaten kwam de
agent in actie. Toen zij bij haar jas
werd vastgegrepen vielen de drie camera's op de grond. De toestellen
werden in beslag genomen en de
ZANDVOORT - 'Hartverwar- kwamen naar aanleiding van het ar- Amsterdamse werd overgebracht
mend' vindt Evert van de Linden de tikel 'Evert van de Linden vijfen- naar het bureau aan de Hogeweg.
vele reacties, die onverwacht binnen twintig jaar actief bestuurslid'. Dit
stond vorige week in het Zandvoorts Uit nader onderzoek is gebleken dat
nieuwsblad.
zij als goede bekende van de politie
"Ik had nooit verwacht, dat dat te boek stond. Maar liefst 34 keer
artikel zoveel reacties teweeg zou bleek haar naam voor te komen in
brengen", vertelt een nog verbouwe- het politicrigister wegens diefstal en
reerde Evert de Vries, die zijn ver- het overtreden van de vuurwapenhaal toch nog even aan de krant wet. Ook bleek de dame nog een
kwijt wilde. "Op straat ben ik nota geldboete open te hebben staan. Tijbene door wild-vreemde mensen dens het insluiten in een politiecel
aangehouden". Ook op zijn werk probeerde de onverbetelijke dievegkreeg de jubilaris veel positieve re- ge nog rookwaren mee naar binnen
acties te horen.
te smokkelen.

Hartverwarmende reacties

Gymnastiekvereniging O.S.S. kiest nieuwe voorzitter
Al was het alleen maar om de continuïteit van de vereniging te waarborgen, vindt Nel Sandbergen, die
op deze avond met een grote meerderheid aan stemmen werd gekozen.
Door de concurrentie van de andere
sportverenigingen dreigde O.S.S. de
laatste jaren enigzins in het slob te
raken, vandaar dat het oude bestuur
al begonnen was aan een campagne
waarmee het ledenaantal weer enigzins opgevijzeld moest worden. Niet
De aftredende dames Romkes en zonder succes overigens zoals uit de
Van Luyk vonden het na ettelijke resultaten van de laatste tijd blijkt.
decennia bestuurswerk welletjes.
De 85-jaar jonge sportvereniging
O.S.S. had dringend behoefte aan Verleden
In het oprichtingsjaar 1904 van de
wat vers bloed in de top, zo waren zij
"Oefening
van mening. Niet vanwege de incom- gymnastiekvereniging
petentie van het oude bestuur, maar Staalt Spieren", stond men wat scepgewoon vanwege het feit dat iedere tisch tegenover het werk van de ververeniging bij tijd en wijle van be- eniging. De "goocheltoeren" van de
heren in hun malle pakjes vondt
stuur dient te wisselen.

ZANDVOORT - Spqrtvereniging O.S.S. heeft vorige week
vrijdag, precies een week na de
viering van haar vijfentachtigjarig jubileum, een nieuwe
voorzitter gekozen. Op zich
mischien niet zo heel bijzonder.ware het niet dat deze vereniging het al vijf jaar zonder
moest stellen.

men in die tijd maar vreemd. Totdat
na enkele jaren van gewenning de
Zandvoortse bevolking waardering
begon te krijgen voor de huzarestukjes die de leden van de allengs groeiende vereniging ten beste gaven.

meenschap en de regio. De heer van
de Meije memoreerde tijdens de viering van deze mijlpaal dat Zandvoort al in 1893 zijn eerste gymzaaltje kreeg bij het voormalige school B
gebouw.

Vrouwen echter waren bij deze
vereniging voorlopig nog taboe. Het
duurde tot aan de eerste wereldoorlog, in 1914,voordat ook de dames,
doordat de mannen vanwege het
dreigende oorlogsgevaar onder de
wapens geroepen werden, tot de vereniging werden toegelaten.- Gestoken in zedige tricots mochten de dames uit die tijd aan enige georganiseerde sportbeoefening doen.
De feestelijke viering van het 75-jarig bestaan van deze vereniging lijkt
een reuze stap. Toch taleek bij deze
gelegenheid dat O.S.S. eenbelangrijke plaats inneemt in de dorpsge-

Het turnen kwam bescheiden op
gang en in 1904 werd O.S.S. geboren.
De vereniging voerde de toestelgymnastiek in en was de bakermat van
het Zandvoortse handbal, softbal,
volleybal en de wandeltochten.
Naast de inzet van de leiders van
het eerste uur, Dreijer en Pagee
roemde de oud wethouder tijdens
deze gelegenheid het vele werk van
voorzitter Brink, helaas enkele jaren geleden overleden, en secretaris
Romkes.

Vereniging van Huurders
in actie tegen nota Heerma
ZANDVOORT - De Nederlandse Vereniging van Huurders afdeling Zandvoort gaat
actie voeren tegen de nota van
staatssecretaris Heerma. Sommige huurprijzen dreigen door
de nota de pan uit te reizen.

Internationaal
Zandvoort kende in de afgelopen
jaren verschillende internationale
wedstrijden op turngebied. Het
keurturn-duel dames Nederland-T- • Het vaandel van de jubilerende
sjechoslowakije, als cadeau van het vereniging.
Koninklijk Nederlands Gymnastiek
Verbond (K.N.G.V.) tijdens het
75-jarig jubileum, ligt nog vers in het
geheugen.
Maar ook ploegen uit Zweden en
Denemarken waren ooit te gast bij
O.S.S. waarmee is aangetoond dat
deze vereniging promotioneel haar
steentje aan Zandvoort wel degelijk
heeft bijgedragen. Reden dan ook
waarom het provinciaal bestuur in
1979 heeft besloten deze Zandvoortse vereniging uit naam van de Koningin de "erepenning" van verdienste uit te reiken.

Meer geld voor
onderwijs aan
volwassenen

ZANDVOORT/HAARLEM De provincie stelt 245 duizend
gulden extra ter beschikking
van de volwasseneneducatie.
Het geld wordt vooral besteed
aan de regio's Zuid-Kennermerland/IJmond en Gooi- en
Toekomst
Vechtstreek.
Veel, heel veel Zandvoorters zijn,

O.S.S. heeft met Nel Sandbergen eindelijk weer een voorzitter.

Foto Bram Stijnen

of waren lid van deze vereniging.
De bijdrage wordt onmogelijk geHaar grote sociale functie is dan ook maakt
dankzij een verhoging van de
onmiskenbaar. "Lang stilstaan bij Rijksbijdrage.
Aanvankelijk zag het
de historie van deze vereniging heeft
juist naar uit dat de bijdrage lager
weinig zin", vindt de nieuwe voorzit- er
zou vallen. Meevallers hebben
ter Nel Sandbergen. Belangrijk uit
mogelijk gemaakt dat 245 duivindt zij een blik naar de toekomst. echter
gulden wordt toegevoegd aan
Die ziet er veelbelovend uit. Het le- zend
begroting. Daardoor kan de prodental is weer stijgende zodat de de
de 'witte plekken' in de volcontinuïteit voorlopig gewaarborgd vincie
wasseneneducatie
opvullen. Het
lijkt. Over 15 jaar hoopt O.S.S. hon- wordt daardoor mogelijk
de beide
derd jaar te worden en gezien het regio's de noodzakelijke in
enthousiasme van de huidige leden ning van het onderwijs terondersteuplekke te
zal deze mijlpaal beslist gehaald realiseren in de daartoe aangewezen
gaan worden.
centra.

De NVH staat zaterdag met een
stand op de Koninginnemarkt, waar
men zoveel mogelijk handtekeningen hoopt te verzamelen tegen de
nota. Landelijk zijn er al ongeveer
10.000 handtekeningen verzameld.

Als andere hoofdpunten van Heerma's nota noemt de NVH: huurverhogingen bij groot onderhoud, hogere nieuwbouwhuren, extra huurverhogingen bij renovatie, extra mogelijkheden voor huurharmonisatie,
aantasting huurbescherming en gedoogplicht bij renovatie.
Bovendien vreest men gedwongen
verhuizing voor mensen die in verhouding tot hun inkomen 'te duur'
of 'te goedkoop' wonen, minder
nieuwbouw van sociale huurwoningen, minder verbetering van huurwoningen en stimuleren van eigen
woningbezit onder andere door het
bevorderen van de verkoop van
huurwoningen.

Van 22 tot 27 mei is er een landelijke actieweek met als hoogtepunt
een manifestatie op 27 mei in Rotterdam. Die dag worden ook petities
aangeboden aan de Vaste Kamerkommissie voor Volkshuisvesting.
Door de nota verwacht de huurdersvereniging een flinke stijging
van huurprijzen. Boven de ƒ750,- bijvoorbeeld worden de huren volgens
hen 'vogelvrij' verklaard. Deze kunnen met - maximaal -14 procent jaarZANDVOORT - Bij een controle
lij ks worden verhoogd. Flink wat
flats in Zandvoort, bijvoorbeeld in werd vorige week om ongeveer half
de Lorentzstraat bereiken binnen vier in de morgen een vrachtwagenenkele jaren de grens van ƒ750,-, een chauffeur in de dorpskern aaiigegrens waarboven bovendien geen houden. De chauffeur bleek maar
huursubsidie meer mogelijk zou liefst 2.'i uur onafgebroken achter
het stuur te hebben gezeten. "Leworden.
vensgevaarlijk" vindt de Zandvoortse politie en gaf de man een fikse
bekeuring.

Rijtijden besluit
aan laars gelapt

Opbengst collecte
van hartstichting

ZANDVOORT - Tijdens de collecte door de Hartstichting afdeling
Zandvoort en Bentveld is in totaal
15.829,35 gulden opgehaald. Dit jaar
werd daarmee het bedrag van vorig
jaar met ruim 850 gulden overschreden. Het bestuur van de vereniging
dankt alle eollectanten voor de inzet
die zij hebben getoond tijdens de collecte. Ook wordt dank betuigd voor
de gulle bijdrage die worden gedaan.

De oververmoeide man verklaarde uit Frankrijk te zijn gekomen en>
dat hij in Zandvoort goederen moest
afleveren. Nadat zijn voertuig onder
begeleiding naar het aflevoringsaclres was gebracht is tegen de man
een proces-verbaal opgemaakt terzake overtreding van de rijtijdenwet. De auto diende hij voorlopig te
laten staan om alsnog van een weiverdiende nachtrust te genieten.

AUTORIJ-INSTRUCTEUR worden en al na 4 maanden lesgeven9 Dat kan1 Pak je kans bij MICHEL Opleidingen via
onze spoedcursus Geheel mondeling en gebruikmakend van
de nieuwste lesmethodes Onze jubileum-aanbieding voor de
spoedcursus is slechts ƒ 1250 Cursusaanvang 23 mei Bel
nu MICHEL voor deze speciale aanbieding Tel 020-85 30 57
Kom naar OPEN DAG op 20 MEI voor 'n GRATIS PROEFLES1

Heb jij je MAVO diploma op zak (LBO op
C-niveau mag ook), maar weet je nog niet wat
je verder will gaan doen? Dan hebben wij een
goed idee. Je kan namelijk bij ons komen
werken als

Dringend pleegadressen gezocht!
Wij zoeken pleeg en opvangadressen voor jongeren v a 10 jr
tm 17 jr Fin
verg , ondersteuning zijn geregeld Iets voor u
misschien9 U kunt contact opnemen met Freddy Douwes,
Centrale voor Pleegzorg NH'Utrecht, tel 020-461461

Interieur- en verbouwingscentrum

De Volharding
In verband met

voor o.a. uw open haard, badkamer en
sierpleisterwerk. Telefoon: 023 - 27 56 92.

Hemelvaart
verzoeken wij u uw

Micro-advertentie

O U J M lil' (Ji'miYM/t' A t l l x f l ' f JiJIH

uiterlijk op maandag 1 mei

om 13.00 uur bij ons aan te
leveren.
het GRAFISCH OPLEIDINGSCENTRUM (GOC) Reigersbos
88 te Amsterdam Z O zoekt voor de cursistenadministratie
een

administratief
medewerk(s)ter
die zelfstandig een deel van ae administratieve verwerking
van leerlinggegevens verzorgt en hierover contacten onder
houdt met bedrijven en de buitendienst van het GOC
WIJ ZOEKEN EEN JONGE ENTHOUSIASTE KRACHT DIE
- kan werken met geautomatiseerde administraties,
- voorkomende zaken en eventuele problemen zelfstandig
telefonisch en of schriftelijk kan afhandelen,
- enige jaren ervaring heeft
WIJ BIEDEN
- een salaris tussen ƒ219000 en ƒ315200 per maand,
- arbeidsvoorwaarden in hoofdzaak volgens overheidsrege
Img plus aanvullende eindejaarsuitkering en reiskostenregeling
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Wil jij straks
zieken verzorg(st) er
worden?
In september start in het verpleeghuis
Dr Sarphatihuis een opleiding daarvoor
Als je tussen de 17 en 21 |aar benten een
diploma MAVO LBO hebt. dan kan ie
tot deze opleiding worden toegelaten
Het is een opleiding die bestaat uit
werken en leren voor een wettelijk erkend
diploma en tijdens de
opleiding verdien je al een goed salaris.
Wij willen ie graag meer informatie geven of
uitnodigen voor een gesprek

Bel c'/ Mimi/ ni
Dr Siir/'hilMn
A/(ƒ(•ƒnul Pt'r^unY/s

TS'-lriiiil 2 l O i S \xc

PROCEDURE
r/f/i'i'ii 020 201HS I
Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae binnen 10 dagen
te richten aan het Grafisch Opleidingscentrum t a v Tna
Louwes Postbus 23662 1100 ED Amsterdam-ZO
FABRIEKSNEUWE ELEKTRISCHE FORNUIZEN / 395 - 1 jaar
gar FIRMA GLASTRA Sarphatipark 116. A dam, 020-796633
DRINGEND1
* Let op1 Up de t v bij lineke a s zaterdag om 16 50 uur Gevr 3 kamerwoning/f lat in
ZAAN ESCORT
* 2000 waar is hier het bijhet Zandvoorts Mannenkoor Zandvoort voor 3 spontane ƒ 175 pu 075-172123 Meis- stands-ghetto" Heerma, zo
meisjes,
vanaf
1
juni
a
s
* Lieve Henk gefeliciteerd
jes gevr in A dam/Zaanstad niet1 Nederlands Verbond van
vanuit Ede door Pa, Ma en Reacties tel 05450-91231
Huurders - afdeling Zand* Edward'Van harte gefelici- * Wie vindt het leuk om mijr voort
Oma
oude
poppenhuis
op
te
knap
* Lieve Henk van harte ge- teerd met het behalen van de pen voor mijn dochter7 Mate Aangeboden leren 3-zits
felicteerd met je verjaardag eerste prijs in jouw groep van naalkosten worden vergoed Chesterfield BANK, kleur
Jennifer Hennco en Vanes het CBS-Rapid Schaaktoer- Tel 02507-19827
bruin, ƒ950 Tel 12061
nooi Je fans
sa
COUPEUSE/
Autoverzekering
* Lieve oppas gevr voor ons Foto Boomgaard
MODEONTWERPSTER
V A ƒ75 - DORSMAN
kind van 17 mnd voor de
Grote Krocht 26
heeft tijd om de leukste moblijft toch goedkoper1
dinsdag schoolvak vrij m
dellen naar maat en eigen
Telefoon 13529
Bel nu 02507-14534
Zandvoort Centrum
Tel
Uw film op video, ƒ 1,75
ontwerp voor u te maken, ook
02507 12812
per minuut met gratis
veranderwerk Voor alle leef- HEEFT U ZIN IN ZINGEN?
Kom dan gezellig naar 't Geachtergrondmuziek
ti|dsgroepen en maten
Lijsten op maat
meenschapshuis De repetiTel 02507-17370
Foto
Boomgaard
ties zijn op maand avond van
bij
*
Daan
nog
19
nachtjes
slaook voor
8 tot half 11 Graag tot ziens1
pen en dan
Foto Boomgaard
portretfoto's
* Dat mag niemand missen' * Ben Groenendijk, 1het pijppasfoto s
Grote Krocht 26
Het Zandvoorts Mannenkoor je werkt fantastisch Joepi
recept'efoto's
Tel. 13529
op t v , zaterdag bij Tmeke (nog bedankt) Die andere
groepsfoto's aan huis
tweeling
Grote
Krocht
26
* Don, Tonny, Karin en Bian* Ma van harte met je 65
Tel
13529
jaar Een fijne dag Zet de
ca hebben eindelijk een huis' * Bijna is het 2 mei en dan is
borrel maar vast klaar van je •*• Garnalenkro ƒ 25, pickn ta- Van harte gefeliciteerd Frank het zo ver Ma is dan 65 en
dan heeft ze eigen zakgeld
eigen A O W Je Familie Een fel + 4 st in koffer ƒ 25, met en Truus
Goed hè Van harte Anneke
hele fijne dag 2 mei
douchecab cpl + bak + kra- * Donderdagavond 1 juni Dag Annie
nen
ƒ
75,
Heras
spilpoort
2x
het
Sne'schaakkampioen* Maandag 29 mei start de
Broodje Burger
Kruisver met een 4 lessen 90x120, ƒ100 02507-13555
schap van Zandvoort in het
cursus 1e hulp bi| acute hart * Gevraagd kleine ijskast, Gemeenschapshuis
Voor verzorgt HET HELE JAAR
stilstand Doet u mee9 Inl hr i g s t , afm 60x60 cm Pr opg info tel 18430-15721-17272 door •* lunchpakketten
De Leeuw tel 16085
* borrelhapjes
Tel 12510
* Dr Mabuse heeft op 29-5
* salades enz
* Mam, eindelijk is het zover GEVRAAGD KOOPWONING 's avonds geen spreekuur
Je wordt 65 jaar en geniet er voor jong stel te Zandvoort Voor spoedgevallen kunt u te- Belt u voor informatie of haal
maar van want 2 mei komen Brieven onder nr 798-76448 recht op het Gemeenschaps- vrijblijvend de folder in onze
winkel
we er allemaal aan Rita en
huis
bureau van dit blad
Theo
Goedkoop is geen duurkoop
* Marlo en Konstant 20 april Al uw BEHANG en WITGRATIS
1989 waren jullie aan de WERK tegen billijke prijzen
Woninggids
van Zandvoort
beurt
Tel 02507-13863
* Michiel van harte gefelici * Happy Pay s are here
teerd met je verjaardag en again11 In het GemeenCElü E makelaars o.g.
LHJ
succes met je golfsport schapshuis op het Swingm
Papa Mama en Paulme
Sixty s Oranjebal
NVM
Tel. 02507-12614
MAKELAAR
* Mijn satanische volks(ver) * Heeft u het Zandvoorts
huis versie door staatsse Mannenkoor wel eens op de
1
cretans Heerma Zo niet t v gezien7 Dat kan dan a s * Hoera 29 april zijn lom en * Heserveer 17 juni voor con1
Thea
23
jaar getrouwd
cert Zandvoorts Mannenkoor
Heerma NVH afd Zand zaterdag bij Tmeke
1
voort
•*
Hoera,
hoera' Onze leid- Voorkom teleurstellingen '!
* Help de Polen Stuur eens
Mooie gespierde jongeman een voedselpakket1 Geen ster wordt 29 jaar ZVM C1 v * Rommelmarkt Zandvoort
zoekt lieve vriend voor vriend adres9 Dat hebben wij voor u' h g Engel Hopende tot het Koninginnedag 29 april, Pnnvolgende seizoen Bedankt
schap en eventueel een rela Inl tel 029075235
sessenweg 9 13 uur Inschnjtie mee op te bouwen Tel * Henk hartelijk gefelici- * Hoera' Ma, van harte met ven afdeling Burgerzaken,
0250340619
teerd en nog vele jaren' Den- je 65 jaar Aat Rita Theo, Schoolstraat 6, Zandvoort
Martin Helen en Anneke * Rommelmarkt Zandvoort
* Namens alle ouders v nis en Vanessa
ZVM C1 v h g Engels en be * Het Rode Kruis verkoopt Veel plezier Annie en ook van Koninginnedag 29 april, PrinRakker
sessenweg 9-13 uur Inschrij
dankt dal je je zo hebt mge
kleding op 6 mei a s in
ven afdeling Burgerzaken,
zet voor onze jongens Ho oude
LAKENPAKKETTEN EN
het loodsje aan de KanaalSchoolstraat 6, Zandvoort
pende op nog zo n leuk jaar weg Open van 9 3 uur
SERVICE WASSEN
* Ooi in mei heeft de Verg * Het Wereld Natuur Fonds Speciale hotel en horeca was HEEFT U ZIN IN ZINGEN9
Vrouwen van Nu een vol en bedankt Bakker v Vooren Leer bont en suede reiniging Kom dan gezellig naar 't Gegezellig programma Word lid v d prachtige etalage en pro- Breng uw stoomgoed want meenschapshuis De repetities zijn op maand avond van
of vtaag eens een maandblad motie van de Panda cadeau uw kleding is onze zorg
WASSERETTE ZANDVOORT 8 tot half 11 Graag tot ziens'
aan via tel 14462
artikelen Tevens tel 12432
Louis Davidsstraat 13
* Radioliefhebbers opgelet * Hoera 2 mei hebben we
Tel 14255
Schoonmaakbedrijf
Radio Connection gaat 2 we- feest Ma wordt 65 Mazelde
1
*
Leer
ook
eerste
hulp
bij
De
Witte Tornado
ken de lucht uit 1ste Pinkster koffie maar vast klaar, een
voor uw gebouwen
dag zyn v. j weet terug op de fijne dag De kinderen en Aat hartstilstand m 4 lessen
Wachten op med hulp kan te
en kantoren
104 Ff/1
Tot 2 mei
laat zijn Bel v e cursus reani
Tel 02507-18546
* T l- bruine berber afm T h 1 KAMER MET TU'N matie hr De Leeuw 16085
* Stop de plannen van
1 70x2 20 mtr Prijs ƒ 200 Tel ƒ415 p m TEVENS t h eer
* Te koop meisjesfiets ± 6 staatssecretaris Heerma Te
02507 15058
EENV KAMER ƒ385 p m jaar prijs ƒ 25, poppewieg ken de petitie op de RommeiT k HONDA ACCORD Auto Beiden voor 1 pers Gebruik ƒ 10 poppewagen ƒ15 Tel markt, 29 april NVH - afd
rnatic met n\\e banden APK van keuken toilet badk Pei 02507-14494
Zandvoort
sept 89 met radio ƒ 1475 direct Inl tel 12510
Beslist belroimb auto" Tel * T k 2 werkpakken maal * Te koop onderdelen van * Te koop Adler elektrische
een Datsun 120A. staande schrijfmachine + 1 dubbele
18938 Westerparkstr 7
60 - jopper ƒ 150 filmcame tuinschommel met wip stevi- Neff gasoven Tel 02507
* T k karatepak maat 160 ra 8 mm merk FUJI Tel ge verbindingen Tel 02507 15178
zwart ƒ20 Tel 12143
13868
17155
* Te koop Auping spiraal
•* T k notehouten salontafe * T k 2 1 pers Boxsprmg m * Te koop staande witte evt met houten bed 130x90
en 3 delige noten miniset matr 90x190 nachtk en toi kapstok ƒ 75. barkruk ƒ 25 Te cm ƒ 125 Tel 02507 15815
Queen Anne stijl ƒ 300 Pr st lettaf m pr staat opklapbed koop gevraagd houten deur
* Te koop een massage(be
Tel 18469 of 14004
80x190 ƒ50 Tel 18469 of tje Akai cube Tel 19606
handeljtafel, laag model ge* T k Philips videorecorder 14004
* Te koop surfplank (3 jaar schikt voor div therapieën,
systeem 2000 met afst bed * T k 2 pers slaapk om oud) merk Sodim Roxy all mooi bekleed ƒ 75 + kruk
m'cl 6 nwe en 14 bespeelde 8 bouw 130x190 nachtk toi round funboard lengte 3 30 Tel 02507 16158
uurs banden Spelend te zien lettaf ƒ 200. eik eetkam tafel m gewicht 18 kg Vraagprijs
•*• Te koop gevraagd bolderPrijs ƒ225 Tel 02507 16372 m 4 stoelen ƒ 150 Pr st Tel ƒ300 Tel 02507-16362
wagen Tel 02507-19649
18469
of
14004
* T k voor de flats aan de
* Te koop surfkart ƒ 75,
Koesomstraat bruine gordij * T k 4 manou fauteuils m schommelstoel ƒ 50 omafiets * Te koop gevraagd meng
nen voor de \\oonkamet en ronde taf br beige kuss , (Gazelle) ƒ 100 Tel 02507 paneel Tel 02507 16184
de grote slaapkamer Samen berber kleed 185x130 ƒ 125 19606
* Te koop gevraagd aquari
Pr st Tel 18469 of 14004
ƒ35 Tel 17948
TE KOOP vouwcaravan 12 um 50x30x30 cm liefst zon® Reflectanten op adverten * T k 4 pits gasstel ƒ 50 3 jr reddingsvest mt 128 bruin der inhoud Tel na 18 uur
ties onder nummer gelieven pits ƒ40 2 pits ƒ30 1 pits berber tapijt 170240, tape 02507 12225
ervoor te zorgen dat het num ƒ 15. 2 pits butagasstel ƒ25 deck merkAkai 02507 18287 * Te koop gevr 2 eenpermer in de linker bovenhoek Alles pr st Tel 18469 ol
soons ledikanten i z g st
* Te koop wringer ƒ 20 80x190 cm Tel 02507 17060
op de envelop staat vermelc 14004
en dat de brief geadresseerc T k aangeb 2 moderne rood vouwdier ƒ 25 vloerkleed
wordt aan Centrale Ordei lederen 2 ZITS BANKEN ƒ25, laag tafeltje ƒ 15, div * Te koop hardhouten huis
deur, donkerbruin 92x201
afd Weekmedia Postbus Nieuwpnjs ƒ5000 nu ƒ 1500 ds kleding mt 36 38 Inl
ƒ 150 Tel 02507 16422
02507 19968023-379769
122 1000 AC Amsterdam
Tel 18502

Leerling ziekenverzorgende
Het Flevohuis is oen verpleeghuis in
Amsterdam. Er worden oudere mensen verzorgd die niet meer op eigen benen kunnen
staan. Voor de verzorging van deze mensen
zoeken wij jongeren die de opleiding ziekenverzorgende willen volgen. Gedurende de
eerste 7 maanden (de beroepsvoorbereidende
periode) ontvang je een zakgeld van f 395,- per
maand. Daarna vervolg je de opleiding in de
praktijk. Je verdient dan vaak meer dan het
minimum jeugdloon.
Ben je tussen de 16 en 20 jaar oud, dan ben je
welkom in september.
Voor informatie en/of sollicitatie kun je bellen
met mevrouw M. Borgart, 020-5607868 of kun
je een brief sturen naar:
Afdeling Personeelszaken van het Flevohuis,
Kramatweg 20a, 1095 JP Amsterdam.
Wij sturen je dan een informatiepakket en een
uitnodiging voor een gesprek.

verzorgingscentrum

FLEVOHUIS
T k midi-accordeon, p klavier, 120 bas 4-korig, klankkamer (nieuw) Tel 02290-44102
* T k wastafel + kraan, mei
planchet en spiegel, kleui
bordeauxrood, ƒ 75, wit kunststof ligbad, 170x70, ƒ 125 mcl
kraan Tel 02507-16422
* T k wipstoeltje, Chicco,
ƒ25 Tevens reiswieg, mintgroen^35 Alles in zeer goede staat Tel 17948
* T k witte bruidsjurk, maat
40, met sleep, sluier enz +
bruidsmeisjesjurk, 5 jaar
Heeft gekost ƒ2000 Prijs
ƒ300 Tel 02507-16372
* T k a houten blokkendozen met raampjes (oud), blikken hijskraan op rail Tel
02507-18371
* T k a Kenwood versterker
2x40 watt z g a n Prijs ƒ 250
Tel 02507-12951
* Tom en Thea hartelijk
gefeliciteerd Nu nog maar
2 jaar
* 2 mei hebben wij feest Ma
is dan 65 jaar Nou laat de
flessen maar knallen Ma, een
fijne dag Aat en de kinderen
Van Harte
* U komt toch ook naar de
muziekavond1 Donderdag 18
mei 20 uur Toonkunst Oratonumkoor Zandvoort

radio
stiphout
Verkoop K.T.V. video
Hifi - huishoud.app.
Thorbeckestraat 15.
Zandvoort. Tel. 02507-13378

DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland Bel
voor gratis infoboek 020665 7658 Inruil en fin mog

TE KOOP
IN ZANDVOORT
67 glanzend-niéuwe
koopwoningen in de
premie-c en vrije sector,
op steenworp afstand
van het strand...

Ni

F.cl
i er

rLi

radio
stiphout

j nn?

fe^/jf M:

Rep. audio - video huishoud.app.
Thorbeckestraat 15
Zandvoor
Tel. 02507-13378
t.o. casino
* Uit je bol op het OranjeBal11
Gemeenschapshuis,
Louis Davidsstraat Toegang
gratis
* Van h g Theo ZVM C1 en
ouders We hebben wel eens
een grote mond Gelukkig
loop je bi] ons weer rond Bedankt Theo ZVM C1
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
* Verloren op parkeerplaats
hockeyveld ZHC een leesbril
m bruine etui, d d 16/4 Belonmg voor vinder Tel 025027162
* Verzamelaar vraagt Verkade-albums of andere oude
plaatjesalbums (sport, moiens, sprookjes, vlaggen, Tom
Poes enz) Tel 02503-14727

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

...op een van de allerlaatste mooie bouwlokaties
van Zandvoort, letterlijk op een steenworp
afstand van het strand, direkt naast het nieuwe
appartementengebouw van het Vendoradopark,
worden op zeer korte termijn 67 glanzendniéuwe koopwoningen in de premie-c en vrije
sector gerealiseerd...

TOEWIJZING:

De woningen zullen worden verkocht aan
kandidaten die voldoen aan de door het College
van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
vastgestelde inschrijfvolgorde:
1) Kandidaten die een ééngezins-huurwoning van
de gemeente of van de woningbouwvereniging
EMM achterlaten.
2) Kandidaten die een goedkope gezinsflat van
de woningbouwvereniging EMM, welke
gelegen is aan de Van Lennepweg of aan de
Sophiaweg, achterlaten.
3) Kandidaten die een vierkamerflat van de
woningbouwvereniging EMM achterlaten.
4) Kandidaten die een 1 - of 2-kamerwoning van
de gemeente of van de woningbouwvereniging
EMM achterlaten.
5) Startende woningzoekenden die in Zandvoort
woonachtig zijn.
6) Kandidaten die een partikuliere huurwoning
achterlaten in Zandvoort.
7) Kandidaten die een koopwoning achterlaten in
Zandvoort.

In twee, fraai vormgegeven gebouwen worden
drie- en vierkamerappartementen gebouwd in de
prijsklasse van f 155.000,- tot en met
f 169.000,-... Op het dak van één van deze
gebouwen worden bovendien twee zeer royale en
luxe z.g. penthouses met een uniek uitzicht over
Zandvoort gebouwd... Tot hetzelfde project
behoort tot slot nog een negental zéér fraaie
'drive-in' woningen...
Belangstellenden verzoeken wij onderstaande
bon in te vullen en te sturen naar Van Schaik
makelaar o.g. te Zandvoort. U ontvangt dan
omgaand een inschrijfformulier, aan de hand
waarvan een lijst met kandidaat-kopers zal
worden aangelegd.

Een projekt van

SNOWWHITE
glazenwasserij
* Wegens omstandigheden
t k a Perzische kat met stamboom, 2 jr oud, kl black-smoke Vrpr ƒ200 Tel 15265
Wegens omstandigheden t k
aangeb 2 SNORFIETSEN,
1988, z g a n , Spartamatic, a
ƒ 1000 per stuk Tel 0250719559 of 02520-21378
* Wie heeft er voor mij nog
een goede golftas die
niet
meer gebruikt wordt9 Pauline, tel 16202
* Wie heeft mijn groene portemonnee gevonden, 20-41989, tussen Dorp en Noord
(winkelcentrum)
vanwege
verzekeringspapieren
Tel
02507-16824
* Paul en Gertje hartelijk gefeliciteerd met de geboorte
van jullie zoon Martijn The
Gids.
* Te koop wastafel, beige,
mcl mengkraan en sifon,
ƒ25,
autoped ƒ25 Tel
02507-16125
WONINGRUIL Aang 4-kam maisonnette in Centr Gevr
eengezinsw of ruimte ben
woning Tel 02507-19076
WONINGRUIL l v m werkzaamheden aangeb flat m
Den Haag, 3 kam , c v e d ,
nieuwb , huur ƒ 350 m gar
Gevr woonruimte m Z voort
Tel 070807263
* T k Bob'op autostoel me
bev gordel, z g a n , 2-pers
bedbank met latlenboden
z g a n Tel 0250713967
* Zaterdag 29 april Aubade
t v en zaterdag 27 juni cor
eert van het Z M K In de N '
Kerk, aanvang 20 uur
ZEER ERVAREN SCHILDEf
heelt nog tijd over
Tel voor info 02507 14177
* T k aangeb wandmeube
donkerbruine staanders me
witte kasten bar en planker
ƒ275 Tel 17237

no
\ct
ene

Pension „Poes"
Hét logeeradres voor verwende katten' Tel 020-9506 18

* Wij wensen onze a s
sponsor een prettige verjaar
dag toe Y B Y B E S EK
Benidorm Team
WITTE BERBER
afm 2x3 mtr, z g a n , ƒ 400 * Vrijdag is de grote dag
Dan wordt Lmda v d Voet
Tel 15058
* Woensdag is Pitbull jarig weer een jaartje ouder Van
gefeliciteerd Salt en
Dat hij nog vele jaren mag harte
Pepper
grommen llse en Brenda

Tel. 02507-17935

m'
nu

ROOSEN

Bob Schmidt
Mensen met lichte handicap
die VRIENDSCHAP of
RELATIE zoeken
010-4515232 of 01820-20443
Diverse AHÜLA 4-WIELIGE
INVALIDENWAGENS, in goede staat, rijden 40 km p u ,
v a ƒ4500 Inl 020-6681168

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentrimster
Fnedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort

PLANONTWIKKELING B.V.

VAN

SCHAIK

Tel. 02507-12773
T k TEN CA TE SURFPLANK
C36 met toebehoren, ƒ350
Tel 02908-4943
l K draagbare KLtUHbN-TV
merk Philips, 43 cm, 12 kanalen, / 300 Tel 02990-38810
Tuincentrum biedt zich aan
aanleg bestrating en alle
hekwerk Tevens onderhoud
Vrijblijvend prijsopgave Le
vering alle materialen Tel
023-390815 371443 na 18 uur
in VOORDEELPARTIJEN "i
plavuizen • marmer - wandtegels, min afname 30 m2
Info 02940 13276 ook na 18 u

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2 B

Tel. 02507-12070

MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties
Huur / Verhuur / Beheer
Projecten / Adviezen
Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56A / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -12944
Fax 02507 -18644
Openingstijden:
Ma. t/mVr.
: 09.00-18.00 uur
Vr. koopavond : 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag
: 10.00-14.00 uur

r,

BON

Ja, wij zijn geïnteresseerd in het 'Ruyterprojekt'
l in Zandvoort, stuurt u ons een inschrijfformulier.
l Naam:
l Adres:
l Postcode:
l Plaats:
l Deze bon in een gefrankeerde enveloppe sturen naar:
• Van Schaik makelaar o.g., Hogeweg 56a, 2042 GJ Zandvoort.

1 film

5,-17,50 p.d.
5 films

25,—p. week
Verhuur Movie-boxen

T k VOUWCARAVAN, merk
Safari Camp, opbouw en tent
m pr s t , 3 slaapplaatsen Mei
enig toebehoren ƒ 1750 Tel
18469 of 14004

* Wie zal schaakkamotoer
worden bij de
Zandvoortse
schaakjeugd9 Pepijn Paap
Erik Jorning of Dennis v d
Meijden

* Wordt lid van het Neder- * Zondag is Henk jarig
lands Verbond van Huurders - Henk van harte en nog vele
afdeling Zandvoort Schrijl jaren Dinsdag zal |e dokken
naar Postbus 287, 2040 AGandere gaan we nokken Je
Zandvoort
vrienden Peter en Marian
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Honda Shuttle
Geschikt voor vele doeleinden

\l)i Shuttle, een auto mei een eigen gezicht
Wij moeten nog wennen aan een multifunctionele auto maar in Amerika heeft dit
soort automobielen een behoorlijk succes. Nu hebben deze multifunctionele auto's
n Nederland een nadeel en dat is de prijs maar daar onderscheidt deze Shuttle zich
nu juist in. Natuurlijk is een bedrag van 30 mille geen sinecure maar hij is hiermee
L'igenlijk de eerste betaalbare in de rij van deze modellen. Het voordeel van deze
nodellen is dat we een ruime vierdeurs hebben waar we 5 passagiers mee kunnen
vervoeren en in een oogwenk kunnen we bovendien een laadruimte creëren die
norm is. Het geheel heeft een apart uiterlijk en eigen uitstraling, zodat we niet
tunnen spreken van een stationwagon.

Niet echt nieuw
JVi,
Kent nieuw is de Shuttle niet maar in deze
Lersie is hij nu ruim eenjaar op de markt
LMI nog een sporadische verschijning op
lm/e wegen. De Shuttle is in twee uitvoemgen te verkrijgen, als vierwielaangeIreven l .61-4WD met een l .6 liter motor
n de door ons gereden voorwielaandrijer met de l A liter motor met 16 kleppen.
\j,n de voor- en achterzijde is de Shuttle
igewerkt met grote kunststof bumpers,
ie vanaf de bovenzijde doorlopen langs
c gehele zijkant als stootstrip. Deze bre!e stootstrips, die in zwart zijn uitgeoerd, geven de Shuttle een extra idee van

!c hiigtigei'iinnte /.s \dinthe!

Autonieuws

onder handbereik geplaatst De meters
zijn duidelijk gesitueerd en goed aflees'baar met rechts de toercnteller en in het
midden de brandstof- en watertemperatuurmeter, terwijl rechts de kilometerteller met snelheidsmeter zit. De ventilatie is
ruim voldoende en goed te regelen vanaf
de middenconsole waar tevens de aanjager
en de bediening van de verwarming is
gesitueerd. Er is veel aandacht besteed aan
nuttige opbergruimtes, /owel voorin als
achterin waar ook afsluitbare vakjes /ijn
ter hoogte van het afdekscherm. De motor
is /oals we eigenlijk gewend /ijn van
Honda, een zalig rustig lopend brok tcchniek. De toepasing van vier kleppen per
cilinder /orgt voor een soepel gedrag van
de motor en veel trekkracht bij lage toerentellen. In de praktijk is hij een felle
rakker, die moeiteloos in 10 seconden
vanuit stilstand naarde 100 km/h spurten
ook bij het invoegen is hij prettig lel. Inhaalmanoeuvres zijn vlug achter de rug,
zonder veel terug te hoeven schakelen. Bij
deze felheid verwacht je gauw dat hij nogal wat motorgeluiden produceert maar dat
heeft men keurig geïsoleerd zodat de
Shuttle ook verrassend stil is op de snelwegen. Op het weggedrag is weinig aan te
merken, hij stuurt strak en ?eker en heeft
weinig last van zijwind of wegonelïenheden. Erg koer.svast dus. Alleen bij een
/.ware belading oftewel vier personen en
de daarbij behorende bagage, heeft hij
gauw de neiging een beetje door te slaan,
met andere woorden de venng heeft het er
dan wat moeilijk mee, vooral op een slecht
wegdek. Het gemiddelde brandstofverbruik van l op 12.6 is /eer redelijk te
noemen en met wat minder stadsritten,
zoals wij hebben gedaan, kan dat beslist
nog wat zuiniger.

ZAMOR
Zand voorts Amateur Musical Operette Ry
vraagt met spoed:

DAMES EN HEREN LEDEN
die ons kunnen helpen om de vele uitvoeringen tot een
groot succes te maken en te blijven houden.

Geld
l-.29 690.- mcl BTW Motorrijtuigenbelasting van l- 446 - tot l-.456,- per (aar

Techniek
Dwars gcplajlsle \iercilinder h|nmolor mol cross-llow cilmclerkop en
een bovenliggende nokkenus. Cilindcnnhoud I396cm3 Boring \ sl.ig
75 x 79 mm.Compressieverhoudinj:
9,3 l Ma\ vermogen 66 kv\ hi|
6300 omw/min Ma\ koppel 1 1 2
Nni hi| 4500 omw/iiiin Elcclronischc ontsteking Voorwielaandri|\ i n g 5-versnellingsbak met achleitiit. Wielophanging voor en achter
onafhankelijk constructie. »Doublé
WislihoiiO' . torsiestahilisator voor
Stuurinnclmng tandheugel. Remnien. geventileerde sthijlrcmme"
voor. trommels achter, diagonaal gescheiden en \aciiLini bekrachtigd
Lengte410.5cm. breedte voor 144.5
cin.achtei I45.5cm Banden 175/70
R 13 VelgmaatSI 13 Inhoud brandstoltank 45 L Draaiurkel 10 4 m
Massa 931 kg. Max aanhanggewicht siercind 1000 ku. onueremd
470 k»

Cilioen leven in een bcpeiktc oplage de
<\X BIJOU Dn model biedt aan uiterst
complete standaard u i t r u s t i n g tegen een
minstens /o aantiekkeli|ke pri|s
Boven de standaarduitrusting heelt de AX
Bi|ou de volgende extra's
-/vvarte ge\eimste lak
-/warte bumpers

-hlegante BIJOII siiipmg
-/vvarte \clours bekleding
-/wan mteiicui
-Sportsluurvv iel
-Radio-uimisting
-Rechter buiten spiegel
-Goidels achter

(Advertentie)

EEN ANDERE AUTO KOPÜS

door Rein Leppink

Conclusie
De Honda Civic Shuttle GL is voor zijn
prijs van F. 29.690.- ronduit een aantrekkelijke auto voor mensen die boven de
Voldoende ruimte
massa uit willen steken. Het is geen staDuidelijk is dat de korte neus van de tionwagon maar een auto met een eigen
Shuttle bijdraagt aan meer binnenruimte, gezicht en uitstraling voor mensen die een
zodat alle passagiers over voldoende ruime gezinsauto nodig hebben of voor
been- en hoofdruimte beschikken. De een zakelijke rijder die door de week veel
stoelen zitten prettig en kunnen goed ver- mee moet nemen. Ruimte gecombineerd
steld worden, alleen de leuning voelt wat met comfort, tezamen met een goede
dun aan en zal mischien op den duur wat weghgging maken deze Shuttle tot een
gaan doorzakken. Ook het stuur i.s verstel- aantrekkelijk geheel, die mijns m/.iens
baar en alle bedieningsorganen zijn goed onderschat wordt hier in Nederland.

lengte terwijl de eigenlijke buitenafmeting
redelijk compact is. De neus van de
Shuttle is kort en loopt vrij stijl op naar de
voorruit, die in bijna dezelfde lijn doorloopt tot de dakrand. Rondom is er veel
glasoppervlak en bij de laadruimte achter
is een groot zijraam aangebracht. De
acherklep is groot, loopt door tot aan de
bumper en wordt geopend door het slot,
dat onder het rechterachterlicht gemonteerd is in het achterscherm. De gehele
zijkant is rond gevormd, in tegenstelling
tot het oude model dat recht en hoekig
was. Technisch gezien is de Shuttle gelijk
aan de andere Civic's buiten de coupé. Zo
is wielbasis en dergelijke gelijk en is de
l .4 liter motor in de andere modellen ook
terug te vinden. Het wezenlijke verschil,
buiten het uiterlijk, is in het interieur te
vinden. Het interieur is variabel, dat wil
zeggen dat de achterbank in twee gedeeltes neergeklapt kan worden zodat er in
totaal drie personen kunnen zitten terwijl
de oorspronkelijke bagageruimte al fors
wordt uitgebreid. Klappen we het tweede
gedeelte ook neer, dan is er helemaal een
ruime laadvloer. Staan de banken echter
normaal dan zorgt een afdekscherm er
voor dat de inhoud van de kofferruimte
aan het oog van buitenstaanders onttrokken wordt.
Hei JasliborJ /s giietl a/lee\btu/i

Bi jou: exclusieve AX van
Citroen

Prestaties
Topsnelheid 170 km/h. labneksopgave
Acceleratie van O lol lOOkm/h in K) sec.
Gemiddeld hrandstotgcbruik li|ens de test
l op 12.6

BECAM leent u geld! Lopende lening geen bezifciiliiiï
in handen
5.500,7.500,10.500,15.000,20.000,40.000,60.000,-

48 mnd.*
143,03
191,72
266,10
380,15
506,87
1 006,38

60 mnd.*

96 mnd.*

1 20,48
160,89
222,88
318,41
424,55

221,295,591,886,-

841 ,56

"Langer dan 60 mnd. voor woningverbetering,
boot of caravan
*Andere looptijden en bedragen mogelijk
*Geen informatie bij werkgever
*Vlot en diskreet
*Rente fiskaal aftrekbaar
*Meestal kwijtschelding bij overlijden

BEL NU

120 mnd.*

1Ê1,255,511,-' «"
767,- 10.2%

DOORLOPENDE KREDIETEN
Bedrag
Aflossing Rente
11.000.16.000,30.000,41 .000,50.000,-

per mnd.
220,320,600,820,-

per mnd.

1000,-

Ik wil het volgende bedrag lenen:
D
D
D
D
D

f 1.000,f 3.000,f 5.000,f 7.000,f 10.000,-

D
D
D
D
D

f 12.000,f 14.000,f 15.000,f 18.000,f20.000,-

Ik wil terug betalen ƒ

D
D
D
D
D

f 22.000,f24.000,f25.000,f 28.000,f30.000,-

D
D
0
D
G

f 34.000,f 35.000,f40.000,f50.000,f60.000,-

. per maand

CTO Naam Adres

05270-16991
WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

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

offerte.

Vrijblijvend

-Geb datum .—

Beroep-

-Netto inkomen .

Vult u deze mformatiebon m, knip hem uit en stuur hem op m een
gesloten enveloppe zonder postzegel aan: Becam, Antwoordnummer
1602, 8300 WJ Emmeloord. Wij sturen u dan een gratis offerte.

ma-vrij van 09.00-19.00 uur,
za. van 11.00-14.00 uur

SCHILDERWERK

Poste /woonplaatsTel

Wij zoeken voor ons
restaurant enkele

part-time
serveersters
Restaurant

Gevraagd

kamermeisje

„China"

voor de ochtenduren en weekends

Boulevard Barnaart 12
Zandvoort,
02507-18882

tel. 14550.

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE
Marisstraat 13a.

Tel.

15186

Meldt u zich zo spoedig mogelijk aan!
Recepties 's maandags om 20.00 uur in het
Gemeenschapshuis.
U kunt zich aanmelden bij:
Mevr. Luykx, Zandvoortselaan 16,
Mevr. Blauwhot, Prof. Zeemanstraat 17,
Mevr. Schouten, Prof. Zeemanstraat 9,

tel. 13271;
tel. 13982;
tel. 15096.

WEEKMEDIA geeft u meer.'
KORTING VREDESBAL
Onder het motto ,,Geen Vrijheid zonder Vrede" organiseert
het Amsterdams 4 en 5 mei comité op 5 mei het Bevrijdingsfestival in het Vondelpark.
Via een grote toegangspoort bereikt men het festivalterrein,
waar oen meterslang stripverhaal over vrijheid en vrede is
opgesteld. Deze strip is getekend door Wim Stevenhagen.
Op twee podia treden van 12.00 tot 24.00 uur verschillende
popgroepen op, zoals o.a. Mam de Julia Loko Band, La Pat,
Revelation Time en Soul Sister.
Het terrein wordt gebruikt als speelplaats voor een groot aantal scènes, opgevoerd door acteurs.
Als afsluiting'van de feestelijkheden in het Vondelpark wordt
's avonds in Paradiso het Vredesbal georganiseerd met optredens van o.a. de Biggles Big Band en Some like it hot. Aanvang ca. 24.00 uur (zaal open om 23.30 uur). De kosten per toegangkaart zijn / 12,50.
Tegen inlevering van onderstaande bon (zolang de voorraad
strekt) bij de AUB-ticketshop op het Leidseplein betalen de lezers van hot Amsterdams Stadsblad, de Buitenveldertse Courcint, de Diemcr Courant, de Nieuwe Bijlmer en Nieuwsblad
GaasDotdam slechts ƒ 10,-.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal kaarten (maximaal 2 per bon):
De/c bon, volledig ingevuld, inleveren bij de kassa van de
AUB-ticketshop op het Leidseplein in Amsterdam.

WEEKMEDIA geeft u meer.'
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ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
Te k 0 0 P b r u i d S
*
s a 1 0 n t a
3 8 • mo d
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

0,87°o

0,83
0,83
0,81
0,81

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

l

l

•SCHOUDER KARBONADE
•STROGANOFF Of BRETONS G
•MALSE SPEKIAPJES
•HEERLUKE ROQMSCHNIÏZEi
•GEKRUIDE BRAADWOF2ST

IN DE SUPER SLAGERIJEN VAN

DIRK VAN DEN
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ZHC Softbal

BALK
BAKT
BETER

De Softbalvereniging zoekt op zeer korte termijn een

VIJFTAL DAMES VOOR DE COMPETITIE
Deskundige training aanwezig.

l

DEZE WEEK:

De overige dames willen dolgraag blijven softballen.

ORANJETAARTJE
ORANJEBOL

8,75
2,75

Bel even naar Rob Kuipers: 19980 of
Paul Citroen: 023-292709.

Grote sortering oranje gebak.
Zaterdag zijn wij om 2 uur gesloten.

ECHTE BAKKER BALK

Bulgaarse wijnen
-^^
blijven
lekker
betaalbaar.

Gevraagd

Hogeweg 28

LEERLING-KOK

jybïleumjaar kunt u
boeken bij:
Reisburo Zonvaart

tot ± 20 jaar
voor de
Pinksterdagen
en het seizoen.
Tel. 12537

HALTESTRAAT 55

Speciale aanbiedingen naar:

NIEUWE DESSINS

TUNESIË
GRAN CANARIA
BENIDORM
PORTUGAL
GRIEKENLAND
TURKIJE

vanaf

575,595,495,695,655,-

IÜDABM*

'T FAMILIERESTAURANT

Kroon Mode
VOSSEN
BADJASSEN
in dames- en
herenmaten
lusvast

99,-

l

Bedankt namens
glasbak, reinigingsdienst
en natuur.

. KROCHT 20, TEL 12560

•"SSir'ï"'~**&>
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3,98
anse Brandy
Osbome Veterano

GLASBAK

98
17.
18«
Liter
üter

0,70 Uter
TÏo Pepe Olifant
Sherry
Vieux

Jonge
Henkes

0,70 Uten

üter
Florijn
CltroenBrandewljn

21 *

0.70 üter 0,50 üter 0,70 üter
Beli's
Rlcard De Kuyper
Whisky
Oranjebitter

Cordon Gin
0,70 Uter t

675f-

Bovendien bij elke boeking gratis rollerbag.

^:-;>
ÏL-C ' *
.,?~••~'rr. ,i^_*

Ter kennismaking ^45"

Flessen doet u er al in.
Maar7 waarom de glazen potjes
niet Want glas is glas en dat kan
allemaal de glasbak in
l

Country

"•>'>!\: \it<n<ni>'n >

OOK IN DE
GLASBAK
n

Country Wme

Bulgarije heeft de wijnprijzen
niet verhoogd. De kwaliteit
blp dus hoog en de prijs
lekker laag.
Nieuw zijn de Bulgarian
Country Wines:
.:
rood, met de zachtheid van '
de Cabernet-Sauvignon " •
en de Merlot druif en wit:
droog en iets zoet door de
combinatie van Muskat en
Ugni-blanc druiven.

Vodka Fii

Foto Boomgaard

0,70 UterMandarine Nap
0,50 Uter-

ANVR

SPAARAKTIE!

l^&r

TOTAAL
VERN.IEUWDE
winkelinrichting

Bij iedere bestede ƒ 5,fotowerk (ontwikkelen
en afdrukken) ontvangt u
l zegel
10 zegels ƒ 3,00 Korting
20 zegels ƒ 8,50 Korting
30 zegels ƒ 12,50 Korting
40 zegels ƒ 17,50 Korting
50 zegels ƒ 25,00 Korting

Rioja
Offley Chèteau Chateau Ie Rlesling
FaustJno V Port Bemadon Bourdleu d'Alsace
Rood/ Wit Ruby/
1986 1987Haut- WolfRosé
Tawny/ Bordeaux Medoc Cru berger
White Superieur Bourgeois

Chateau Ürzlger
Le Gravat Schwarziay
Bergerac Kablnett
Blanc Sec

ALLEEN KORTING
OP FOTOWERK,
ALBUMS EN LIJSTEN

SPAAR
i ZEG

brilmode-collectie

overzichtelijke presentatie
Hamers, breekijzers, specie en troffels zijn opgeruimd.

KWALITEITS
FOTO'S
IN 3 UUR KLAAR!!!

Douglas
Gulpener Scoteh-Ale
Ught
33 cl
Leeuw
12x50 cl 12x30 cl BIJ 12 flesjes

Bij ontwikkelen
en afdrukken
van Uw film .. .

13-» S?8

ƒ 5.50 KORTING
op Uw nieuwe
kleurnegatieffilm

Service, vakmanschap en redelijke
prijzen zijn als vanouds gebleven.

Tips uit de TAPPERIJ

Sherry medium dry/
pale dry
£98

Alléén bij:

Foto Boomgaard
GROTE KROCHT 26
2042 LX ZANDVOORT
TEL: 02507-13529

BRSLMODE & CONTACTLENZEN

n* n?5 s?8

Tapperij alleen indien
* achter het adres wjrmeld is.

Ge,d,g van 27 apn, r/m ,0 me, ,989 WIJNEN/BIEREN/DRANKEN/DRANKJES

's Maandags de gehele dag geopend

Zandvoort - Grote Krocht 29 - tel. 02507 -16957

ZANDVOORT: Kerkstraat 12A, tel. 02507-12532, voorheen Wljnhandel van Deursen

Vorstelijk geschenk met blijvende waarde

Mooi nieuw Juliana-80-Zilverstuk
geeft u meer!
vraag informatie aan over de

IJSSELMEERFIETSTOCHT 1989
4, 5 en 6 mei 1989
Deze fiets/kampeertocht wordt dit jaar voor de zestiende keer
verreden.
De tocht, die drie dagen duurt, begint op donderdag 4 mei a.s. bij het
Paroolgebouw in Amsterdam.
De eerste dag wordt langs en door de mooie Noordhollandse dorpen
en steden gefietst naar Den Oever voor de eerste overnachting.
De tweede dag gaat de tocht over de Afsluitdijk door Friesland naar
Emmeloord.
De derde dag wordt door de IJsselmeerpolders via Muiden terug
gefietst naar de finish in Amsterdam.
Totale afstand van deze tocht is ca. 300 kilometer.
Kampeerterreinen, routebeschrijvingen en het grootste deel
van de maaltijden + thee en koffie worden voor u verzorgd.
Kosten van deze sportieve tocht zijn ƒ 57,50 per persoon.
LEZERS VAN DIT BLAD betalen slechts ƒ 52,50 per persoon.
Wüt u meer informatie en een inschrijvingsformulier, stuur
onderstaande bon dan volledig ingevuld snel naar
IJsselmeerfietstocht, Postbus 299, 1780 AG in Den Helder.

Bon voor onze lezers
Naa r n:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Laat uw voeten bij ons 'ns kennis maken
met goed vakmanschap.

je luistert naar je voeten
en je staaf op kwaliteit
HELIOFORM DAMES- EN HERENSCHOENEN
verkrijgbaar bij:
HERMAN HARMS

(ShüEbizz)

Grote Krocht 22
Zandvoort

/our rashion snoe by Helioform

geef f a meer.'

Puur zilvergewicht
31,1 gram

Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van onze vroegere Koningin,
H.K.H. Prinses Juliana, is een heel fraai nieuw JULIANA-80-ZILVERSTUK geslagen. De prinses viert haar verjaardag op Koninginnedag, 30 april a.s. Het zilverstuk (puur sterling zilver) is vervaardigd
naar een schitterend hoog reliëf model van de bekende beeldhouwer
Willem Verbon uit Rotterdam.
De uitgecfster van deze nieuwe herdenkingsuitgifte, Muntposl/Monumunt bv te Eist (Gld) brengt het zilverstuk uit in haar serie
"Oranje-uitgiften", die ook buiten de verzamelaarswereld zeer veel
belangstelling heeft verworven.
Het JULIANA-80-ZILVERSTUK kost ƒ 95,-. Wilt u zo'n zeldzaam, blijvend waardevol aandenken kopen om het zelf te houden of
het cadeau te doen ? Gebruik dan voor uw bestelling de bon, die wij
bij dit artikel als service aan onze lezers afdrukken.
Want via deze bon ontvangt u van Muntpost een GRATIS EXTRA
SIERAAD cadeau: een silverplated "JULIANA-80"-hangertje, ter
waarde van ƒ 19,50.

EXTRA VOOR DE LEZERS
VAN DIT BLAD:
GRATIS EEN FRAAIE
JULIANA-80-HANGER

Het hangertje is een aardig collier,
waaraan een mooi rond muntje
(doorsnede 22,5 mm) hangt, waarop Prinses Juliana is afgebeeld.

9 38,1 mm

waarmee de warme genegenheid
wordt uitgedrukt, die de Prinses
steeds voor haar medemensen uitstraalt en die haar zo geliefd heeft
gemaakt.

certificaat van echtheid en een
"Waarde Garantie Polis", waarmee een blijvende basiswaarde verzekerd is.
Geen wonder, dat (groot-)ouders
Het "Juliana-80dit soort waardevolle herdenkingsmunten graag aan hun (klein-)kinBlijvende waarde
Zilverstuk"
Het schitterend ambachtelijk gepa- Muntpost levert bij elke munt een deren cadeau geven.
tineerde zilverstuk heeft een doorS.v.p. toezenden aan:
snede van bijna 4 cm en toont een
Weekmedia b.v. PR en Promotie
goed gelijkende afbeelding van
Postbus 2104, 1000 CC Amsterdam
H.K.H. Prinses Juliana. Op de achIk verdoek Muntpost/Monumunt B V mi] een acceptgirokaart (bestelkaart) te zenterzijde van het stuk is een boeket
den, waarmee ik bi| haar rechtstreeks voor , 95,- een "JULIANA-80lathyrus afgebeeld: de lievelingsZILVERSTUK" kan kopen Als lezer van dit blad. ontvang ik bij aankoop van het
zilverstuk gratis, als extra, van MuntposUMonument BV een "JULIANA-80"bloemen van de Prinses.

BON
HANGER

Genegenheid
Om het boeket staat de spreuk
"Semper Humanitate Mota",
Alle verdere informatie:
Muntpost/Monumunt bv, Eist (Gld), tel.: 08819-72468/74249/72067

Naam en voorletters:
Postcode:
Adres:
Telefoon: (O

Plaats:
)

Deze bon wordt door uw blad aan Muntpost doorgezonden.
Bestellingen worden omgaand afgehandeld, na ontvangst van de betaling.
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Renault
RENAULT 5 GTL, kl rood, APK
RENAULT TOPOCCASIONS
5TL3-'85
/ 10 700 90, geen roest, bj '83 ƒ 3950
5 TL 3-'83
ƒ 10 700 Tel 020-320657
5GTL3-'82
ƒ 5250 Renault 5 TL 4-'85
ƒ 9 950
5 aut 7-'85
/ 14 750 Autobedrijf VAN DER POUW
9GTX4-'86
ƒ15250
Tel 02940 15110
,1 TL LPG 1-'88 / 18 500
Renault
5 TL B j '82 APK 17-211 TL 1-'86
ƒ13500
,1 GTL 10 '84
ƒ 9750 '90 91000 km ƒ2000
,lGTX2-'84
ƒ10200 Tel 020-125724
,lGTX2-'88
ƒ24000 Renault 5TL, m '86, wit, zeer
71 TS5-'86
ƒ18500 gave auto, ƒ 8750 023 272918
21 GTS 3 '87
ƒ24500
?5 TS2-'86
ƒ17900 Super mooie Super 5 GTL, 5drs eind '87, 32000 km
" Autobedrijf HANS MAFAIT
Zo plezierig kan service zijn ƒ14750 APC 020-791144
Niiverheidslaan 14 Weesp
Te koop Renault 4 TL, 1980,
02940-13044
apk tot juli 1989, kl beige
Schitterend mooie R 25 GTX ƒ550 Tel 020-122582/158021
2 2 mjec , m/'87 v v vele
T k RENAULT 18, GTD Break
extra's, ƒ 19950 Automobiel- '85, metall beige, trekh , mooie
bedrijf D Terpstra
auto, vaste prijs ƒ8700 Tel
Tel 075-213188
02503 35015
SPOED 1986, Renault 11, T k Renault bestel 5 GL, 15
Broadway 1 4 + trekh , perfect mnd oud, 18000 km, perfecte
02942-1939, ƒ11500
auto Tel 02503-15974
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

745 GL inj stat 2/89 / 55 000
740 GL LPG 1286 / 24 400
244 LPG 1 88
ƒ 35 800
360 1/84
/ 9900
Toyota - Brouwer
343 DL Automaat 4,85/ 14 300
Vele merken - vele prijzen
345 Winner 5 drs 7/86/ 16900
2e Jan Steenstraat - 42-48
340 Winner spec 5 86/ 16800
A'dam Oud Zuid Tel 763829
Amsterdam-Noord
3 mnd voll B O V A G gar
Autobedrijf DICK MUHL B V
Hamerstraat 3-15 Tel 360401
Achtergrachl 71a Weesp
Hover 3bUÜ Vanden Plas Alle Rover 3500, vandenPias, w
AUTOBEDRIJF
Tol 02940 18200
Opties B j '84 Schellingwou vele opties 84 Schellingwoude tel 020323600
Automaat 343 DL met LPG m
de BV, 020-323600
80, bl met nwe APK ƒ 2450,
THEO KOELMAN
T k ROVER 2600, aut, APK
biedt aan
APC tel 020791144
AUSTIN-ROVER
apr 1990, bj nov '80, nwe Toyota Starlet 1 O DL, 38 000 km
86-'87
inkoop-verkoop-onderhoud
SAOUDS VOLVO SERVICE en
banden, uitl , schokbr , rem'86
Nieuw uit voorraad leverbaar men, super snelle auto Prijs Toyota Starlet 1 3 DX, 53 000 km
adviseur BOVAG lid In en ver
Toyota
Corolla
SEdan
GL,
'8384-'86
Fagelstraat 71 A'dam,
koop van gebruikte VOLVO S
ƒ2300 Tel 020-712139
Toyota Corolla Liftback,
'84
tel 020-843743
en verkoop van nieuwe en ge
Toyota Tercel XG,
'84
bruikte onderdelen Sluisstr
Toyota Tercel Combi 4 WD, 1 5,
'83
4248 0206624548
Speciaal aanbevolen
Te koop Volvo 343 DL 1981
SAAB 900 GLT, aut , m '80.' T k a SAAB 99 GL wit, '83, Li- Toyota Tercel Combi 4 WD, 1987, + LPG, 55000
LPG sunroof, APK tot 90
blauw met, automaat als
zwart, i z g s t ƒ2750 Tel mited Edition 047/150, 168 000 Toyota Corolla Hatchback, 1987, sportvelgen, striping,
km , APK tot aug '89, in per- spoiler, 24 000 km
nieuw, ƒ 6 750 Gar Oud Zuid
02907-2021
fecte staat, 2e eig , vr pr
02977-24229
SAAB-ASM - OFF DEALER ƒ8000, tel 075-162222
Toyota Corolla Sportswagon, aut
'81
Te koop Volvo 1223 Amazone
Ruim 40 - select - occasions
Toyota Canna 1 6 Station, 5 drs,
'82-'83
Museumpl bij Concertgebouw Wegens emigratie, Saab 99 Toyota Camry 18 Liftback,
m prima staat, APK gekeurd
.
.
'83-'84
GL, 5 versn , paars/blauw meƒ 5 500
Gar
Nigten
A dam-Z Info 020-6626232
Toyota
Corolla
Diesel
Sedan,
'84
tall , 80 000 km , 4-drs , aug
tel 02977 26876
Toyota
Camry
Diesel
Sedan,
'8487
T k SAAB 96L, wit, bj '76
'83, ƒ 9500 02990-32709
Toyota Celica 2 O Liftback,
'83
T k VOLVO 66, APK 7- 89 Pri
Pr ƒ2500 Tel 02990-38764
MOET WEG i
Toyota Celica Coupé ST,
'83
ma Vrpr ƒ975 Tel 020
Hi-Ace-Diesel, long,
'87
821334 na 19 uur 020 199543
Ford Escort 1 4 Bravo, 32 600 km ,
'87
T k wegens sterfgeval van
part VOLVO 344 GL, b) '86,
gar tot 2 juni, 64 000 km ,
ƒ16000 Tel 0299366838
Van eerste eig , i v m auto v d
Kerkbuurt 83-87 Tel 02984-1424
zaak, Volvo 360 2 O inj, okt
Inruil - Financiering - Bovag garantie
'86,5 bak,trekh ,radio/ cass , 5
• Officieel SEAT dealer voor Groot Amsterdam
drs, onderh
boekje
11,
• Verkoop en reparatie alle merken occasions
vr p ƒ 15500 Tel 02507 16369
• Erkend BOVAG lid • APK keuringsstation • Dmitrol anti roeststation
de Toyotadealer voor Amsterdam en omstreken heeft deze
• APC lak behandeling • Hoog gekwalificeerd piaat en spuitwerk
VOLVO 240 DIESEL, zilver
week speciale Oranje Prijzen Dit zijn forse kortingen oplopend
met, automaat, bj '83,
tot
ƒ
1000
en
1
jaar
garantie
op
de
onderstaande
auto's
2e SchmkelsUMt 18 28 ~7jjl^i^* RuyBdaelstraat 77 83
ƒ109501075 TS Amsterdam Zuid ^T||*^M 1071 XBAmsterddm Zuid
Alleen deze week
Autobedrijf EUROCAR
fel (0201 791144/711635 ^r/?rRMTRH Tel 1020)798304/739815
Starlet 1 3 DX aut 1986, 26000,
ƒ 15 250 nu ƒ 14 500
02503-39292/41200
Starlet 13 XL aut 1988, 40000,
ƒ 19 250 nu ƒ 18750
Volvo
240 GL, 2e mnd 83,
ƒ17250 nu ƒ16250
BIZA, m '88, schuifd , gel Marbella Sprint, spiksplmter- Starlet 10 XL 1988, 17000,
LPG, groen metall, w w glas,
Starlet
10
DX
1986,
57000,
ƒ12950
nu
ƒ11950
glas, stnping pakket, 1e eig , nieuw, nu tijdelijk ƒ 1 1 995 BIJ
sportvelgen, radio cass, 4
ƒ 18 250 nu ƒ17500
27000 km, Nieuwst, vr pr SEAT AUTO CENTRUM APC "orolla 1 3 GL liftb 1987, 37000,
hoofdst, m keurige staat
Corolla
1
3
DX
aut
1986,
25000,
ƒ
16
950
nu
ƒ
16450
A'dam Tel 020-791144
/ 11 250 Tel 02907-2021
ƒ10500 Tel 020-312858
Corolla 1 6 GL sedan 1984, 43000,
ƒ 10 950 nu ƒ 10450
Valschermkade 16 Amsterdam tel. 020 - 174934
Een perfecte Malaga, Ronda Seat Ibiza Diesel Van, 8e mnd Corolla 1 3 D X hb 1987, 17000,
Volvo 240 GR Luxe, 9- 83 LPG
ƒ 15 950 nu ƒ 15500
AmsteldijkIO
Amsterdam tel. 020 - 734666
biza, Fura of Marbella occa- '86, wit, 1e eig, z g s t , 80000 Tercel 13 DX 1985, 62000,
166000 km ƒ12750 Tel
ƒ 11 950 nu ƒ 10950
Ruysdaelkade
243
Amsterdam
tel.
020
768033
sion koopt u vertrouwd bi] km, ƒ 7500 Tel 020-312858
Sarina sedan aut 1984,66000,
020965073 na 1800 uur
ƒ 14 500 nu ƒ 13950
AUTOMOBIELBEDRIJVEN Qphehalaan 92
Aalsmeer tel. 02977 - 24550
SEAT AUTO CENTRUM APC, SEAT Marbella L + veel ex- Canna GLI liftb 1988, 40000,
ƒ 31 500 nu ƒ30950
Volvo 242 GL, bj '77, amer
iel 020-791144
ƒ11950 nu ƒ 10950
tra's,
1988, zwart,
prijs Fiat Uno 45 S 1986, 34000,
uitv , LPG, airco .stuurbekr,
Nissan
Florida
1
7
D
1987,
58000,
ƒ20250
nu
ƒ19950
BIZA GLX 15 '87 5-drs kl zw , ƒ10995 Tel 02526-87625
trekhaak, nieuwe banden,
'eugeot
205
GTI
1985,
55000,
ƒ19250
nu
ƒ18250
el ramen, cv, 5-bak, rad , cass T k Seat Ronda 1 2 GL, b]
ƒ 1250, tel 020-799465
Nissan
Micra
SDX
1986,
33000,
ƒ14500
nu
ƒ
13500
uVI velgen, spoilers en nog div eind '83, i z g st , vr p ƒ 4000.
Volvo 244 DL '77 APK juli
Mitsubishi Colt 1 5 GL 1987, 50 000,
ƒ 15 950 nu ƒ15250
ace, ƒ 16 500 075-703560
TPI 0223045138
LPG, beige, prima, nette auto
Ford Resta 1 1 L 1987, 40000,
ƒ14750 nu ƒ14250
Hoogoorddreef 3 (bij Metrostation Bijlmer
020-975890 Golf diesel 11-84, groen Aang VW Caravelle Grand VW Kever 1300 i z g s t . b j '74, ƒ950 Koopje 0297569344
Langsom 3, Sloten
020-172585 150 000 km Schadevrij, ƒ 5750, Luxe, 1987 49 000 km , 8 pers , APK 6'89 nw uitlaat nodig, VOLVO 244 GL, bruin, met steTel 08385-20651
perfecte auto Prijs mcl BTW ƒ2000 Tel 030-626827/
reo, LPG, APK gek , m nw s t ,
Zegt u Toyota, denkt u De Graaf, nw en gebruikt
Skoda 105 S, 5e mnd '86, SKODA 1120 LS, m '85, wit,
m 80 f2950 020-320657
020 432438
Condensatorweg 44, A'dam, Sloterdijk
Golf diesel B j
79 APK ƒ32000 Tel 015-144097
49000 km 1e eigen APK 5e ong sunroof ƒ4750 Tel
Ook onderdelen Info 020-865511
nov '89, metal rood, open dak
AUTO BECKERING
VW POLO, bj 80, roest- en VOLVO 245, 77, apk tot nov
mnd '90 ƒ4250 02520-15947 02907-2021
Prijs ƒ 2500 Tel 03240-43439
biedt aan
schade vrij, nwe apk, echt
i, m radio, 3e bankje, i g s t ,
T k Toyota Corolla, '77, apk
SKODA 120 GLS, b) eind '82, 105 S 6/87
ƒ7350
Golf GTD Turbo 2 87 ƒ 28 500 altijd 60 gekeurde occasions beste auto ƒ 3250 Inruil, f manc ƒ2000 Tel 020-257643
apk 4-'90, sportwielen, ERG 105 S 786
'90,
mot
100%,
nw
band,
b v Golf GTI 16 V 87/88 alle Tel 0299035957
ƒ6750
Autobedrijf
VAN
DER
POUW
rem , uitl, ace , ƒ 950
MOOI, ƒ 2250 Tel 020-159549
VOLVO 245 GL, 5 drs , stationopties, BMW 316 4 drs 87,
EVT 2 JAAR GARANTIE
Tel 02940-15110
Condensatorweg 44
Tel 075-218847
Audi 100 1V 86, Passat Variant VW Polo Classic, 3 drs , combi, car, ML-behandeld, stoffen
MEERGARAGE
SKODA 120 LS, bj '86, 10000
5-'87,
5000
km
Inruil
mogelijk
A'dam
Sl.dijk
865511
-020
i
GOLF
GTi,
112
pk,
cabno,
Am
bekl, 1980, binnen gestald,
1 8 '86, Golf 1 6 '87, Golf GLD
Lmnaeuskade 5-6, A'dam
m, kleur wit, stoffen mter ,
ook voor onderdelen
T k Corolla 1 3 autom 3 drs uitv , veel extra.s 84 Inr /gar turbo diesel 87/ 88, Opel Cor- Moet u zien Tel 02520 15234 werkelijk iets goeds, ƒ 5250
Tel 020-929548
sunroof , in nieuwst , ƒ 6950,12/88 km 1950 weg sterfg Tel 023271862
sa 4-drs 86, Ford Fiesta 86, VW Polo Oxford, bj '84, donker Inruil en fmanc 02990-35957
Autobednjf KONIJNENBERG, 120 L Summer, eind '86, 'oyota Camry 2 O GLI hb, sept
Vrpr ƒ22750, 020-100213
Passat diesel 86, Jetta 1300 blauw 13, 52 000 km, als VOLVO 265 GLE, automaat,
323360133
slechts 39 000 km , nw st , 85 blauw met 1e eig 60000
pr ƒ 8650
Tel april 81, aircond, get glas
'86, Golf diesel '85/ 86/ 87188 nieuw,
<m ƒ 15 950 met Bovag garan- T k Toyota 1 3 stationwagen,
r k v part weg mv Skoda ƒ5950 APC 020791144
020-182206
off V AG DEALER
stuurbekr, 6 cil stationcar,
le VAN VLOTEN CAR Slijper bj '82, APK '90, met trekhaak
I30 L/5 b j '87 30 000 km wit In uitst staat 3 jaar oude
84 UITHOORN Tel 02975-63418 VW Polo Oxford, bj 84, donker 115 000 km, innwst ƒ 1 1 950,weg 18, A'dam Noord 020- en rad /cass , i z g st Vr pr GTI, wit
'EAB Bez gar Diamant 020- Skoda 120L, ƒ4000
GTI
zwart
metallic
85
ƒ4250 Tel 02977-29744
320202
BIJZ mooi en goed onderhou- blauw 13, 52 000 km als mcl BTW ALTING AUTO S,
S3333/thuis 199328
Tel 020-126874
GTI, zwart
86 den GOLF CD Turbo diesel nieuw
pr/8300
Tel 023-254944/270468
'oyota CARINA diesel, 4-drs ,
GTI,
wit
'87
m 87 v v kleur wit, striping, 020-182206
Volvo 340 DL 1 4, 4 drs , bj 84
34, verzorgde en pnma onder- TOYOTA DE GRAAF biedt aan GTI digitaal
87 siervelg, wiswas, 5 versn ,
louden auto, binnengestald, Canna 1 6 X 4-drs, sept '88, GTI 16 V, zwart
87 hoofdsteunen etc ƒ18950 VW Polo „Pointer , half 85, 3 83 000 km, kl wit, vrpr ƒ9750
grijs
met,
/
25
000
Corolla
1
6
VL-beh Echt iets goeds
'88 Automobielbedr D Terpstra drs hatchback Spierwit, stn Tel 020732918
HB,'88, ƒ 22 000 Corolla 1 8,4- GTI 16 V, eikegroen
Museum-Autobedrijven
7000 Inruil/fin 02990-35957
ping Vele accessoires, 60 000 Volvo 343 GLS LPG, m '82,
drs, diesel, '87, ƒ 15950 Corol- Bijna al deze auto's zijn voorTel 075213188
1800-GLF-Turbo-Stat wagon, 5 drs , dec '85,
km Auto verkeert in werkelijke APK gek i perf cond ƒ 5750
zien
van
div
sportvelgen,
ge'oyota
Corolla,
liftback
1
6,
bj
la
diesel,
3
drs,
86,
ƒ12750
mosgroen, 60000 km kost ƒ24500
Derby GLS blauw, 78 APK t m nieuwstaat ƒ8500 02907Tel 020851020/410063
81,techn goed, lichte schade, Corolla LB diesel, 5 drs, '85, tint glas etc etc
2 90, ong 1e eig ƒ 1650 Tel 3455, Zwanenburg
750 Tel 020-253325
ƒ 11 500 Corolla 1 3 HB, '85,
Autovroon
Mini-Jumbo- 5 drs , SDX, wit, slechts 31 000 km , '86
020851020410063
VOLVO
343 Luxe 81, wit au
VW-Kever. 74, apk tot 8-7'89
Toch maar ƒ 8750 en nog veel meer " Info 020-732853
'oyota Corolla DX aut, gas brons met, 30 000 km,
CONTACTWEG 47 A'DAM
torn ƒ3250 023272918
antraciet
gr
metall,
nw
lak,
Golf
1
1
b
j
81
73500
km
ƒ
11
900
Corolla
1
3
HB,
'86,
(Industriegebied Sloterdijk)
vlrt '80 APK t/m mrt 90 Vr pr
Off Dealer A'dam-A'veen e o
goen metall i z g si, ƒ 4300 i z g s t Tel 020-866012
Volvo 360 GLS 20, LPG
40000 km, ƒ13250 Corolla
1500 Tel 020-194899
Tel 020-869611
Museum-Autobedrijven
HB, groen met, '86, 45 000 (Inruil en financiering mogelijk) Tel 02940-30293
Zeer sportieve VW SCIROCCO Okt '83 Div extra's Vr pr
km, ƒ13250 Corolla 1 3 HB,
Voor nieuw en gebruikt, Ruysdaelkade 75, A'dam Oud-Zuid Toyota Tercel, 6-'84, blauw
S, 78 altijd binnen gestald en ƒ8950 Tel 075355316
Jiedt aan door inruil 1600, 5 drs , stat, wagon '86, zilv met, metall, LPG, 1e eig , i g s t , wit, 2-'87, 25 000 km , ƒ 14 950 Kever m perfecte staat B j '75 VW Caddy diesel, 8 '85, rood netjes m orde, nw APK, zien is VOLVO 480 ES kleur wit bj
45000 km Pol
opbouw
Starlets 1 3, wit en rood, '86 APK 9 '89 ƒ 1900 Zien is
90 000 km ƒ 14 000 1600,5 drs , stat wagon, '85, wit 50000 km '7950 Tel 020-312858
kopen, ƒ3500 Inr en fmanc 87 24 000 km ƒ 34 000,
020156411 0250330290
ƒ12950 Starlets 1 ODX, zilv + kopen 02975-66842 na 19 u
ƒ 12000 Ook diverse Mini-Jumbo's
Tel 0299035957
Garage FEENSTRA, lid
Gevr
Toyota
Hiace
of
Urvan,
dark
grey,
'86,
ƒ12500
StarVoor info 020-732853/6623167
Polo als nieuw, bj '86,
VW Caddy Wit, Ipg apk 83,
BOVAG tel 023-375000
schade of zonder, APK mag lets 1 O, wit 87, ƒ 13 250 En
T
k
VW
Jetta
Bj
'81
Nw
lager
zeer speciale uitv , i g s t ,
Pr ƒ 10 250,
Tel 075-178208 na 1800 uur nog vele andere typen en uitVoor de liefhebber Volvo 142
nw
vr
p
+
dr
groef
1e
eig
Bontekoe's Autobedrijf
ƒ 6500,- ml 023-323250 of 020
Subaru MINIBUS 7 pers 7-'84
'72, APK t m nov 89 lichte
Vaste pr/5750 020-105950
Condensatorwea
Verrijn Stuartweg 6
252297 (na 1900 u)
geel kent Nw pr ƒ23500 nu
Nw Toyota STARLET 1 O SXL voermgen
schade Verder i g st ƒ 500
A dam SI dijk
Info
tel 020-992865
ƒ7250, 08385-20651
7-'88, 9000 km, ƒ 15 000 Met 44,
Volkswagen
Cabno,
Hoffmann
VW Derby LS 78, 2 drs , APK
Tel 020949693 na 18 uur
020865511
dealer qar Tel 020-6622753
1973 sportv met gesp apk
Schitterend mooie part
9-'89, rijdt zeer goed, ƒ575
Wegens echtscheiding Volvo
gerest
ƒ
12500
020827029
gebruikte 5-drs PASSAT 1 8 Tel 020312858
480 ES petrol blue metall
lux stationcar ml 86 v v
VWGOLF1 6 zilver met bj 81 Volkswagen Camper 79 in pri elektr schuif kanteldak, bijna
bordeauxrood met, w w
ma staat Ready to go ƒ 2250
AutoPlaza Amstelveen
ƒ 6250.88, 28000 km
ƒ33500
k div Triumph Herald onder- en omgeving Oplage 730 000 getint glas 5 versn, wiswas,
Tel 020863028
UW OFF SUZUKI-DEALER VOOR AMSTELVEEN EN OMSTR
Autobedrijf EUROCAR
02999 467
ex
Tel
0206658686
hoofdsteunen etc ƒ 15950
delen
Tel
02968-97231
Extra korting op diverse overjarige Swift-modellen
02503-3929241200
VW9pers klembus 1977 APK Wegens lease auto v bedrijf
Automobielbedr D Terpstra
Vele occasions met BOVAG-gar o a Allo Aut, '84, 35 000 km
VW Golf C 86 nw mod wit, tot mei 90 Vraagprijs ƒ 2500 Volvo 360 GLT 5 drs m 86
Tel
075-213188
Amstelveenseweg 77, A'veen (bij KLM-hoofdkant), 020-470136
sunroof APK goedgekeurd, Tel 02990 26703
47000 veel extra s prima
Te koop voor LIEFHEBBER i z g s t , ƒ 16000 020-840562
staat,/16000 Tel 020761106
SWIFT
1
3
GLX,
blauw
met
el
VW-kever 1975 's Avonds na
•vilt 1 3 GTi, 16 klepp , m '87,
iOLF
C
diesel,
bj
'86,
3-drs
,
GOLF
1800
GTI,
rood,
5-bak,
VW GOLF DIESEL wil, bj '84,
'e eig, rood, nieuwpnjs ramen plus spiegels, bj '87, apisblauw, 1e eig, ƒ15750 m 81, sp vlg , Zender styling, 18 00 uur 02940-13652
ƒ13950,- SUZUKI AMSTELƒ 11 P50
2/250, nu ƒ 16750
Tel 02907-2021
ƒ7950 Tel 02907-2021
Te koop V W Polo diesel wit
Volvo 343 model 83 3 drs
STAD, tel 020-799100
Autobedrijf EUROCAR
Tel 02907-2021
b j nov 87, 15000 km, i z g st
wit
vrpr
/4900
Tel
iolf
Diesel,
m
81,
bahama
02503-3929241200
SWIIFT
13
GL,
bj
'88,
Golf
CL
DIESEL
model
85,
5
ƒ 16500 Tel 020-433031
ALTO bj '88, /10950/ALTO
beige, weinig bereden ƒ3950
02907 2021
FENEMA Auto s Zandvoort
ƒ14950,SUZUKI
AMSTELbak
beige
met,
sunroof,
VW
Golf
GTD
Turbo
Diesel
87
ö] 86, ƒ9950,- SUZUKI AMTel 02907-2021
ƒ 6 250 biedt aan ca 150 superocca
STAD, tel 020-799100
i z q s t , f 11450 020-6649748 Te koop VW-Golf, '79 APK, tol Schellingwoude
BV 345 GL 1 82
STELSTAD, tel 020-799100
mei 89 075-179437, vr pr
sions met 2 jaai garantie en
JETTA, bj '83, met blauw, 2
Autobedrijf CASPARUS B V
020 323600
Golf D 3-drs , 5 versn 1/86,
Autobedr ZEIJINGA voor alle VAN DEINUM, daar staat het' drs, LPG, 1e eig, ƒ8250
ƒ1500
gratis aflevcnngsbeurt Inruil
Tel 02940 15108
Jarmuiden
29,
Sloterdijk
III
VW
Golf
GTI
Becker
stereo
127944
km,
ƒ
17900
Suzuki-modellen "Wieger-Brumfinanciering en huurkoop mo"el 02907-2021
T k Golf 1600 bj 12-78, APK alarm '85 Schellmgwoude BV,
Tel
020-148933
Ook
Jan
v
Golf C 5-drs , 4/84,
aan 73, Uithoorn 02975-62055
740 Turbo EST
86 gelijk Onderstaand een kleine
5-90 een pracht wagen voor
JETTA, m '86, met blauw, 2 74573 km ƒ13200
Galenstr 113, Adam
020 323600
740 GL Diesel, 2 stuks
88 greep uit onze schitterende
maar ƒ 2500 Tel 02979-84462
n st v nw Suzuki SWIFT 1300 Info 020-831956
drs, LPG, 1e eig, ƒ12500
Golf CL 5-drs, aut 1/85,
85 kollektie |onge gebruikte wa
VW Golf GTI Elec ramen b j 85 740 Turbo
hij rijdt perfect
'86 bijna '87, kl zwart met
~el
02907-2021
79892 km, ƒ 17900
a
740 GLE LPG
85 gens Audi 100 CC alpmewit,
Becker stereo-alarm
lver, unieke striping Werkelijk
T
k
Golf
dieselmotor
met
4e
740 GL aut
85 ww glas 85 / 15950 BMW
VW Transporter Diesel, 9 pers , Golf CL 5-drs , 2'86,
Jiieke auto die u moet zien
versnellmgsbak en uitlaat Schellmgwoude Bv,020 323600 42 GL
87 323i 2 drs LPG sportvlg.
mod 83, i pr s t , vr pr ƒ 7750 87725 km, ƒ166000
'12500 Suzuki CARRIER beVW
Golf
LS
groen,
77,
APK
73
000
km
02993-68695
Golf GL 3 drs, 5 versn , 5/87,
240 GL, LPG
86 schuifdak 85 / 25 950 Volvo
tel.org '86,30 000 km Pracht Horizon 1 5 GL, 5-drs, '82,"el 02907-2021
t/m 8 89 ipnmacond ƒ 1750 240 DL LPG 2 stuks 85 86 240 DL 5 bak Mecam LPG
41899 km, ƒ22800
T k POLY huif met glazen
'agentje Bovag
gar bew APK-gek i perf cond , ƒ 2950
Tel
020851020410063
ƒ 8000 voordeel
Jetta 4-drs, 3/86,
240 GL GL
84 w w glas 87 ƒ22950 Ford
klapruit voor VW Golf Caddy,
7850 Garage T van Enkhui- Tel 020851020/410063
59020 km, ƒ14400
?
Jetta 1800, 4 drs , 5 bak
82 Scorpio GL 20i 5 bak eleklr
V W G o l f L X I 6 automaat APK 240 GLE aut
ƒ800,- Tel 020152758
en, Eikenlaan 42, Krommeme, TALBOT Samba LS, bj '84,
Jetta 2-drs, 5 versn 1/87,
toerenteller en radio84 88 ramen 87 ƒ23950 BMW728i
4-90, 52000 km pr ƒ9000, 360 5 stuks
-O min van A'dam Tel 075- kleur rood, 3 deurs, in perfecte
T
k
Volkswagen
Jetta,
bj
80,
voorbereidmg met kleuren
57823 km, ƒ21800
340 1 7 3 stuks
86 Aut LPG elektr ramen 87
staat, ƒ 5950,- Autobedrijf
vrpr ƒ2500 Tel 020-194368 luxe uitv tel 020 372770
LT 28 D dubb cab 11/83,
kenteken juli 1988
340 1 4 hand 9 stuks 79 87 ƒ39950 Mercedes 190 Diesel
KGNIJNENBERG, 023-360133
VW
Golf
MX,
bruin,
m
80
APK
187170 km ƒ 12800
ca 3500 km
T k VW Darbi, b | '79, APK
340 1 4 aut 5 stuks 83 86 5-bak metall, lock slot, 86
AMSTERDAM-NOORD
gek.inuitst cond ƒ3250 Tel
TALBOT Solara GLS, bj '83,
Passat D 5-drs , 1/86.
ƒ32950 Renault 25 T Diesel 5
'tet juiste adres voor een
Nieuwpnjs ƒ 32 000
3-90 Vrpr ƒ1300 l z g s t
020851020410063
148138 km ƒ17900
groen
met,
bak w w glas 87 ƒ 19950
Nu
ƒ 23 995
-erste klas occasion t/m 30 LPG-install,
Tel 020-994652
3
Passat Rinimi 5 drs 2/83,
VW JETTA Elan diesel 4 + E
VW Passat 5 drs metall lock
Pnl uitgestelde betaling van 6 i z a s t , ƒ 4950,- Autobedrijf
Autovroon
T
k
VW
Polo
bj
82,
rood,
134413 km ƒ9800
KONIJNENBERG, 023-360133
9e mnd 86 vrpr ƒ15000
slot 88 ƒ19950 BMW 316 5
panden legen 0% rente
VW/AUDI-DEALER
i z g s t , apk tot 15-1089 garaPassat Royal 5 drs , 6'84,
Tel 0297743055
bak spoilers rondom
85
'UZUKI 413 QJX, Cabriolet, Te koop verh Talbot Bestel,
gebonnen
ter
inzage,
pr
105928 km, / 13900
e
/ 17950 Lancia Prisma 1 6i
VW
JETTA.
groen
met
bj
81
br'86, grijs kenteken, buil bj 1983 Prijs ƒ 1 500
ƒ4250
Tel
070-176194
Nieuw-adres:
Passat Royal D 5 drs , 9/84,
Necam LPG
5 bak
88
"ü, rood'wit softtop, 5 ver- Tel 02526-89110
120600 km ƒ13900
T k VW Scirocco GT 10 78 ƒ5250
ƒ 22 950 Ford Escort 14 CL 5
Autobedrijf EUROCAR
• " e l l . i z g s t , / 13950,- Altmg
APK'90 Alarm lm velgen
Personenbus 9 84,
CONTACTWEG 47
drs
w w -glas 5 bak
87
025033929241200
„SHOWROOM",
Üjtgs, 023-254944/270468
97260 km ƒ13800
I g s t ƒ3000 Tel 075-214873
Te' 020-869611
/ 17950 Audi 90 Aul 4 drs
:
de
nieuwe
autorubriek
VW Kever 1300 1972 APK tot
CARRY half 82, spier
Transporter, aut, 10/84,
Ams'erdam-Sloterdi|k
metall, schuifd 86 ƒ18950
T k VW VARIANT diesel, nov dec 89 In uitstekende staat
voor Amsterdam
•'l busje met ramen, i z g st
63524 km, ƒ9850
Tevens Autovroon
Fenema Auto s Burg Fenema
83, enkele deukjes verder pri met fietsrek Vi pr ƒ4750 Tel
en omgeving
3250 Tel 02907-3455, ZwaVW-AUDI-DEALER
Meeuwenlaan 128 plein
Lod v Deysselstr 77
27
Zandvoort
ma
schuifdak
stereo
installa
e
Tot
30
juni
aantrekkelijke
nburg
020909945 na 18 u
AUTOWEGMAN 02940 14451
Tel 020113119
OP507-14660 17372
Tel 020369222
tie Tel 02904806
introductiekortma

Toyota

Rover

GEZOCHT:
INRUILWAGENS

Weigraven

Saab

Seat

•"HEAT | Autocerrtrum APC

Goed idee: ga naar APC!

TOYOTA WELGRAVEN
OOSTZAAN

Toyota A.C.B.

Wegens enorme vraag zoeken wij
INRUILWAGENS VAN ALLE MERKEN
en kunnen u een bijzonder goede prijs garanderen.
KOM EN KOOP NLJÜ

KOST

Keuzemogelijkheid uit 180 occasions
Sinds 1920 opvallend ïn auto's

Skoda

DE GRAAF'
TOYOTA

GTI's

Subaru

Suzuki

Triumph

Volkswagen

Volvo

Algemeen

Talbot

Van Vloten
A'dam
Uw
Volvo Dealer

AUTOSHOW BIJ
HADU AUTO S
Elke auto wordt APK-gekeurd
en a la minute afgeleverd
Alle auto s inkl BTW en garan
tie Financiering of huurkoop
mogelijk v a / 200 kontant
Superaktio111 BIJ inruil minimaal
ƒ 750 tot / 2000 terug voor uw
oude auto Ons adres Hadu
Auto s
Elandsgracht 513
hoek Prinsengracht 302 304
Amsterdam Centrum
Tel
020221469 of 020221638
BMW 316 aut 85 sportvlg
metall r.ieuw ƒ 16950 Saab
900 turbo 82, sportvlg stuur
bokr ƒ 9450 Opel kadelt 1 6
diesel, 84 3 drs , / 7995
Renauil 4 Fuego GTX 85, me
tall, unieke st ƒ 13950 Peu
geot 505 GL 83 LPG, ƒ 5995
VW Golf de Luxe 81 rood
ƒ 4995 Mitsubishi Colt Gl 83 3drs, nieuw / 6950 Nissan
Cherry. 1 5 GL 83 5 bak
ƒ7500 Alfa Romeo 20 GTV
'83 sporlvlg ƒ10950 Volvo
343 DL, 83 3 drs ƒ 5995 Ci
troen GSA X3 '83 5 bak,
nw s t , / 3995 Citroen Visa GT
85, 5 drs zilvergrijs 5 bak
kans ƒ6995" Renault 18 GTL
Versailles 86 4 drs LPG, si,
/9750 Mercedes 201 82
stuurbekr, nieuw ƒ 11 950
Audi 80 CC 86 4 drs . antra
ciet grijs, kans / 12 950 Mini
Metro 84 3 drs nw s t , ƒ 6950
Fiat Ritmo 60 CL 86 3 drs 1e
eig ƒ 7960 Toyota Canna Die
sel '84 5 bak, nieuw, / 7750
Uniek mooie VW Golf 1 6 El
automaat, nw s t , ƒ 16 950 Fiat
Regata 85 S 86 5 bak, ƒ 8995
Mazda 626 2 O GLX coupe, 87,
5-bak, nieuw / 16 950 Mazda
626 luxe 84 4 drs LPG
ƒ9950 Mitsubishi Colt GLX'86,
LPG, antracietgrijs, 5 bak
ƒ12750 Opel Rekord 20 S
84, goud met, LPG, ƒ 9500
Lancia Delta 1500 84 5 bak
zilvergrijs ƒ 7950 Opel Kadett
1 2 luxe, 85, ƒ 9950 Mercedes
240 TW stationcar 81 autom
sportvlg nieuw, ƒ 12950 Citroen CX Pallas IE, a u t , 83,
zilvergrijs, / 7500 Mitsubishi
Galant 2 3 turbo diesel '82, 5bak, ƒ 6450 Renault Furgo GTS
84 zilvergr, 5 bak, ƒ 9950' Ford
Escord 1 1 Laser 86 zilvergr,
5-bak, ƒ 12 950 Ford Escort 1 6
Bravo
86, 5-drs, LPG,
ƒ13500" Opel Senator 28 S,
'82, nieuwstaat, ƒ8975111 Datsun Bluebird 1 8 Gl 84, LPG,
ƒ7450 Volvo 340 DL, 84, 5
speed, LPG ƒ9975 Peugeot
205 GL '85, 5-drs 1e eig
ƒ 9950 Ford Sierra 1 8 Laser
'87, metall, LPG, ƒ 16950 VW
Golf 1 6 CL 86, blauw metall
ƒ16950 Mitsubishi Galant 16
GL, 83,4-drs , ƒ 6975 VW Passat Van Diesel, stationcar, '87,
5-drs, ƒ13750" Fiat Argenta
2000 inj, 84, LPG, ƒ 5995 VW
Santana CX '85, LPG, zilver
grijs, ƒ9975"" Lada 2107 de
Luxe 86, LPG, 4-drs, ƒ5975"
Opel Ascona 2 O S, '82 4 drs ,
LPG, ƒ5450 Mazda 626 20
'83, 4-drs, LPG, ƒ5995" Opel
Ascona 1 6 S '87, 4-drs , LPG,
ƒ15750" Skoda 105 Luxe, 86
ƒ 59751 BMW 316 de Luxe'82,
ƒ7995 BMW 318i Luxe, '83,
ƒ9995 BMW 316 Luxe, 85, 4drs, sportvelgen, ƒ16950
BMW 520i Luxe, '83, schuifd ,
ƒ 11 950 BMW 728i, aut, '82,
goud met ƒ 10 950 VW Jetta
LS, '83, LPG.'ƒ 6995 Speciale
aanbiedingen van de week
Lada 2105'83, ƒ 1995 Ford Ca
pri 20 '81, ƒ 1950 Citroen CX
'80, LPG, ƒ 950 Toyota Corolla
'80, ƒ975 Fiat Panda, 82
ƒ2500 Citroen 2CV 6'83, kans,
ƒ 2975 Talbot Solara 1 6 GL
82 LPG, ƒ 1975" En nog zeer
veel andere auto s
HADU AUTO'S, Elandsgracht
5 13, hoek Prinsengracht
302-304, Amsterdam Centrum,
5 mm van Centraal Station,
020221469/221638

** Autoveiling **
in het Olympisch Stadion Amsterdam Reeds 28 jaar iedere
maandag Inbreng vanaf 09 00
uur Aanvang veiling 13 00 uur
Voor inlichtingen 020-473004

Berebeit
Rekord 20 S
4- 84
Kadett 16 D Stat
7 85
Kadett 1 3 LS LPG
1-'85
Kadett 16 D Stat
3-'86
Kadett 13 LS LPG
9 86
Kadetl 12 LS Stat LPG o b 2
86
Ascona 16 S LPG
9-86
BMW 3 24D Aut 4 D
4-86
Sierra 16 L LPG
5-86
Escort 14 CL LPG
10-86
Peugeot 309 GR
6 86
PeugeotSOS GR LPG
7 86
Galant 16 EL LPG
1 86
Cherry 13 DX
1 84
Citroen BX, 14E LPG
6 86
Citroen BX 1 4 RE
9 85
BOVAG GARANTIE
AMSTELDIJK 25 020-6627777

Doorlopende
OCCASION
SHOW bij Auto Sprint Amster
dam-Noord Extra hoge inruil
prijzen en minimaal / 1000
voor uw inruilauto ongeacht m
ruilstaat Ford Scorpio 2 O CL
LPG 5 drs 86, / 19 900 BMW
316 4 drs, 1e eig 10 84
ƒ 17 600 Honda Integra Sedan
1500 de Luxe aut, 8 86
ƒ17400 Opel Kadett Sedan
LS Diesel 1986 ƒ 16400 Mit
subishi Cordia SR 5 bak rond
om spoilers okt 85 / 13 900
Renault 21 TL 8 86 / 15900
Alfa Romeo 33 1 5 5 bak el ra
men 1e eig 86 / 1 5 800
Mazda 626 LX Coupe 1600 5
bak LPG 86 / 15800 BMW
316 LPG 84 ƒ15750 Opel
Senator 2500 5 bak 11 84
ƒ15500 Opel Ascona 1600 S
Traveller LPG 7 86 ƒ 15400
Nissan Sunny 1700 Diesel 5
bak 9 87 ƒ 15200 VW Golf C
Diesel, 5-bak 1985 ƒ 14 750
Citroen BX 1900 GT, 5 bak 10
85, ƒ 14650 VW Jetta 1600 L
85, ƒ 13 500 Mitsubishi Lancer
1 2 GL, 1e eig 86. ƒ 12500
Ford Sierra 1600 Laser Coupe
1985, ƒ 13900 Audi 100 5 cil
LPG, 1983 ƒ13900 VW Golf
1600 CL LPG 10 84 ƒ13800
Volvo 340 DL LPG 1986
ƒ 13800 Opel Kadett 1300 S
HB, LPG, 85 ƒ13800 Honda
Civic Shuttle 1500 de Luxe
LPG 1984 ƒ12900 BMW520i
5-bak 6 cil . 8 4 / 1 2 300 Ford
Sierra 20 GL autom , LPG on
derb, 84 ƒ 12250 Ford Sierra
1600 L, 5 drs
LPG
84
ƒ 12 000 Opel Rekord 2 O S
LPG, 4 drs , '84 / 11 000 Nis
san Bluebird 20 GLS, 5-bak
LPG, 9 84 / 11 900 Toyota
Corolla 13 DX, 5 bak, '85,
ƒ 11 600 Toyota Celica ST
Coupe, LPG 5 bak, sunroof,
1983, ƒ 11 600 Mazda 626 HB
2 O, 5-drs Diesel, 84 ƒ11500
Mazda 626 LX HB 5 bak 1984
ƒ 11 500 Peugeot 205 GRD, 5
bak, 5 drs , 84 ƒ11 250 Ford
Fiesta 1100 L 10-85 ƒ10800
Toyota Starlet 1 O DX, 3-drs
'85, ƒ10750 OpelCorsa 1200
S, 3-drs , '85, ƒ 10 400 Ford
Mustang Cobra, 8 cil, nw st
'82, ƒ 9 900 Nissan Prairie 1800
Van, LPG, 5 bak, '85, ƒ9750
VW Santana CX 55 kW, LPG, 5bak, 84, ƒ 9 750 Toyota Corolla 1300 GL, 4 drs , '84 ƒ 9 600
Honda Accord, 4 drs , de Luxe,
5-bak 84, ƒ9600 Opel Ascona 1 6 S HB, LPG, '83, ƒ 8 750
Suzuki SJ 410 V, geel kent, 9
'82, ƒ 8 650 Ford Granada 2 O
L, 4-drs , 83, ƒ 8 750 Peugeot
505 GL stat 1983, ƒ8750
Honda Accord Coupe, 5-bak,
1983, ƒ8750 Opel Kadett
1600 Diesel s t a t , 5 drs '83.
ƒ8250 Fiat Regatta 70, LPG,
85, ƒ 8 250 Nissan Cherry 1 3
L, 9 '82, ƒ8250 Fiat Ritmo 70,
5 bak, '85, ƒ 9 500 Honda Civic
de Luxe, '84, ƒ7500 BMW
318, n w s t , ' 8 1 , / 7 7 5 0 Citroen
Visa II RE, 84, ƒ7250 Toyota
Corolla DX Coupe de Luxe,
LPG, '83, ƒ7750 Renault 9
~.TS, 4-drs , LPG, '83, / 7 400
Ford Escort 1300 C Bravo, 82,
ƒ 7 250 Mitsubishi Sapporo
GLS Coupe, 5 bak, 82, ƒ 6 800
Datsun Stanza Coupe, 1982,
ƒ6750 Fiat 127 stat 3 drs ,
grijs kent, 84, ƒ 6 250 Hyundai
Pony 1200 EL. 5drs, LPG 10'84, ƒ 4 250 Renault 25 V6, aulom , '84, ƒ 16250 FSO Polonez 1 5, autom 2000 km , 88
ƒ9750 Honda Accord EX 5Dak 86/17750 Honda CMC
autom 1e eig m 85 84,
ƒ 11 750 Opel Ascona 1 6 diesel, HB TRaveller, 5 drs , 5-bak,
i, ƒ 14 750 Ford Sierra 1 6 L
5 drs , Sunroof Spoiler 84,
f 1 1 900 Ford Escort L, 3 drs ,
81, / 6 250 BMW 316 4 drs m
85/19750 Renault 5 GTL 86
ƒ 11 750 Peugeot 5 drs GTL,
86, ƒ 14,750
Alle auto's APK gekeurd en af
geleverd met een 10 000 km
seurt 3 maanden schriftelijke
garantie op alle auto s boven
ƒ4000 financiering vanaf 18
ange leeftijd en inruil mogelijk
Auto Sprint, Slijperweg 20 Am
sterdam-Noord,
tel
020
372167 Dagelijks geopend van
1000-1800 uur, zaterdag van
1000-1700 uur Donderdag
avond koopavond

;ENTRUM AUTO S b a Volvo
240, GL uitv, 87 met stuur
bekr
abs
nieuwstaat
ƒ21500 Renault 5 uitv 88 zeer
zuinig,/ 12750 Ford Sierra 1 6
L
bj 86 eerste eig 30 000
km,/ 16750 Peugeot 205 GTI
(115 pk) nov 86 zeer sportief
ƒ18750 Mitsubishi Cordia 1600
GSL 84 1e eig abs nieuwst
ƒ10950 Honda CMC 1 3 Luxe
m 87 5 versn radio etc
/ 13 950 Citroen 2CV 6 Club
m 85 nwe APK zeer zuinig
ƒ 4800 Ford Sierra 1 6 Luxe
83 uitv 5 drs zeer mooi let
op" ƒ8950 Mitsubishi Colt GL
m 87 5 versn meuwstaa!
M 3 950 BMW 315 m 83
MONZAT360 m 79 m pr st
vr pr ƒ 3250 Tel 02907-2021 nwe APK ƒ7750 Mitsubishi
Galant 1 6 GL nw model 85
35 APK GEKEURDE auto s tot met LPG ƒ9950 Mitsubishi
1986 / 650 tot ƒ 8250 Inr fin
Sappo^o 2000 GL m 82 ra
gar mog Den Bnelstraat 18 dio cass /eer mooi ƒ4950 •*
A dam zijstraat Haarlemme
Toyota Corolla 1 6 GL nw mo
weg bij molen Donder
del 85 zeer compl uitv
dagav geopend 020844079 nieuwstaat" ƒ 10950 Week
AROLA Invalidewagen (40 km) aanbieding" Opel Senator 2 5
kleur beige vr pr ƒ 3000
E nw model 84 1e eig
Tel 020314537
60000 km
veel extia s
/ 14 950 VW Golf C bj 80
COUGAR XR7 8 cil autom
zeer sportief spoc grille etc
slof bekl vinyl dak m 81 ƒ 15 950 Ford Taunus 1 6 L
ƒ4950 020320657
Stationcar m 82 nwe APK
Metro 1300 83, 3 drs / 5950 ƒ3750 Inruil Volvo 66 auto
Triumph acclaim 4 drs 83 maat eind 80 35000 km
ƒ 6950 Opel Ascona 1 6 s 4 ƒ 22 50 Alle auto s APK ge
drs 86, / 18950 Renault 4 gtl keurd inruil en fin mog Wes
83. ƒ 5800 Nissan bluebird 18 terstraat 103 105 Amsterdam
gl 84 Ipg ƒ 12750 Opel Ka 020248131 Donderd koop
dett 12 s 3 drs 85 ƒ 14950 avond
Ford Viesta 13s 86, ƒ 14850
Rover 213 s 4 drs 86 ƒ18500 Mini 1000 m 80 APK tot
Mazda 626 20 Itr Ipg, 4 dis sept Prijs / 1950 LADA 1200
85 ƒ 15750 Rover 213 s aut wit m 83 APK 1990 ƒ2850
87, / 23500 Honda accord 2 FORD Escort 1100 blauw 83
1990 Prijs ƒ 8950
Itr aut 86 ƒ22950 Peugeot APK
305 gl dies 85 ƒ 10900 Opel GOLF 85 kl met antr APK
Kadelt caravan 12 s 3 drs 1990 / 11 250 IJSELGARAGE
86, ƒ 17500 Volvo 340 aut, 020-6624729 Uselstraat 69 73
83 /8950 Scoda 105 l 4 drs
87,
/ 6400
Autocentrum Koop9 of VERKOOPPLAN
P end, Vlevostraat 164168 \JEN Bel dan bncl IU ÜJ3
36520G NdlioiuL-Oci Jbionli|r,
tel 0299036496

Nog meer Showroom-advertenties
op een volgende pagina
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Algemeen

£

a

67 OOOkm
ustin Mini 84
ƒ6450
66 OOOkm
ƒ3250
Austin l/otrc 82
50 OOOkm
ƒ5750
Citroen Axel 11 85 uit
80 OOOkm
ƒ1750
"ilrOLn GSA 82 koop|e
80 OOOkm
_i!roon 2 CV6 84 rood
ƒ2950
120 OOOkm
ƒ3950
Jiihatsu Cnarade XG 82 blauw
124OOOkm
ƒ4950
Diihatbu Charade TS 83 wit
61 OOOkm
ƒ6950
- at Panda <*5 85
71 OOOkm
ƒ7650
•- it Regdta 85
90 OOOkm
ƒ9450
-ord Fiesta 1 1 N 84 nw model
86 OOOkm
ƒ1950
-ord Taunus 1 6 80 koopio
1
ad i 1200S rood 81 echt v/aar koopje 25 OOOkm
ƒ 1950
65 OOOkm
ƒ4250
ida 2107 it 81
11 OOOkmi
ada 2107 bc ge 86 ccnto l-m stand
/6950
89 OOOkm
ƒ7950
U da ö2t G TL 83
>J Kadctt SI W 83
32 OOOkm
ƒ6250
128 OOOkm
/ 950
Jpc Rehord 2 ON 78 koopje
62 OOOkm
ƒ2950
''enault 4 L 83
85 OOOkm
ƒ3450
Renault 5 Tl 82
53 OOOkm
ƒ4950
Henault 5 TL 83
^p'nult 14 TL 79 koopje
91 OOOkm
ƒ 650
80 OOOkm
/ 950
Sl-oda 105 S 79 groen koopje
67 OOOkm
ƒ1250
Skoaa 105 S 80 beige koopje
64 OOOkm
ƒ5950
cMjbiru Mini Jumbo 84
v'olkSAagLn Polo 81
76 OOOkm
ƒ8650
VOOR DE ECHTE LIEFHEBBER
79 OOOkm
ƒ12500
Tnumph Spitfire 1500 TC 81
volledig gcrenov auto met zomer en wmterkap kananegeel

HETO CARS B.V.
Bovenkerkerweg 23 1185 XA Amstelveen
Tel 0 2 0 - 4 1 20 30
HE10 CARS ALS HET OM BETAALBARE AUTO S GAAT B a
67 000 km ƒ6450
Aust n Mini 84
66 000 km ƒ3250
Austin Metro 82
Citroen Axel 11 85 wit
50 000 km ƒ5750
Citroen GSA 82 Koopje
80 000 km ƒ1750
Citroen 2CV 6 84 rood
80 000 km ƒ2950
80 000 km ƒ4450
Daihatsu 850 bestelbusje
Daihatsu Charade XG 82
120000 km ƒ3950
124000 km ƒ4950
Daihatsu Charade TS 83
90 000 km ƒ 3 950
Fiat Panda 45 82 rood
61 000 km ƒ6950
Fiat Panda 45 85 /wart
Ford Fiesta 1 1N 84
90 000 km ƒ9450
86 000 km ƒ1950
Ford Taunus 1 6 80 Koopje
25 000 km ƒ1950
Lada 1200 S rood 81 Koopje
Lada 2107 wit 84
65 000 km ƒ4250
11 000 km ƒ6950
Lada 2107 beige 86 echt
89 000 km ƒ7950
Mazda 626 GTL 83 blauw
Opel Kadett STW 83 wit
32 000 km ƒ 6 250
62 000 km ƒ 2 950
Renault R 4L 83 Bordeaux
85 000 km ƒ 3 450
Renault R 7TL 82 Bordeaux
Renault R 5TL 83 Bordeaux
53 000 km ƒ 4 950
Skoda 105 S 79 groen Koopje
80 000 km ƒ 950
67 000 km ƒ 1 250
Skoda 105 S 80 bruin Koopje
64 000 km ƒ 5 950
Subaru Mini Jumbo 84 wit
Volkswagen Polo 84 grijs
76 000 km ƒ 8 650
Volkswagen Golf 1 5 C blauw
54 000 km ƒ 6 750
Altijd aanbieding onder de ƒ 1000
GARANTIE VERZEKERING FINANCIERING
HETO Cars B V
Bovenkerkerweg 23 1185 XA Amstelveen
Tel 020412030
Nieuw NU OOK OPEN OP DONDERDAG KOOPAVOND

Occasiondealer Roossien
Godelmdeweg 3 Naarden

Tel.: 02159-50005
NU IEDERE WEEK RUIME KEUZE UIT ± 100 AUTO S
BMW 525 E autom met veel extra s m 85 ƒ 19250 p m 424
ToyotaCorolla2000GTcoupe 16kleppen 8 6 ƒ 2 1 2 5 0 p m 466
Opel Kadett 1600 GT 87
ƒ 2 1 250 p m 466
Renault Fuego GTX 85
ƒ 10950 p m 249
Opel Manta 1800 GT coupe 86
ƒ 16750 p m 380
VW Jetta 1600 4 drs 87
ƒ 17750 p m 402
Renault 25 V 6 cil 86
ƒ 19950 p m 447
Ford Scorpio 2 O GL 5 drs 86
ƒ 19 750 p m 440
Audi 80 CL 4 drs oud model 86
ƒ 16 750 p m 375
Citroen BX 1900 TRS stationcar 87
ƒ 18250 p m 400
3 x Mazda 626 GLX sedan 4 drs LPG 86 87 v a ƒ 15 250 p m 340
Suzuki Jeep S J 413 veel extra s i s t v n 87 ƒ 17 750 p m 400
Suzuki Jeep SJ 410 veel extra s zeer mooi 83 ƒ 13 750 p m 310
Volvo 240 DL LPG 4 drs i st v n 87
ƒ 24 750 p m 550
Toyota Corolla SLX 1600 5 drs i st v n m 85 ƒ 12 750 p m 290
Ford Escort 1600 kl zwart veel extra s m 86 ƒ 13 250 p m 398
Ford Escort 1600 L 3 drs m 85
ƒ 1 1 250 p m 250
Ford Sierra 1600 Laser 3 drs LPG m 86 ƒ14750 p m 341
Ford Escort l 3 drs 84
ƒ 10500 p m 245 p m
Mercedes 280 SL zeer mooi 81
ƒ 59 000 p m 1300
VW Karman Ghia voor liefhebber 69
ƒ 12250 p m 275
2 A Opel Ascona 1600 LS 4 drs LPG 87 v a ƒ 16 950 p m 380
BMW 316 zwart heel apart 83
ƒ 9 750 p m 231
Honda Prelude coupe EX 84
ƒ 15500 p m 342
BMW 315 m nw staat 83
ƒ 8 950 p m 208
BMW 316 sport velg LPG spoiler 83
ƒ 10 250 p m 235
Toyota Camry Turbo diesel m 85
ƒ 13750 p m 320
honda Accord 20 EX i st v n m 87
ƒ 22 750 p m 515
Toyota Corolla 1600 DX LPG 4 drs 84 ƒ 10500 p m 252
Nissan Bluebird 2 O GLX st bekr LPG m 8 7 / 2 1 250 p m 470
Mazda 626 2 O GLX sedan 85
ƒ 10 500 p m 250
Peugeot 505 GL LPG m 87
ƒ 16 750 p m 378
Nissan Cherry 1700 diesel 3 drs m 86 ƒ 12 750 p m 290
Opel Kadett 1600 diesel 4 drs sedan m 87 ƒ 18950 p m 420
Opel Kadett 1600 diesel stat car 5 drs m 87 ƒ 19 750 p m 440
Ford Granada 2300 L stat car i st v n m 85 ƒ 14950 p m 340
Toyota Starlet 1300 DX 12 valve m 87
ƒ 13250 p m 294
Citroen Visa RE II 5 drs 86
ƒ 10500 p m 249
Peugeot 505 GR 83
ƒ 7250 p m 160
Peugeot 505 GR LPG 83
ƒ 6950 p m 160
Mazda 929 sedan LPG 82
ƒ 8 250 p m 185
Honda Accord coupe 1600 84
ƒ 8 950 p m 208
Opel Ascona 1600 sedan luxus 83
ƒ 8250 p m 185
VW Polo Pointer 3 drs 84
ƒ 9750 p m 231
3> Opel Kadett 1200 S 3 drs
va
ƒ 13750 p m 316
Opel Kadttt 1300 3 drs LPG 84
ƒ 9750 p m 231
Suzuki Bus Carry 83
ƒ 3750 p m 141
2\ Golf diesel C 3 drs m 83
ƒ 8 950 p m 208
Nissan Micra 3 drs nieuw staat m 38 ƒ 13750 p m 316
Opel Corsa 1200 TRS sedan m 84 ƒ 10 250 p m p m 231
BMW 320i aulomaat 4 drs 84
ƒ 19750 p m 447
Honda Civic automaat 1200 m 83
ƒ 7950 p m 185
2 Toyota Starlet 1300 DX 3 drs m 84 ƒ 7950 p m 185
Ford Escort 1600 diesel 3 drs m 86
ƒ 13 250 p m 294
VW Transporter Bus diesel 86 EX
/ 13750 p m 316
Ford Orion 1600 L LPG 86
ƒ 12950 p m 294
BMW Turbo diesel 524 m 85
ƒ 18750 p m 424
Ford Taunuo 1600 4 drb 80
ƒ 2750 p m 148
Foid Escoil 1300 82
ƒ 8 950 p m 208
Peugeot 205 GR diesel 5 drs m 87
ƒ 13750 p m 316
Foid Siuia 1bOO 3 drs 84
ƒ 11 250 p m 249
VW Jctta 1bOO 1 drs 85
ƒ13250 p m 294
Nissan Bluebird 2 0 LX LPG 85
ƒ 10950 p m 249
Nissan Cherr\ 1300 DX 3 drs 84
ƒ 10250 p m 231
Ma da G26 1600 t X 83
ƒ 8 950 p m 208
Ford Fiebta 1100 3 drs 85
ƒ 12250 p m 271
Opel Rekord btationcar 20 S 5 drs 84 ƒ 11950 p m 271
Voko 360 GL seddn 4 drs LPG 20 m 87 f 18750 p m 424
Opel Manta 1800 S hatchback autom m 86 ƒ 17750 p m 402
ford Scorpio 2 O CL m 86
ƒ 19750 p m 447
Toyota Corolla 3 drs 85
ƒ 9950 p m 231
Golf diesel 3 drs i st v n m 83
ƒ 9 750 p m 230

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade aulo s alle
merken alle bouwjaren
Ravenstijn 025025435

•Auto te koop9 Plaats een
SHOWROOM advertentie U
zult verbaasd staan over hel
resultaat

Aanhangwagens/(boot)trailers

JO
12
75
>e
16
O

T k Anssems D as gesl zwaar
Tk
aanhangwagen
Sans
mod 250 x 125 x 160 Iv 1500
KG
Prijs
ƒ2950
Tel Speed 88 (1 x gebr) mcl imp
ƒ1075 020972438
n?975 40004

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Mazda Kroon
occasions met een
half jaar garantie!
Type
Bouwjaar
323 HB 1 1 DX wit
323 HB 1 3 DX blauw
323 HB 1 5 DX groen
323 HB 1 3 Sport rood
323 HB 1 3 LX 5 drs
323 HB 1 5 LX zilver
323 HB 1 5 GLX special
323 Sedan 1 5 automaat
323 Sedan 13 LX + LPG
323 Sedan 1 3 LX -f LPG
323 Sedan 13 LX + LPG
323 Sedan 1 3 LX zilver
323 Sedan 1 3 LX blauw
323 Sedan 1 3 GLX brons
323 Sedan 1 3 GLX blauw

Weekendshow
Garage Hembrug

Scorpio wit LPG 2 CL 9 85 +
extra s Sierra rood 2 3D 5
drs 6 87 Peugeot 205 jr 6 86
Toyota Corrola wit SXL 3 86
Escort 13 CL 8 86 Escort
1 3CL 8 86 Escort 1 6D 5 85
Golf 1 6D VAN 4 86
ALBERS AUTOBEDRIJF
OUDERKERK 02963 1767

biedt aan een keurcollectie
van ± 250 automobielen van
praktisch elk merk van recente
bouwjaren Inr en financ mogelijk
Elke keuring toegestaan
Bel voor informatie
020 865441 823315/820875
R Schipper s Autobedrijven
Den Bnelstr 23 25 27 Amsterdam
Dagelijks geopend van 8 tot 7 uur
Zondag geopend van 1 tot 5 uur1"

Prijs
01 83 ƒ 9500
03 83 ƒ 9 900
02 83 ƒ 10900
01 84 ƒ 10900
06 85 ƒ12900
05 86 ƒ 15900
04 88 ƒ21900
03 82 ƒ 7 900
08 84 ƒ 9 500 Te koop diverse inruilauto s
APK gekeurd
10 85 ƒ14900
11 85 ƒ 15 900
10 84 ƒ 7250
04 86 ƒ 15900 Kadett 13
Kadett 12 4 drs 6 82 ƒ 6500
07 86 ƒ 15 900
6 84 ƒ 7450
03 86 ƒ 16900 Kadett 1 3 S
04 86 ƒ 16900 Galant 1 6 GL Ipg3 83 ƒ 6750
Talbot 1100 bestel
10
83 ƒ 2250
SPECIALE AANBIEDING
Peugeot 505 GL Break Ipg
Mazda 323 Form 4 GTX zwart met VAN open
ob
12 83 ƒ 8950
NU ƒ 35 000 mcl BTW
Peugeot 305 Break GL D 2
626 HB 2 O GLX + LPG
10 85 ƒ 14 900 84 ƒ 6950
11 84 ƒ 5250
626 HB 2 O GLX diesel
07 85 ƒ 17 900 Renault 4 L
626 HB 20 GLX auto + p s
09 86 ƒ20900 Renault 11 Van D1 86 ƒ 7250
3 81 ƒ2250
626 Sedan 2 O DX diesel
02 86 ƒ 17 900 Renault 5 TL
3 77 ƒ 1000
626 Sedan 2 O LX diesel
01 87 ƒ 20 900 VW Golf S aut
84 ƒ 6250
626 Sedan 2 O GLX diesel
04 87 ƒ 22 900 VW Golf Caddy
85 ƒ 7250
626 Sedan 2 O Gl X blauw
05 86 ƒ 17 900 VW Golf Caddy
R 20 TS Ipg
1 80 ƒ S50
R 20 TS
4 81 ƒ 1950
DEMONSTRATIEAUTO S
4 85 ƒ 4500
121 Cabno top rood
03 88 ƒ 19 500 R 4 F 6
323 HB 1 3 GLX beige
01 89 ƒ 21 500 Citroen Visa Club 8 84 ƒ4250
626 Sedan 1 8 LX antr
01 89 ƒ 28 000 Toyota Corolla Lift Back 1 6
9 81 ƒ2450
626 HB 20 GLX 12 v
01 89 ƒ 33500 S E
Mercedes 280 S aut LM wie
len
6 78 ƒ 2750
DIVERSE ANDERE MERKEN
Audi 80 C zilver
07 83 ƒ 9 900 BEREBEIT AMSTELDIJK 25
Citroen BX 19 TRD grijs
06 85 ƒ 13 500 020 6627777
Fiat Regata Super diesel
10 86 ƒ 14900
Lada 2104 Stationcar T LPG
02 87 ƒ 9900
Opel Corsa 1 2 GL 5 drs
06 86 ƒ 14 900
Opel Kadett 1 6 aut Sedan
05 87 ƒ 21 900
Opel Ascona 1 6 S Sedan
03 84 ƒ 13900
Opel Ascona 1 6 HB + LPG
02 87 ƒ 14900
Peugeot 305 GR Break + LPG
11 85 ƒ 14900
Saab 900 Turbo 8 Silver A
02 86 ƒ 28 500
4 personenauto's,

SHOWROOM
de nieuwe autorubriek
voor Amsterdam
en omgeving
UW AUTO goed verzekerd met
een lage premie Assurantie
kantoor CELIE Lindenlaan 380
1185NM A veen 020416607

Rijscholen

20 JAAR MICHEL
1e 10 echte autonjlessen
ƒ 25 PER LES
Korting op theorieboekjes
koopt alle merken auto s tegen de hoogste prijzen Ook sloop
en theonecursus op video
schade of defekt geen bezwaar Met vnjwanngsbewijs Ophaal
Telefoon
dienst door geheel Nederland Bel voor gratis info 020 104155 tot
Amsterdam
020 853683
2300 uur Of autotel 0652140293 Bel en wij komen
Purmerend
02990 40087
Zaandam
075174996
Mercedes 190 E b j i4 lichte
Probeer maar eens het
voorschade
vele
extra s VW GOLF CL l Cabriolet b j
85 Voorschade zwart met
verschil tussen
Schellingwoude
Bv
Schellmgwoude Bv 020 323600
1 jaar of 20 jaar ervaring'
020 323600
Kom naar de OPEN DAG
op 20 MEI voor een
GRATIS PROEFLESH

.SHOWROOM ,
de nieuwe autorubnek
voor Amsterdam
en omqevmq

Autobedrijf Dirk

TOYOTA DE GRAAF heeft in
geruild Golf diesel 4 85
blauw 75 000 km in nw staat
ƒ15250 Peugeot 309 1 3 Alu
re 2 87 wit 42000 km
ƒ14900 Volvo 340 DL wit 11
85 ƒ 12500 Mazda 626 Sedan
1 6 brons 4 84 in showroom
staat ƒ 9 250 Suzuki Alto 83
ƒ4500 Opel Corsa 12S 3 84
75 000 km ƒ8950 Ford Escort
16 L 5 85 65 000 km
ƒ12250 Mitsubishi Lancer die
sel 87 ƒ18500 Renault R 11
TL 4 drs zilv 86 smetteloos
ƒ 11 950 Ook grote sortering
Toyota occasions kom ook
eens langs op de Condensa
torweg 44 A dam SI dijk Info
020 865511

Bedrijfsauto's

Autoambulance 1982 1350
kg laadverm z g st ƒ 2750
Tel 029721255
CHEVROLET Piek up Lange
BAKScil diesel Schellmgwou
de B V Tel 020 323600
Daihatsu Charade Turbo DSL
van b j 87 Schellmgwoude
B V Tel 020323600
T k Mercedes 813 dichte laad
Voor een SPEELFILM zoeken bak 7 meter APK Model 83
wij op zeer korte termijn een Pr n o t k 025029283
auto met trekhaak uit begin ja T k Opel Kadett COMBO Die
ren 50 die op 29 en 30 april 2 sel 87 absolute nw st recla
6 7 8 10 en 21 mei beschik
mevnj si 45000 km 100% in
baar kan zijn Ook auto s van orde ƒ10500
Inruil
fin
omstreeks de bouwjaren 71 02990 35957
65 kunnen op het witte doek
T k vrachtwagen DAF met
schitteren 020200919
H l A B kraan laadverm 7600
kg bouwj eind 77 Tel
075 165941

80 ƒ
82 ƒ
79 ƒ
80 ƒ
83 ƒ
82 ƒ
83 ƒ

3 900
4 900 MERCEDES 200 D bouwjaar 04/1985 (nieuw type) wit elektr
2 900
schuifkanteldak centrverg warmtewerend
1 900
glas ALU velgen 116000 km
5 900 OPEL ASCONA 1 3 S bouwjaar 06/1982 brummet LPG 4 drs
7 900
APK tot 12/89 54000 km
7 900 RENAULT 11 GTX bouwjaar 03/1986 rood LPG 3 drs 5 bak
139000 km
SAAB 900 B6 bouwjaar 08/1986 zilvermet LPG zonnedak
MAZDA-DEALER
trekhaak
koplampwissers
schone motor
86 OOOkm
SPARTA200CC bouwjaar 1953 zwart GEHEEL gerestaureerd
Van IJssendijkstr 411 - Purmerend
WINNEBAGOCENTAURI dieselmotor bouwjaar 1985 conferen
Industrieterrein de Koog
tie bus of camper ZEER LUXUEUS
Tel 0299036311
extra s zoals airco stereo draaistoe
Al 120 000 Philps autotelefoons
len etc 29 000 km
T k VW camper 2 Itr 77 org
m gebruik' Alleen bij NTC
West Falia i z g st ƒ 11 500
ƒ379501 ƒ9225 p mi
Tel 020902106
Bel vandaag' 020718489
De auto s zijn vanaf heden te bezichtigen op ons terrein
AUTOMOBIELEN
Te koop Race Kart 100 cc Al deze voertuigen zijn inclusief BTW Geen opgeld verschul AUTOBANDENUITVERKOOP1
i p s met nieuwe banden en digd
Vele maten voor lage prijzen'
extra s ƒ 1 800 020 334599
Speciale aanbieding 4x 195Sluitingstermijn inschrijving 5 mei 1989
65-15 mcl balanceren ƒ200
Suzuki Alto GL bj 12 87
De Wittenkade 69 020 846276
21 000 km Nissan Micra SDX
Een greep uit onze collectie b| 86 50 000 km Peugeot 205
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Keus uit wel 80 occasions in XE bj 87 50 000 km Daihatsu
Klaar terwijl u wacht Ruilstar
alle prijsklassen
Guore TS bj 86 16000 km
ters en dynamo s alarm en ver
Alfa Romeo Alfa 33 1 5
86 Toyota Starlet TL bj 8 88
lichting Vakenburgerstr 134
Audi Quattro 2 3 L4wd
87
Baron
van
Nagellstraat
172
Barneveld
03420
14822
5500 km Nissan Sunny LX l 3
Tel 020240748
BMW 316 LPG 5 bak
86
Postbus
21
3770
AA
Barneveld
BMW 524 Turbodiesel
84 87 70000 km Lada 2105 b)
Veilingdagen elke maandag en donderdag om 10 30
CARFIX groothandel gespecia
Fiat Uno 60 S Carerra
87 7 82 49 000 km met gas VW
Elke werkdag en zaterdag is kijkdag
liseerd in Franse onderdelen
piek
up
diesel
bj
84
met
Ford Escort RS 2000 APK
Voor inbrengen dhr Hamelink toestel 13 (alleen bedrijven)
Nwe Hemweg 6L 020 880348
nieuwe motor en koppeling
Ford Sierra 2 O aut
84
en informeert u tevens naar de auto die u zoekt
Autoservice Toth 075215145
Garage ROBE gespec in rem
Ford Fiesta 1 1 L
83
men en fricties Comeniusstr
Lancia Delta 1 6 GT
85 022065957 Plein 13 Bedrij
HET
AANBOD
300
AUTO
S
PER
WEEK
TER
VEILING'
venoark 63 Wormerveer
455 020 177388 Lid BOVAG
Mercedes 280 S
82
Nissan 300 ZX Turbo
86
Nissan Bluebird 1 8 D
83
Opel Kadett 1 2 LS
86
Opel Kadett 1 6 diesel
85
Peugeot 205 GL 5 drs
85
Range Rover Champyrover
airco alarm aut
85
Renault 25 GTS grijs metal 84
Renault 9 GTL Avenue
84
Skoda 120 coupe Rapid 84
Suzuki Alto GL rood APK 85'
To\ota Corolla 1 8 dies
85
Volvo 345 LPG grijs kent 86
VW Polo Shopper APK
82
VW Passat CL stat dies 85
Ook campers en caravans
Kruisweg 469 1437 CL
Rozenburg (bij Hoofddorp)
VERKOOP TEL 0250311292
GARAGE 38407
(Geld,gvan7apr,lt/m30jun,1989)
m 1989)
Willen kOpen. En dat VOOr

Van Bruggen '81 b.v.

Tot 30 juni aantrekkelijke
introductiekorting
Tel 0206658686
AUTORIJLES
Schakel
+ automaat +
VRACHTWAGEN
Dinsdags
avonds theorie LEMSTRA
Weesp 02940 12656 of 14797

Motoren/scooters

CITROEN Special Service m
85
gesloten
stationcar
ƒ3250 Tel 029072021
Kawasaki 305 LTD 85 ƒ 3950
DAIHATSU Mini Van 55 Wide GPZ 305 83 ƒ 3500 Z 650 83
m 82 gesloten bus ƒ2500 ƒ3500 750 LTD 86 ƒ5000
GPZ900R 84 ƒ 8950 1000 LTD
Tel 029072021
82 ƒ6000 GPZ 1100 82
MAZDA E 1600 m 83 dubb ƒ5750 Yamaha XS 400 83
lucht zijramen i z g st ƒ 3750 ƒ 3500 RD 350 83 ƒ 3950 XV
Tel 029072021
920 Virago ƒ5500
eva
P K Motoren Prov weg 3 MIJ
Mercedes 207 m 80 gesl drecht Tel 0297983003
bus verlengd m pr st vr pr
Suzuki GT 250X7 bj 81 in
ƒ5750 Tel 029072021
absoluut nieuw staat Vrpr
Mercedes 307 open laadb m ƒ 2000 075158876
81 met tandemasser aanh bj
81 vr pr ƒ11750 Tel
02907 2021
TRANSPORTER 20 L m 81
gesloten bestel autom weinig AUTOWRAKKEN tegen de
bereden
ƒ 3750
Tel noogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan
02907 2021
Tel 020361178/029076248
CENTERPARTS
vraagt sloop en schadewa
Mercedes 180 B 1960 excel Jeep Austin Champ 55 4x4 gens Origineel R D W vrijwa
lente conditie met linnen grijs kenteken 88 Rolls Royce ring De hoogste prijs en geen
schuifdak ƒ 22 500 Garage motor
perfekt
ƒ 8000 risico Tel 107942 of 107946
Burgerdmg tel 0206654834
NIEUW' Autosloperij Leko te
020 982420
Te koop Citroen D special kl Fiat 500 b j 74 APK feb 90 Nieuw Vennep 0252687734
zw b j 72 leren interieur in okerg in org en g st Vr pr (Ind ter Spoorzicht) NIEUW'
st v nw Zien is kopen Prijs ƒ4900 Tel 020974734
ƒ17500 Tel 023324453
Te koop Nieuwe orgmele USA AMC Rambler Classic Six aut
werkplaatshandboeken voor + apk + Taxatierapp 1966 INKOOP AUTO S ± ANWB
pr snelle afw a contant m
elke Amencaan 020 137833
ƒ9500 Tel 0252687625
vnjw bew dei geen bezw
FIAT 500 1975 apk 50 000 km Citroen B 14 Faux cabr 1927 Tel 020 149352 ook s av
als nieuw kleur org bl/gr Enig in Ned Zeer mooi Prijs op INKOOP
auto s
volgens
aanvr Tel 020444479
f4750 Tel 052784700
ANWB/BOVAG koerslijst
bouwjaar vanaf 1982 Inlichtin
gen 020 250096 Amsterdam

BMW 80 RT 85 nieuw model
"30000 km + extra s ƒ13000
(evt ruil VW bus D)
Tel 020860250
YAMAHA
SR500
km st
65000 bj 73 rev motor nw
banden vr pr ƒ1250 Tel
020334822
Yamaha XV 535 bj 11 88 500
km NIEUWi Vr pr ƒ 7 500
TP! 0206642664

Autosloperijen

Klassiekers en oldtimers

1 vip-bus/camper
1 antieke motorfiets

03
02
04
01
04
02
06

Tot 30 juni aantrekkelijke
introductiekorting
Tel 0206658686

GOEDKOPE AUTOVERZ met
termijnbet 100% autolening
Bel of bezoek onze mfowinkel
De Rijpgracht 2 tel
020846095 P WO ass

Beschadigde auto's

VRIJWILLIGE VERKOOP
Bij openbare inschrijving van:

VAKANTIE AUTO S MET APK
Mazda 323 HB 1 3 oranje
Mazda 323 HB 1 3 bruin
Mazda 626 Sedan 16
Honda Accord groen
Fiat 127 Prima blauw
Opel Kadett + LPG blauw
Opel Kadett 1 3 HB zwart

, SHOWROOM
de nieuwe autorubriek
voor Amsterdam
en omgeving

Autofinanciering en verzekering
Transcendente meditatie
geeft diepe rust
WIST U
dat TM ers een zeer lage
premie betalen voor hun perso
nenauto verzekering 30 tot
60% LAGER dan uw verzeke
ring En dat TM ers 25% reduc
tie krijgen op hun ziektekosten
verzekeringspremie Begin nu
met de TRANSCENDENTE
MEDITATIE techniek en profi
teer ook van de voordelen
Voor info Drs Fnts Comman
deur H Cleijndertweg 313
1025 DP A dam 020 326305

.SHOWROOM ,
de nieuwe autorubriek
Autoslopenjbednjf De Jong/
Gosco Lid Stiba voor al uw
gebruikte auto onderdelen
Weessperstraat 90 Diemen
Tel 020 901849
Autosloopbedr Onne van de
Stadt mk v sloop en SCHA
DEWAGENS verk auto onder
delen Rijshoutweg 4 Zaan
dam Tel 075165272

Auto's te koop gevraagd
Gevraagd PEUGEOTS 504
505 sloop of schade enz Af
stand geen bezw 020 244255

Accessoires en onderdelen

DICK UNGBEEK

Autoveiling Nederland

„SHOWROOM .
de nieuwe autorubriek
voor Amsterdam
en omgeving

LPG-INBOUW nu zeer voor
delig met 2 jaar garantie ook
rep telef 020182163
Philips
AUTOTELEFOON
bij AEN scherp geprijsd prof
geplaatst 020 793135
Corn Trooststr 19 23
AUTO ELEKTRA NEDERLAND
T k a BANDEN 155SR 15 (5x,
+ velgen 145 SR 13 (2x)
z g a n Tel 0297562581
Voor al uw autoonderdelen ook
zuigerveren en pakkingsets
+ + + EURO PARTS BV + + +
Surmameplein
38
tel
020 852465/852779
A dam
Oostemderweg 589 Aalsmeer
tel 020453655/415446

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag m
Het Parool
Daarnaast elke week m alle edities van Weekmedia t w
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam
Nieuwsblad de Purmer de Zaanse Gezinsbode de Nieuwe
Weesper Muider Post
Badhoevese Slotense/Zwanenburgse Halfwegse Courant
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant Hoofddorps
Nieuwsblad Venneper Nieuwsblad en Zandvoorts
Nieuwsblad

Voor f1230 staat uw auto in de SHOWROOM
De nieuwe autorubriek SHOWROOM is nauwelijks van start en is nu al heel succesvol. Logisch, want
SHOWROOM heeft een enorm bereik: uw advertentie komt niet alleen in Het Parool, maar óók in alle
nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. Met een oplage van maar liefst 730.000 exemplaren.
U loopt dus de kans dat ruim r 7 ~
7~"~~r-~""i
i ••
Ja ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst

1 miljoen mensen uw auto

renault
Benelux

biedt aan occasions
in uitstekende staat
met bovag garantie

Renault 11 GTE
88
Renault 5 GT Turbo
87
Renault 25 TD
86
Renault 11 GTL
86
Renault 5 TL Aut
85
Renault 9 TL
85
Renault 25 GTX
85
AMie IM nu minimaal ƒ 1250 inruil voor uw oude auto ongeacht de Renault 25 GTS
85
staat uaarin de~*e verkeert
Fiat Uno 55S
86
Lada 2104 Station
86
* HOGE INRUILPRIJZEN
Austin Metro Van
86
* FINANCIERING BINNEN 1 UUR GEREGELD
Citroen AX 11 E
87
* GARANTIE V A 3 MND tot 12 MAANDEN
Citroen CX 25 Pallas
85
* OF MOGELIJK TOT 2 JAAR GARANTIE OP ONDERDELEN Ford Escort 16
85
PLUS ARBEIDSLOON
Ford Escort Aut
85
* OOK ONDERHOUD EN SERVICE IN EIGEN WERKPLAATS Austin Metro Mayfair
85
Mercedes 190 D
85
Fiat Panda 45S
85
Openingstijden dagelijks van 1000 18 00 uur
BMW 524 TD
84
vrijdag koopa^ond 1000 21 00 uur
Peugeot 305 Break
85
zaterdag van 1000 1700 uur
Peugeot 305 SR
84
Opel Kadett
82
En de koffie staat altijd klaar
Citroen Visa
84
Nissan Cherr^
85
Tot ziens bij OCCASIONDEALER ROOSSIEN
Inruil
Financiering
Godelmdeweg 3 Naarden
SHOWROOM DAGELIJKS
Tel 02159 50005
GEOPEND TOT 1800 UUR
SHOWROOM
bankrashof
de nieuwe autorubriek voor Amsterdam en omgeving
amstelveen
Tot 30 juni aantrekkelijke introductiekorting
telefoon 020418073 453251
Tel 0206658686

slechts f 12,50. Dus: vul de bon
in en maak gebruik van deze
aantrekkelijke aanbieding.

Introductie/voordeelbon

plaatsen in de autorubnek SHOWROOM

prijs
pnjs
excl 6% mcl 6%

ital regels
Schrijf hier uw tekst
1 letter per hokje
Cijfers leestekens en
woordtussenruimten
tellen voor 1 letter
Minstens drie regels
beschrijven

BTW

BTW

12,50

13,25
19,08
24,91

1

2
3
4
5
6
7
8
-9
10

1823,50

2934,50

4045,50

51-

30,74
36,57
42,40
48,23
54,06

Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
Startdatum*
Telefoonnummer
Handtekening
' Alleen een woensdag of een vrijdag invullen
Opsturen in een ongefratikeerde envelop aan SHOWROOM Antwoordnummer 2470
1000 PA Amsterdam of afgeven Het Parool Wibautstraat131/Rokm110 Amsterdam
Afgeven kan ook bi] de volgende Weekmediakantoren Amstelveen Dorpsstraat 54 56
Purmerend Wearwal19 Uithoorn Stationsstraat 70 Weesp Nieuwstraat 13 Zandvoort,
Gasthuisplein12

616.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 11 mei 1989

Los nummer ƒ 1.25

Zandvoor
Nieuws
49e jaargang nummer 19

'Situatie voor voetgangers en fietsers levensgevaarlijk'

Omwonenden Dorpsplein
zijn parkeeroverlast zat

ZANDVOORT - De werkzaamheden op de Hogeweg
aan het gas- en waterleidingnet
hebben maar een enkele dag
geduurd. De eerder vermelde
periode van vier weken geldt
wel voor de Zuidbuurt.

Op de Hogeweg hoefden slechts
enkele knooppunten aangelegd te
worden, om van daar uit het gas- en
waterleidingnet in de Zuidbuurt,
tussen Kerkstraat en Hogeweg, te
ZANDVOORT - Omwonenden van het Dorpsplein ergeren de auto's is van mensen die op het kunnen vernieuwen. Het is een gezamenlijke activiteit van het Gemeenzich danig aan het parkeergedrag in hun omgeving. Ondanks plein niets te maken hebben.
te Gasbedrijf en het Waterleidingbehet verbod zetten tal van automobilisten hun auto's her en der
drijf Zuid-Kennemerland, die op 8
neer op het plein, dat daardoor regelmatig onbegaanbaar is. Ook Erger
juni moet zijn afgerond. In die perioop de uitloop van het Gasthuisplein tot aan het Dorpsplein doen
De toestand is nu alleen nog maar
zich volgens hen voor voetgangers en fietsers levensgevaarlijke erger
geworden, sinds er geen versituaties voor.
keer meer door de Kosterstraat rijdt
Over het parkeren in laatstge- onze kinderen. Als je daar toevallig en het Dorpsplein een doodlopend
noemd straatje maken de omwonen- loopt moet je je helemaal met je rug stuk is geworden. Voetgangers,
den zich nog het meest druk. "Het tegen de geparkeerde auto's aan- mensen met kinderwagens en fietstraatje is al smal, als er dan ook nog drukken om te voorkomen dat een sers kunnen er nauwelijks door, de
auto's geparkeerd worden, vaak een ander over je tenen rijdt. En zelfs trap naar de aan het plein gelegen
meter vanaf de zijkant, kan er bijna dat komt voor. Auto's rijden daar woningen zijn nauwelijks nog te begeen verkeer meer door", aldus een bovendien vaak erg hard".
reiken en de souterrains bijna niet
van de betrokkenen. "Voor een amtoegankelijk. Daarnaast is de toebulance of brandweerwagen is het
De regelmatig voorkomende situ- gang tot het plein soms onmogelijk
soms al helemaal onmogelijk. Als er atie van een propvol geparkeerd voor bevoorradingsverkeer.
brand uitbreekt, kan er nauwelijks Dorpsplein, met soms drie rijen dik
"Ik kan mij voorstellen dat de omiets aan gedaan worden. Maar die auto's, is de omwonenden al jaren wonenden overlast ondervinden van
situatie is ook levensgevaarlijk voor een doorn in hét oog. Een deel van foutparkeerders",
geeft politiewoordvoerder Hans Konijn toe.
"Toch trachten wij er zoveel mogelijk tegen op te treden, conform het
verkeersplan, waarin staat dat verkeerslast aangepakt dient te worden".

Oplage: 4.650

Uitgebreide werkzaamheden alleen in Zuïdbuwt

Doorstroming verkeer
Hogeweg blijft normaal

de worden de hoofdleidingen vervangen, evenals de dienstleidingen
naar de afzonderlijke gas- en watermeters. Hier en daar worden ook de
meters zelf verplaatst.
Er wordt 'kort' gewerkt, laat de
heer Van Kleef van het Gemeente
Gasbedrijf weten. Dat houdt in dat
men korte buizen gebruikt over klei-

ne afstanden, waardoor de straat
snel dicht gegooid kan worden. "We
hebben afgesproken dat de straten
met Pinkster glad zijn", aldus Van
Kleef.

Water
Toeristen zullen hierdoor geen

hinder ondervinden van opbrekingen. Maandagochtend vroeg werd op
een gedeelte van de' Hogeweg het water afgesloten. Hotels, die tevoren
een berichtje hadden ontvangen,
probeerden in verband met de drukte nog uitstel te verkrijgen maai' het
waterleidingbedrijf konden zij vorige week niet bereiken. Dat lukte pas
maandagochtend, waarna het moment van afsluiting een uur werd
opgeschoven. Voor de daar gevestigde bakker was het een complete verrassing, omdat hij volgens eigen zeggen geen enkel bericht had gekregen. De oven, die met stoom werkt,
moest daardoor enige uren stilstaan.

Dodenherdenking in gepaste sfeer

Aanleg interim-circuit
kost ruim ƒ 1,7 miljoen

ZANDVOORT - Vendoradp Leisure B.V. is bereid de kosten
van de aanleg van het interim-circuit te financieren. Deze komen uit een bedrag van ƒ1.745.000,-. Exploitatie Circuit Park
(ECP) krijgt daarmee in feite een lening van zes ton. Vendorado
eist echter dat de gemeente garant staat.

Op heterdaad
ZANDVOORT - Een 48-jarige
Duitser betrapte vorige week
een 17-jarige landgenoot in zijn
kamer van een hotel aan het
van Fenemaplein.
Op het moment dat de jongeman
ontdekt werd, gooide hij drie biljetten van 100 DM op het bed. Later
bleek dat de jongen met zijn ouders
in de kamer ernaast logeerde. Hij
was via het balkon binnengedrongen.
De jeugdige Duitser werd aangehouden en ingesloten op het bureau
aan de Hogeweg. Na verhoor kon hij
met zijn vader mee.

Spulletjes voor j
rommelmarkt in j
Plantinghuis
l

De kosten voor het interim-circuit, dat voltooiing van de Fase II
van het Vendoradopark nog dit jaar
mogelijk moet maken, zijn veel hoger uitgekomen dan werd gedacht.
Eerdere opzetten kwamen uit op 6,3
en 9 ton. Maar pas met het laatste
plan plan voldoet het circuit aan de
Fisa-eisen, waardoor internationale
autoraces mogelijk blijven, een eis
van de gemeente.
De kosten zijn daarmee echter
flink opgelopen. Bij een inschrijving, afgelopen maandag door vier
aannemers, kwam het laagste bedrag op ƒ1.745.000,-. Naar aanleiding
daarvan zij Vendorado Leisure B.V.
en ECP overeengekomen dat Vendorado het totale bedrag financiert.
ECP moet daarvan ƒ600.000,- zes ton
terugbetalen in de vorm van rente en
aflossing over een periode van tien
jaar. De gemeente moet hiervoor garant staan.

Voorstel

Het college heeft de gemeenteraad
voorgesteld hiermee accoord te
gaan. Daarbij is meegewogen dat bij
instemming met het plan Vendorado -nog dit jaar tweede fase kan realiZANDVOORT - Het Dr. !i seren en de gemeente de. revenuen
G. J. Plantinghuis houdt za- ij daarvan reeds met ingang van l jaterdag 20 mei van 10.00 tot p nuari 1990 ontvangt. Dat komt neer
op een eenmalige extra opbrengst
16.00 uur een rommel- ij van
ton in 1990, terwijl tevens de
markt annex fancy-f air, ten |j huurvier
van het circuit in 1989 en 1990
bate van buitenspelmateri- fj wordt ontvangen. Voorwaarde voor
aal voor de kinderen. Spul- Ij de extra opbrengst is echter, dat de
letjes voor de rommel- |woningen uiterlijk op 31 december
markt zijn erg welkom. |1989 gereed zijn.
In het medisch psycho-soci- j-j
aal kinderhuis wonen zesen- ji
Het voorstel voor de garantieverveertig kinderen van ongeveer ;; lening lag gisteravond tijdens een
nul tot vijftien jaar oud. Zij ver- j' extra raadsvergadering ter tafel. Bij
blijven hier tijdelijk omdat er g het ter perse gaan van deze krant
medische problemen zijn, of fj was nog niet bekend of de gemeenteproblemen op school, thuis, in 'f, raad heeft ingestemd. Gedeputeerde
de buurt of een combinatie :) Staten van Noord-Holland moeten
daarvan. In hun speeltuin staan ij eveneens hun goedkeuring verlenu nog maar enkele attributen. IJ nen.
Op zaterdag 20 mei kan men
eens een kijkje komen nemen in
het pas verbouwde Plantinghuis, Kostverlorenstraat 95 te
Zandvoort. Door de andere indeling van de ruimte zijn veel
materialen overbodig geworden, zoals bijvoorbeeld deuren,
sanitair, meubels, gordijnen, dekens en kleding. Een en ander is
te koop op de rommelmarkt.
Degenen die hiervoor, andere
spulletjes willen afstaan zijn
van harte welkom deze te komen afleveren. Dat kan van 15
t/m 19 mei tussen 09.00 en 17.00
uur in het Plantinghuis, bij de
heer IJsselmuiden.
Het fancy-fair gedeelte telt tal
van activiteiten waaronder een
Rad van Avontuur. Tevens kan
men er drankjes, zelf gebakken
stroopwafels en zelfs snert verkrijgen. Door ouders, winkeliers en toeleveringsbedrijven
zijn vele prijzen beschikbaar gesteld.

Waterstanden
Datum

11
12
13
14
15
16
17
18
19

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

HW

LW

08.19
09.35
10.35
11.55
00.46
01.36
02.20
02.55
03.36

03.55
04.46
05.46
06.34
07.55
09.06
09.54
10.55
11.15,

HW

LW

21.0516.34
21.5517.25
23.14 18.34
-.- 19.56
13.0520.56
13.5621.45
14.3522.29
15.1623.15
15.4923.55

Maanstanden:
Vrijdag 12 mei EK 16.19 uur
Doodtij 13 mei 23.14 u. NAP+37cm

© Een jong Zandvoorts
racetalent dreigt door gebrek aan sponsors de boot
te missen.
Pag. 3
® Het aantal inbraken in
Zandvoort is in verhouding
laag, maar volgens de politie te hoog.
Pag. 3
® Het
Toonkunstkoor
Zandvoort heeft zich goed
voorbereid op de komende muziekavond. Pag. 3

Sleepwagen
Zelfs de sleepauto wordt daarbij
ingeschakeld, zo vertelt Konijn.
Sommige autobezitters halen hun
wagen echter snel weg, zodra zij de
sleepwagen zien naderen.
Omdat een en ander volgens hen
weinig of niets uithaalt, willen de
omwonenden definitieve maatregelen. Vier weken geleden hebben zij
dan ook een brief geschreven naar
het College van Burgemeester en
Wethouders met het verzoek er nu
iets aan te doen, bijvoorbeeld door
het plein voor auto's af te sluiten.
Maar dan wel op zo'n manier dat de
bewoners zelf of bevoorradingswagens zich wel toegang kunnen verschaffen. De brief is mede-ondertekend door een aantal neringdoenden. Een antwoord hierop of een bevestiging dat de brief binnen ts, heeft
men echter nog niet gehad.

» Nihot/Jaap Bloem Sport
heeft reden om flink feest
te vieren.
Pag. 5
ZANDVOORT - De nieuwe locatie van het oorlogsmonument, op de hoek van de Van Lennepweg en de Linnaeusstraat geeft een gepaste sfeer voor de herdenkingsplechtigheid in het kader van Dodenherdenking. Deze mening
valt te beluisteren bij een aantal Zandvoorters die afgelopen donderdag bij de plechtigheid aanwezig waren. Een
van de goede kanten vond men de 'aankleding' van de
plek, waar kort tevoren nog bloeiende plantjes waren geplaatst. Daarnaast toonden sommigen zich enthousiast
over het feit dat de locatie zich meer in de 'bewoonde

wereld' bevindt en de herdenking daardoor meer betrokken
wordt bij het dagelijks leven. Ondanks het drukke punt, was
er voldoende stilte omdat het verkeer werd omgeleid.
Aan de kranslegging was een dienst in de Hervormde Kerk
voorafgegaan met een toespraak van burgemeester Van
der Heijden, voordrachten van Roy Koper en Quirien Niemoller, leerlingen van de Nicolaasschool, zang van Music
All In en samenzang. In verband met de zomerse drukte in
het dorp was de looproute omgelegd, via de Hogeweg,
Koninginneweg en Emmaweg richting Sophiaweg.

© Zeiler Piet Saarberg
was ongenaakbaar tijdens
de 'Grote Prijs van Zandvoort'.
Pag. 5
e De nieuwbouw van huize Bodaan is woensdagochtend getroffen door
een kortstondige felle
brand.
Pag. 7

Uitgaand verkeer volkomen vast door afsluiten Zeeweg

Chaotische verkeerssituaties op Hemelvaartsdag
ZANDVOORT - Doordat Hemelvaartdag en Dodenherdenking dit jaar samenvielen en
het bovendien prachtig zomerweer was, ontstond er donderdagavond in en rond Zandvport een chaotische verkeerssituatie. De Zeeweg was in verband met de herdenkingsplechtigheid bijna twee uur
afgesloten waardoor veel automobilisten de Zandvoortselaan opzochten. In het dorp
kwamen zij echter langdurig in
een file vast te zitten. Deze was
pas 's avonds rond half elf opgelost.

meente. De politie was reeds voorbereid op een grote stroom dagjesmensen en had in alle vroegte al maatregelen getroffen om het verkeer in
goede banen te leiden.
Om tien uur werd Zandvoort-zuid
afgesloten omdat dit gebied op dat
moment geheel • vol geparkeerd
stond. Het verkeer vanuit Heemstede kon daardoor nog maar stapvoets
Zandvoort binnenkomen terwijl
men ook op de Zeeweg slechts langzaam aan kon doen. In de loop van
de dag werden veertien auto's weg' gesleept, waarbij men zich - in verband met de grote drukte - beperkte
tot de 'meest nijpende gevallen'.

Veel drukte verwerkten ook de
Zandvoort beleefde op 4 mei een Nederlandse Spoorwegen en de
schitterende zomerse dag met veel NZH, beide vervoersmaatschappijzon, een hoge temperatuur en uiter- en hadden extra materieel ingezet.
aard de daarmee gepaard gaande
grote drukte.
In verband met Hemelvaartsdag Teruggestuurd
en aansluitende feestdagen verkeerDegenen die later op de dag per
den er tal van Duitsers, Fransen en auto naar huis wilden, hadden veel
andere buitenlanders in deze ge- geduld nodig. De Zeeweg was gerui-

me tijd, van 18.30 tot iets na 20.00
uur afgesloten in verband met de
Dodenherdenking in Bloemendaal.
Bij de nieuwe rotonde stond dit op
een bord aangegeven. De automobilisten die toch voor deze uitvalsweg
kozen, kwamen voor acht uur niet
verder dan Bloemendaal aan Zee en
degenen die door wilden rijden, werden door agenten teruggestuurd.
Tot daar hoopten de auto's zich op
tot één lange stilstaande file.
Automobilisten die omkeerden en
een uitweg zochten via de Zandvoortselaan kwamen ook pas veel
later het dorp uit. Vanaf het circuit,
door Zandvoort oud-noord, op de
Sophiaweg, Kostverlorenstraat, Dr.
Gerkestraat en Zandvoortselaan
stond één lange file.

Tollenstraat
De bewoners van de Tollenstraat
hadden een drukte voor de deur die
zij waarschijnlijk nog nooit hadden
meegemaakt. De Van Lennepweg,

(ADVERTENTIE)

waar tegenwoordig op de hoek met
de Linnaeusstraat het oorlogsmonument is gelegen, werd namelijk rond
20.00 uur afgesloten voor het verkeer, in verband met de herdenkingsplechtigheid. Auto's uit richting circuit werden omgeleid via de
Vondellaan en de Tollensstraat. Verkeer uit nieuw-noord kon de wijk
verlaten via de Heimansstraat en de
J. Catsstraat. Ook daar stond het
binnen de kortste keren vast. In verband met de files zag het plaatselijke
taxi-bedrijf zich genoodzaakt op dat
moment geen ritten naar buiten
Zandvoort aan te nemen.
De Zandvoortse politie kon, ondanks een planning, door de grote
drukte en het afsluiten van de Zeeweg weinig uitrichten. "Gelukkig
komt het maar zelden voor dat Hemelvaartdag en Dodenherdenking
samenvallen", concludeert woordvoerder Konijn.

WITTE WANDTEGELS
15x15 cm p.m. v.a.

1350

PLAVUIZEN
div. kl. ook w. en gr. v.a.

IM. MARMER
30x30 p.m.2

OPEN HAARDEN

385,0»

bij ons al vanaf
Uw plavuizenvloer in een dag gereed.
Sanitairshow, keuze uit vele
kompleet opgestelde badkamers.

Zandvoortse vriendinnen exposeren in Openbare Bibliotheek

Suzan en Mona zijn eikaars grootste fans
ZANDVOORT - Twee in
Zandvoort geboren en getogen
vriendinnen, Mona Meier-Adegeest en Suzan, Laan-van der
Sommen houden momenteel
een expositie in de Openbare
Bibliotheek. Deze is tot en met
31 mei te bezichtigen.
Suzan (38) en Mona (39) komen
regelmatig bij elkaar over de vloer.
"We zijn eikaars grootste fans", verklaart Mona. "We inspireren elkaar
en proberen dan ook elke week bij
elkaar te komen", voegt Suzan (voor
sommigen Agaath) daaraan toe. In
de toekomst willen zij zo binnen
Zandvoort een wat groter groepje
proberen te vormen.
Zij ontmoetten elkaar vier jaar geleden op schilderles in Overveen.
Hoewel kennelijk geboren talenten
waren zij toen gemiddeld pas twee
jaar bezig met schilderen. Suzan
sinds zij een schilderij cadeau kreeg
en dacht: 'Dat wil ik ook wel eens
proberen'. "Het gebeurde van de ene
op de andere dag, vanaf dat moment
ben ik weken lang doorgegaan". Ook
Mona had sinds haar jeugd nauwelijks voor zichzelf getekend of geschilderd, al had zij als etaleuse wel
een tamelijk kunstzinnig beroep en
werkte zij bovendien voor een glas-in-lood bedrijf in Haarlem.

anne nooit alleen'. Dat beeldt een
meisje uit met een speelgoedbeertje
in haar handen en een vrouwenschim op de achtergrond: het blijkt
haar dochtertje met een soort engelbewaarder. Een ander werk, Transformatie, met rupsen, vlinders en
ongeboren kinderen in zwevende
luchtbellen is geïnspireerd op een
droom en lijkt een spiritueel thema
te hebben, de ontwikkeling van de
mens.

Verrassing
Beiden stellen hoge eisen aan
zichzelf. "Ik heb wel eens dingen
weggegooid omdat ik er niet zo tevreden over was", geeft Suzan toe.
"Prachtige dingen soms", voegt haar
man Klaas er wat onbegrijpend aan
toe. Het eindresultaat blijkt altijd
een verrassing: "Het wordt uiteindelijk nooit het schilderij waaraan je
begon, wat je voor ogen had", aldus
Mona.
• De twee Zandvoortse schilderende vriendinnen, Mona Meier-Adegeest
(l.) en Suzan Laan-van der Sommen.
Foto: ecriott

De dames exposeerden reeds in
het Cultureel Centrum plus één keer
in het Concertgebouw te Haarlem.
Enkele van de schilderijen zijn te
koop. De opbrengst gaat naar het
beide schilderen veel bloemen. "Dat met totaal andere onderwerpen be- Lillianefonds, dat zorgt voor protheis het mooiste wat er is", verklaart zig. Op de tentoonstelling hangen ses en andere hulpmiddelen voor geSuzan, "dat verveelt nooit". "Het van Mona naast de vele bloemen- handicapte kinderen in de derde weluistert ook minder nauw", voegt werken, aquarel en olieverf, bijvoor- reld, of naar Unicef. "Zo wordt er
Mona daaraan toe, waarmee zij aan- beeld schilderijen van schelpen, Chi- driemaal plezier beleefd aan een
Bloemen
geeft dat er met veel creativiteit aan nees porselein en een 'kop' met drie schilderij", aldus Suzan. "Door ons
Er zijn meer overeenkomsten tus- gewerkt kan worden. "Het is een dezelfde gezichten aan verschillen- als wij het maken, door de koper als
sen de vriendinnen. Een echt atelier dankbaar onderwerp".
de zijden. Suzan maakt onder ande- hij ernaar kijkt, en door de armere
hebben zij niet. Suzan gebruikt de
re gebruik van sprookjesachtige mo- kinderen in de wereld als zij met de
eetkamertafel, Mona een bureau. En
Daarnaast houdt ieder zich ook tieven, zoals te zien op het werk 'Lili- opbrengst geholpen worden".

Zandvoort maakt dit jaar voor het eerst kennis met 'De nacht van 8
' "
'
'
'~
"
'
"
. . ^ ..
krant. Hoe het geworden is, staat in de krant van volgende week!
Wilt u op de hoogte blijven, ook van andere activiteiten voor de
jeugd, neem dan een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad.

dertien weken voor maar ƒ 10,=
Naam:.
Adres:.
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon: _

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.
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Bouwplan

Zelfstandig
KOK
gevraagd

Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de wet op de
Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen voor
het oprichten van 33 woningen aan de Pnnsesseweg ('t Zwarte Veld)

Tel. 14960

FAMILIEBERICHTEN
1929

1989

(;p l h mei 7ijn onze ouders, groot- en overgrootouders
L. Visser-Boogaard

en
A. Visser
60 j.uir getrouwd
Gelegenheid tot feliciteren op l G mei \an 16 00 tot 18 00
uur in gebouw de Krocht
l buit \an harte welkom
Kinderen,
kleinkinderen
achterkleinkinderen
AnicKooit mei S9

In de strijd om het le\en, heeft ze al haar kracht
gegeven
Niets mocht meer baten, tot haar spijt moest zij
ons \erlaten
W ij moeten door, maar zullen haar blijven missen

Jacoba Catharina van Weeren
echtgenote van Adnanus Spaan
U-ï-1925
3-5-1989
Zandvoort
A Spaan
Atie en Ene
20 12 PH Zandvoort, 3 mei 1989
Kostverlorenstraat 36
De begrafenis heeft op maandag 8 mei op de algemene begraafplaats te Zandvoort plaatsgevonden

Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 12 mei 1989 gedurende veertien
dagen op de afdeling Ruimtelijke Ordening voor een ieder ter inzage (geopend
maandag tot en met vrijdag van 09 00 -12 00 uur)
Gedurende de termijn van ter inzage ligging, kan een ieder bij burgemeester en
wethouders schriftelijk bezwaar tegen het bouwplan indienen

Vers Nieuw Zeelands

«ikofleUlttouwmiScliAM;
Tenljlim,GiMMjïat(in,HrtaiHs
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HAASFILET-ROLLADEkgl4,90 | ZUIGLAMSBOUT « 26,90
Varkcnsluas
Schnit/cls

ls 24,90 Schoudir Rolladc kg 9,90
l.g 18,90 Kntandeau
kg 11,90

Ri|k gesorteerde Foudue-en

Had ik daar maar
eerder aan
gedacht!!

83B89 Haltestraat 83
- oprichten garage en uitbreiding woning
69B89 Lijsterstraat 23
- oprichten serre
84B89 Noorderstraat 26
- oprichten dakkapel
85B89 Spoorbuurtstraat 15 - overkappen achtererf
86B89 Prof Zeemanstraat 9 - oprichten balkon
Men kan deze aanvragen inzien bi| de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08 30 tot 12 30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig is

Autorijschool

Phil Waaning
Kostverlorenstraat 70
Zandvoort
Tel 02507-12071

ft

Jt

^^

GOURMETSCHOTELS.g 24,90
Spare Ribs
Gehakt li.o.h.

Slioarmavlecs
Kundcr Gehakt

RauweHam 100,,. 2,98 cebr.Rosbief «» 2,98

BIEFSTUK
Cntrccôlc IM 500gr 13,90
Scliocs Rib RoislSOO {.r 10,90

13,90

de Ruyterstraat
Haltestraat 50

Jannigje Keur-Verhagen
weduwe van Jacob Keur
in de ouderdom van 94 jaar
Ruurlo
J v d Werf-Keur
A v d Werf
1
Apeldoorn
J J Keur
J Keur-v d Zee
Klein- en achterkleinkinderen
Apeldoorn, 9 mei 1989
Correspondentieadres- Mispellaan 12
7322 HK Apeldoorn
De teraardebestelhng zal plaatshebben vrijdag
12 mei om 1030 uur op de Algemene Begraaf plaats (Tollensstraat) te Zandvoort

- 67 woningen
- wijzigen voorgevel

o *

DANKBETUIGING
Bij deze willen wij iedereen hartelijk danken voor de
overweldigende belangstelling tijdens ons 60-jarig huvvelijksfeest
Wij zijn bijzonder blij met de vele attenties, cadeaux en
bloemen
Geunes en Anme de Mumck-Kondon
Zandvoort, mei '89

Burgemeester en wethouders hebben kapvergunning verleend voor het kappen van
een boom op het onderstaande perceel
Zij die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

- een den

Reis op bed...

Wijziging ophalen huisvuil

l

In verband met Pinksteren wordt het huisvuil van de maandagwijk op dinsdag 16
mei 1989 opgehaald
De directeur, mg N Wertheim
11 mei 1989

Moederdag., de dag dat moeder
extra wordt verwend. Ontbijt op bed,
én... een kadootje!
Een leuke verrassing is dan de
Toerkoop Vakantiecheque. Een origineel kado en een makkelijk
betaalmiddel bij alle
Toerkoop Reisburo's Zo'n
140 vestigingen door het
hele land.

l

FASHION

^TOERKOOP|Reisburo Zonvaarf
INL. GR. KROCHT 20, TEL. 12560

HALTESTRAAT 40, Tel. 13253

Speciaal voor Moederdag
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hooü kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huvvelijk, geboorte of andere familiebenchten
L bereikt met deze advertentie 11200 mensen m
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechtb ƒ27,00 (e\cl 6% BTW)
\oor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041

C. K. H. van der Burg
Dermatoloog
Kostverlorenstraat 60, Zandvoort
Afwezig 16-17-18 mei
Spreekuren zonder afspraak volgens
antwoordapparaat

Tel:. 02507-16022
U ÏTVA ARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

ANVR

I^S^r

!! nieuw binnen !!
-k LEUKE BROEKPAKKEN TEGEN LEUKE PRIJSJES
DROGISTERIJ

* LAMSLEREN RIEMEN TEGEN BODEMPRIJZEN

* MANTELPAKKEN VAN 247,- «OOR 89,* BROEKPAKKEN VAN 159, VOOR 49,en nog meer speciale aanbiedingen.

BELONING
Weggelopen
gecastr. rood katertje
± 1 1 maanden
Roepnaam: Mowgli
Omg. Prinsesseweg/v.
Ostadestraat

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

uw adres voor
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Te huur in Centrum

Bedrijfs- of woonruimte
geschikt voor kantoor of
videotheek.
Indeling: winkel, 2 kamers, keuken, grote
opslagruimte en plaats met schuur.
Tel. 12682

RENNE'S
SNACKHOUSE
Winkelcentrum
Nieuw Noord
Om U in de toekomst:
nog meer service
nog hogere kwaliteit
nog groter assortiment
Snelle bediening
te bieden
Zijn wij i.v.m verbouwing

GESLOTEN van
16 t/m 31 mei
SORRY VOOR HET ONGEMAK
RENÉ EN CHIQUITA

Tel. 16421

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

•
crematies!
alrfliöt onze belangrijkste
-taak
en dienstverlening.
t$$Sif&?XiF ,'.". •'"•!-. • -•' \
'
.
p Daarnaast kunt u bij óns
ïfpittïaartverzekering
M-;'Uitvaartovereenkomst
| / V r a a g rustig vrijblijvend
i alle inlichtingen bij:

d'HONT

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

telefoon: 023-385478

9-teiërman scFioonmaakjiecCrijf
vraagt
voor een objekt m Zandvoort-Noord ervaren, enthousiaste

SCHOONMAKERS (m/v)
De werkzaamheden Vinden plaats tussen
ca 17 00-20 15 uur (totaal aantal uren per
avond)
Fiscaalnummer is vereist

^BVAARTVERZORGER

Tevens gevraagd

I^Secretaris Bosmanstraat 40
f|foi|i,KT Zandvoort. . , .
Üei^02507-t7244
:

inval/oproepkrachten

l^ifeijt-.'

,

.. '

voor dag- en avondwerkzaamheden
Gaarne uw telefonische reactie na 1800
uur 02507-19292

Rosbief kg. 24.90

Blank mals

KONIJN heel of bouten kg
Kip- of
Kalkoenfilct kg 14,90

7,90

Baby Kalkoen'of
Spcemarken kg

29,50 fSngen K» 14,90

ÓÏÏSEHAAS *... 49,90

BOUCHERIE

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

Zandvoortselaan 173

Ossetong *. 12.90

500 gr.. .3,45

Kapvergunning
Algemene kennisgeving
Zacht en kalm is van ons heengegaan onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

r.xds Lariishoul i, 22,90 w i-.mssclioiider k b 9,90
i.ims kotelctten k, 26,90 Lanislapic/Roiiide kg 14,9

Rund Schinkel..500 gr

Verleende bouwvergunningen
86B87
33B89

16,90

tefonwiUengevisete

Boeren Achterhammv. 3,98 R Ie American «.» 2,69

Aangevraagde bouwvergunningen

-IA AA

DOES
BENZINESTATION
hoek Burg. v. Alphenstr.-Tjerk Hiddestraat

TE KOOP IN ZANDVOORT
Helmersstraat 8: Goed onderhouden eengezmswomng met voortuin, achterplaats en achterom,
2 slaapkamers Vraagprijs f 142.000,- k k
Nassauplein 10: bovenwomng met balkon, kamer en
suite, 2 slaapkamers, C V gas
Vraagprijs f 142.500,-k k
Prinsesseweg 28: eengezinswoning met zomerhuis,
opp 132 m 2 ,2 slaapkamers, zolder
Vraagprijs! 198.000,-k k
Paradijsweg 2a: Karakteristieke woning, carport,
besloten tuin, 1 slaapkamer, badkamer met ligbad en
2e toilet, vliering, C V gas Vraagprijs f 215.000,- k k
Stationsstraat 13: woonhuis met achterplaats,
3 slaapkamers, op 2e etage appartement geschikt voor
verhuur, C V gas Vraagprijs f 225.000,- k k
Dr C.A. Gerkestraat 4: halfvrystaand woonhuis met
achterom en tuin op het zuiden, opp 183 m 2 ,3 slaapkamers, zolderkamer Vraagprijs f 225.000,- k k
Koninginneweg 35: twee onder een kapwonmg met
voor- en achtertuin en achterom, opp 240 m 2 ,4 slaapkamers Vraagprijs f 229.000,- k k
Brederodestraat 14: Tussenwonmg met voor- en
achtertuin opp 176 m 2 ,3 slaapkam, zolderkamer,
C V gas Vraagprijs f 245.000,- k k
Gasthuisplein 2: karakteristieke woning met vrytoegankehjke woonstudio, 3 slaapkamers, C V gas
Vraagprijs f 245.000,- k k
Haarlemmerstraat 34: twee onder een kapwonmg,
grote achtertuin op het zuiden, achterom opp 200 m2,
3 slaapkamers, balkon, C V gas
Vraagprijs f 269.000,- k k
Koninginneweg 25: halfvnjst woonhuis met achterom, opp 270 m2, grote woonkamer met serre, 2 slaapmog tot3eslaapk,CVgas
Vraagprijs f 279.000,- k k
Marisstraat 5: woonhuis met inpandige garage, vooren achtertuin, opp 214 m 2 ,4 slaapkamers vliering,
C V gas Vraagprijs f 295.000,- k k
Pakveldstraat 36: vrijstaand woonhuis m centrum,
bouwjaar 1978,5 slaapkamers, eigen parkeerplaats,
C V gas Vraagprijs f 310.000,- k k
Paradijsweg 18: hoekwonmg nabij centrum, 10
slaapkamers, zeer geschikt voor pension, cap 20
bedden, de woning wordt opgeleverd inclusief pensionmventans Vraagprijs f 325.000,- k k
Dr de Visserstraat 11: halfvrijstaande woning met
garage, grote achtertuin, 3 slaapkamers, kantoorkamer
Vraagprijs f 345.000,- k k
Prof. Zeemanstraat 7: vrijstaand woonhuis met
garage, voor- en achtertuin (zuid), bouwjaar 1975
opp 180 m 2 ,3 slaapkamers, hobbykamer, C V gas
Vraagprijs f 345.000,- k k
Thorbeckestraat 37: Vrijstaande villa met 2 garages
opp 484 m2, L-vormige woonkamer, grote woonkeuken
(25 m2), 3 slaapkamers, balkon, C V gas, aluminium
ramen, thermopane beglazing
Vraagprijs f 495.000,- k k
Oosterparkstraat 3: vrijstaand woonhuis,
opp 194 m 2 ,4 slaapkamers, ideaal voor verhuur,
C V gas Vraagprijs f 249.000,- k k
Burg. van Alphenstraat 61/12: % kamerapp op 3e
etage, uitzicht op bungalowpark, serv kosten f 415,- p m
Vraagprijs! 135.000,-k k
Van Galenstraat 182: dnekamerapp op 2e etage,
uitzicht op zee, garage, servicekosten f 355 - p m
Vraagprijs! 149.000,-k k
Trompstraat: 34 kamerapp op 4e etage, uitzicht op
zee, balkon zuid, servicekosten f 250,- p m, huurgarage beschikbaar
Burg. van Alphenstraat 61/3: % kamerapp op
parterre, grote woonkamer (42 m2), servicekosten
f 415,- p m Vraagprijs f 200.000,- k k
Palace Hotel: 3 kamerapp op 11e etage, balkon,
uitzicht op zee, garage Vraagprijs 1210.000,- k k

WAT IS UW VOORDEEL!!!

GRATIS WONINGBROCHURE

Een paar centen extra korting.

SCHAIK

Bij ƒ 45,- tanken of meer gratis Telegraaf v.d. dag
van Maandag t/m Vrijdag.

GEEN ZELFBEDIENING!!!
Dus service aan de klant staat bij ons voorop.

VAM

MAKELAAR QG.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 12944'/ Fax 02507 18644
Openingstijden dagelijks 09 00 18 00 uur
vrijdagavond 19 00 21 00 uur ' zaterdag 10 00 14 00 uur

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

Dirk Vink bouwt eig
dorpje in acltertuin
ga

V

'Soms bellen toeristen aan om te
,T vragen of ze foto's mogen maken'

^

rustig kunnen blijven staan."
„Ieder jaar schilder ik de huisjes
opnieuw, dat moet omdat ze buiten
staan. Het moeilijkste is de afwerking en ze met vloeibaar hout waterdicht te maken. Ik heb meer huisjes
gehad dan er nu staan, want ze gaan
er natuurlijk niet op vooruit. Het
opknappen van een huisje is vaak
nog moeilijker dan het nieuw te taouwen en het kost veel meer tijd. Maar
ik ben er niet aan gehecht, dus als
een huisje te krakkemikkerig is,
« Dirk Vink knut- gooi ik het weg."

In de achtertuin van de 74jarige Zaandammer Dirk Vink
is nog net plaats voor twee tuinstoelen en een tafeltje. De rest
van de ruimte wordt in beslag
genomen door een miniatuurdorpje. Typisch Zaans: groene
houten huisjes met rode daken,
een molen, het havenkantoor
en een duplicaat van het Zaandamse spoorwegstation, dat
zo'n vijfjaar geleden is afgebroken. Toeristen bellen soms bij
de hobbyist aan, omdat ze alles
van dichtbij willen bekijken.
Ferdinand Rusch klopte ook
aan de deur van Dirk Vink.
„Toen we hier negen jaar geleden
kwamen wonen, wilde ik een molen
in de achtertuin hebben. Maar de
eerste keer, kocht ik een kat in de
zak. 's Avonds in het donker kocht
ik die molen, maar toen ik thuis was,
zag ik dat het prutswerk was. Ik heb
er drie weken aan gewerkt om het
ding een beetje toonbaar te maken."
„Het was net een spijkerbed, de
spijkers kwamen er achter vandaan.
In het dak zaten naden, zodat de
regen er doorheen goot. En de wieken draaiden nog de verkeerde kant
op ook. Nu staat de molen zo in de
tuin dat de wind er van achteren
tegenaan blaast, zodat-ie wel goed
draait."
„Vaak maak ik een huisje als ik er
een goede foto van heb. Dan kan je
de maten uitmeten en alles zoveel
keer vermenigvuldigen, dan komt
het wel goed. M'n ouderlijk huis is
het eerste wat ik bouwde en dat is
natuurlijk wat minderwaardig. Bij

selt aan zijn miniatuurdorp.
Slechts een deel
van zijn creativiteit is te zien,
want
enkele
houten gebouwtjes zijn docr het
weer inmiddels
vergaan en andere bouwsels,
zoals een poppenhuis en een
garage, zijn te
vinden
tussen
het
speelgoed
van zijn kleinkinderen.
Foto: Herman Homburg

dat huisje draaien de deurtjes naar
binnen en dat is fout. Maar aldoor
leer je. Een timmerman gooit het
misschien in twee dagen in elkaar,
maar ja, dat is niet leuk. Ik heb er
wel werk aan hoor, dat doe je niet
zomaar effe. Maar als ik er mee bezig ben, maak ik het ook af. Dan hou
ik er van z'n leven niet mee op. Met
deze hobby kom ik mijn tijd wel
door, soms kom ik zelfs tijd tekort.
Knutselen is mijn lust en mijn leven,

ook toen ik nog werkte als havenarbeider bij het laden en lossen van
houtschepen. In die tijd kocht ik zelf
plezierboten die half opgebouwd waren. De binnenkant werkte ik hélemaal zelf af. Dat scheelt in de portemonnee en je kan alles naar eigen
inzicht doen."
„Voor mijn huisjes krijg ik kleine
stukjes hout die ze niet meer nodig
hebben. Maar van die stukjes kan ik
grote huizen bouwen. Als ik zelf

hout had moeten kopen, zou ik er
niet aan begonnen zijn, de verf is al
duur genoeg. Het is ook het leukste
als je moet zoeken naar de goede
plankjes die passen. Voor de ramen
gebruikte ik altijd echt glas, maar ik
kreeg laatst van iemand een stapel
platen fiberglas. Dat is fijn spul om
mee te werken, dus ik kan weer even
vooruit."
„Zo bijelkaar lijkt het net een
dorp. Da£ir staat een brandweerka-

„Ik verkoop niks, want dan vind ik
het geen hobby meer. Wel hebben ze
me twee keer gevraagd of er een paar
bouwwerken van mij in etalage's
konden staan, voor een wedstrijd. In
een wijnwinkel stonden het station,
het verenigingsgebouw en een klein
kerkje tussen de flessen wijn. Die
etalage behaalde de eerste prijs, mét
lof. Later werden een paar huisjes
tentoongesteld in een Zaandamse
bloemenzaak."
„Soms vragen toeristen of ze alles
van dichtbij mogen bekijken en foto's mogen maken. Ik heb er nog
correspondentie aan overgehouden.
Er zijn mooie foto's van gemaakt.
Vorig jaar stonden er om half elf 's
avonds twintig buitenlandse toeristen voor de deur. Die hadden het
vanaf de straat gezien, maar ze waren misschien te klein om over het
muurtje heen te kijken. Die stonden
hier toen met open monden te kijken. Ja, 's avonds is ook alles verlicht hè."

zerne die ik zelf gefantaseerd heb,
net als de ophaalbrug. Van deze twee
woonhuisjes heb ik een PTT-kantoor gemaakt, zo was dat vroeger
ook. Daar staat het eerste kruidenierswinkeltje van Albert Heijn. Het
oude havenkantoor heb ik nagemaakt nadat het al weg was. Het is
zonde dat ze dat gebouw hebben gesloopt. Waarom het weg moest, weVoor tips over mensen met interessante
ten we nóg niet. Ik heb de nieuwe hobby's houdt de ATV-redactie zich aanbetekening gezien, het gebouw had volen (adres staat bovenaan deze pagina).

van de

maand

Naast de puur
vrouwelijke
elementen zien we
toch duidelijk een
mannelijke invloed
terug in de dameskleding voor deze
zomer. Terug van
weggeweest zijn de
zogenaamde lakeienvestjes.

Bij de mannen nog steeds gedragen onder het
pak, voor de vrouwen deze zomer als vervanging
van de bekende blazer. Was in de winter nog het
stoere oversized colbert nog een grote hit, deze
zomer gaan we terug naar korte jasjes met vrouwelijke belijningen. Voor de heren zijn er brede
stropdassen, ceintuurs en gespen dit seizoen de
grote mode. Ieder merk brengt dit seizoen een
variatie op de zogenaamde lakeienvestjes. Gemet een vrouwelijke blouse of met
Slibt de Randstad dicht? In vijf afleveringen doet Jan Maarten combineerd
een sportief T-shirt is dit een uitstekende aanvulPekelharing verslag van een 'rondje Amsterdam'. Op de fiets ling op de zomergarderobe.

honderd kilometer van Muiderberg naar AmsterdamOost. Overstemt het zware gedreun van het wegverkeer de schorre roep van
Wanneer het allemaal te warm wordt, kan het
gilet ook als vervanging dienen voor een hemdje
de meerkoet?

2. Langs Winkel en toch in de Randstad.
Rechts staan de drie
Oude Waver
De oorspronkelijke
route van Amsterdam
naar Utrecht slingerde
zich dwars door Abcoude. Ondanks driebaans
snelwegen is het nog altijd druk in de Hoogstraat. De Angstel steek
ik over en ga vlak na
het 'polder- en raadhuis' linksaf, naar de
Koppeldijk. Richting
Waver. Abcoude eindigt abrupt met een
school. Een nieuwsgierige kauw komt kijken
wat ik opschrijf. Het
met graffiti volgekalkte
vochtige tunneltje leidt
onder de A-2 door. Als
je langs de dommelende Winkel rijdt, zakt
het geraas van de snelweg snel weg. Het dijkje voert langs zomerhuisjes en een jachthaven. Daarna ben je
plots een eenzame fietser in de weidse weilanden.
Grutto's roepen en kieviten duikelen in de
lucht, rond boerderijen
hangt de penetrante
eeur van kuilgras. En

van Nes aan de Amstel
duikt dan weer recht
vóór me op, dan weer
opzij - zó kronkelt de
Oude Waver en de fietser kronkelt mee. Aan
prikkeldraad langs de
weg wapperen pluisjes
schapewol in de aanwakkerende bries. Zes
grauwe ganzen staan
aan de overzijde te zonnen. Het pontje van
Nessersluis voert de
fietser voor 40 cent
over de Amstel van de
provincie Utrecht naar
Noord-Holland.
Op
naar Uithoorn - van
verre herkenbaar aan
de pijpen van "de teerfabriek. Naderbij gekomen ruik je Uithoorn
ook. Aan de overzijde
van de Amstel redekavelt een schoolklas
scholeksters. Juffrouw
reiger vliegt er heen en
maant met een s'chorre
hoorspelkreet tot stilte. Bij de Rode Paal ga
ik rechtsaf, de Hollandse Dijk op. Links industriële
bedrijvigheid,
rechts weilanden met
achter de bomenrij van
de Nesserlaan het oprukkende Amstelveen.
Evenwijdig aan de
vaart langs de Hollandse Dijk hebben plannenmakers een rondweg om Uithoorn gctekend, die bij de Rode
Paal de Amstel overbrugt. Het zou me niet
verbazen als over enige
decennia Amstelveen
totaan Uithoorn doorgroeit. Het open land
slibt hier dicht.

bulten en de hoge
schoorsteen van het
AMC-ziekenhuis, links
lokken de bosjes van
het natuurgebied Botshol. Ik stel me zo voor
dat je daar de meest
fantastische vogels en
planten kunt zien. Op
de kronkelende dijk
langs de Winkel laat
een boerejongen zijn
radiografisch bestuurd
speelgoedautpotje uit.
In het buurtje Stokkelaarsbrug
gekomen,
meteen links de brug
over en dan weer
rechts. Hier stromen
de watertjes Winkel,
Waver en Oude Waver
samen. De rit voert
over de linkeroever van
de Oude Waver. De walkant aan de overzijde
wordt
'opgeknapt',
maar wordt er niet
mooier op.
Een paar kilometer
verderop blijkt evenwel dat de natuur doeltreffend zo'n opknapbeurt weet te maskeren. Dorpje de Waver Volgende week: grutben je door, voor je het to's, bulderbanen en een
weet. De dikke toren egel.

Verrot kozijn in een
half uur verstevigd
Hoewel betonrot meer in de actualiteit staat, is het niet onverstandig
eens stil te staan bij het rotten van
hout. Kozijnen zijn kwestbaar voor
houtrot en als een goede verflaag
een lange tijd ontbreekt, brokkelt
het hout steeds verder af. Om dit
snel te kunnen repareren heeft Porion een krimpvrije houtrotvuller
geïntroduceerd die na een half uur
droog is. De twee-componentenpasta kan dan al worden geschuurd en
geschilderd.

Nieuw fietsslpt rolt
zich automatisch op

Recept

Fietstocht rond Amsterdam

Bij de keuze van vloerbedekking
is men afhankelijk van het aanbod.
Qua kleur en motief. Het zou wel zo
leuk zijn als je een zelf gekozen motief op tapijt kan laten aanbrengen:
bijvoorbeeld het familiewapen of
een winkelvignet. Dat kan nu. In
plaats van zeefdrukken of weven
wordt dan gebruik gemaakt van een
bed van naalden. De verf kan op een
tapijt worden geïnjecteerd in ieder
gewenst motief. De eenmaal ontworpen computer-tekening kan voor
elke hoeveelheid tapijt worden getaruikt. Het is volgens de Stichting
Perscentrum Woninginrichting ai
betaalbaar voor twintig vierkante
meter, omdat het bij deze techniek
niet nodig is kostbare mallen te maken. Het zelfs mogelijk de dessins
met fluorescerende verf te drukken.
De winkelier weet er meer van.

Vaak is het niet eenvoudig bij
zwaar aangetaste kozijnen de oorspronkelijke vorm terug te krijgen.
Dit is te ondervangen door een
plankje te gebruiken dat is omwikkeld met huishoudfolie. Hiermee
kan de vorm worden bepaald, terwijl
het plankje na drogen moeiteloos is
te verwijderen.

Lamsbout met spinazie
schroei het vlees dicht
Karla Dalman uit
aan beide kanten, temHoofddorp heeft deze
per het vuur, braad het
maand het recept vervlees 50 minuten, bezorgd. Ze stuurde het
druip de lamsbout reop naar de redactie die
gelmatig met de jus en
vervolgens aan het kokeer hem van tijd tot
ken en proeven is geslatijd. Haal het vlees uit
gen.
de pan, verwijder het
Heeft u een favoriet
spek en wacht 5 minurecept dat u anderen
ten alvorens het te snijniet wilt onthouden?
den in plakken.
Stuur het dan op naar
Spinazie en aardappeis
de ATV-redactie. Ons
koken. Eieren hard koadres staat bovenaan
ken, pellen en elk ei in 6
de pagina. ledere inzending die voor publikatie in aan- partjes verdelen. Smelt een flinke
merking komt, wordt beloond met klont boter in de koekepan en bak
hierin de blokjes gesneden botereen presentje.
hammen knapperig bruin.
Ingrediënten: reken voor 4 perso- Leg het vlees op voorverwarmde
nen: 750 gram lamsbout, 2 teentjes borden. In een schaal de partjes eieknoflook, l grote ui, peper, zout en ren als een waaier op de spinazie
provencaalse kruiden, 250 gram ma- leggen met in het midden de soldaatger rookspek in dunne plakken, 100 jes. De aardappelen in een schaal
gram boter, 3 pond spinazie, l kilo doen. Jus afmaken met wat heet waaardappelen, 2 eieren, 4 sneetjes oud ter en in een kommetje op tafel zetwit brood zonder korsten, 50 gram ten.
Ons commentaar: Voor degene die
boter.
Bereiding: Lamsbout aan de boven- de smaak van lamsvlees niet zo goed
kant inkerven met een scherp mes. kent, is dit een uitstekend recept om
Knoflookteentjes in dunne reepjes er kennis mee te maken. De smaak
snijden. Ui in dunne ringen snijden. van het op de wijze van Karla DalVlees inwrijven met peper, zout en man bereide vlees is erg lekker.
Vraag, bij het kopen van de lamsprovencaalse kruiden.
Knoflookteentjes in de insnijdingen bout, aan de slager om een touwtje
steken, uienringen bovenopleggen. voor het vastbinden van het spek.
Lamsbout rondom inpakken met Dit voorkomt dat je garen gaat geplakken spek en vastbinden met ga- bruiken dat niet geschikt is voor het
ren. Verhit de boter in een braadpan, braden.

Tapijt 'bedrukken'
met eigen motief

of T-shirt. De materialen waaruit de gilets worden vervaardigd, variëren van linnen, tot katoen
en zijde. Bepaalde merken brengen de vesten in

Oude liefde
roest niet. De
droom
van
veel liefhebbers is en
blijft het Jaguar E-type.
De legendarische sportwagen die vanaf
het eerste uur
een verzamelaarsobject
was voor degenen met de
dikste beurs.
Sinds kort is
er een alternatief: een kitcar,
luisterend naar de
naam Challenger E-type.

zogenaamd 'all-over ajour' en reliëfbreisels in een
zwaardere kwaliteit breigarens.
Inspiratiebronnen voor de mode van de naderende zomer zijn de landen Mexico en Spanje.
Korte bolerootjes met hoog opgesneden banden
worden gedragen op wijdvallende hemden met
kleine platte plooitjes en korte rokjes of (wijde)
broeken met een hoge tailleband. Zoals dat hoort
bij zonnige kleding, is er veel kleur. Heldere tinten voeren de boventoon en naast zwart en wit
zijn er veel prints in fellere kleuren. De korte,
nauw aansluitende blazertjes met hoofdzakelijk
korte mouwen zijn vaak voorzien van gobelinprinten. De stropdassen moeten dit seizoen breder. De tijd van de smalle, leren stropdassen is
over. Degene die de dassen van vroeger nog in de
kast heeft ontvangen, kan ze rustig weer van de

hanger halen. De stropdassen moeten nu zeker 10 tot 12 centimeter
breed zijn. De belangrijkste kleuren zijn lila/paars, oud roze, olijf
en beige. Wil je echt hip
voor de dag komen dan
is deze zomer het flora
dessin helemaal in. Terug van weggeweest
zijn de dasspelden, de
manchetknopen, daskettinkjes en mouwophouders.
Voor de ceintuurs geldt in feite hetzelfde als
voor de stropdassen. Grotere gespen, bredere rie.men en dikker leer zijn de voornaamste kennierken. Ze zorgen voor een stoer beeld die met name
op de niet meer weg te denken jeans goed te
combineren zijn.
Voor de dames komen de voile shawls weer
terug. Zijn ze dan ook voorzien van bladeren- of
landkaartendessins dan loopt men voorop in de
mode. Helemaal nieuw dit seizoen is de zogenaamde 'bandana': een klein shawltje (57x57 cm)
in katoen met paisley motief, te gebruiken in de
hals, geknoopt om een strohoedje of als pochet.

ten, kan ook die
onderdelen
rechtstreeks uit
de fabriek krijgen.
Een
beetje
knutselaar
bouwt dus grotendeels zelf zijn
eigen
E-type.
Het kost wat
tijd, maar de voldoening is groot.
Volgens de fabrieksopgave
reikt de naald
van de snelheidsmeter tot
een topsnelheid
van 240 km/uur.

Spotgoedkoop
kan het natuurlijk niet zijn,
daarvoor is het
model weer iets
te exclusief. In
eerste instantie
kost het uitgebreide basispakket vijftien mille.

Voor een beschrijving van
het E-type kunnen we zonder
schroom duiken
in het boek met
De marktwaarde
de
superlatievan een mooi
ven. Supersnel,
exemplaar
is
supersterk, suDe nauwelijks van echt te onderscheiden Challenger
echter al gauw
permooi en nog
het
dubbele.
altijd ongeëvenOver de prijs van
aard. Alhoewel
een eigenaar van
FotcVeimeuten een gaaf origineel Jaguar Eeen Challenger
type zullen we het niet hebben.
al opmerkte dat hij nu pas een échte had.
De kitcar is sinds kort leverbaar via
Vermeulen Classic Cars in KwadendamDe Challenger is uitgedacht, hoe kan
me (Zeeland) die het alleenrecht van Trihet anders, in Engeland. In feite gaat het
ple-C heeft voor de Benelux.
hier om een surrogaat E-type. De kitcar is
niet meer dan een bouwpakket, waarbij
Peter Vermeulen heeft inmiddels zelf in
deels gebruik wordt gemaakt van sloopEngeland zijn eerste wagen gebouwd die
onderdelen. De fabriek Triple-C in Engein Nederland van de RDW een typegoed-,
land bouwt op het E-type gelijkende wakeuring heeft gekregen. De Challenger is
gens. Het chassis wordt verzinkt en de
carrosserie is van polyester. Roest krijgt dus geen enke- nauwelijks van echt te onderscheiden. Op dat ene dingele kans meer. De koper moet zelf zorgen voor wielen en tje na dat hem zo speciaal maakt: de Jaguar.
overige accessoires. De Jaguars XJ6 staan in ruime
EVERHARD HEBLY
mate op sloperijen. Wie zich die moeite niet wil getroos-

TRUDY STEENKAMP

Dat zelfs het bekende witte slot
niet meer bestand is tegen handige
fietsendieven, heeft de ANWB onlangs moeten erkennen. Nu de veiligheid toch niet voor honderd procent gewaarborgd kan worden, is de
aandacht door de fabrikanten iets
verlegd naar vormgeving en hanteerbaarheid van het slot. Verta in
Vught kondigt trots de nieuwe Cycler Automatic aan, een oprolbaar
kettingslot dat 'behalve praktisch
ook mooi is'. Dit slot onderscheidt
zich van andere, doordat op het frame een cassette is bevestigd waarin
de ketting opgerold wordt. Het met
kunststof omgeven slot is makkelijk
uit te trekken en rolt zich na een
druk op de knop op als een stofzuigersnoer. Je kan het slot niet meer
vergeten mee te nemen...
De Cycler Automatic voor vrijwel
alle fietsen, kost ƒ 75,-.

Elke week A.T.V.
Elke week brengt uw krant de
pagina A.T.V. A.T.V. staat voor
Activiteiten, Toeren en Vrije
Tijd. Een pagina met suggesties voor recepten, klussen in
huis, mode, hobbies, dagjes uit
in de buurt, etc. Bovendien leest
u elke week nieuws over auto's
en accessoires.
Bel voor informatie over
advertentie-mogelij kheden
020-562.3074.

onzekere gevoel over de kwaliteit.
Elk merk en model kent zo zijn
eigen problemen en wie daar geen
weet van heeft, kan lelijk van een
koude kermis thuiskomen.
De Welke-gids helpt bij het
maken van een keus en geeft een
aantal handige tips waar u op moet
letten als u ergens de showroom
binnenstapt. De meesten laten zich
dan nog altijd leiden door de kleur
en het glimmende chroom, maar
De aanschaf van een tweedehands wie een tweedehands auto koopt,
dient iets verder te kijken. Ook een
auto kan voor een hoop
APK-sticker is lang niet altijd
hoofdbrekens zorgen. Allereerst
zaligmakend.
omdat het aanbod nog steeds
overweldigend is.
Elk automerk wordt afzonderlijk
besproken waarbij de goede en
De autohandelaren weten in veel
sterke punten in het kort belicht
gevallen niet meer waar ze hun
waar moeten stallen. De keus wordt worden. Verder ook van elk merk
en type de richtprijzen vanaf 1984.
er dan niet gemakkelijker op. Een
De gids telt 96 pagina's en kost ƒ 4.95.
ander probleem is vaak het

Wie op het punt staat een
gebruikte auto aan te schaffen
doet er niet onverstandig aan
even de nieuwe Welke-gids
over gebruikte auto's in de
boekhandel te halen. Een
handige wegwijzer in de
overstelpende tweedehands
automarkt.

In de week van 5 - 1 1 juni brengen wij als extra katern bij
deze krant Zomert(r)ips. Een bijlage in fullcolour met informatie over allerlei vormen van recreatie in de buurt. Zomert(r)ips is ook de hele zomer te koop in het verspreidingsgebied
van Weekmedia bij de losse verkoopadressen, VVV's, campings, etc.
Voor meer informatie over advertentiemogelijkheden kunt
u bellen 020-562.3074.
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AART VEER groente en fruit speciaalzaak, Grote Krocht 25, tel. 14404
Stichting Aanvullende Thuiszorg
Amstelland en Meerlanden e.o.

ICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergroottan
Particulieren verwijzen wi| naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO'S'.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,36 per millimeter.
Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort
* Weekmeüia Uithoorn, Stationsstraat 70, 1421 AA Uithoorn
o Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant,
Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezmsbode, De Nieuwe Weesper, en alle bijbehorende
advertentie-edities
ƒ6,01 per millimeter
Sluitingstijd: vrijdag 1600 uur
e Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
o Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten.
o BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven, tel 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week
Voor de betalino. ontvangt u een acceptgirokaart

Heb jij je MAVO diploma op zak (LBO op
C-niveau mag ook), maar weet je nog niet wat
7

je verder wilt gaan doen Dan hebben wij een
goed idee Je kan namelijk bij ons komen

werken als

Leerling ziekenverzorgende

(Hieronder vallen Amstelveen Ouder Amstel Mijdrecht (uitsluilend Vrouwenakker Amstelhoef en De Hoef) Uithoorn,
Aalsmeer Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarn
woude Alkemade (uitsluitend Kaageiland )
De Stichting Aanvullende Thuiszorg is een initiatief van de
instellingen voor gezinsverzorging en kruiswerk, en geeft
aanvullende zorg om opname in een verpleeghuis of ziekenhuis te voorkomen of te bekorten Het gaat hierbij met name
om terminale patiënten De aanvullende zorg bestaat uit
verplegen verzorgen begeleiden
De stichting zoekt op korte termijn

- wijkverpleegkundigen
- wijkziekenverzorgenden
- gezins/bejaardenverzorgenden en helpenden
- verpleegkundigen
die voornamelijk s nachts op oproepbasis zullen worden
ingezet Ook diegenen met een soortgelijke opleiding en/of
ervaring kunnen in aanmerking komen Voor alle functies
geldt dat ervaring met het verlenen van intensieve zorg aan
patiënten gewenst is
De stichting is voornemens een tweetal informatiedagen te
organiseren en wel op
24 mei om 1000 uur m Hoofddorp en
29 mei om 14 00 uur in Amstelveen
Indien u een van deze middagen wilt bijwonen kunt u zich
schriftelijk aanmelden bij het Groene Kruis, t a v mw N van
Vliet Postbus 89 2130 AB Hoofddorp binnen 14 dagen na
het verschijnen van dit blad, onder vermelding van datum en
plaats waar u de informatie wilt ontvangen

Raden Mas Amsterdam
Ter versterking van onze restaurantbngade
vragen wij per direct

Indonesische kelners en
opnemers (chef de rang)
Onze gedachten gaan uit naar jonge enthousiaste
mensen die op energieke wijze mee willen werken
aan het succes van dit restaurant
Leeftijd 20-30 jaar Ervaring gewenst en kennis
van de moderne talen is een vereiste
Degene die dit aanspreekt vragen wij contact op
te nemen met Ongkie Hendarsin, tel 020-854041
(weekeinde en s avonds), of Jolanda van der Hak,
tel 070-523418 (kantoortijden)
AUTORIJ-INSTRUCTEUR worden en al na 4 maanden lesgeven7 Dat kam Pak je kans bij MICHEL Opleidingen via
onze spoedcursus Geheel mondeling en gebruikmakend van
de nieuwste lesmethodes Onzejubileum-aanbieding voor de
spoedcursus is slechts ƒ 1250 Cursusaanvang 23 mei Bel
nu MICHEL voor deze speciale aanbieding Tel 020-853057
Kom naar OPEN-DAG op 20 MEI voor n GRATIS PROEFLES1

Dringend pleegadressen gezocht!
Wij zoeken pleeg- en opvangadressen voor jongeren v a 10 jr
tm 17 jr Fin verg , ondersteuning zijn geregeld Iets voor u
misschien'' U kunt contact opnemen met Freddy Douwes,
Centrale voor Pleegzorg NH/Utrecht, tel 020 - 461 461

HET PAROOL middagkrant
vraagt

Het Flevohuis is een verpleeghuis in
Amsterdam Er worden oudere mensen verzorgd die niet meer op eigen benen kunnen
staan Voor de verzorging van deze mensen

zoeken wij jongeren die de opleiding ziekenverzorgende willen volgen Gedurende de
eerste 7 maanden (de beroepsvoorbereidende
periode) ontvang je een zakgeld van f 395,- per
maand Daarna vervolg je de opleiding m de
praktijk Je verdient dan vaak meer dan het
minimum jeugdloon
Ben je tussen de 16 en 20 jaar oud, dan ben je
welkom in september
Voor informatie en/of sollicitatie kun je bellen
met mevrouw M Borgart, 020-5607868 of kun
je een briei sturen naar.
Afdeling Personeelszaken van het Flevohuis,
Kramatweg 20a, 1095 JP Amsterdam

W ij sturen je dan een informatiepakket en een
uitnodiging voor een gesprek

RES. BEZORGERS/STERS
Min. leeft. 15 jaar

Tel. 17215
Zoekt u thuiswerk
bijverdienste of hele banen?
Bel SNELVVERK
083701239220520

• Hubneksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant

S N O WWHITE
glazenwassen]
Tel. 02507-17935

Bob Schmidt

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
verzorgingscentrum

FLEVOHUIS

Wil jij straks

zieken verzorg(st)er
worden?
In september stdrt m het verpleeghuis
Dr Sdrphdtihuis een opleiding daarvoor
-\lb ie tusben de 17 en 21 |aar bent en een
diploma MAVO LBO hebt dan kan |e
tot deze opleiding u orden toegelaten
Het is een opleiding die bestaat uit
A erken en leren xour een wetteli|k erkend
diploma en ti|dens de
opleiding \erdien |e al een goed salaris
\\ i| viillun ie graag meer informatie geven of
uitnodigen voor een gesprek
Bi / i') 'ilmil ilililr
öi Sii/i'lnllllnii*
\llll Illltl

l\iv/i f ••*tnlitl j

Pi IM'Ml'l (»-|l(,l II

l o i h ^ v . \ w - t t nli

li /i li'i'ii o j o .'Oiii-i IM t.'-M

OEfl/E makelaars o.g.
Tel. 02507-12614
Tuincentrum biedt zich aan
aanleg bestrating en alle
hekwerk Tevens onderhoud
Vrijblijvend prijsopgave Le
vering alle materialen Tel
023 390815 371443 na 18 uur
i' 1 VOORDEELPARTIJEN "i
plavuizen marmer wandte
gels min afname 30 m7
Info 02940 13276 ook na 18 u

L|J
NVM

MAKELAAR

radio
stiphout
Rep. audio - video huishoud.app.
Thorbeckestraat 15
Zandvoor
Tel. 02507-13378
t.o. casino

HEDEN INBRENG van goederen v d veiling van mei
VEILINGGEBOUW AMSTELDENNIS PAPEGAAIEN
VEEN Frans Halslaan 33
A veen
Tel
020 473004 een begrip m Nederland Bel
voor gratis infoboek 020
( s Maandags gesloten )
665 7658 Inruil en fin mog
TV REPARATIE EN VIDEO
24 UURS SERVICE
Vnjbl pnjsopgave geen voor
rijkosten Evl direct bij u thuis
gediplomeerd
gerepaieerd Tel 020962603
hondentrimster

Ellen Cats
Fnedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2 B
Tel. 02507-12070
1 film
5 films

25,—p. week

Tel. 02507-12773
T k TEN CATE SURFPLANK
C36 mei toebehoren ƒ350
Tel 029084943
Diverse AROLA 4 WIELIGE
INVALIDENWAGENS m goe
de staat rijden 40 km p u ,
v a ƒ4500 Inl 020668 1168
ZAAN ESCORT
ƒ175 p u 075172123 Meis
les qevr in A dam Zaanstad

* Reserveer kaarten voor 27 • De advertentie afdeling * Wie heeft mijn'verz papie- * Wordt net als ik donateur ZEER ERVAREN SCHILDER
mei, uitvoering Hervormde behoudt zich het recht voor ren gevonden7 Mevr v Loon, van de Stichting Leefbaar
heeft nog tijd over
Kerk, Zandvoorts vrouwen advertenties, eventueel zon- tel 02507-16824
Zandvoort Stort uw bijdrage Tel voor info 02507-14177
koor, Music All In, aanvang der opgave van redenen, te
op 5657770921 n v St Leefb * Zoekt u afleiding7 Word
2000 u Inl 02507-14158
weigeren (art 16 Regelen * Wie kan mij helpen aan Zandv Inl tel 17179
foto's
van
Zandvoorts
Mudan lid van de Verg Vrouwen
* Rob Bouman kom je 17 voor het Advertentiewezen)
ziekkapel voor het samenstel* Weggevlogen onze valk- van Nu Vraag eens een
7
juni ook naar concert Zandlen van een fotoboek S v d parkiet (Peter), Gasthuishofie maandblad aan of bel met
voorts Mannenkoor7 Jouw * Wie heeft mijn groene por- Bos, tel 16438
telnr 144621»
6 Tel 17096
met verJagerskoor wordt ook gezon- temonnee gevonden
7
z papieren R v Loon, tel
gen We missen je solo
16824
•* Sabine Bruijn is 16 mei jang Hartelijk gefeliciteerd en * Nog een paar weken en
Autoverzekering welkom
bij het team Flons, dan is Hans er weer Dat
V A ƒ75 - DORSMAN
Paul, Willem
moet gevierd worden111
blijft toch goedkoper1
* Sabine hartelijk gefelici * Onze „kanjer' van een pitBel nu 02507-14534
teerd met je verjaardag Flons cher was 9 mei jarig Sylvia
Broodje Burger Vis softballteam
nog van harte Flons, Paul en
verzorgt HET HELE JAAR
Willem xxx
Schoonmaakbedrijf
door * lunchpakketten
De Witte Tornado * Piet je bent een kanjer in
* borrelhapjes
het fietsenmaken Bedankt
voor uw gebouwen
* salades enz
Jits
en kantoren
Belt u voor informatie of haal
Tel 02507-18546
vrijblijvend de folder m onze
* Prettige .feestdagen
winkel
* Sylvia nog gefeliciteerd voor 77het laatst in uw oude
met je verjaardag TZB/Flons huis Heerma, zo niet' NVH,
afd Zandvoort
* Cadeau van Radio Con Vis softballteam
nection aan alle moeders Te huur in Heerhugowaard
zondag 14 mei a s krijgt u eengez woning, 5 kam , bad- * T k Zundapp bromfiets
weer zo n fantastische uitzen k + douche voortuin 3x3, incl nieuwe helm Vraagprijs
ƒ250, evt apart Tel na 18
ding
achtert m schuur 3x3, t 18 m uur 19173
•*• Cake bestellen Rita bellen l , 6 m br, vrij uitz , c v , bosr
Cake kopen wij niet meer, omg , winkels op loopafst Hr T k a ELEKTR ORGEL, Riha
ook geen banket, want Rita ƒ525 Gevr flat in Zandvoort, Andantino, 2 manualen, voetbakt met grote pret Pa en 3 a 4 kam Tel 02507-13863 pedalen, nthmebox, vele reMa, Helen, Martin en Anneke * Te koop 2 d bruine 2 zits gisters Staat m de weg, daar
om KOOPJE ƒ400 Tevens
*• Concert Zandvoorts Man- bankjes (stof) + schommel telefoonantwoordapparaat
nenkoor, zaterdag 17 juni, 8 stoel Tel 02507-16456
ƒ50 Tel 02507-13451
uur, Herv Kerk Zandvoort
* Te koop donkerblauwe Sil- * T k a gasfornuis 4-pits,
vercross kinderwagen, m zeer met oven, wit, ƒ 65 Tel
COUPEUSE/
goede staat Tel 19545
MODEONTWERPSTER
02507-13527
heeft tijd om de leukste mo- Te koop DRUMSTEL, Aria,
dellen naar maat en eigen 7-delig, compleet Prijs ƒ 800 T k a HONDA CB 750, bj 75,
39000 km, redelijke staat
ontwerp voor u te maken, ook Tel 02507 18155
Vrpr ƒ1100 Tel 13202
veranderwerk Voor alle leef* Te koop elektrische olie- * 29-4 live op tv 6 5 herh zat
tijdsgroepen en maten
lamp ƒ45 Tel 02507-19968
Tel 02507-17370
17 juni met o a het Jager
* Donderdag 18 mei muziek- •*• Te koop gevr kleuterfiets- Chor Anchen von Tharau, The
avond TOZ Herv Kerk Aan- je met zijwieltjes, + 4 jaar Tel Holy City live Het AMK in de
NH Kerk Aanv 8 uur
17072
vang 20 15 uur Entree ƒ 5
VERENIGINGSGEBOUW
*
Te
koop
gevraaagd
droog* Er is een wonder ontstaan,
m'n zus is aan het bakken molen Tel 02507-17405
De Krocht
gegaan En het smaakt erg * Te koop gevraagd 4 autoGrote
Krocht
41, Zandvoort,
lekker, ga zo maar door, ik pedwieltjes + houten kleutertel 02507-15705 18812, voor
proef wel Groeten Anneke
tafeltje en stoeltje Tel 19649
BRUILOFTEN - RECEPTIES
* Flons is morgen jarig Har- * Te koop
hometrainer,
KOFFIETAFELS
telijk gefeliciteerd TZB/Flons z g a n , ƒ150 Tel 023* Verzamelaar zoekt helVis softbalteam, Paul en Wil- 240468
men, uniformen, medailles, mlem
* Te koop kantkloskussen, signes, periode 1940-1945
63
cm,
ƒ80,
Carmen
krulset
Foto Boomgaard
Tevens gezocht alles over de
ƒ25 Tel 16952
Bevrijding Tel 17469
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
Te koop LADA NIVA, bj eind * Volgend jaar Pasen is ieUw film op video, ƒ 1,75
'85, grijs kent Vr pr ƒ9000 dereen het haasje' Heerma,
per minuut met gratis
Tel 02507-16824
zo niet' NVH - afd Zandvoort
achtergrondmuziek
* Te koop lederen relaxfauFoto Boomgaard teuil, evt bezorgen, stereo Voor trouwfoto's
cass deck ƒ 75, vogelkooi
ook voor
Foto Boomgaard
ƒ10, 8-track/25 Tel 19081
portretfoto s,
Grote Krocht 26
pasfoto s,
* Te koop nappaleren herenreceptiefoto s
jas, maat 52 donkerblauw,
groepsfoto s aan huis
nw, ƒ 190 Tel 15416
Stotteraars weten heus wel wat ze zegsen
Grote Krocht 26
* Te koop Pfaff naaimachine
Tel 13529
WONINGRUIL
Aangeboden
willen, dus in de rede vallen helpt niet. Geef ze
van 1907 met houten kap en
* Frans en Teun van harte 18 onderdelen ƒ 125 Tel mooie nieuw flat in H lemCentrum
Gevr
leuk
huis
in
liever even de tijd om uit hun woorden te komen.
gefeliciteerd ZVM voetbal de 13781
Zandvoort Tel 023-325671
E-2 en ouders
* Te koop schommelstoel
Dat vermindert al gauw de spanning. Zo komt een
GEST KAMER TE HUUR ƒ50, kapstok ƒ75, omafiets, WONINGRUIL l v m - werkAANGEB met gebr v gr Gazelle, ƒ 100, wadjan met zaamheden aangeb flat in
gesprek vlotter op gang en gaan we elkaar ook
Den Haag, 3 kam , c v e d ,
keuken badkam , toilet v brander ƒ200 Tel- 19606
werk meisje/jongen t 30 jr, * Te koop sportfietsje voor 4 nieuwb , huur ƒ 350 m gar
een beetje beter begrijpen. Doen we dat?
Gevr woonruimte in Z'voort
ƒ395 Centrum Inl 12510
tot 6 jarige, ƒ50
Tel Tel 070-807263
* Gevr babykleding Tel 02507-19317
Informatie voor mensen met stotterproblemen
• Reflectanten op adverten18921 na 19 uur
* Te koop surfplank com- ties onder nummer gelieven
bij zichzelf, in hun gezin of naaste omgeving: 01808
* Gevr peuterkledmg Tel pleet, ƒ150, surfkar ƒ75, ervoor te zorgen dat het num18921 na 19 uur
schoolklok ƒ 125, grasmaaier mer m de Imker-bovenhoek
-15 31 of 5VS, Postbus 119,3500 AC Utrecht.
* Gevraagd gasfornuis met ƒ 15, barkruk ƒ 10, gasstel, 4- op de envelop staat vermeld
pits
Tel
19606
elektrische oven en grill wit
en dat de brief geadresseerd
Geef stotteraars.even cl c t i j cl.
Tel 19188
•*• Te koop vloerkleed ƒ50, wordt aan Centrale Orderwringer
ƒ25,
tafeltje,
teak,
afd
Weekmedia,
Postbus
* Gevraagd linnenkast en
een eenpersoons ledikant ƒ20, vouwdeur ƒ30, div 122,1000 AC Amsterdam Dit
Publikatie aanseboden door dit blad, m samenwerking met de Stichting Ideële Reclame SIHE
ds kleding mt 36'38 Inl tel voorkomt vertraging m de beTel 17481
handeling
02507 19968/023-379769
Gevraagd zelfstandige vrl
PART-TIME HULP v d och Te koop wegens verandering
GEVEL KNIKARM
tenduren Inl tel 12595
ZONNESCHERM
* Gezocht foto s van Zand- uitval 2 60 m lengte 4 00 m, 2
voort en strand in de bezet- jr oud z g a n Nw pr ƒ1250,
tingstijd Wie weet waf Tel nu ƒ 350 Tel 18618 of 20109
17469
* Te koop witte BMX crossGezocht zelfst STALLING fiets ƒ 80 + rose meisjesfiets
MAN, liefst oudere leeftijd ƒ125 Tel 17854
Tel 18393 na 19 uur
* Te koop z g a n 2-persoons zit/slaapbank, kleur
grijs Vr prijs ƒ300 Tel
1e behandeling AFSLANKEN 02507-20021
Bel onze consulente
TENNIS
Voorbeeld:
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huistel 14866
Nog enkele uren vrij
T e
ko o p b r u ids ia pO n
1
mt
raad
te
koop?
Kortom
alles
wat
u
in
de
particuliere
Inl mevr Sebregts,
* Hallo Arlette Ga er nog
*
mo d
3 8
s a 1 o n t a e 1 J
1 e uk e
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
een dag tegen aan Doe je
tel
02507-14273
r i e t e n s t o e 1 . T e i 0 2 0 - 111 .
best want je kan het1 Succes •* Teun Vastenhouw gefelici- oppas gevraagd.
en veei sterkte XXX Peka
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
teerd Je jongens van de B-2
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
* Help de Polen Stuur eens * T k 2/1 pers- Boxsprmg m Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
1
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
een voedselpakket Geen matr 90x190 nachtk en toi9
1
iedere
letter,
punt,
komma
of
cijfer
een
vakje.
adres Dat hebben wij voor u lettaf, 4 pits gasstel, pr
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Inl tel 029075235
WORDEN OPGEGEVEN.
staat Tel 18469, na 18 uur
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTANT
* Hiep hiep hoera1 Sander * T k 2 pers slaapkamer, Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.
heeft zijn typediploma1
130x190 nachtk toilettaf, voorbeeld aangeeft.
Inscopiste magnetiseuse
ƒ 200, 1 pers opklapbed ƒ 40
mevr Gerritsen Spreekuur Alles in pr staat Tel 18469,
vrijdags bij Drogisterij Ton na 18 uur
Goossend volgens afspraak * T k 3x meisjesfiets ƒ40,
Tel 12305
ƒ60 en ƒ75, brommer, op
* l v m aanrijding pi gev in knapper, ƒ 50, kinderbedje
Heimansstraat/Man Ruckert ƒ 50, twijfelaar met goede
za 11/2 11 20 uur getuigen matr 2001 ƒ125 Tel 17421
gezocht v verzekering Tel * T k
kinderwagen,
wit
01720-92141/02507 13868
skai/l bl witte streep, compl
* Koopje Fasto douchegei- met parasol, dekbed, dekser, slechts 1 week gebruikt bedovertrek, matr, lakentjes,
prachtig, / 300 Tel 13660
Prijs ƒ 200 Tel 19057
* Lidro Zandvoort bedankt * T k k t v , Philips, prima
De D 1 spelers van Zandvoort beeld ƒ 150, Sony versterker,
defect ƒ25, modem voor de
75 en hun ouders
30
* Lieve opa en oma Piers MSX met Rom Pack ƒ 75 Tel
hartelijk gefeliciteerd met jul 02507-16848
lie 35 jarig huwelijksfeest T k moederhaard, model
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
Kusjes van Simone Natascha schouw Faber 4- hogedrukkeom 13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
en Anick
tel -t- pomp, ƒ 600 Tel 18272
dezelfde week op donderdag.
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
* T k notehouten eethoek, 6
Lijsten op maat stoelen,
2 m armleuning,
Naam:
bij
z g a n Tel 16387
Of afgeven bij:
Foto Boomgaard * T k notehouten salontafel
Adres:
3-delige noten mmiset,
Grote Krocht 26 en
Queen Anne stijl Pr staat
Telefoon'
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Tel. 13529
Tel 18469 na 18 uur
Gasthuisplein 12
*
T
k
wandmeubel,
210x60,
* Meisjes voetballen ook Nu
Postcode:
Plaats:
2041 JM Zandvoort
voor meisjes van 11 15 jaar m vitrine ƒ 95 wast en fonInl 7VM Ipl
tein r 35 Tel 14104
ƒ 100 BELONING v/h terugvinden van mijn grijze Kopra
sportfiets, verchroomde spat
borlden (kapot achterlicht)
Verdwenen nacht 1 op 2 mei,
± 1 30 u Gasthuisplein Tel
15619, na 18 uur
* Aangeboden een rolstoel
voorzien van twee soorten
beensteunen in zeer goede
staat Tel 18698

Wacht
met

Henk

zeggen

als

He- He- He

Herman
ich
zie

aan u

voors telt.

Tel. 13529
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Droom-Alfa's

Alfa 2000 GTV 73, ged. gerest., compleet, te.a.b. Tel.
020-185786.

I
'JO,
1275;

Alfa 90, 2.0 L, 6-'85, 1 jr. gar.,
62.000 km., /14.950.
King-Cars 020-162504.
Alfa 90 Quadrifoglio
1-'86
/ 20.750
Autobedrijf VAN DER POUW
Tel. 02940-15110
Wij hebben enkele perfecte
Opel Kadetten in verschillende
uitvoeringen o.a. stationcars
die verkocht worden met volledige garantie onder ƒ9.000
RIVA Amsterdam-Noord b.v.
020-361153.

SS. bj. '86, üwail,
exi, 42QQD V.m. vr.

t

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

?

Cadillac

Chevrolet

Austin

Chrysler

AUTOMAAT
BMW 316, LPG, sportvelg.
525 l, 1/86, gr. metall., 120600' enz., met. blauw, bj. '85.,
km., st. bekr., FM radio.
ƒ 15.950. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.
OFF. FORDDEALER
AUTO HARMAN B.V.
v. KALMHOUT en v. NIEL,
BMW DEALER
Marktplein 13-29, 2132 DA BMW 320i
1987
Hoofddorp, inl.: 02503-13441. BMW 525 E. automaat 1986
BMW 316, 5-bak, w.w.-glas, BMW 520i met extra's 86/87
black beauty, t '85, ƒ 16.750. Weesp Tel. 02940-15231.
Rn. inruil garantie mogelijk.
Auto De Heuvel: 033-637773.
BMW 728 l automaat, blauwBMW 316, blauw, bj. '85,met 2 grijs met., LPG, sportwielen,
j garantie, Schellingwoude b.v. etc., '82, ƒ 9400. 02990-25402.
020-323600.
BMW 730, b.j. 1978, gerev. moBMW 316, LPG, w.w.-glas, t tor i.pr.st., sportvelgen, Pull'87, ƒ 19.950. Fin. inr. gar. mog. man bekl., nwe. voorvering, pr.
Auto De Heuvel. 033-637773. n.o.t.k. Tel. 075-217149.
BMW 316, t '86, sp.vlg, w.w.BMW wielen
glas ƒ 17.950. Fin. inr. gar. mog.
Auto De Heuvel: 033-620228. HOOGENDOORN Autobanden
02975-64708 of 02979-81363.
BMW 318, LPG, meta, sunroof,
t '82, ƒ 6.950. Fin. inr. gar. mog.
Maaral
Auto De Heuvel: 033-620228.
OCCASIONCENTRUM
' Vossenkoog 8, Alkmaar
BMW318I,1eeigen.,dec.'82in
abs. nieuwst., boekjes aanw. 072-624415, b.g.g. 072-617844
Officieel BMW-dealer
ƒ7700. Tel. 02968-92752.
Keuze uit 40 occasions w.o.
BMW 323i, meta, sp.vlg, w.w.- 316, 63.000 km, l.m. wielen.'85
glas, t '80, ƒ6.450. Rn. inruil 3164-drs., 61.000 km
'85
garantie mogelijk. Auto De 316, 4-drs., LPG
'85
Heuvel. 033-620228.
316, schuifd., 5-bak,verl.. ..'86
316,4-drs„ LPG, 53.000 km.'86
BMW 324 D aut., 4-d., 4'86.
BMW318i aut., stuurbekr., 7'81 316, cirrus met., 41.000 km.'87
316, rood, div. opties
'87
BMW SfiTLPG, 6'82.
6/'88
BMW 2002 Targa cabriol., 674. 316i, 18.000 km
3181,7500 km
1/'89
BEREBEIT 020-6627777.
323i, autom. BBS uitgev. ..'83
BMW 5 serie, B7, Turbo Alpina, 323i, l.m.wielen, sportuitl. ..'84
nw. motor, bj. 79, met 2 j. gar. 323i, diamantzw.; verl. enz..'85
Schellingwoude
b.v. 323i, 4-drs.; l.m.wielen .. ..'86
020-323600.
520i, 65.000 km, TRX win. .'84
BMW 520 autom., mod. '83, 520i, shadowlme, opties . ..'87
oud model bj. '80. Rjjdt 100%. 524 TD Aut.; Delphin ,.10-'86
ƒ3750 020-320657.
730i, Aut. royal blue
'87

Citroen
CITROEN BX, TRD dies., mod. Citroen VISA 11RE, b.j. 1985
'85, ƒ9950. Inruil mog.
wegens bedrijfsauto, 50.000
km, ƒ 8750, 02990-42589.
Tel. 02990-37825.
Citroen Visa super E, 11-'82,
APK, 85.000 km, wit, i.z.g.st.
Vr.pr. ƒ2500. Tel. 020-846991.
Citroen Visa 11 RE. Jan.'87.
47.000km. 1e eig. in nw. staat.
2 CV 6 5-'84
ƒ 4.200 Pr. ƒ 10.500 Tel. 020-430230.
Autobedrijf DICK MUHL B.V. KNAP off. Citroen DEALER NH
Tel. 02940-18200.
Visa 11 RE , zwart, '84.ƒ 6.700
31/12/'85 BX 19 TRD Delage- Visa 11 RE , zwart, W.f 9.900
rood 5 versn. elec. ramen, c.v. Visa Super , wit , '83 .ƒ 4.250
Visa 11 RE, blauw,'857 8.100
etc. In nieuwst, ƒ 12.950,Gar./inr. mog. BOVAG-gar. Visa 11 RE , blauw, '82./ 3.900
Maalman: 02510-12264/10478 Visa 11 RE , blauw, '837 4.900
AANBIEDING! Veerbollen op Visa 11 RE , groen, '86.ƒ 9.700
druk brengen bij de Citroen- A X 1 1 RE , wit, 48.0007 12.850
specialist in Zaanstad, compl. A X 1 1 RE , wit, 42.000./12.350
v.a. ƒ 120, met 1 jaar garantie. CX 22 TRS. zwart,'887 41.000
CX 22 TRS, zilv., '86 .ƒ 19.800
Vraag tevens naar onze inruil2 CV Club Luxe, blauw/ 6.400
auto's: 075-281193/353788.
Resta, 1989,2.000 km..ƒ 17.500
Autobedr. ZEIJINGA uw dea- Paltrokstraat 17 Zaandam
Ier. Wieger-Bruinlaan 73, Uit- 075-178051. 3 Mnd. Bovag gar.
hoorn. Info: 02975-61212.
PERFECTE BX 16 TRS, LPG, 6AXEL 1.1 '88 orig. 3600 km!! '84, el. ram., c.v. get. glas etc.,
dus gewoon als nw., vr.pr. blauw met. ƒ 9750. 020-979594.
ƒ9750,- ingeruild bij SEAT AuTe koop CITROEN GS, bj. '81,
tocentrum APC, 2e Schinkelstr.
i.z.g.st. ƒ 750,-. Tel. 020-908844
18-28, A'dam, 020-791144.
na 18.00 uur.
BX 1.4 E LPG, 6'86, BX 1.4 RE
Te koop: CITROEN CX inj 2400
9'85, BX 1.4 LPG, (kl. def.),
bj 1981 met gereviseerde mo6'85,. BX 1.6 RS 6'86.
tor 20.000 km met Bovag gaBEREBEIT, 020-6627777.
rantie, APK 3-90, electr. ramen,
BX 14, rood, 9-'88, 6500 km., schuifdak, airco revisiepap.
ƒ 18.750. Tel.: 02975-67253.
aanwezig, prijs ƒ 4.800.
BX 1.4E LPG 6'86, BX 1.4 RE Tel. 020-6647279.
9'85, BX1.4LPG(defect)6'86, Te koop Citroen 10, 19 break
BX 1.6 RS 6'86, 2 CV 6 club 1965, frans num.brd., ƒ 10.000.
4'83. BEREBEIT 020-6627777. Br. o. nr. 415-32651 bur. blad.
BX 16TRS 11-'83, APK 4-'90, T.k. 2 CV 6 Lelijke Eend. B.j.
zeer goed, ƒ7650. Tel. na 17 '84. 41.000 km. APK gek. Pr.
uur 020-233646.
ƒ 4250 Tel. na 19 u 02902-3387.
2 CV 6 3/86
ƒ 7.500
EVT. 2 JAAR GARANTIE
MEERGARAGE
Linnaeuskade 5-6, A'dam.
Tel. 020-929548.

BX 1.9 GT 4/85 ƒ16.750
Autobedrijf HANS MAFAIT
02940-13044

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag m
Het Parool
Daarnaast elke week m alle edities van Weekmedia, t w .
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Nieuwsblad de Purmer, de Zaanse Gezinsbode, de Nieuwe
Weesper
Badhoevese/Slotense/Zwanenburgse/Halfwegse Courant,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Hoofddorps
Nieuwsblad'Venneper Nieuwsblad en Zandvoorts
Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en 20 00
uur Tel 020-6658686 Fax 020-6656321
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan SHOWROOM.
Postbus'156. 1000 AD Amsterdam Afgeven kan ook. Het
Parool, Wibautstraat 131 of Rokin 110, Amsterdam
Of bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen,
Dorpsstraat 54-56. Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn.
Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 13, Zandvoort,
Gasthuisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die vóór
dinsdag 1600 uur of donderdag 2000 uur in ons bezit zijn,
worden de volgende dag reeds geplaatst Totale oplage
730000 exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25,- *
Voor elke exlra regel ƒ 1 1 , mm-prijs
ƒ 5,67
mm-prijs mst vignet ƒ 6,10
Alle prijzen zijn excl 6% BTW
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
' Tot 30 juni 1989 op deze prijzen 50% introductiekorting

Hyundai

Auto Centrum Duivendrecht :
Een nieuwe dimensie voor uw'
totale auto-onderhoud
Wij verzorgen voor u o a APK alle merken
Honda Civic automaat, '84,
Autoschade herstel
type '85, 58000km, ƒ 9750
Onderhoudsbeurten
Tel 02990-25402
mcl gratis APK
HYUNDAI service-dealer "
Honda civic, gaaf en goed,
Industrieweg 27 020-995167 i
weinig km, mcl nwe APK,
ƒ 1650, tel 020-846796
STELLAR 20GSL, m '8821000.:
Honda Civic Shuttle, 5-bak, km, wit, als nieuw, weg omst <:
w w-glas, t '87, ƒ 13950 Rn nu ƒ 18750 APC 020-791144'
inruil garantie mogelijk Auto Voor alles van Hyundai. CentraDe Heuvel 033-620228
le Auto Garage, Postjeskade
Honda CRX, 5-bak, rood, 23 Tel 121666 A'dam
schdk, t '86. ƒ22450 Fin inruil
garantie mogelijk Auto De
Heuvel 033-620228
Honda Civic, 5-bak, w w -glas, t
'89, ƒ 8 950 Rn mr gar mog
Auto De Heuvel 033-620228

T.k. ALFA 33 1.3, sept. '88,get.
las, spoiler, rad./cass., rood Met 100% ANWB rapport BMW T.k.a. BMW 320, bj. 77, APK
ALFA ROMEO 90,2.5, V6, Qua20.500, 02979-83443 na 18 u 728 l Automaat, m '84, groen- t/m mrt '90, blauw met., ƒ 2500.
drifoglio, aug. '85, kl. grij's,
Tel: 020-135731.
duurste uitvoer., 64000 km., Weg. lease-auto 1.5. sprint B.j. met, schuifdak, weinig km'ers,
extra's,
nieuwstaat, Wij POETSEN uw auto in
aantoonb. door dealer onderh., '82 APK 3-90, i.z.g.st. ƒ4.750. veel
ƒ 15.500. Met 100% ANWB rap- Showroom conditie: interieur
Tel. 020-6650804.
vr.pr. ƒ 16000, 020-843194.
port 635 CSI, '84, zilver, met natbehandeling,
motorruimte
alle
extra's,
nieuwstaat, ontvetten plus reinigen,
AUDI
ƒ35.000, 2 jaar garantie, inr., SPECIALE LDS-behandeling
fin. Dolman auto's Wilnis, tel.: (lakbescherming
gegaran02979-84102.
Quattro
deerd 12 maanden). Prijs vanaf
100 S 2.3 1/87 LPG ƒ32.500
Audi 80 bj '84 met alle opties +
Te koop BMW 2002 bj. 74, ƒ 125 excl. BTW. Informatie
Autobedrijf HANS MAFAIT
spoiler, wit m z. g. st. Vr. pr.
APK tot 18-10-'89. Prijs ƒ500. tel. 020-851020/410063
02940-13044
ƒ 17.950. 020-177301 na 16.u
Tel. 020-319640.
Zeer mooie BMW 323 l 1/84
Audi 100 CC, 5-cil, 5-bak, LPG,
Te koop 4 nieuwe velgen en ƒ 19.950. Div. opties, t '86. Rn. T.K (BMW) Rondom spoilerset kleur rood 60.000 km ƒ21.500
banden en doppen Audi 80, inruil garantie mogelijk. Auto met grill, V K.I., 3 serie tot 83, BMW 316, LPG, 8-'87, ƒ 26.500.
Autobedrijf HANS MAFAIT
1989. Tel. 020-416539.
ƒ 675,-, 02979-88077.
De Heuvel' 033-620228.
02940-13044
Te koop Audi 100 D, 5 bak, Audi 100cc, kl. d.bl., bouwjaar
1981. Pr. ƒ2000.
mei '84, APK gek tot apr.90.
Tel. 020 - 940723.
Goed onderh. vr.pr. ƒ 14.000.
Te koop Audi 80 GLS, b.j. '80, Tel.02977-26252.
T.k. Cadillac Coupé de Ville. Bj.
ANWB/APK, km.st. 120.000, Audi 80 GLS, bj. 78, APK tot 4'63. Bijz. mooie st. Grijsmetall.
Vraagpr. ƒ 1950,-.
'90., perf. onderh., geen roest,
Vr.pr.
ƒ 19.950
Tel.
Tel. 020-711854.
vr.pr. ƒ 1750. 02977-26704.
02940-19302 na 18.00.
Te koop AUDI 80 CL b.j.'81 Audi coupé GT SE 1982, alle
izg.st., zilvermet./radio, APK opties
o.a.
schuifdak.
1-'90. SLECHTS 88.000 km!!!!! 02207-14251. ƒ12.500.
Pr. ƒ 3750. Tel. 03240-38304.
Importeur Globe Master Van
Audi Coupé GT 2.2 5-'83.
UNIEK. Mooie in algen, nieuw Alle opties. Quattro model. Chevrolet/Dodge Chassis, grijs en geel kentekenbewijs, uit voorstaat. Garagegestalde Audi 92.000 km. In nieuw staat.
raad leverbaar. Bel voor info: 04404-1888, telefax. 04404-2048.
100 5 cil. CS '85 kwi. '82 antra- Pr. ƒ 14.900. Tel. 02997-3542.
T.k.a.
Chevrolet CAMARO Chevrolet pick-up, 8 cil., ds, bj.
cietgrijs metall., getint glas,5bak, stuurbekr., sportvelgen, POETSER HEEFT TIJD om uw 1981 (kent. 1984), goud met., '82, Schellingwoude b.v. met 2
nwe banden, uitlaat, schokbre- auto als nieuw te maken v.a. 4.4 ltr/8 cil. automaat, LPG, air- j. garantie: 020-323600.
kers. 90.000km. Onderhouds- ƒ75. 0°k voor tectyleren en co, Scheelstoel, telefqonbeT.k. Lada 1600 GL, b.j. '83,
boekje aanw. APK 4-'90. ƒ 7950 inspuiten. Ophalen is evt. mo- drading, 57800 miles, orig. imgelijk. Tel. 02526-75504.
port USA. Riva onderhouden, APK 3/'90, in prima staat. Vr.pr.
Tel. 020-998812.
sinds 1986 gestald geweest, ƒ2450. Tel. 02990-41500.
perfecte cond. Vr.pr. ƒ 9000 te • „SHOWROOM" verschijnt
zien in Zoeterwoude-Rijndijk na
huis aan huis in geheel •
afspraak. Tel. info: 020-448944.
Amsterdam en omgeving.
Metro Sport (1300 MG motor)
met vele extra's o.a. spoiler, Austin Metro, meta, w.w.-glas,
sportvelgen, radio, verbr. ban- t '87, ƒ 7.450. Fin. inr. gar. mog.
den, sportstoelen, z.g.a.n.,
Auto De Heuvel: 033-620228.
Autobedr. ZEIJINGA voor uw
b.j. '88, wit, 23.000 km, prijs Austin Metro Surf, w.w.-glas, t
Chrysler, Wieger Bruinlaan 73,
ƒ12.500. Tel. 020-911818.
'87, ƒ 8.950. Rn. inr. gar. mog.
Uithoorn. Info: 02975-61212.
Mini 1000 E 11-'86
ƒ8.250 Auto De Heuvel: 033-637773.
Autobedrijf VAN PER POUW AUSTIN MINI 1000, 79, APK U kunt beter MORGEN al instappen CHRYSLER ES2. 5L ini.
Amstellandlaan 1, Weesp
5 sp. LEASING ƒ929,-, 20.000 km/ 4 j.
okt. '89. Tel. 020-6624729.
Bel A'dam. 124876, de Auto-Lease-Lijn van MOTORMEIJER,
Tel. 02940-15110
OVERTOOM 116-126 A'DAM-W. * * *
* * *

BMW

Honda Civic, 5-bak, meta,
w w-glas, t '82, ƒ5950 Fin mruil garantie mogelijk Auto De
Heuvel 033-620228

LPG, 'slaaft,* met., 95.000
km. piaatjef /tO.SOD. ÖNe Mercecws^SÓ E.ibjJJir. ,., ô.' j p, tPÖ, nWsTs^'rn'pci's!;. .8.<^, ƒ U.2SO JXJQflOQO^! ..±
'
— •'

Alfa Romeo
bij Auto Hoogeveen, Hilversum
Junior Zagato, rood
72
GT 1300 Junior, rood
75
GTV 2.0, rood met
'86
Alfa 75 1.8, LPG, wit
'87
Alfa 90 TD, blauw
'85
Alfa 33 1.3, LPG, rood .. ..'86
Alfa 33 1.3, rood
'87
Alfa 33 1 3, blauw
'86
Alfa 33 1.3SSportw„ rood.'89
Peugeot 205 GTI 1.9 rood .'88
PRIMEUR- Alfa 33 1.3 S
Squadrabianca
'89
5 en 6 mei: op alle
nieuwe Alfa's gratis verlagen!
AUTO HOOGEVEEN
26 jaar dé Alfa Romeo-dealer
van 't Gooi. Koninginneweg 87
Hilversum, 035-41054
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T.k. Citroen BX nov. '85, APK
dec. '89, 87.000 km., pr.
ƒ9.250. Tel. 02975-61199.

CITROEN 2CV6, '83, l.blauw, T.k. Citroen CX Pallas, autom.,
mooi en goed, 48000 km, '85, open dak, radiocass. op
ƒ3250,-. 023-272918.
slee. APK gek. Tel. 02908-3231.
CITROEN ATHENA 1981,
T.k. Citroen CX 25 GTI autom.
APK 3-'90. Vr.pr. ƒ 1500.
1986, 67.000 km„ ƒ21.000.
Tel. 020-907050.
020-841406.
CITROEN BX, 16TRS, aug.'84 T.k. Citroen GSA, B.J. '80, APK
rood, 78.000 km. ƒ8500. gekeurd., in goede staat.
023-272918.
ƒ 1600. Tel.: 020-226243.
Citroen BX 1.9 R diesel, wit, 5 T.k. Citroen Visa Club, b.j. okt.
drs., dealer onderhouden, wei- '81, kl. blauw, APK tot apr. '90,
mg km, '84, vr.pr. ƒ9950. vr.pr. ƒ 2250. Tel. overdag 02002993-58281.
5942968 na 20 uur 020-103763.
CITROEN BX, LPG, mei '86, Tk pracht Citroen BX TRS m.
lichtblauw, nw.st., ƒ11.500,-. 84 ƒ 6950,- m.el.schuifd. nwe
023-272918.
bnd.uitl, APK 8/89 020-968216
Citroen CX 2.5 I.E. Palace, ex- V. part. Citr. Visa, zuinige 4-cyl.,
notaris auto, bijna 85. Vrpr. '80, nw. motor '86, i.z.g.st.
ƒ6950. 02993-68281.
Tel. na 19.00 u.: 020-904753.
Citroen Dyane. B.j 9-'81. l.g.st. Visa (2 cyl.) rood, 43.000 km, 4
APK 11-'89. 1e eig. 77.000km. '86-12 mnd. garantie, ƒ7.950.
ƒ2100. Tel. 02990-28949.
Autob. Zuidwijk 020-6629517.
Citroen Visa II 11 RE half 86 Voor hobbyist 2CV6-Charles40.000
km
ƒ8.250. ton, bj.'SI, 86.000 km., rijdt
tel.02907-3455.
goed, t.e.a.b. 02990-34065.

Daihatsu
Daihatsu Charade Turbo dsl,
AUTO GUIT
Van uitv., bj. '87, 2 j garantie.
Schellingwoude
b.v. Daihatsu-dealer, ruime keuze
in nw. en gebruikt, APK-stat.
020-323600.
klaar terwijl u wacht, onderdeZwarte
Daihatsu
Charade len etc. Parklaan 129, Haarlem
blackjack, nov. '88, slechts Info. 023-312450
7800 km.
Charade aut., wit, 18.000 km, 6
Mitsubishi-Saabdealer
Jorntsma, Wagenweg 10, Pur- '88-12 mnd. garantie, ƒ 16.250
Autob. Zuidwijk 020-6629517.
merend, tel. 02990-23741.
•SHOWROOM", de nieuwe autorubriek
m Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex. Tel 020-6658686

Fiat

ESCORT Laser, 5 versn., bj
'86, i.z.g.st., nw, APK ƒ9950
Tel. 02990-37825.

Rat Panda 45, mod. '84, nw., Te koop Rat Ritmo 85 S APK
nov '89, B.j. '83 Vrpr. ƒ3250.
APK, puntgaaf, ƒ3950.
km. 80000 Tel. 020-475569.
Tel. 02990-37825.
127 1050 CL, 5 versn., 48.000 Te koop Fiat Ritmo 79 Prijs
km., m '85, 1 jr. gar., ƒ5950. ƒ1.000. Afz: Bert Geuchies,
L.v. Kranenburg 215, Tel 020King-Cars 020-162504.
5484223-K303
Fiat 127, bouwjaar 1978, APK
tot april 1989. Vraagprijs ƒ 750. T.k. Fiat 127 voor onderd
ƒ200. Tel. 020-974317
020-126696.

Ford 1 61, 4 drs , blauw, bj. '84,
met 2 j garantie. Schellingwoude b.v. 020-323600

Rat 127 Super 900, m '83, 5
bak, 3-drs., orig. 84.000 km,
geen roest, mooi, APK, ƒ 3250.
075-700763.
Fiat 600 b.j. 1973, rood,
APK 11-'89. Pr. ƒ1750.
Tel. 020-183391 na 19.00 uur.

T.k. Fiat Panda 45, 02/'82,
81.000 km, nwe remmen, vr. pr.
ƒ1100. Tel- 075-170249.
T.k. Rat Panda 750 L, groen,
3000 km. juni '88. ƒ 10.500.
Tel. 020 - 909028.

T.k Fiat Ritmo, bj 79, APK tot
Rat Panda 34 kleur: blauw bj maart '90, vraagprijs ƒ 1300.
mei '85. APK t/m mrt.'90. Pr.: Tel. 075-176625
ƒ4900. Telf.: 02503-35607.
T.k.a. wegens omstandigRat Panda 34, iets moois, roest heden slechts acht maanden
vrij, eind '83, trekh.-t radio, APK oude FIAT PANDA (Jolly/750),
helblauw/geruite stoffen bekl.
12-'89. ƒ3950. 02981-1852.
8000 km (b.j. aug 1988).
Rat PANDA t.k. bj. april '86.
Lichte beschadiging portier.
Vraagpr.
ƒ8000.
Tel.
Incl. Blaupunkt Stereo radio/
020-930117 na 18 u.
cassette, antenne, etc. ƒ 9 450.
Rat Regatta 85 S, LPG, meta, G.Dales, Tel. 020-276566 tst. 32
5-bak, i.st.v.nw., t '86, ƒ 7.950. of (020)-851351 (K.419).
Rn. inruil garantie mogelijk.
Uno 45 Super, 5 versn., 42.000
Auto De Heuvel: 033-620228. km., 1 jr. gar., ƒ 13.950.
Rat Regatta 85 S, 5-bak, sun- King-Cars 020-162504
roof, t '85, ƒ6.950. Rn. inruil
Uno SX 1500 inj. 6-'88/ 19.800
garantie mogelijk. Auto De
Autobedrijf DICK MUHL B.V.
Heuvel: 033-637773.

Ford TAUNUS 1.6, bj
i.zg.st, ƒ3450
Tel. 02990-37825

'82,

Escort 1100
1-'86
Escort 1100 CL . . . . 8-'86
Escort 1100 L
2-'84
Escort 1100 L . . . . 10-'82
Escort 1100 L 5 drs . 1-'86
Resta 1100 sport. .. .4-'87
Resta 1100 L . . . 10-'83
Escort 1300
3-'84
Escort 1400 CL
. . . . 4-'86
Escort 1400 CL .
.. .5-'87
Escort 14'00 CL ...
4-'87
Escort 1600 L
1-'86
Escort 1600 L Kombi .. 4-'82
Escort 1600 CL . .. .10-'86
Orion 1600 L
12-'85
Orion 1600 L
6-'85
Sierra 1600 3-drs . . . 1-'84
Sierra 1800 5-drs .
.. 6-'86
Sierra 1600 3-drs
5-'84
Sierra 1600 3-drs . . . .10-'84
Sierra 2000 CL 4-drs . 4-'87
.Sierra 2000 SP 5-drs . 6-'88
Scorpio 2000 CL ...
. 5-'87
Taunus 1600 L ...
.11-'82
OFFICIAL FORD DEALER
AUTOBEDRIJF VAN NES BV
Hogeweyselaan 97 Weesp
Telefoon 02940-15443

Rat RITMO 60, apr. '84, 3deurs, bordeauxrood, APK apr.
'90. Vr.pr. ƒ 5600, 02990-37110
Rat Ritmo 60 S, meta, w.w.glas, t '85, ƒ7.450. Fin. inruil
garantie mogelijk. Auto De
Heuvel: 033-637773.
Rat Ritmo 60 CL. B.j. '87, wit,
36.000 km. 5 drs. ƒ 11.000.
Tel. 020 - 367472.
Fiat Ritmo 60CL, bj. 1983,
ƒ 6650. Riva Amsterdam-Noord
b.v. 020-361153.
FIAT RITMO 65, br. metall., 5bak, bj. '80, APK 9-'89, i.g.st.
Pr. n.o.t.k. Na 18 u. 020-760487.
FIAT SPECIALIST
Biedt aan: Panda's en Uno's
v.a. '84 t/m '87 met Bovag gar.
Uselstraat 69-73 bij Churchillln.
nw. zuid. Tel: 020-6624729.
FIAT UNO 60 S, 5-'86, 1e eig.,
51.000 km, APK 5-'90, abs.
nw.st., ƒ9950. 02977-29992.
FIAT Uno 6.0 S, mei '86, 30.000
km, wit, ƒ 10.950,- in prima
staat, inruil en financ. mogelijk.
Autobedrijf Compier, A. v d.
Meerweg 1-3, 1191 EC Ouderkerk a.d. Amstel, 02963-1325.
Rat Uno, '89, ex demo auto,
wit, type 45, met 1000 fire moter, ƒ9950. 02993-68281.
FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.

Ford Taunus 2 O luxe stationcar Honda Oumtet, 5-bak, 5-drs, T k Innocento, bj '81, APK 12w w -glas, t '84, / 7 950 Fin m- 1-'90, lief klem autootje, als
M '82 ƒ3750 023-272918
ruil garantie mogelijk Auto De nieuw
Vraagprijs
ƒ 1950
Ford Taunus station '81, auHeuvel 033-637773
02990-30529
tom , LPG, trekh , APK 4-'90,
Honda Qumtet m '82, automat,
ƒ4000 Tel 020-943706
rood metallic, heel mooi, nwe
Ford Transit 100 Van 1985, APK, ƒ 3950 075-700763
laadverm 1160 kg 70 000 km
l pr staat ƒ 6 500. 02903-3228 Pracht gave Honda Civic 5 drs Isuzu gesloten bestelauto, bj
station m 82 ƒ 3450 nwe bnd '85, met 2 j garantie SchellingGranada 2, 8 cilm , autom.,
uitl APK 10/89 020-968216
woude b v 020-323600
schdak, brons, APK, m 80
ƒ3750 020-320657

Isuzu

MUSTANG Cobra, fast back
autom , brons met, super snel,
m 81 ƒ4750 020-320657
Scorpio 2 O i GL '85 ƒ 18 950
Sierra 23 D '86 ƒ 15950
Sierra 2 3 D combi '87, 23 950
Sierra 2 O laser LPG ƒ 10 950
Gar /mr
mog BOVAG-gar
Maalman- 02510-12264/10478
SIERRA 20GL, 5-drs, LPG,
antr.gnjs met, '84, nw st
ƒ9850 020-791144.
Taunis combi, 1 6 L, 78,
12
mnd
APK,
ƒ750
02521-15340.

Jaguar/Daimler

THEO KOELMAN
JAGUAR SPECIALISTEN
inkoop-verkoop-onderhoud
Fagelstraat 71 A'dam,
tel 020-843743

Jeeps/Terreinwagens
SAMEN naar het buitenland, me, my girl and 2M3 luggage dat
kan met JEEP CHEROKEE 4WD 5sp 2 IL DIESEL-Turbo
Perfect LEASING, 20000 km, 4 jr ƒ 1 398 excl BTW
Bel Amsterdam 124876 de Auto-Lease-Lijn van MOTORMEIJER

ƒ3950 020-851020/410063.

Lada

Taunus 21, b.j '80, wit, zwart
skai dak, pracht auto, geen
ƒ 7000
APK (voorruit gescheurd), 1200 S 8/86
1200 S met LPG, 5/85/ 5750
ƒ 1500,-. Tel. 02990-29734
2105 GL 4'86
ƒ 7.750
Te koop Ford Resta 1985, nw. Samara 1300 3/87
ƒ11950
model, kleur zwart, open dak,
Samara 1300 12/86 ƒ 11 500
trekh, APK,2-'90 Prijs ƒ8950 1200 3/87
ƒ 7 750
Tel 020-420940.
EVT 2 JAAR GARANTIE
T.k.Escort 1.6L,nov. '83, bord- 1200 S 4 '84
ƒ 4 250
rood-met., 73.000 km, i z g.st, 1200 S 9 '84
ƒ 4750
vr.pr. ƒ8750 Tel. 020-910504.
LADA MEERGARAGE.
Linnaeuskade 5-6, A'dam
T.k Ford Capn 2 3 S, 6 cyl, m
Tel 020-929548
79, rood, gekeurd t/m 3-'90,

Wegens vertrek naar Buitenland Fiat 127 1050 CC, 1986
APK 27700 KM. ± ƒ8250. Tel. Regatta 85 S, 5 versn., get.
Autobedrijf Hagenaar BV
glas, m '85, 1 jr. gar., ƒ8950.
020-6627044.
King-cars 020-162504.
Panda 34 3-'85
ƒ 6.950
Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Panda 34 3-'85
ƒ 5.950 RITMO 70S, 5-d., m'84 Ipg zilv.Telefoon 020-71 34 57
Panda 750 L 5-'86
ƒ 8.250 met., moet aan gewerkt worPanda 750 CL 8-'87 ƒ 10.250 den ƒ 2950 APC 020-791144
Er is al een FSO met 3 jaar garantie va ƒ 10499,- mcl. BTW
Panda 4x4 3-'86
ƒ 14.950 Super mooie Fiat Panda 34,
U kunt ook terecht voor occasions
Panda 45 CL 8-'85 ƒ 6.750 orig. '86, wit, radio, ƒ 7250. In
Uno4510-'86
ƒ11.250 absolute nieuwstaat. Inruil moUno 45 Rre 1-'87
ƒ13.950 gelijk.
De
Vries Auto's.
Uno 60 S 3-'86
ƒ12.250 023-336376/375198. Op de 2e
Ritmo 60 L 3-'87
ƒ 13.500 Pinksterdag geopend.
Biesheuvel
Tipo 1-4 DGT 6-'88 ƒ23.750
PANDA 1000S meest luxe uitv.,
Croma Turbo diesel
Honda
Haarlem
1-'87
ƒ32500 eind '87, zilv.gnjs met., nw.st.
Delftstraat 34
ƒ
9950.
ingeruild
bij
SEAT
AutoAutobedrijf CASPARUS B.V.
Julianalaan 295
centrum APC, 2e Schinkelstr.
Casparuslaan 1 Weesp
18-28, A'dam, 020-791144/
Tel. 02940-15108
C.R.X Coupé 1 5 Inj. zwart
1986 ƒ22 900
711635.
Dvic 1300 L. Autom. blauw
1986 ƒ 16 500
Civic 1300 L. 3 drs rood
1987 ƒ 16900
Civic 1300 L. 3 drs beige
1986 ƒ 14 500
Civic 1300 L. Autom. zilve.
1983 ƒ 6500
Integra 1.5 L 5 drs. beige
1986 ƒ 17 900
Resta 1.1 1-'88
ƒ16.500 Ford Resta CL, '87, 1.1 L,
1985 ƒ 15 900
metall.
Tel. Accord 1800 EX. 3 drs blauw
Autobedrijf VAN DER POUW lichtgroen
Accord 2000 EX 4 drs. beige
1987 ƒ 26 900
02977-24487.
Tel. 02940-15110
Accord 20 Inj 4 drs grijs
1987 ƒ 25 900
Ford
Granada
2.3L
m.
83,4-drs.
Resta 1.1 L, beige, m 79, APK
Austin Metro Surf zwa;t
ƒ 7 900
ƒ3.950.
Tel.02907-3455.
t/m 5-'90, 45.000 km. Prijs
Peugeot 205 GR 5 drs. wit
1986 ƒ 14 900
ƒ1650. 020-851020/410063.
1984 ƒ 7900
Ford MUSTANG 79 mgev. '87 Toyota Tercel 3 drs groen
1982 ƒ 5 900
Resta 1.1 L, beige, m 79, APK z.g.a.n., 38.000 km., ƒ4500 Opel Rekord (L P.G ) rood
10-11-12-13 mei as. GROTE HONDA SHOW'!'
t/m 5-'90, 45.000 km. Prijs Tel. 075-163712
diverse voordee^aanbiedmgen, o a
ƒ1650. 020-851020/410063.
Ford Sierra 1.6 GL combi, LPG,
NIEUWE HONDA'S uit onze voorraad
Ford Escort 1.1. Laser, 5-bak, meta, t '84. ƒ 12.950. Rn. inruil
OUDE PRIJS!!!
meta, w.w.-glas, t '86, ƒ 11.750. garantie mogelijk. Auto De
Fin. inruil garantie mogelijk. Heuvel: 033-637773.
Tel: 023-319349.
Auto De Heuvel: 033-620228. Ford Sierra 1.6 Combi de Luxe,
Ford Escort 1.3 Laser, meia, meta, t '84, ƒ 12.950. Fin. inruil
HONDA Accord 1 8 EX, 4 drs,
w.w.-glas, 5-drs, t '86, ƒ 12.950 garantie mogelijk. Auto De Accord 1 6 11-'85 79000 km okt. '85, 63000 km, ƒ 14950
OFFICIAL FORD DEALER
Rn. inruil garantie mogelijk. Heuvel: 033-620228
Autobedrijf Compier, A v d
AUTOBEDRIJF VAN NES
Auto De Heuvel: 033-637773. Ford Sierra 1.6 L, 3-drs, LPG,
Meerweg 1-3, 1191 EC OuderHogeweyselaan 97 Weesp
kerk a.d Amstel, 02963-1325
Ford Escort!.3 GL. B.j.'81 APK 5'86. BERENBEIT 020-6627777.
Tel. 02940-15443
8-'89, 92.000 km. Rood. Lichte Ford Sierra 1.6 Laser, 5 drs.,
Civic 3 drs, '81, groen met, Honda Accord 3 d , 4'81
schade deur. Pr. ƒ5500. LPG, 2 j. garantie, bj. '85
ƒ2250
techn. perfect, nwe APK
02979-87515 na 17.00 uur.
Schellingwoude
b.v. ƒ2450. APC 020-791144.
BERENBEIT 020-6627777
FORD Escort, mei '81, blauw 020-323600.
HONDA Accord, '81, LPG, pas
met., gave auto, ƒ 4500,-.
Ford Sierra 2.0 CL, 4-drs, Segekeurd, 4 drs , absoluut goed,
023-272918.
dan, 5-bak, meta, t '89, 18.000
ƒ2450, 075-158811 na 17 u
ƒ10.450
Ford Escort RS 2000 b.j. 1980, km, ƒ 21.950. Rn. mr. gar. mog. Civic 1.3 L 7-'84
Honda Accord Aerodeck, 5Civic
1.3
L
1-'84
ƒ
9.750
rood, erg snel. Div. extra's; RS Auto De Heuvel: 033-637773
ƒ 18 750 bak, stuurbekr, meta, airco, t
velgen, sport* koni's, Sebring Ford Sierra 2.0 Laser, m '85, Civic 1 3 L 4-'87
Civic 1.3 L aut 5-'84 ƒ10750 '87, ƒ 19950 Fin mr gar mog
uitl. ƒ 7500. 020-472818.
met spoiler, trekhaak, radio Civic 1.3 L aut 1-'86 ƒ15450 Auto De Heuvel 033-637773
Ford Resta 1.1 79 APK 9-'89, cassette, elect. antenne en Civic Sedan 1.6i 2-'88/ 27500 Honda Accord deluxe '87,
deurlock, schadevrij,
geen CMC Shuttle 1 5 4-'87/ 20.750
Rijdt prima, ƒ 1450,
5 versn , blauwmet Nieuwst
roest, zeer mooi, orig. 68.000 Intrega 1 5 1-'87
Tel. 020-6642263.
ƒ 18.450 ƒ21 950 Gar mr mog
km, APK, ƒ 10.750.075-700763 Intrega 1.5 4-'87
ƒ19950 BOVAG-garage
Maalman
Ford Resta 1.1. Festival, meta,
ƒ 27.950 02510-12264 10478
w.w.-glas, t '84, ƒ 9.950. Fin. in- Ford Taunis, '81, APK '90, 6 Accord 2 Oi 7-'86
ƒ12950
ruil garantie mogelijk. Auto De cyl., stuurbekr., rood met., 4 Accord 3-drs 6-'85
ƒ19450 Honda Accord Sedan 2 O luxe,
drs., trekhaak, ƒ2950. Tel. Accord 1 6 4-'86
Heuvel- 033-637773.
24750 1986, 1e eigenaar, perfecte
02993-68281. Gar. + inr mog. Accord 2.0i 10-'86
Ford Resta 1.1 Bravo, meta,
Accord Aerodeck LPG 20i 1- staat, ƒ 19500 01713-16273
w.w -glas, t '82, ƒ 5 950. Fin. in- Ford Taunus 16 Bravo, schdk '88
Honda Civic 1500 GTI (CRX
ruil garantie mogelijk. Auto De pullman meta t '83, ƒ 7 950.
ƒ31450 motor), m'86, 57 000 km, wit, l
Fin. garantie, inruil mogelijk Accord Aerodeck 3-^ 26 750 metalen velgen 205 banden,
Heuvel: 033-637773.
Auto De Heuvel: 033-637773
HONDA
WEESP veel extra's Deze auto moet U
Ford Resta 1.1. Festival, meta,
Hogeweyselaan 201
ven, 1e eig, ƒ16500, 2 j gaw.w.-glas, t '85, ƒ 10.950 Fin. Ford Taunus 16 L, bj. 77, APK
WEESP
rantie. inruil, fin Dolman auto's
inruil garantie mogelijk Auto 29-8-'89, rad./cass., rijdt goed,
vr.pr ƒ650 020-922670
Tel 02940-17673
Wilnis. tel 02979-84102
De Heuvel- 033-620228

Holdinga B.V.

Tk goede LADA 1500 station
'80 1150,- m sunroof nwe bnd
uitl APK 4/90 020-968216
T k LADA 1200 S, LPG, 15000
km,
1 j r , ƒ6500
Tel
020-961595
T k Lada 2107, bj 11-'85, pas
grote beurt gehad Kl groen,
25 000 km Prijs ƒ 4500
Tel. 020-319038

T k LADA NIVA 2121, eind'85,
2105, bj. 6-'83, opknapper, gr kent. Vrpr ƒ9000, extra m
kangoeroerek 02507-16824
ƒ950 King-Cars 020-162504.
T k 1200 S, okt '83, 70000
Lada 1200 S '86 GAS, rood
In zeer goede staat ƒ4750 km , APK nov. '89 ƒ 1400
Tel 02995-4988
Tel. 02507 - 13889
WESTDORP, voor uw nieuwe
Lada 2104 combi, w w -glas, t of jonge Lada-Keur-Occa'86, ƒ6450 Fin mr gar mog. sion Weekaanbiedmg
Auto De Heuvel 033-637773. Lada 1200 S, robijn rood,
28000 km, mei '85, ƒ5000
LADA 2105 GL, 1985, 28000
Natuurlijk met BOVAG-garankm, ƒ 6750 Riva A'dam-Noord
tiebewijs tot 1 jaar Ga mderb v. 020-361153
daad eens kijken aan de
LADA 2105 GL, mei '83, APK Adm de Ruyterweg 398,
mei'90, technisch zeer goed Adam, tel 020-825983
Tel. 020-6624729
WOLFS Ladaspecialist b a 5x
Van 1e eig. Lada 2105 1,3. B j
5-'84 43.000km. APK t/m
6-'89. ƒ 3500 Tel 02993-65599
na 20 00 uur

1200 S, '83-'87, 6x 2105/2107,
,'83-'87,6 mnd garantie met Bovag Inruil en financ mog
Noordermarkt
22, A'dam,
020-241575

Lancia
Prisma
Prisma
Thema
Thema

8-'86

1600 6-'84
ƒ10950
1500 5-'85
ƒ 11 950
IE Turbo 1-'86 ƒ 27 500
Turbo diesel

Lancia Thema IE, '86, 61 000
km orig , m nw s t , nw pr
ƒ55000,
nu
ƒ18900
02990-25402

ƒ 29.750 Lancia Ypsilon 10, fire,'7-'86,

Autobedrijf CASPARUS B V
Casparuslaan 1 Weesp
Tel. 02940-15108

grijs met, alcant int, i z g s t ,
56 000 km, ƒ 9 750 02945-4833

THEMA TURBO DIESEL 1986,
98 000 km , div accessoires
ƒ26950 Tel 02975-62020

Land-/Rangerover
Range Rover-Van, grijs kenteken 11-78, groen, LPG, getint
glas, overdrive, elektr schuifdak, leren bekleding, trekhaak,
APK tot 4-'90, m zeer goede
staat, v r p ƒ9750,-. mcl BTW,
inruil mogelijk 02968-92915

Honda

Ford

'n excellente Jaguar dealer
„KIMMAN-AMSTERDAM"
Stadhouderskade 100 + Gernt
v d. Veenstr 118 Info 764080

Autobedr ZEIJINGA, WiegerTaunus 1 6, 11-'81, nwe APK Brumlaan .73, Uithoorn Off Te koop Jeep Willys MB 1943
en Trailer Dodge WC 52 Beep
keuring, in perf s t , 1 jr gar., dealer Info 02975-61212
ƒ3950 King-Cars 020-162504 DUTCH Off-Road Association, 1945 020-797125
Postbus
Taunus 2 O L, 5-drs combi, m Terremauto Club
'82, APK t/m 4-'90, orig 1e eig 9042, 1006 AA Amsterdam

Escort 1.3 L, 3-drs. combi, m
'82, APK t/m 5-'90, in perf st.,
Wegens omst. t.k. Fiat Regata ƒ5250. 020-851020/410063.
85 S, LPG, b.j '85, 89000 km.,
Escort 1.6 GL (XR3 uitv.)
bl„ APK 3/90, pr. ƒ 9900,-. Fiat
7-'84, ƒ12950
Ritmo 75, LPG, b.j. 79, APK LOMMERSE AUTOMOBIELEN
3/90, open dak, 5 versn., g. rst,
02526-87255.
vele extra's, 5 al. velg.
ESCORT L 5 drs, '81, groen
Pr. ƒ2900. Tel.:020-970248
met., perf. staat, ƒ5450,Wij hebben weer div. UNO's APC, 020-791.144/711635.
ingeruild tegen scherpe prijESCORT L Bravo 1.1 nov. '85,
zen! Kom snel en doe uw voorzeer veel extra's., erg mooi vr.pr. ƒ2950. Zien is kopen.
deel bij SEAT AUTOCENTRUM Tel. 020-412277 na 17. 00 u.
Info M. v.d Kroon, tel 020APC, 2e Schinkelstr. 18-28,
5637652 (kant. u.).
Tk mooie Ford Taunus 2.0L
A'dam, 020-791144/711635.
T.k. Ford Escort Laser '84,
6/81 2450,- m.schuifd in
Panda 34, '86, kl. wit, 34.000 perf.st. APK 5/90 020-968216
70000 km., APK dec. '90,
km.,
APK, '
ƒ6.250.
ƒ8500 met sunroof
T.k. Taunus 1.6 aut., b.j. '80, Tel. 02975-68632
02521-15340.
APK '90, i.z.g.st., div. ace., v.p.
Panda 45 S, beige, m '82, APK ƒ1650. T. 020-823023, na 18 u. T k. FORD RESTA 1 1 luxe, bj
'83, blauw met., perf. staat,
t/m 5-'90, in perf. st. Prijs
T.k wegens sterfgeval Ford ƒ6950. Tel. 075-283311
ƒ3750. 020-851020/410063.
Sierra 2 L, 5 drs, okt. 86, 52.300
Panda 750L, wit, 6 '88,12 mnd. km. ƒ 16.750. Tel. 02206-2039. T.k Ford FIESTA 1300 S, 79,
garantie, ƒ 8.250. Autob. ZuidAPK tot 5-'90, 95.000 km
Van 1e eig. Ford Escort 1.3 GL ƒ3200. Tel. 02990-38688
wijk 020-6629517.
3-'81. KEURIGE AUTO. APK
T.k. Ford Granada. B.j '83.
PAULUS TOL B.V. gek. Tel. 02908-3231.
R. Brinckman. Tel. 020-848910
Voor een gebruikte Fiat
T.k. Ford Taunus 1.6 Bravo '82. na 17.00 uur
met BOVAG garantie
Automaat APK 4-'90. ƒ4750.
T.k. Ford Sierra 2 It Laser van
Julianaweg 192, Volendam
Tel. 020 - 976875.
part. B j. '85 ƒ 14.000
Tel. 02993 - 63268.
Wij POETSEN uw auto m
Tel. 02977 - 27959
REGATA 85 S '85 met. groen,
Showroom conditie- interieur T k Ford Taunus 2L combi,
open dak ƒ 10.900,
natbehandeling, motorruimte d b l , LPG 4-82 vrpr ƒ4500.
REGATA 70 '86 met gas, met.
ontvetten plus reinigen,
Tel.02507-17860
blauw ƒ 10.500, UNO diesel 5 d.
SPECIALE
LDS-behandeling
luxe met. blauw ƒ 12.500,
(lakbescherming
gegaran- Voor de liefhebber, Ford 500
PANDA 750 L'86 rood ƒ 7900,
deerd 12 maanden) Prijs vanaf Fairlme '62, 6 cil, i z g st.,
PANDA 1000 CL '86 donkerƒ 125 excl. BTW. Informatie
ƒ 7.450. Fin inr. gar. mog Auto
rood ƒ8900, PANDA 1000 CL
tel. 020-851020/410063
De Heuvel- 033-637773.
'87 zwart ƒ 10.500. Rat dealer
D. van der Wal B.V., WeteringFSO
straat 2, 1431 BC Aalsmeer.
Tel. 02977 • 25230.

Tel. 02940-18200.

Innocenti

Mazda

Mazda Ludriks
929
626
626
626
626
626
323
323
323
323
323

Sedan 3 Oi V6 ABS. '89, antr met, schuifd
Sedan 20 12V GLX, '89. blauwmet
Sedan 20 GLX autom , '87, groenmet
Sedan 20 GLX, LPG. '86, blauwmet schuifd
Sedan 20 GLX LPG, '85, zilvermet, schuifd
Coupe 1 6 GLX '85. blauwmet
HB 3-drs 1 3 LX. automaat, '87. blauwmet
HB 3-drs 1 3 LX, 5 bak, '87, 49000 km
HB 3-drs 1 3 GLX, 5 bak, '86, 30000 km
Sedan 1 3 LTD 5-bak, '85, zilvermet,
Estate 1 5 SDX, 5-bak, '84, wit, LPG

ƒ 57 000
ƒ30900
ƒ 20 900
ƒ 16900
ƒ 14900
ƒ 13900
ƒ 17 750
ƒ 16900
ƒ 15250
ƒ 11 750
ƒ 8950

Amsteldijk 52. Amsteidam, 020-799569 791523
Polderweg 98-100, Amsterdam, 020-944155944157
Mazda 626, 2 0 GLX dsl 84
groenmet 5 versn , van 1e e.g ,
ƒ 10950 Gar/mr mog
BOVAG-gar Maalman 0251012264'10478, info zo 14-16 u
Mazda 626, 2 O GLX dsl '86,
zilvergr met,
zeer
compl
ƒ 15950 Gar 'mr mog
BOVAG-gar Maalman 0251012264'10478I, zo info 14-16 u
Mazda 626 GLX 2 O Diesel. 5bak, meta, elect ram , centurg. t 87. ƒ15950 Fin inruil
garantie mogelijk Auto De
Heuvel 033-637773
Mazda 626 GLX 2 O coupe, 5bak, electr rm , meta, eenver,
t '84, ƒ 11 950 Rn inruil garantie mogelijk Auto De Heuvel
033-637773

Mazda RX 7 10-80 v.it APK
Airco, lm velgen nwe uitlaat ->afdichtingen T voorremmen
Dure Philips stereo Vr pr
ƒ11500 Tel 020-335279
Wij POETSEN uw auto m
Showroom conditie interieur
natbehandeling
motorruimte
ontvetten plus reinigen
SPECIALE LDS-behandeling
(lakbescherming
gegaran
deerd 12 maanden) Pri|s vanaf
ƒ 125 excl BTW Informatie
tel 020-851020410063
Mazda 323 1 3 LX, 5-bak w w glas
Hatchback,
t
'87
ƒ 15950 Fin mr gar mog
Auto De Heuvel 033-637773

Mazda 323 4 drs , zilver met
nov
81,
ƒ3900
Tel
Mazda 626 GLX 20 Hatch- 02990-25402
back LPG. meta, elect rm , t
'87. ƒ 15 950 Rn garantie inruil MAZDA 323 Noblesse Sedan
'82. met groen zeer mooi
Auto De Heuvel 033-620228
ƒ5950, 023-272918
MAZDA 626 GLX 2L Hatchback 8-83 Duurste uitv scha- Mazda 626 1600, 81 LPG pas
de + roestvnj mcl APK ƒ 8 900 gekeurd. 4 drs . keunge auto
ƒ2450 075-158811 na 17 u
Tel 075-178006

•j

Nog meer Showroom-advertenties
op een volgende pagina
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Mazda
MAZDA RX 7 Sport bijna 82
Prima auto ƒ 9950 Inruil mog
Tel 0299037825

323 HB 1 6 LX 3 drs
4-87
/ 17 950
Autobedrijf CASPARUS B V
Tel 02940 15108

323 GLX 1 5 limited 4 drs
687
/ 17 500
Mazda 323 1 3 HB rood 5 84
Autobedrijf VAN DER POUW
trekhaak/radio'sunroof, vvn,
Amstellandlaan 1 Weesp
59 500 km ƒ 8500, 0299041073
Tel 0294015110

Mercedes Benz
190D ƒ 1 298 • 200D ƒ l 338 300D ƒ 2 195 - 20 000 km 4 jr
Bel A dam 124876 De Auto Lease Lijn van
MOTORMEIJER OVERTOOM 116-126 AMSTERDAM
MERCEDES BENZ 100D BESTEL Aktiepnjzen
Voordelig en bednjfszeker vervoer vindt U bij MOTORMIJER B V
OVERTOOM 116-126 AMSTERDAM TEL 020 124876

12
75.
s
1.6

groen pant*.}
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Te koop gevr Nissan Bluebird Opel Corsa 12S GL, 5 drs,
2 0 SGL, LPG, '86/'87 Trekh 1985, 55 000 km, ƒ 12 950 Riva
A'damNoordbv 020-361153
Tel 02977-26716
Te koop Nissan Sunny Sedan, Opel Corsa, Kadett, Rekord,
diesel 1987, 62 000 km kl grijs Senator va bj '78 t/m '85
LOMMERSE AUTOMOBIELEN
ƒ17000 Tel 033-755248
02526-87255

Opel Senator 30i, model en bj
1989 Deze comfortabele auto
met 177 PK krachtbron heeft
slechts 11 000 km gereden en
word verkocht ƒ10000 onder,
de nieuwpnjs Schitterende
twee komponentenlak, kleur
rood Auto is alleen door Riva
Opel
Corsa
S,
meta,
w
w
-glas,
direktie bereden Zeer vele opNissan Stanza 1 6 GL, 5-bak,
'85,
ƒ
10
950
Fin
mr
gar
mog
ties o a automaat etc RIVA
meta, w w glas, t '86, ƒ 11 950
Auto
De
Heuvel
033-620228
Amsterdam Noord
bv
Fin inruil garantie mogelijk
Auto De Heuvel 033-620228
Opel Kadett 1 2 S, w w -glas, t 020-361153, na 1800 u Moes
365662 J H Pieters 361565
Nissan Sunny 1 7 dsl, 5 drs '81, ƒ5950 Fin mr gar mog
Auto De Heuvel 033-620228
OPEL/CITY77 APK 2-90 ƒ 800
hatchb, bj '86, met 2 j
garantie
Schellmgwoude Opel Kadett 1 2S, eind 84, 3- techn 100% uiterlijk 50% rijdt
super Wittenstr 20/III Amst na
020-323600
drs , zilver, LPG ƒ 6 750
1700 uur 1na bovenste bel
Tel 02907-3455

MG
MG Midget, zwart perfect
gerest, APK 9 89 mcl verz
t e a b tel 020-928374

Mini
THEO KOELMAN
AUSTIN ROVER
inkoop verkoop onderhoud
Nieuw uit voorraad leverbaar
Fagelstraat 71 Adam,
tel 020843743

Mini Special 80 64 000 km ,
APK, ƒ2150 02521-15340
Koopje1 Voor onderdelen' Mini
Ebony 1000, 79, voor slechts
ƒ306 Tel 020-184932

MINI HLE, nw APK, mod 85, MINI 1000 SP 11-78 Vrpr
APK
4-89
Tel
i z g st
ƒ 4950
Tel ƒ1000,
02990-41358 na 1800 uur
02990 37825

Mitsubishi
Mitsubishi
De Jong

Mitsubishi Turbo dsl, bj '83,
met 2 j garantie Schellingwoude 020-323600
Colt 1 2 GL 5 84
ƒ 11 800
Colt 1 2 GL 11 84
ƒ 11 950
Colt 1 2 GL 7- 84
ƒ 9 450
Colt 1 8 GLD 9-84
ƒ12450
Colt 1 8 GLD 1-87 ƒ18750
Colt 1 8 GLD 3D 4-84/12 950
Lancer 12 GL 10-85 ƒ14950
Lancer 1 5 GLX 6-84 ƒ 14450
Saporro 2 4 i GLS 9 87ƒ32900
Galant 20 Aut 10 84 ƒ 14950
Colt 12 EXE 2 87
ƒ17450
Galant 1 6 GL 10 84 ƒ 9850
Wagon X 15 GL 5-'86/ 16450
Tredia 1 4 GL 7- 85 ƒ11 995
Mitsubishi J LANCKER B V
Hogeweyselaan 215 Weesp
Industrieterrein Noord
Tel 02940 16619

TOONAANGEVEND DEALER
BIEDT AAN,
ANWB gekeurde
occasions
met 3 maanden BOVAGgarantie Uitgestelde betaling
mogelijk tot maximaal ƒ 10 000

Colt 1200 EL
87/88
Colt 1200 EXE
'87/88
Colt 1200 GL
85/86
Colt 1500 GLX
'86/87
Colt 1600 Turbo
88
Lancer 1200 GL
'86
Lancer 1500 GLX
85
Galant 1600 EL
85
Galant 1600 GL
85/'86
Galant 1800 Turbo dies 85/ 86
Galant 200 Turbo
'87
Wagon 1500 GL
86
Colt EXE 39000 km , 87 Lan- Wagon 1800 GLD
86
eer GL, 36000 km 85 Tredia Opel Kadett
82
GLX, 43000 km 83 Gallant Hyundai Pony XP 1 5 GLS '88
GLX, rally uitv LPG 72000
km 86
PILOTENSTRAAT 18
Mitsubishi-dealer
AMSTERDAM Z W
Jorntsma Wagenweg 10, Pur(ACHTER PRAXIS EN
merend, tel 02990-23741
LUCHTVAARTLAB )
Tel 020-155355
Cordia 1 6 SR coupe, blauw
met, sportvelgen, stereo
1984 ƒ8950 0299368281

De Jong
Zuid-Oost BV

Mitsubishi COLT 1200 EL, 84,
i z g s t , km 59 500, kl wit,
ƒ7000, 020117421
Mitsubishi colt Eterna 84
zilv grijs 60000 km ƒ6950
023-272918

MITSUBISHI DEALER
Van der Madeweg 19, A dam Mitsubishi Galant 1 6 GLX, 5Showroom t/o Makro
bak, meta t 82 ƒ4950 Fin
inruil garantie mogelijk Auto
Alle modellen van Colt tot
De Heuvel 033 637773
Starion en ons Jeep model De
Pajero leveren wij m alle kleu Mitsubishi Galant 2000 GLX
ren en uitvoering uit voorraad Combi, LPG on bouw, meta t
84, ƒ 9 950 Fin mr gar mog
Auto De Heuvel 033 620228
TEVENS BIEDEN WIJ
± 25 GESELECTEERDE
Mitsubishi Galant GLX, 5-bak,
OCCASIONS AAN W O
meta, LPG t 86 ƒ13950 Fin
inruil garantie mogelijk Auto
Colt 1200 EL 3 drs
86' 88 De Heuvel 033-620228
Colt 1500 GL/GLX
87
Cordia 1600 SR
83 Mitsubishi Galant 23 TD 81
Lancer 1500 GLX
85 APK m prachtstaat ƒ4800
Wagon Diesel GL
87/ 88 Tel 0252022380
Galanl Diesel GLX
85 Mitsubishi Galant GL ww gl, 5
Galant 1600 GL
86 versn bj 88 2 j garantie
Galant 1800 GL
88 Schellmgwoude
bv
020 323600
Inruil en financiering mogelijk
Mitsubishi Lancer 2000 Turbo
020-6651076.
5 bak sp vlg t 82 ƒ 6 950 Fin
inruil garantie mogelijk Auto
Galant 1 6 EL LPG 1 86
De Heuvel 033-637773
Galant 1 6 GL LPG 3 83
BERENBEIT 020 6627777
T k COLT Eterna 0785
GALANT 1600 GL 10 82 APK 63000 km perfect staat
ƒ8000 Tel 020981091
LPG ƒ3250 Tel 029031796
MITS LANCER GL 85 APK 2 T k Mitsubishi Lancer Wagon
90 5 versn L PG radio nw st 1 5 GL 4 88 12000 km rood,
i z g s t Tel 0297562613
ƒ9900 Tel 0297729992

Nissan
Wegens aanschaf camper nu
Nissan Prairie jan 87 wil trek
haak
64000
km
Vrpr
ƒ20000 Tel 0299046795
Bluebird 2 0 SLX 5 d LPG
stuurbekr 886
Cherry 1 3 DX 84 en 85
BERENBEIT 020 6627777

Datsun Bluebird b j 83 LPG
i z g st rijdt perfect nw APK
ƒ4950 Tel 0299037825
NISSAN Prairy bj 83 rijdt
perfect m pr st ƒ5950
Tel 0299037825

NISSAN CHERRY 1 5 GL mod
84 i z g st LPG ƒ 4950
Datsun SUNNY 1500 GL 82 3 Tel 0299037825
drs veel bag ruimte trekh
ƒ 1950 075 166143 na 17 u
Nissan Sunny 1 7 SLX wit bj
Nissan Bluebird 20 Diesel 5- 06- 88 24 000 km diesel mcl
bak meta t 87 ƒ 14 950 Fin spoilers en skirts nw ƒ 32 000,
inruil garantie mogelijk Auto vr pr ƒ 19500 na 18 uur
De Heuvel 033 637773
020 962910
Nissan Bluebird 2 O GL fun 86 Nissan Sunny DX Diesel meta,
type 87 LPG onderbouw combi 5 bak t 85 ƒ 9 950 Fin
ƒ 11 750 Tol 02990 25402
inruil garantie mogelijk Auto
Nissan Cherry 1700 DX Diesel De Heuvel 033 637773
5 bak meta 3 drs i st v nw Pracht Nissan SUNNY HB SLX
ƒ9950 Fin mr gar mog Auto 1 3 luxe uitvoering d blauw
De Heuvel 033 637773
met als nieuw, / 15000
NISSAN Cherry nw model 85 Duivendrecht 020981974
APK tot mei 90 i z g st met Sunny 1 7 Diesel 6 87 ƒ 15500
Bovaggar Tel 0206624729
EVT 2 JAAR GARANTIE
MEERGARAGE
Nissan MICRA bj mei 85
Lmnaeuskade 5-6 Adam
64000 km Pr ƒ7950 Tel
Tel 020929548
075314524 na 10 u

COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot-dealer
205 XE Ace 11-'87 ƒ15500
205 XE Ace 06-'87 ƒ 14 700
205 XE Ace 01-'86 ƒ12600
205 XR schuifd 01-'88 ƒ 20 200
205 XR d blauw 03-'87 ƒ 16 900
205 XR schuifd 12-'85/14500
305 break SR 07-'86 ƒ14400
309 GR 5 bak 09-'86 ƒ17500
309 GR 5 b gas02-'86/16500
505 GL break 03-'87 ƒ21800
Alle Peugeot's met 3-12 mnd
Leeuwekeur-Garantie
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-121824

104 GL, 5-drs, m '84, 66000
km , abs nw staat, ƒ 5950
APC 020-791144
ƒ14950
205 Junior 2-'87
ƒ14950
205 Accent 1-'87
205 GT 3-'84
ƒ12950
205 XR 6-'85
ƒ14250
205 XR 2-'86
ƒ15950
205 XR 3-'87
ƒ17500
205 Cachet 7-'87
ƒ 18 250
Autobedrijf VAN DER POUW
Amstellandlaan 1, Weesp
Tel 02940- 15110
ƒ11950
205 XE 10- 85
ƒ 11 900
205 XE 1-'85
ƒ12500
305 Break 1-'85
309 XE 3-'87
ƒ16250
ƒ17950
309 SR 4-'86
ƒ 28 500
405 GR 1-'8
505 GR aut 5-'87 ƒ 29 500
505 GR break 6-'85 ƒ17500
HANS MAFAIT 02940-13044

RENAULT TOPOCCASIONS
5 TL 3-'85
ƒ 10 700
5 TL 7- 87
ƒ 14 000
5 TL 6-'87
ƒ 14 250
5 TL 4-'87
ƒ 14 000
5 TD9-'86
ƒ16500
5 aut 7-'85
ƒ14750
9GTX2-'86
ƒ14900
9GTX4-'86
ƒ15250
9 GTL 3-'84
ƒ 9 800
9 GTD 7-'86
ƒ 17 900
11 TL6-'87
ƒ15500
11 TL3-'84
ƒ 8750
11 TL 1-'86
ƒ13500
11 GTL 10-'84
ƒ 9750
11GTX2-'84
ƒ10200
11GTX2-'88
ƒ24000
21 TS 5-'86
ƒ 18 500
21 GTS 3-'87
ƒ 24 500
21 GTS 4-'87
ƒ 23 700
25GTS2-'85
ƒ17750
25 TS 2-'86
ƒ 17 900
25 Monaco 11-'86
ƒ33500
25 Turbo D 6-'84
ƒ14500
Autobedrijf HANS MAFAIT
Zo plezierig kan service zijn
Nijverheidslaan 14 Weesp
02940-13044

Renault 5 GT turbo, gr kent
veel extra's, dec '86, 80000
km,
kl
zw,
ƒ15000
075-350450 za enwerkd 9-5 u
Renault 5 GT Turbo, gr kent
alarm, bj 3/'88, 38000 km
Vrpr ƒ22500,-020-717330
RENAULT 5 GTL, kl rood, APK
•90, geen roest, bj 83 ƒ3950
Tel 020-320657
RENAULT 5 GTL, kl rood, APK
90, geen roest, bj '83 ƒ 3950
Tel 020-320657
Renault5 GTL B j '81 APK 209-'89 Motor 100% l g st Vr pr
ƒ 1500 Tel 020-906862 na 18 u
Renault 5 TL B j '82 APK tot
febr
'90,
ƒ 1900
Tel
020-125724 Kmst 92000
Renault 5TL, m '86, wit, z,eer
gave auto, ƒ 8250 023-272918
RENAULT 9 GTL, bj 4-'83, 5
bak, bl met, apk gek , verbr
1 14, vrpr ƒ5500 020-332924

Renault Fuego TL, w w -glas, t
SUPER 5 GTL 5 drs , eind '87, '83, ƒ 6 950 Fin mr gar mog
33 000 km, abs nw s t , div ac- Auto De Heuvel 033-637773
ces ƒ 13 950,-APC 020-791144
Renault Fuego GTS Automaat
T k RENAULT 25 GTX, bj '85, w w -glas, electr rm , t '84
blauwmet,
div
extra's, ƒ8950 Fin mr,gar mog Auto
ƒ16950 Tel 075-283311
De Heuvel 033-637773
T k Renault 4, 1984, kleur
blauw, leeigenaar, APK89-11,
T k Renault 5TR, sept '87,als
ƒ2500 020-252936
nieuw, metal gr zonwglas
T k Renault 4 F 6 Combi 1982 deelb achterb, 19500 km
Bodem slecht Tel 020-968943 ƒ15500 02990-32425
T k Renault 4 GTL '80, kleur Uniek, import USA, Renault
rood Van 1e eigenaar ƒ 450
Fuego 1600 GTI, injectie auto
Tel 020-471899
maat m'83, st bekr, getinte
T k Renault 5 TL,'82, APK mrt ramen, kunststof bumpers
'90, nwe banden, nwe frik- enz , geen roest, APK, ƒ 9 750
2 j garantie, mr, fin Dolman
tiepl, nwe remmen, i z g st
auto's, tel 02979-84102
Pr ƒ2450 Tel 020-247551

KOUDIJS PEUGEOT
REKORD 2 O S, b j '82, LPG, • 3 maanden garantie op
arbeidsloon en onderdelen
get glas, c v , i z g st Vr pr
• geen eigen risico
ƒ 5 250, 02984-1929
• geen uitsluitingen
OPEL Kadett 13 S, 4 drs, 1986,
2 OGLS,
m '86, • geen kilometerbeperkmg
53000 km, ƒ16950 Riva REKORD
89000
km,
met
LPG,
nw
s
t
,
A'dam-Noord B V 020-361153
• geen bep bepalingen
wit, ƒ 13750 APC 020-791144 • omruilgarantie
Opel Kadett 1 6 S combi, LPG
305 break GR 6-'86 ƒ 15 750 T k RENAULT 5 TL, nov '85, Zeer fraaie R 9 GST '82, rood
on bouw, t '84, ƒ 7 950 Fin in- T k Opel Ascona 1 9, bj '79, • aanvullende gar mogelijk
305 GL 2-'84
ƒ 9250 35 000 km , tel 02990-22283, trekh 102000 km , APK t/m 7ruil garantie mogelijk Auto De mot 100%, APK tot mei '90,
'90 ƒ4100 020-342676
ƒ14950 na 1700 uur
04-85. 305SR1-'86
slechts ƒ 1000 Tel 02907-4523 Peugeot 205 GE
Heuvel 033-620228
ƒ16250
Peugeot 205 GL
05-84 309GL5-'86
T
k
OPEL
KADETT
B
type,
Opel Kadett 1 6 combi Diesel, t
309 Allure 2-'87
ƒ17950
Peugeot 205 GL
01-85
85, ƒ 9 950 Fin mr gar mog 1973, autom , APK tot 4-90 Peugeot 205 GT
ƒ20750
• 04-86 309XRD2-'87
ƒ800
020821972
Auto De Heuvel 033 637773
bij de
ƒ16950
Peugeot 205 GT
05-84 309GR2-'86
Rover 3500. Vandenpias, bj
ƒ21250
Opel Kadett 1 6 Diesel Combi, T k Opel Kadett 125, '83, LPG, Peugeot 205 XE Junior 11-86 309GRD1-'87
THEO KOELMAN
'84, 2 j garantie, Schellmgwou
Autobedrijf VAN DER POUW
10-85
w w-glas, t '87, ƒ15750 Fin APK-3-'90, 96500 km, vrpr Peugeot 205 XL
AUSTIN-ROVER
de b v 020-323600
Amstellandlaan 1 Weesp
Peugeot 205 XL
05-86
inruil garantie mogelijk Auto ƒ6250 02990-35173
inkoop-verkoop-onderhoud
Tel 02940-15110
T k Rover 2300 S, bj 11-'83
De Heuvel 033-637773
T k OPEL KADETT diesel, bj Peugeot 305 Break SR 04-85
Nieuw uit voorraad leverbaar wit, APK mei '90, elek ramen
Peugeot 305 GR
04-84 505 GL 1 8 4-'83
'82,
rood,
3-drs
,
radio,
ƒ
5950
ƒ
8
950
Fagelstraat 71 A'dam,
Opel Kadett 1 6 Diesel HatchPeugeot 305 Sedan
02-84 505 Select 4-'87
spiegels, centr deurvergren
ƒ21500
tel 020-843743
back, t '86, ƒ15950 Fin inruil Tel 075-283311
Peugeot 305 Select
04-85 505 break GL 4-'87 ƒ29250
deling + schuifdak, rookglas,
garantie mogelijk Auto De T K OPEL Kadett 1 3S Sport 2- Peugeot 309 GE
04-86 505 break GR 1-'83 ƒ 9950
i z g s ƒ5900 020-6611340
Heuvel 033-637773
drs , wit, bwjr 86, HB, wegens Peugeot 309 GL 1 1
04-86 505 break GRD 1-'86 ƒ19950
op donderdag 11, vrijdag 12 en
Peugeot 309 GL Profil 10-86
OPEL Kadett 1 6 S, 3 drs, mrt zakenauto tel 03240-38048
Autobedrijf VAN DER POUW
zaterdag 13 mei
'85, 47000 km, blauw met T k Opel Kadett 1 6 Diesel Peugeot 309 GL Profil 05-87
Amstellandlaan 1 Weesp
Peugeot
309
GR
1
3
07-86
ƒ14950 Autobedrijf Compier, nov'84 ƒ10000 APK tot
Tel 02940-15110
Peugeot
309 SR
06-86
A v d Meerweg 1-3, 1191 ECdec'89 Tel 02979-11772
Peugeot
06-87
309 XL
Ouderkerk
ad
Amstel,
T k Opel Kadett GTE 1800 m- Peugeot 309 XRD
06-87 T k Peugeot 104 Sept '81
02963-1325
jektie-motor en lak absoluut m Peugeot 405 GL 1 6
Amsterdam
11-87 APK gek Vr pr ƒ 7 250
Opel KADETT 1 6 diesel hatch- nieuwstaat 4 nwe banden + Peugeot 5 0 5 G L 2 0
04-84 Tel 02990-43805 na 18 00 u
back sept '83 met groen uitlaat Wit Tel 02974-767
Peugeot 5 0 5 G L 2 0
03-83 T k Peugeot 205XL, 26500
ƒ6250 023-272918
08-85
T k Opel Kadett ST Sedan B j Peugeot 505 GR
km , '85, pr st, APK 2-'90, 1e
Altijd ƒ1.500!!!
Peugeot 505 GTDT
OPEL Kadett 16SGL, 3 drs, 6- '87, 42 000 km , 4-drs , wit
04-85 eig Pr ƒ 10500 02968-97914
Occasionshow
Hoe oud uw auto ook is, ƒ 1500,- krijgt u er van ons altijd voor 3 1985, 50000 km, f15950 Pr ƒ21750 Tel 02507-14764 Peugeot 505 GTI
10-85
Dagelyke geopend van 9 00 tot 17 30 en zaterdags tot 17 00 uur
Wel moet de auto minimaal 3 maanden op uw naam staan en Riva Amsterdam-Noord b v
T
k
Peugeot
305,
1980,
APK
Peugeot 505 Select
03-85
T k Opel Rek Station, bj '83, Peugeot
APK goedgekeurd
ASM Museumplein. Tel. 020-6626232.
505 SR
11-85 tot4/'90, gas, trekhaak ƒ 1100
020-361153
i z g s t , APK 3-'90 Pr ƒ8000
Tel 02977-28978
Opel Kadett 1 6 dsl met, kl Tel 03240-22892 (na 19 00}
T k SAAB 900 GL, bj
DIVERSE MERKEN
BOVAG-GARANTE
T k PEUGEOT 505, '81, wit, 99 GL, bj '79, LPG, trekhaak,
w w glas, bj 85, 2 j garantie
ƒ12000, m nieuw staat
T
k
Opel
Rekord
2
O
S,
autom
,
Talbot
Samba
GL
03-86
schuifdak,
ƒ
950
Kmg
Cars
LPG,
al
sportvelgen,
ƒ2000,-,
Schellmgwoude 020-323600
6 maanden v.a, ƒ12.000,Tel 020-922994
LPG, trekh , radio, 4-'84 1e eig BMW 315
03-82 i z g s t Tel 075-281567
020-162504
OPEL Kadett, 5 drs, 1987, Tel 02908-3231
Citroen Visa 11 RE LPG 09-85
ALLEEN DIE KEUZE AL...
Saab 900 Bj '84, LPG met T k Saab 96 V 4, bj '72,
33000 km, ƒ19750, Riva
03-86 T k PEUGOT205 JR, b j '88,
T k OPEL REKORD 2 OS, bj Citroen Visa Club
revisiemotor, zwart Alle opties APK t/m okt '89, ƒ4750
km
st
17000
Prijs
ƒ13500
A'dam-Noord
b
v
020-361153
Op deze grandioze OK-inruilwagenshow ziet u bijvoorbeeld
Tel 02208-95257
'84, groen met, m uitst staat, Volksw Jetta 1 6C LP 06-87
Vs pr ƒ 12 500 02979-82243
Te!
020-158460
Kadetts m alle kleur en prijsklassen staan Maar nog veel méér, Opel Kadett Club, rood, radio/- ƒ9950 Tel 075-283311
Saab9000:, bj '87, antr grijs, 5- T k SAAB 96L, wit, bj '76
zoals direktie-auto's waar de "kop vanaf" is en dus ook van de cass , w w -glas, t '88, ƒ 18 950
T k Opel Rekord '79 Motor
Wegens emigratie Peugeot drs , enkele acces , i z g st, Pr ƒ2250 Tel 02990-38764
205-309 COMFORTprijs
Fin inruil garantie mogelijk
wat defekt Prijs ƒ 500
505 GTI, bijna '86, 65 000 km , ƒ42000 Tel 080-776209
modellen nog leverbaar
Tka SAAB TURBO 900, 5
Auto De Heuvel 033-620228
Tel 020 - 953269
blauw met, alle acces , nw pr SAAB 96 GL, bj '78, APK '90-4 drs, 5 versn , nov '80, rood
GEOPEND.
Opel Kadett, maart '86 Grijs
prrijsmdicatie m z goede cond Pr ƒ5600 met radio ƒ 6000 02990-29168
T k Opel Senator Mod '84 S WESTELIJK HALFROND 70 ƒ 50 000,
Donderdag 11 mei 1000 - 1800 uur
60000 km APK april '90
pakket LPG schuifdak 2 SE al- Amstelveen Tel 020-455451 ƒ14250 Tel 02990-32709
Tel 02972-3398
vrijdag 12 mei 10 00 - 21 00 uur
ƒ14000 Tel 020-320580
ver ƒ 16 000 02977-24772
Uniek mooie Peugeot 205 XE Wegens vertrek buitenland te Saab 99 GL '79 118000 km Van 1e eig, 900 GLI, 4 drs
zaterdag 13 mei 1000 - 1700 uur
Opel KADETT stationcar 1 6 D ,
Accent, ong '86 Wit Achter- koop Peugeot 309 GR 5 drs 5 APK 8-'89 Trekhaak, radio- nov '82 99GL,4drs,aug '83
Tk pracht Opel Kadett 1 2S
nw model, wit, ƒ8800, b j 3spoiler, radio 32000 km In bak, mrt '86 km std 29000 me- cass 4 drs Vr pr ƒ 2600
2/82 4950,- nwe bnd uitlaat
slechts 62000 km 900 C, 5
FINANCIERING.
'85 Tel 02518-50276
Nu
slechts tallic blauw optim cond APK Tel 02979 - 82025
APK 1/90 m LPG 020-968216 nieuwstaat
drs , st bekr, LPG, 64 000 km
Op de show is een deskundige adviseur van Opel-financienng Opel Manta 1 8 GTJ, spierwit,
ƒ10950 De Vries Auto's Inruil- feb '90 mei garant garage t/m
Unieke aanbieding Opel Ka- garantie, financiering mogelijk 17-51 Prijs ƒ15850 Tel werk Saab 99 GL'79 APK tot 10-'89 '87 Saabdealer Jorntsma,
aanwezig DIRECT GEREGELD
2 drs, 46000 km, bijna 85,
Wagenweg 10, Purmerend
dett 1 6 diesel, 5-drs h b , ong 023-336376/375198 Op de 2e 020-303955,
thuis
02990- LPG Techn 100% ƒ 2750 Tel
vrpr ƒ12950 Gar + mr mog
tel 02990-23741
'85 Groen metallic, achterspoi- Pmksterdag geopend
na 19 00 u 020-977499
20229
02993-68281
ler, dikke ong Opel sportvelU BENT VAN HARTE WELKOM.
Opel Rekord 2 O S, LPG 4-drs, gen In nieuwstaat Nw model
i z g st, t '82, ƒ 9 950 Fin
Nw prijs ± ƒ 31 000, nu slechts
garantie .inruil mogelijk Auto ƒ10950 De Vries Auto's Inruilgarantie, financiering mogelijk Porsche 914 2 O Amenk uitv, Tka Porsche 924 met 944
HEEMSTEDE - AALSMEER - HOOFDDORP - ZANDVOORT De Heuvel Tel 033-637773
TARGA-DAK, geh
gerest
OPEL Rekord 2 O L, 82, APK- 023-336376/375198 Op de 2e 1974/12500 Tel 020-320657 look, i z g s t , 3-dehge velg ,
nwe APK Pr ƒ31500
gek mei '90, zien doet kopen Pmksterdag geopend
ASCONA HB, dies, bj '85 Kadett 1 3 LS, LPG '85 en '86 Tel 020-6624729
Unieke mooie Opel Kadett Ca- Porsche 944, Targa dak, bj '84, Tel 023-378528
Kadett
1
6
D
stat,
85
en
'86
i z g s t ƒ10950 Inruil mog
ravan, 1 6 diesel, ong 85 Nw Fuchs wielen, 2 j garantie Tka Porsche 924 met 944
Kadett 1 2LSstat LPGob2'86 Opel Rekord 20S Luxus '82 model Rood 3-drs Sunroof, Schellmgwoude 020-323600
Tel 02990-37825
• Officieel SEAT dealer voor Groot Amsterdam
Rood
metall
APK
7-'89
look, i z g st, 3-delige velg ,
Kadett 1 3 S, 1 '84
trekhaak, geel kenteken, radio/ SAAB 900 Turbo 3, kl rood, APK Pr ƒ12000
• Verkoop en reparatie alle merken occasions
Opel ASCONA 1 6 S , nwe Kadett 12 6'82 Record 20 S Sch dak Tel 02903-1420
cassette
Nu
slechts
ƒ
11
750
i
Erkend
BOVAG
lid • APK keuringsstation • Dinitrol anti roeststation
LPG, i nw st, APK gek , m 80 Tel 023-378528
mod '84, i z g st ƒ 7950
4-d , 4'84 Ascona 1 9, 2'81
Opel
Rekord
2
3
Diesel,
meta,
t
In
nieuwstaat
De
Vries
Auto's
•
APC
lak
behandeling • Hoog gekwalificeerd piaat en spuitwerk
ƒ4450
020-320657
Inruil mog Tel 02990 37825
BEREBEIT 020-6627777
82, ƒ 3 750 Rn mr gar mog Inruilgarantie, financiering moOpel Kadett bj 81 met 2 j Kadett 1 3 S, apr '86, kleur Auto De Heuvel 033 637773
Ruysdaelstraat 77 83
2e Schinkelstraat 18 28
gelijk 023-336376/375198 Op
1071 XB Amsterdam Zuid
1075 TS Amsterdam Zuid
garantie
Schellmgwoude blauw, 54 000 km, 1e eigenaar,
de 2e Pmksterdag geopend
Tel (020)798304/739815
Tel (020)791144/711635
OPEL
Rekord,
4drs,
2
3
Diesel,
020 323600
AUTOCENTRUM
ƒ16000 Tel 020-825624
'84, nieuwstaat ƒ 8500,Wij hebben enkele perfecte
Robm
850,
i
g
st
Nwe
kopp
,
Opel Manta GTE 21 hatchb , bj KADETT 13LS, apr '85, 61 000 023-272918
Opel Kadetten m verschillende
rem, spoorst band Pap aanw
'83 met 2 j garantie Schelling- km, APK tot mei '90, i g s t
uitvoeringen o a stationcars
Seat Ronda 1 2 de Luxe, m '85, Een perfecte FURA, MARBELƒ1900 020-342939/268544
woude b v 020-323600
die verkocht worden met volleVr pr ƒ 12 250, tel 02995-2678 Wij POETSEN uw auto m
5-drs , 5 bak, ortg 84 000 km , LA, IBIZA, RONDA of MALAGA
zeer mooi, APK, ƒ4950 occasion koopt u vertrouwd bij
Opel Manta GSI coupe, 2 l, bj Kadett 13S-HB, wit, 43000 Showroom conditie interieur dige garantie onder ƒ9000
86 met 2 j garantie Schellmg- km, 3 87-12 mnd garantie natbehandelmg, motorruimte RIVA Amsterdam-Noord b v
075-700763
SEAT autocentrum APC, 2e
020-361153
woude b v 020-323600
Schinkelstraat 18-28 A'dam
ƒ 17 500 Autob Zuidwijk 020- ontvetten plus reinigen,
Het kabinet kan weer 020-791144/711635
SPECIALE LDS-behandelmg Opel Manta 20 Getuned 140
2x Ascona autom 20 S, 81 6629517
gegaran- PK verlaagd LM velgen V+A
met voorschade + 1 O S 77 Kadett 1 6D CARAVAN eind (lakbeschermmg
opstaan!
RENAULT DEALER
deerd 12 maanden) Prijs vanaf spoiler dubb kopl wit geh nw
Sportliefhebbers
Voor ond een koop ƒ 4750
'85, brmet, nw st ƒ12950 ƒ 125 excl BTW Informatie
PI
Middenlaan
19
(bij
Artis)
opgebouwd
ƒ
8250
APK
12-'89
Tel 020 172330 na 18 uur
want
onze
SEAT
MARBELLA
opgelet!!!
APC 020791144
Tel 020-237247
tel 020-851020/410063
Tel 075-355528 na 1800 u
3x Opel Kadett 16 Diesel, Kadett 1 86
RENAULT 11 GTL, '87, 23 000 km
ƒ 17 900Sprint is nu zo milieu-vriendelijk
ƒ17250
meta, w v. -glas t 86, v a Kadett Caravan 5-86 ƒ 18950
Verdien nu ƒ 1000,RENAULT 5 5d, '86, 21 000 km
ƒ 12 000 geprijsd, dat u geen |mreiskosƒ11950 Fin mr gar mog Kadett 13 7-87
op het sportieve accessoires
RENAULT 5,'86, roodƒ10800 tenforfait nodig heeft
ƒ17500
Auto De Heuvel 033 637773
pakket van de IBIZA 1 2 XL met
RENAULT 19 GTS, '88, 11 000 km
ƒ 23 500
Kadett G T S - 8 6
ƒ18750
Alleen bij
systeem Porsche Motor||M|
Kuperus
RENAULT 9, Louisiane, '85
ƒ 9 250
PEUGEOT 205 XRD DIESEL
Ascona 1 6D trav 5 86ƒ 18950 Ascona Hatchback 5-'86
SEAT
AUTOCENTRUM
APC
ƒ18750 1986, grijs kent, ƒ10750, kl voor alles van Peugeot, nw en
Ascona 1 6 s LS 3 87ƒ21 950
2e Schinkelstraat 18-28, tel Alleen bij SEAT AUTOCEN
gebruikt v d Madeweg 1-5, bij
HANS MAFAIT 02940-13044 signrood Tel 020974022
Corsa 1 2N Swing 1-'8S/ 16 950
Hans Mafait verkoopt zoveel
020-791144/711635 en Ruys- TRUM APC, 2e Schinkelstraat
Makro,
A'dam
020-6683311
Corsa 1 2S GL 5 86 ƒ14750
PEUGEOT 205 XT, 86, APK
KADETT VIER DRS
daelstraat 77-83, tel 020- 18-28, tel 020-791144/711635
occasions omdat!
Corsa 1 2S LS 8-'86 ƒ 14 750 1 6 GL, wit 3/86, 42260 km , gek , 46 000 km , blauw met Let op' Onze bijna nieuwe Peu798304/739815
en Ruysdaelstraat 77-83, tel
WIJ
BIEDEN
Corsa 1 2S LS 1 86 ƒ 14 750 475/70 banden, tr h, zeer schuifd , get
glas, i g st geot 205 Accent is te koop,
020-798304/739815
Corsa 12S LS 1-'86 ƒ14250 mooi
ƒ15500 Tel 020-252598
nog geen jaar oud, wegens ge- * 12 maanden volledige garantie
Koopt u nu de
* 24 uur route service m geheel Europa
Corsa 1 2S Luxus 9- 83y' 8 250
MARBELLA SPRINT
koopt u nu de IBIZA SPORT
Peugeot 305 GL, beige m '83, zinsuitbreidmg, wit, extra's •* stabiele mruilpnjzen
Corsa 1 3N LS 1 87 ƒ15950
Vr
pr
ƒ
15
750
Weinig
kilomevoor
ƒ
OFF FORDDEALER
met een korting van ƒ 1000,-"1"
APK
t/m
5-'90,
in
perf
s
t
,
*
zeer
gevarieerde
occasionvoorraad
Corsa 13N LS 1 87 ƒ15950 v KALMTHOUT en v NIEL bv,
ters
Tel
020-421641
ƒ4950
020851020/410063
*
ook
zaterdag
geopend
voor
olieverversen
en
snelserervice
Corsa 1 2S Swing 5- 84 ƒ 10 950 Marktplein 13-29, 2132 DA
Kadett 1 2S GL 3 86 ƒ 18450 Hoofddorp ml 02503-13441
Peugeot 305 GL, 81, 1e eig , Peugeot 205, 4-drs, w w -glas, * makkelijk bereikbaar
(t o NS-station vanaf A1 afslag Muiden (Weesp)
Kadett 1 3S LS 8 85 ƒ 14 750
APK '90, beige, kmst 92 000, i s t v n w , t '85, ƒ8750 Fin
Kadett 1 3S aut 7- 86 ƒ 18 350 Manta 18 S GTJ, bijna '85, wit, staat binnen, zeer mooi, inruil garantie mogelijk Auto * Wij zeer vakkundig en vriendelijk personeel hebben
105 S 6/87
ƒ 7 350 Skoda RAPID Coupe 130 serie
Kadett 1 3S LS 11 86ƒ 18950 46 000 km , onderhoudsboekje ƒ 2000,Tel
Bussum De Heuvel 033-637773
105 S 786
/ 6 750 eind '85, 36000 km, vrpr
1
1
1
,
ƒ
12
500
02993-68281
Zo plezierig kan service zijn
Kadett 1 3S LS 12 86ƒ 19 450
PEUGEOT 205, ace, donker02159 17285
EVT 2 JAAR GARANTIE
ƒ7000 Tel 020-196693
Kadett 1 6D LS 1. 87 ƒ 21 950 Omega Station GLS div exMEERGARAGE
Autobedrijf
Peugeot 305 Select, 5-bak, blauw, mei '87, ƒ 12 750,Kadett 1 2 S sp 10-86/18750 tra s, 11-88, nw pr ƒ57000, nu meta, w w-glas, t'86, ƒ 11950 023-272918
Wegens omstandigheden t k
Lmnaeuskade 5-6, A'dam
HANS MAFAIT B.V.
Kadett 2 Oi GSI 10 87 ƒ 33 950 ƒ35950 Tel 020-162504
Skoda 1055 B j 8-'87, rood
Tel 020-929548
Fin inruil garantie mogelijk Peugeot 205 ace, mrt '87,
Nijverheidslaan
14,
1382
LH
Weesp
Omega 1 8S LS 2- 87 ƒ 26 950
Vrpr ƒ5850 02993-61866
49 000 km , d bl, ƒ 12 250 Van
Auto De Heuvel 033 637773
120
L
Summer,
m
'87,
div
acOpel
Ascona
1
6
LS,
meta,
Rekord 2 OS trav 5- 8&f 24 750
Kom langs of bel nu
part Tel 020-110753
cess m st v nw , ƒ 6850,- mgeLPG, ww glas t '87, ƒ 14950
AUTOBEDRIJF KORS B V
ruild bij SEAT Autocentrum Wegens overkompleet Skoda
Fin
inruil
garantie
mogelijk
Peugeot
505
GL,
beige,
1983,
02940-13044
Peugeot 205 GLD Diesel, 5Groeneweg 18 Weesp
APC, 2e Schmkelstr 18-28, 105 S, m p r s t , bj 1983, APK
Auto De Heuvel 033 637773
LPG-mstallatie Vrpr ƒ6900 bak, meta, 5-drs, t'86, ƒ 13950
Telefoon 02940-14277
4-'90, pr ƒ2750 02974-271
A'dam, 020-791144/711635
Tel 020-792470
Fin inruil garantie mogelijk 4 GTL rood 2/83
ƒ3700 Renault 11 GTL, electr ramen,
ASCONA 20 E-LPGBj 81 4-drs Opel Ascona 1 6 LS Haten
Auto De Heuvel 033-620228
back
Diesel
5-drs,
meta,
5Peugeot
505
GL,
83
LPG
APK
Autobedrijf DICK MUHL B V met kl, autom , 2 j garantie • Bewijsnummers van een geplaatste „SHOWROOM" adver
APK 290 sunroof sportvelg
bak l 87, ƒ 14950 Fin inruil gek Goede staat ƒ 6900
Peugeot 205 GL 4 drs ongiTel 02940-18200
02908 1024 na 19 u ƒ3950
tentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
Schellmgwoude 020-323600
garantie mogelijk Auto De Tel 020 - 792470
neel, 50000 km, 84, ƒ8500
R 25 GTS '85 LPG ƒ 15950 Renault 25 GTX v v alle ace , 2 advertentie kenbaar maakt
Corsa 1 OS VAN, m '85 45 000 Heuvel 033637773
De kosten daar/oor bedragen ƒ 3,Peugeot 505 GR LPG '86 309 0299368281 Gar + mr mog R 25 GTS 86 div opties 18 950
km, perfecte staat, ƒ5950
j garantie Schellmgwoude b v
Opel Ascona 1 9 half 80 mooi GR 86 305 Break GLD '84 Peugeot 205 jubileumuitg ,
R 25 TD '87 nieuw ƒ 21 950 020-323600
APC 020791144/711635
en goed ƒ 2 450
BERENBEIT 020-6627777
Gar /mr
mog
BOVAG-gar
bj '87, vrpr ƒ11000
Kadett 1 2 S Hatchback, 84, Tel 02907-3455
Maalman 02510-12264/10478 Renault 25 TD dsl, bj '85, 2 j
Peugeot
505 GR LPG, stuur- Tel 0206644195/750879
blauw, 69 000 km goed onderOpel Ascona 205, bj 80 bekr, elek schuifd (nw mod ) Peugeot 205 Lacoste, '85, R 5 TL, 3 '81 ƒ 1950 R 20 TS, garantie nSchellmgwoude b v
houden ƒ 8900 020 243888
020-3236 n
Subaru 1800 GLF, 4WD, b j 4techn 100 %, trekh , APK jan 7'86 035855602/832080
i z g s t , ƒ 14 500,4'81 ƒ1750 RT 4 L, 11'84
12-83, vele ace, APK 9 89, prijs
Kadett 12
1-86 90, ƒ 1 950 Tel 02503 17570
RENAULT
25TS,
LPG,
'85,
Na
18
u
020-129957
ƒ5250 R 4 F 6, 4'85 ƒ4500
Te koop Peugeot 505 GR, meƒ 7500, qeen roest, 020 361536
Kadett 1 2 S
7-83
z
grijs,
72000
km,
nieuwstaat,
Trafic 1000 D, 4'86 ƒ 12 500
Kadett 1200 SC HB
10-87 Opel Corsa 1 2 LS, 3 drs, w w - tallic bruin, 5-versn , Vialle-lpg, Peugeot 205 XE, 3-drs, w w ƒ12500,- 023-272918
• SHOWROOM De nieuwe autorubriek voor Amsterdam en
BERENBEIT 020 6627777
glas t 87 ƒ 12950 Fin inruil bj april 1984, pr ƒ4900 Tel glas, t '86, ƒ 10950 Fin inruil
OFFICIAL FORD DEALER
omgeving Oplage 730 000 ex Elke week m Het Parool en ai'e
garantie
mogelijk
Auto
De
Renault
4,
blauw,
42000
km,
1
020
969609
garantie
mogelijk
Auto
De
R5-SL,
9-'87,
wit,
36000
km,
AUTOBEDRIJF VAN NES
nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA Vraag naar
Heuvel 033637773
i z g s t , 13500 (nw 18500) ov '86-12 mnd garantie ƒ7350
Hogeweyselaan 97 Weesp
T k aangeb m goede staat Heuvel 033620228
onze lage mtroductieprijzen t/m 30 juni Tel 020-6658686
Autob
Zu-dwijk
020-6629517
020
6626288/av
02940-10200
Tel 02940 15443
Opel Corsa 1 2 GL, meta, 4- verkerende knalrode Peugeot
Peugeot 205 XE,
Renault 11 TL, maart 84, 5drs RENAULT 4 GTL '82, 1e eig ,
10-86, ƒ11750
Kadett 12N bj 79, i z g s t, drs, sunroof t'87, ƒ 13950 Fin 205 Accent 24 000 km bj 87,
Nog meer Showroom-advertenties
APK 2-'90, geheel nagezien,
inruil garantie mogelijk Auto prijs ƒ 13500,- Lakgarantie
LOMMERSE AUTOMOBIELEN LPG APK tot 2- 90-;' 5 530
APK jan 90, 87 000 km
nw
s
t
,
ƒ
3750
02977-29992
De
Heuvel
033
637773
Inl
0296895987
op een volgende pagina
Na
18
uur
020769584
02526
87255
Pr /3300 Tel 020969667

Opel

man div opties t 82, ƒ 17950
Fin inruil garantie mogelijk
Auto De Heuvel 033-620228

H
laat

3!
JO.

PERFECT DIESEL LEASING MERCEDES BENZ 200D 20 000 km
per |aar 4 jaar ƒ 1 338 excl BTW
Nissan Patrol 6 cil Diesel, verBel Amsterdam 124876 de Auto Lease Lijn van
lengt 3 banken pers vervoer,
MOTORMEIJER OVERTOOM 116 126ADAM-W
div opties t '85, ƒ 26 750 Fin
inruil garantie mogelijk Auto
Mercedes 190 D nov 84
Mercedes 380 SE 83 ARCO De Heuvel 033-620228
7 w glas c v
sportv aut enz ƒ 24 950 Inruil
Nissan Patrol 6 cil turbo Diesel,
BEREBEIT 020 6627777
mog 0299037825
4 weeldrive 5 bak, meta, t 88
Mercedes 230TE alle ace bj MERCEDES 190 E bj 86 als ƒ32950 Fin mr gar mog
83 2 j garantie Schelling
nw 45 000 km ƒ 36 950 Inruil Auto De Heuvel 033 620228
woude b v 020 323600
mog Tel 02990-37825
MERCEDES 280 SE autom bj MERCEDES 230 E nw mod T k Datsun Cherry 3 drs GL
76 APK tot 26 04 90 Vr pr 85
sportv
schuifdak, B j 81 APK tot 6-90 In pr st
ƒ2250 Tel 020-437150
ƒ4500 Tel 020971267
ƒ34950 Inruil mog
Tel
02990-37825
T k Datsun Silvia 1 8 l, stereo,
Mercedes 280 SE Aut sch dk
electr rm div opties t 86 MB 280 S (USA uitv) 1975 APK b j '81, vr pr ƒ3750,-,
tel 0299034287
; 39 500 Fin mr gar mog APK 5/90 ƒ 2950
Auto De Heuvel 033 620228
LOMMERSE AUTOMOBIELEN
02526 87255
Mercedes 280 SEL v v vele opties bj 82 2 j garantie Schel Mercedes 280 SE Automaat
nngwoude b v 020-323600
meta w w glas schdk, Pull
MERC 350 SEL duurste uitv
alles elektr autom m 79
ƒ8750 020320657
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Opel Kadett 1 2 LS, LPG beg
'86, ƒ13500 075-287733

Grootse
regionale
OK-Show

Rover

T.V. Studio
Aalsmeer

Saab

Keuze uit

ASM

100 gebruikte auto's

Saab Select

Porsche

Van Lent's Autobedrijven

Seat

2EAT Autocentrum APC

Goed idee: ga naar APC!

Reliant

APC

Renault

Autobedrijf Ronday B.V.

Peugeot

Skoda

Subaru
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"\A/ËEKMEDlAl7-30

Sizuki

LPG

Alto, 8-'85, Ie eig., 23.000 kn.,
rood, met radio. Vr.pr. ƒ 74>0.
Tel. 020-323772.
ALTO eind '84, 65000 km,/) st.
v. nw., ƒ5950. ingeruild bij
SEAT Autocentrum AP£, 2e
Schinkelstr. 18-28, A'dari, 020791144/711635
Autobedr. ZEIJINGA *oor alle
Suzuki-modellen. Wiecer-Bruinlaan 73, Uithoorn: 029^5-61212.
Suziki 100 GX de Lixe Coupé,
ist.v.nw., t '82, ƒ4,450. Fin. inruil garantie mogeljk. Auto De
Heuvel: 033-62023.
Suzuki Alto, 3-drs., 1985,
38000 km., kl. ziver met., APK
qek., ƒ 8.500. Tel. 02507-15923.

T.k. Suzukibus 7 a 8 pers.
Perfect APK gek. 7-'90.
Evt. ruilen tegen 2 a 3 pers
camper. Tel. 02507-19742.
T.k. v. part. Suzuki Alto GL,
B.j.'83,APKmei'90.6l.OOOkm,
Vr.pr. ƒ4850. Tel. 020-456248.
T.k.a. Suzuki SC 100 GX de
luxe, in z.g. cond., bj. '80, APK
gek. 27-4-'89. Vr.pr. ƒ2750.
Tel. 020-6680402

Suzuki ALTO GL, 4e mnd. '83,
64000 km, keurige auto, 1e
eig., ƒ4800, 075-355910.
SUZUKI ALTO GL '78, 1e eig.,
27000 km, rood, abs. nw.st.,
/9500. Tel. 02977-29992.
Suzuki Swift 1.3, 5 versn., met.
ki 2 j. garantie, bj. .'85. Schellingwoude b.v. 020-323600.

VAN DEINUM, daar staat het!
Jarmuiden 29, Sloterdijk
Tel. 020-148933. Ook Jan v.
Galenstr. 113, A'dam.
Info: 020-831956.
Wegens sterfgeval Suzuki Alto
LN-72-JG okt. '84, 42.285 km.
gelopen. Prijs ƒ 5.500.
Tel. 020-715992.

Prachtige Talbot Tagora 2.2
Horizon 1.5 GL, zilvergrijs, bj.
GL, LPG, 1982, sunroof, rad./
5-'82, APK keuring, ƒ2950.
cas-s., ƒ2.850. 02979-86195.
King-Cars 020-162504.
Talbot Horizon 13 LS, 5 stuks
Horizon L diesel, 5-drs., '83,
84/85 v.a. ƒ 4750, incl. 6 jr. doorAPK t/m 5-'90, in. perf. st. Prijs
roest garantie. Autobedrijf
/4950. (J^C ^51020/410063.
Jonk Peugeot, 02990-54100.

Toyota
Toyota - Brouwer
Vele merken - vele prijzen
2e Jan Steenstraat - 42-48
A'dam-Oud.Zuid. Tel. 763829
Amsterdam-Noord
Hamerstraat 3-15. Tel. 360401.

Occasions
van
Compier
Toyota
STARLET 1.0 DX, '86, 38.000 km
12.500,STARLET 1.0 DX, '87, 30.000 km
13.950,STARLET 1.3 DX, autom., '88, 16.000 km
.ƒ19.750,COROLLA HB 1.3 DX, '86, 40.000 km
ƒ 13.950,COROLLA HB 1.3 SXL, '87, 25.000 km
ƒ17.950,COROLLA HB 1.8 diesel, '87, 65.000 km
ƒ16.950,HIACE, 9 pers. bus, 2.4 diesel, '88, 52.000 km ... .ƒ36.500 PRIJZEN INCL. 10.000 KM BEURT + APK
BOVAG GARANTIE, INRUIL + FINANCIERING
Aart v.d. Meerweg 1-3, Ouderkerk a.d. Amstel
02963-1325 dagelijks 9-18 uur, zat. 10-17 uur

TOYOTA WELGRAVEN
Toyota
oyóta
[oyota
oyota
Toyota
foyota

biedt aan:
Starlet 1.0 DL, 38.000 km
Starlet 1.3 DX, 53.000 km
Corolla SEdan GL
Corolla Liftback
Tercel XG
Tercel Combi 4 WD, 1.5

'86-'87
'86
'83-'84-'86
'84
'84
'83

Speciaal aanbevolen:
foyota Tercel Combi 4 WD, 1987, + LPG, 55.000
oyota Corolla Hatchback, 1987, sportvelgen, striping,
poiler, 24.000 km.
Toyota
foyota
oyota
oyota
oyota
oyota
oyota

Corolla Sportswagon, aut
Carina 1.6 Station, 5-drs,
Camry 1.8 Liftback
Corolla Diesel Sedan
Camry Diesel Sedan
Celica 2.0 Liftback
Celica Coupé ST,

.'81
'82-'83
'83-'84
'84
'84-'87
'83
'83

)pel Corsa. Sedan

.'86

TOYOTA WELGRAVEN - OOSTZAAN
Kerkbuurt 83-87. Tel. 02984-1424
Inruil - Financiering - Bovag garantie
foyota Carina II 16 GL, 5-bak,
meta, LPG, t '86, ƒ 13.950. Rn.
vuil garantie mogelijk. Auto
Oe Heuvel: 033-620228.
'oyota Corolla 1.3 combi, LPG
inbouw, 5-drs, t '84, ƒ6.950.
%. inruil garantie mogelijk.
Auto De Heuvel: 033-637773.
oyota Lite Ace z.g.a.nw. dieel '85. 53.000 echte km. Veel
xtra's APK gek. 075-165941.
oyota Starlet 12 Valve, gr.
_ent„ w.w.-glas, i '87, ƒ8.950.
m. inruil garantie mogelijk.
^uto De Heuvel: 033-637773.
Celica LT bj. '76 i.z.g.st., nieuve uitlaat, schijfremmen en
achterbanden. APK tot 9-'89.
Prijs n.o.t.k. Tel. 020-955732.
•tooie STARLET 1.0 van part.,
e eig., bj. 10-'85, 60.000 km.,
grijs kent., div. acces., ƒ8250.
"el. 02979-87274.
Starlet 1.0, 3 drs, econ. 12
•lep. 6/88, 7000 km., kl. wit,
tpr. ƒ12.000. tel. 020-419919.
i k . Toyota Carina 2.0 diesel
6-'85, radiocass. KEURIGE
AUTO, zilver. Tel. 02908-3231.

DE GRAAF
TOYOTA
oondensatorweg 4-»
jam SI di|k 865bl 1 (je
OOK voor onderdelen
T.k. TOYOTA CARINA DE
LUXE, bj. '77, APK t/rn mei '90
ƒ1000. Tel. 020-412472.
T.k. Toyota Corolla 1.3 DX aut.
gas. B.j. '80. APK 11-'89.
Pr. ƒ 1250. Tel. 02975-69200.
Corolla 1.8 Diesel DL •
2-'83, ƒ 5.950
LOMMERSE AUTOMOBIELEN
02526-87255.
Corolla GT Twin Cam 16, als
nieuw, 59.000 km., wit, '85,
ƒ17.950. 020-952324.
Gevr. Toyota Carina, 4 drs.
Schade of sloop mag. Tel.
075-178208 na 18.00 uur.
Gevr. Toyota Hiace of Urvan,
schade of zonder, APK mag.
Tel. 075-178208 na 18.00 uur.
KEURIGE Toyota Cressida
Luxe 3-78, trekh., radio, APKgek. Tel. 02908-3231.

Triumph
Spitfire. Zeer mooi en Triumph Herald 12/50, APK 3Qoed. '80, APK mei-'90. Incl. '90, blauw, schuifd., ƒ4750
hardtop + tonneau, rood. Vr.pr. 02977-29776, b.j. '67
/9700. Tel. 02984-5058.

Vauxhall
. Vauxhall Servette L bj.'78
'PK. I.z.g.st. ƒ 900. Tel. 020'34683 na 17.00 uur.

Vauxhall Cavalier 2000, 4 drs.,
bj. '80, APK gek., i.z.g.st., nw,
gespoten ƒ3000. 020-765902

Volkswagen
'eugeot-dealer ZUIDWIJK BV
$5XE grijs . . . 1'86 ƒ12.950
«XE grijs ,...4'86 ƒ13.350
$5GE groen . ,5'84 ƒ 9.250
$5XE Acc.wit .1'87 ƒ14.250
$5XEjuniorwit ,9'86 ƒ13.550
?5XL d.blauw .4'87 ƒ 14.850
OSGLblmet. ..1'85 ƒ11.900
-05GL+lpg bl.m.
2'84 ƒ10.350
zwart ,.1'86 ƒ14.950
z w a r t . . . 1'87 ƒ17.900
«9XE all. rood.3'88 ƒ 17.950
$XE all. wit . ,3'88 ƒ 18.250
«9GL beige ,.4'87 ƒ16.700
break grijs
,.
4'85 ƒ12.750
&GL1.6bl.m..2'88' ƒ24.250
«GR 1.6grijs.3'87 ƒ17.500
* auto's incl. 3-12 maanden
™antie + keur. rapport
'Jiervalaan 86 Amsterdam
^6629517.

CARBO AUTO'S
AKTE-WEEK

J3|. ^Vcvmw, :LPS; nieuwste model v .B.OOO, ƒ !4_2SO. OOOOXXX».
NAT

T.k. Suz. Alto autom., '83, APK
7-'89, i.g.st., weinig km. Pr.
ƒ5500. 020-866132.
T.k. Suzuki Carry, '81, APK
5-90, met ramen, ƒ 1500.
Tel. 020-6627729.

Talbot
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
V.W. bus bestel, TRANSPORTER,
m. '82, APK, i.z.g.st.
ƒ2950. Tel. 02990-37825.
VW Golf GTS, spoilers, sunr.,
w.w. glas, 2 j. garantie, bj. '83.
Schellingwoude 020-323600.
VW Golf GT116 klepper, bj. '86
met 2 j. garantie. Schellingwoude b.v. 020-323600.
VW Kever 1300, bj. '76, met 2 j.
garantie. Schellingwoude b.v.
020-323600.
AUTO BECKERING
SHOWROOM VOORRAAD
UITVERKOOP
Fabrieks "bijna" nieuwe auto's
met kenteken o.a.
Polo coupé blauw
normaal ƒ 20.270 nu ƒ 18.270
Golf 3 drs Turbo Diesel
normaal ƒ36.255
ƒ32.955
Golf 3 drs 1.6 millionair
normaal ƒ 30.990 nu ƒ 27.990
Golf 3 drs 1.3 wit
normaal ƒ 24.495 nu ƒ 21.495
Jetta 2 drs Turbo D. sky uitv.
normaal ƒ 37.400 nu ƒ 34.400
Passat 1.6 5 drs, U + E versn.
normaal ƒ32.135 nu ƒ 28.135
Jetta C 2 drs wit 1.3
normaal ƒ 25.950 nu ƒ 22.900
Golf GTi
normaal ƒ 38.900 nu ƒ 34.900
VW L 28 D, lang + hoog
normaal ƒ 41.500 excl. BTW
nu ƒ 33.500 excl. BTW
Transp. D, hoog dak rondom.
Ramen. Geschikt voor camper,
normaal ƒ31.000 excl. BTW
nu ƒ 23.500 excl. BTW
Alle auto's incl. afleveringskosten en volle tank.
Inr. en financ. mogelijk,
tevens keuze 65 NO RISK
OCCASSIONS
off. V.A.G. DEALER
UITHOORN. Tel. 02975-63418.
DELFICAMPER: 2-4 pers. Nw.
en occ. Gratis uitgebreid
infopakket. Tel. 015-144097.
Derby GLS, blauw, m '79, APK
t/m 2-'90, orig. 1e eig. Prijs
ƒ 1450. 020-851020/410063.
Golf 1-'86
ƒ 16.250
HANS MAFAIT
02940-13044
3olf D. '77, motor, remmen gerev. APK. l.z.g. st. Ziet er goed
uit, ƒ 1850. 020-334429.
Golf D, wit, 3 drs., 5 versn.,
6/86, 1e eig., 112.000 km,
ƒ17.250. Tel.: 02940-30148.
Golf GTD Turbo 2-'87 ƒ 28.500
Autobedrijf VAN DER POUW
Tel. 02940-15110
Golf GTi 1800, bj. '77, motor
83, uitgebouwd, sportwielen,
ƒ3500, ongekeurd. 0252639535, na 18.30 uur.
Golf MX bj. '79, APK 5-'90,
brede banden. Vr.pr. ƒ 2600.
Tel. 03240-49173.
KEVER Cabriolet Hoffmann,
73 en '76 gerest, v.a. ƒ 11.500.
Tel. 020-717188.
Passat diesel, '79, APK, rad.
cass., ƒ2.250. 02521-15340.
VW Transp. '80, 9 pers. i.p.st.
APK tot mei '90. dakluik. geh.
gerev. ƒ4900. 02995-3744.
Wie wil zuinige, technisch per'ecte Polo 1978 kopen voor
slechts ƒ900, wegens enige
schade, 020-474813, na 18 uur.

Te koop VW kever 1303 S,
bj. 73, i.z.g.st. Prijs ƒ4950.
Tel. 02984-4468, Oostzaan.
T.k. Golf, 2-drs., aut., LPG bj
6-'80, APK tot 4-4-'90 vrpr
ƒ 2950. 02990-30529.
T.k. Golf diesel GLD, '78,
nwe APK ƒ2450. mooie auto
020-941576

Nergens anders vindt
U zoveel kwaliteits
occasions met echte
kilometerstanden en
met 3 + 9 maanden
supergarantie

Verkoop VW Cabriolet, bj.
1975,
APK gekeurd. Prijs
ƒ 18.000. Droomauto, Bourgondisch rood. Tel. 020-177103
VW CAMPER '79, prima staat,
moet weg ƒ 1950,Tel.: 020-863028.
VW Golf 1.3 C, '88, rood,
17.000 km, ƒ16.900. Tel,
02990-25402.
VWGOLF '78. Vr.pr. ƒ2.000
Tel. 020 - 909458.
VW Golf C Diesel Van, t '82, gr.
kent., ƒ 5.950. Fin. inr. gar. mog.
Auto De Heuvel: 033-620228.
VW Golf C Diesel, 5-bak, w.w.glas, t '86, ƒ 15.950. Fin. inruil
garantie mogelijk. Auto De
Heuvel: 033-637773.
VW Golf GTD Turbo, met. kl.,
w.w.glas, spoilers, bj. '87
Schellingwoude 020-323600.
VW Golf GTI '86 antrac.met.,
c.v., dealer-onderh. Nw.st.,
zeer compl. ƒ26.950. Gar. inr.
mog. BOVAG-gar. Maalman
02510-12264/10478

Tweehonderd serie

VW Golf J3TI Becker-stereo, al,
el. ramen, bj. '85, 2 j. garantie.
Schellingwoude
b v.
020-323600.
VW Golf LS 1600, 8-'81,APK8'89, techn. 100%. Zilv.met., 1e
eig., ƒ3850. 075-165614.
VW Golf LS. B.j. '79. Bordeaux
rood, APK 2-'90. Rijdt prima.
ƒ2000. Tel. 020-906657.
VW Golf LS, groen, m '78, APK
t/m 8-'89, in perf. st. Prijs
ƒ1350. 020-851020/410063.
VW Jetta 4 drs., '85, blauw
met., In showroom staat.
ƒ 14.750. Tel. 020-454009.
VW JETTA C, bj. 1983, 1e eig.,
APK4-'90, 4-deurs, abs. nw.st.',
ƒ7950. Tel. 02977-29992.
VWJettaGLS,bj.9-'80,APK4'90, i.z.g.s., duurste uitv., vr.pr.
ƒ5250.- Tel.: 02998-3432.

GL Aut.
VAN LPG
DL
GL

1988
1987
1987
1987

Driehonderd serie
340 W

1984
1984
1984
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1987
1987
1984
1986
1986
1987

340 DL

340 GL
340 W
340 DL

340 GL
340 W
340 DL

340 GL
340 W
340 DL

340 GL Aut.
340 DL Aut. '
340 Spec. Aut.
340 DL Aut.

vierhonderd serie
440 GLT inj.
480 ES
480 ES

1988
1986
1987

Zevenhonderd serie
740 GL
745 GLE

1986
1986

740 GLE Aut.
740 GL
740 blackline
740 GLE Aut.

1986
1986
1988
1988

Volvo
Amsterdam
Kollenbergweg 13

In Zuidoost
020-966811
VOLVO 244 GL, bruin, met stereo, LPG, APK gek., in nw.st.,
m. 80. ƒ 2950. 020-320657.
Volvo 244 GLE. Prima auto. '79
Technisch perfekt, APK 1-'90.
Optisch acceptabel, Motor nog
goed voor nog 75.000km.
Vr.pr. ƒ 3250 Bel 020-260085.

Van Vloten
A'dam
Uw
Volvo Dealer
Meeuwenlaan 128
Tel: 020-369222.
Volvo 240 GR.Luxe, 9-'83. LPG
166.000 km. ƒ12.750. Tel
020-965673 na 18.00 uur.
Volvo 244 DL 155.000 km.
techn. perf., ƒ 850. 020-996569.
Volvo 244 GL '81, APK 'SO,
134.000 km, i.z.g.st. Vr.pr.
ƒ6.000. Tel. 075-311102.
Volvo 244 GL '80, 2.3. Itr. mot.
1984, ƒ4500. 02503-37156.

VW Kever 1303S '73 i.g.st. APK VOLVO 245, '77, apk tot nov. Volvo 340 GL Diesel, 5-bak,
11-'89 radio, antidiefstal tel. '89, m. radio, 3e: bankje, i.g.st., meta, 4-drs, Sedan, t '86,
ƒ2000. Tel: 020 257643.
ƒ13.950. Fin. inruil gar. mog.
02977-42627.
Auto De Heuvel: 033-637773.
VW KEVER 1303S, 1600 CC Bj Volvo 245 GLE, autom., bj '78,
Volvo 340 Van, gr. kent., w.w.'72, met.groen, br. Pir. banden, techn. pr. st., APK 5-'90.
glas, t '84, ƒ5.950. Fin. inruil
APK aug. '89 Tel. 075-161909. Tel. 020-423610/966988
Volvo 24578 APK 3e mnd. '89 garantie mogelijk. Auto De
VW KEVERS
trekh. nw. motor kl. blauw Heuvel: 033-637773.
1200,1300,1303 en 1303 S, alle 100% goede staat vr.pr. Volvo 340 Van, gr. kent., LPG,
in nieuwstaat. Ruska automo- ƒ3.350. Radio. 02982-5927.
i.z.g.st., t '84, ƒ 5.950. Fin. inruil
bielen, Lauriergracht 115 t/m
garantie mogelijk. Auto De
127, Amsterdam.
Volvo 340 DL (dsl) '86, Heuvel: 033-637773.
VW Passat 1.6 diesel, '83, papyruswit, 5 versn. GLE- Volvo 343 GLS, LPG, m '82,
V.A.G. onderhouden, perfecte inter. Nw.st. ƒ 11.950,Gar./inr. mog. BOVAG-gar. APK t/m 5-'90, in perf. st.,
staat, ƒ4950, 02993-68281.
Maalman: 02510-12264/10478 ƒ5750. 020-851020/410063.
VW passat CL, 5 drs., slechts
Volvo 340 GL, '84, wit, getint VOLVO 343 Luxe '81, wit, au55000 km., '85.
glas, LPG, in perfecte staat, tom., ƒ3250. 023-272918.
Mitsubishi-Saabdealer
ƒ
7400. Tel. 02990-25402.
Volvo 360 GLS, t '85, 5-bak,
Jorritsma, Wagenweg 10, Purmeta, w.w.-glas, ƒ11.950. Fin.
merend, tel.: 02990-23741.
VOLVO AMAZONE, b.j. '69 inruil garantie mogelijk. Auto
VW Polo Avance, 1.3, alpenwit, Tel.: 020-737047.
De Heuvel: 033-620228.
7/87, 58000 km, ƒ 12.500,-.
Tel.: 035-857025, na 19 u.
Yugo
V.W. Polo Coupé Pointer uitvoering, 5-bak, LPG, t '87,
VOLVO 360 GLS 2.0 + LPG,
ƒ 13.750. Fin. inr. gar. mog.
okt '83. div. extra's
Auto De Heuvel: 033-620228.
Vr. pr. ƒ8.950. 075-355316.
VW Polo, okt. '81, schuifdak,
45.000 km., APK tot okt. 1989.
Zastava
Tel. 020-429004. Schadevrij.

Wij POETSEN uw auto in
Showroom conditie: interieur
natbehandeling, motorruimte
ontvetten plus reinigen,
SPECIALE
LDS-behandeling
;iakbescherming
gegarandeerd 12 maanden). Prijs vanaf VW Polo Pointer m. 86 vele
access., als nieuw ƒ 8.250. Tel.
ƒ125 excl. BTW. Informatie
02907-3455.
:el. 020-851020/410063.

Volvo

Zaterdags
Volvo Amsterdam
Kollenbergweg 13
Amsterdam-Zuidoost

Renault
Benelux
biedt aan occasions
in uitstekende staat
met bovag-garantie

020-966811
Ron Geurs
EXCLUSIEVE VOLVO'S
740 GL, zilver, t
740 GL Automaat, blauw,
480 ES, schuifdak, wit,
240 GL GL, grijs
240 LPG, blauw
•
360 GLT, grijs
360 GLT, Sedan, blauw
340 GL 1.7, 5-speed
340 DL 1.4, 5-speed
340 DL Automaat, blauw,
Officieel Volvodealer in A'dam
Stephensonstraat 19, A'dam Oost

Wij hebben enkele perfecte
Opel Kadetten in verschillende
uitvoeringen o.a. stationcars
die verkocht worden met volledige garantie onder ƒ9.000
RIVA Amsterdam-Noord b.v.
020-361153.

Algemeen

onderdelen nodig?
Van 10.00 tot 13.00 uur is het
centraal magazijn open

T.k. i.v.m. auto v.d. zaak,
z.g.a.n. VW GOLF TOUR 1,3,
juli'88, 17.000 km, donkerbl.,
ƒ21.000. Tel: 020-458765.
T.k. VW Golf 1600 LS, groen.
B.j. '79 APK 6-'90. verl. Br.B.
GTIvIg. ƒ 3500. Tel. 075-157250
T.k. VW Golf C diesel 1.6 L,
3- 86, wit. KEURIGE AUTO van
1e eig. Tel. 02908-3231.
T.k. VW Golf sprinter '79, APK
Te koop: Volvo 66, bouwjaar
4-90 ƒ 3.250. na 18 uur, 02979- 1978. ƒ350. Tel. 020-474487.
82054.
'.k. v Volvo medew. Volvo 340
T.k. V.W. GTI, b.j. '79, i.g.st.,
3L aut., kl dnk. grijs, km. st.
APK '90, pr. ƒ6500. Tel. 9.000, bj. juli '88, ƒ21.500
020-955585, na 18 uur.
04498-57693.
T.k. VW Passat Variant Turbo
.k. Volvo 240 b.j. 5-84 LPG,
Diesel. 6-'83. Am.velgen. I.g.st. APK mrt. 90, kl. bordeaux,
ƒ 9.000. Na 20.00u. 075-350088.
10.000. Tel. 02977-23823.
Van part. VW golf 1600 LS, okt. '.k. VOLVO 343, bj. '80, APK
,jj koop VW Camper Westfalia '78, APK tot 4/'90, rood, get. 90, techn. perfect, kleur rood.
glas, in uitm. st. Vr.pr. ƒ2950. el. 02979-81671 na 18.00. Prijs
-a'8. 4 pers. I.g.st.
s
na 19.00 u. 020-279205
' 02975 - 68069.
1925.

240
245
240
245

VOLVO 265 STATIONCAR '77
ƒ1950. BMW 518, '78 /950
Audi '78 ƒ950. Ford Taunus
'78, aut. ƒ 650. Skoda 105 L, b.j
'84, ƒ2450. Tel. 02990-37825.
Volvo 264 GLE v.v. vele extra's,
bj. '81, 2 j. garantie. Schelling
woude b.v. 020-323600.
244 DL LPG 1-'88
ƒ32.600
360 2 ltr.c1-'84
ƒ 9.900
345 Winner 5-drs. 7-'86/ 16.900
345 GL LPG 7-'83
ƒ 7.600
340 Winner spec. 5-'86/ 16.800
3 mnd. voll. B.O.V.A.G. gar.
VOLVO DEALER
Autobedrijf DICK MUHL B.V.
Achtergracht 71a, Weesp.
Tel. 02940-18200.
343 DL autom., m.'80, LPG,
nwe APK, techn. perf., ƒ2250
APC 020-791144/711635.
345GL1-'82
/ 6.250
Autobedrijf CASPARUS B.V.
Tel. 02940-15108
740 Turbo EST
'86
740 GL Diesel, 2 stuks....'88
740 Turbo
'85
740GLEUPG
'85
740 GL, aut
'85
240 GL
'87
240 GL, LPG
'86
240 DL, LPG, 2 stuks ..'85/'86
240 GL GL
'84
240 GLE, aut
'82
360, 5 stuks
'83/'88
340, 1.7, 3 stuks
'86
340, 1.4, hand., 9 stuks.'86/'87
340, 1.4, aut., 5 stuks ,.'83/'86

3-'87
5-'85
5-'87
2-'84
6-'85
5-'88
12-'86
3-'87
2-'87
10-'81

020-920505.

T.k. Volvo 343, bj. '79, APK,
apr. '90, get. glas, rijdt prima.
Tel. 02975-66386
T.k. Volvo 343. b.j. '78 APK
gek., LPG, instal. Vr.pr. ƒ 1750.
Tel. na 18.00 u. 020-187251.
T.k. Volvo 343 DL, LPG, bj. 7'80, APK tot 8-4-'90, vr.pr.
ƒ 1900. 02990-30529.
Volvo 240 GL, '85, grijs met.,
gas. 100.000 km, vr. pr.
ƒ24.750. Tel. 03434-53080.

Renault 11 GTE
'88
Renault 5 GT Turbo
'87
Renault 5 TL/GTL
'85/'86
Renault 25 TD
'86
Renault 11 GTL
'86
Renault 5 GTL aut
'85
Renault 9 TL
'85
Renault 25 GTX
'85
Renault 25 GTS
'85
c
iat Uno 45, spec. uitv. . ..'85
Fiat Uno 55S
'86
Lada 2104 Station
'86
Austin Metro Van
'86
Citroen AX 11 E
'87
Citroen CX 25 Pallas
'85
-ord Escort 1.6
'85
r
ord Escort aut
'86
Ford Sierra 2.0 GL
'86
Austin Metro Mayfair
'85
Mercedes 190 D
'85
Fiat Panda 45S
'85
BMW 524 TD
'...'84
Peugeot 205 SR
'85
n
eugeot 305 Break
'85
'eugeot 309 GR
'86
Opel Kadett
'82
\Jissan Cherry
'85
'nruil
Financiering
SHOWROOM DAGELIJKS
GEOPEND TOT 18.00 UUR

Bankrashof
Amstelveen
telefoon 020-418073/453251

DICK LINGBEEK
AUTOMOBIELEN

Een greep uit onze collectie
Keus uit wel 80 occasions in
alle prijsklassen
Alfa Romeo Alfa 33 1.5 ...'86
Audi Quattro 2.3-L4wd . . ..'87
BMW 316 LPG-5-bak
'86
BMW 524 Turbodiesel . . ..'84
Fiat Uno 60 S Carerra . . ..'87
Ford Escort RS 2000-APK
Ford Sierra 2.0 aut
'84
Ford Fiesta 1.1 L
'83
Mercedes 280 S
'82
Nissan 300 ZX Turbo
'86
Nissan Bluebird 2.0 D
'83
Opel Kadett 1.2 LS
'86
Opel Kadett 1.6 diesel ....'85
Peugeot 205 GL-5-drs ....'85
Range Rover 'Champyrover'airco-alarm-aut
'85
Suzuki Alto GL-rood-APK ..'85
Volvo 345-LPG-grijs kent ..'86
VW Passat CL stat. dies ..'85
Ook campers en caravans
Kruisweg 469 - 1437 CL
Rozenburg (bij Hoofddorp)
VERKOOP TEL: 02503-11292
GARAGE: 38407
Opel Ascona 4 drs '80 APK
ƒ3.950; Opel Admiral aut.'72
APK ƒ6.950; Lada 1600 GL
LPG '83 APK ƒ 3.450; Peugeot
505 GL LPG '82 APK ƒ3.950;
CX Pallas dsl. '81, 5 versn.
120.000 km ƒ4.950
Gar. inr. mog., BOVAG-gar.
Maalman: 02510-12264'10478.

Grote voorjaarsshow
Occasiondealer Roossien
Godelindeweg 3 Naarden

Tel.: 02159-50005
NU IEDERE WEEK RUIME KEUZE UIT ± 100 AUTO'S
Ford Sierra 2300 diesel 5-drs '86
ƒ 14.950 p.m. 339,60
Seat Fura 900 GL 3-drs '85
ƒ 7950 p.m. 185,11
Rover 2600s aut. el.ramen sportv. als nw '86.ƒ 15.750 p.m. 357,75
Fiat Ritmo 65 CL 5-drs. i.st.v.nw. m.'87 .ƒ 10.950 p.m. 249,04
Ford Granada 2300 GL, stuurbekr., Ipg. m.'84 .ƒ 9.750 p.m
231.39
Ford Sierra 2300 dies. stationcar 5-drs m'87./ 18.750 p.m. 424,83
Mazda 626 GLX 2.0 Coupé, zeer apart '85.) 15.950 p.m. 357,75
Volvo 345 GLS 2.0 LPG in st.v.n.'84 . . .ƒ 8.950 p.m. 208,25
Toyota Corolla 1600 GL LPG Sedan '84 .ƒ 9.750 p.m. 231,39
2 x Opel Kadett 1200/1300 S 3 drs.'86v.a../ 13.750 p.m. 316,96
2 x Talbot Solara 1600 GLS '82/'83 v.a. .ƒ 5.950 p.m. 138,83
Citroen BX 1900 TRS.BREAK z.mooi. M.'87./ 19.750 p.m. 447,19
Nissan Micra 3 drs. nieuw '87
ƒ 13.750 p.m. 316,96
2 x Ford Sierra 1600, 2.0 5 drs. LPG '86 v.a. .ƒ 11.250 p.m. 271,68
Toyota Tercel 13.00 3 drs. '84
ƒ 8.750 p.m. 208,25
Opel Rekord 2.0 Caravaan 5 drs. LPG '84.ƒ 9.750 p.m. 231,39
VW Polo 3 drs. '84
ƒ 7.950 p.m. 185,11
Peugeot 205 G.R. Diesel 5 drs. M.'87
.ƒ 13.950 p.m. 316,96
Toyota Camry 1800 DX Turbo Diesel'85 .ƒ 13.750 p.m. 316,96
Volvo 360 GL Sedan 4drs. 2.0 Ipg, als nw. m.'87./ 18.250 p.m.
424,83
Ford Escort XR 3 1600 3 drs. Z.mooi.'SS./ 10.750 p.m. 249,04
Ford Sierra 2300 Diesel 5 drs.'SS
.ƒ 10.750 p.m. 249,04
Volvo 340 DL '84
. . .ƒ 7.950 p.m. 185,11
Toyota Corolla DX '85
. . .ƒ 8.950 p.m. 208,25
. . .ƒ 12.950 p.m. 294,32
VW Jetta 4 drs. '85
Opel Ascona 1600 LS LPG '86 ... . . .ƒ 13.250 p.m. 294,32
Opel Kadett Diesel 5 drs. '82 . . . . . .ƒ 6.250 p.m. 161,97
. . .ƒ 7.950 p.m. 208,25
Ford Escort 1600 3 drs/82
. . .ƒ 8.250 p.m. 208,25
Audi 80 LS 4 drs. LPG '83
Suzuki Jeep hardtop sport.vel. '82 . . . .ƒ 8.750 p.m. 208,25
Ford Scorpio 2.0 Cl. 5 drs. LPG '85 . .ƒ 17.250 p.m. 402,47
Mazda 626 G.L.X. 2.0 LPG '85 ... . . .ƒ 10.950 p.m. 249,04
Citroen BX 1600 TRS Stationcar '85 . . .ƒ 13.250 p.m. 249,04
Opel Rekord 2.0 LPG Stationcar '83 . . .ƒ 8.950 p.m. 208,25
VW Polo Pointer 3 drs. als nieuw '83 . .ƒ 8.950 p.m. 208,25
Peugeot 205 Diesel 3 drs. '85 . . . . . .ƒ 10.750 p.m. 249,04
Nissan Bluebird 2.0 L Sedan '86 . . .". .ƒ 14.950 p.m. 339,60
2 x Opel Kadett G.T. in st.v.n.M '87 . . .ƒ 19.750 p.m. 447,19
Suzuki Jeep SJ 410 veel ace. '84
. . ..ƒ12750 p.m. 294,32
2 x Suzuki Jeep SJ 413 Veel acc.'86/'87v.a../ 14.500 p.m. 339,60
Toyota Corolla 1600 l 16 kleppen GT '85./22.000 p.m. 555,65
Mercedes 200 Diesel i.st.v.n. st.bekr.'83 .ƒ 15.950 p.m. 357,75
Toyota Corolla 1600 SXL h.back, z.mooi.'85./ 10.500 p.m. 249,04
BMW 525E aut. st.bekr. elec.ram.i.nw.st.'SS./ 17.750 p.m. 402,74
Ford Scorpio 2.0 CL 5 speed nieuw staat W.f 19.500 p.m. 447,19
BMW 32014 drs. 6 cil. autom. zeer mooi '85.f 19.700 p.m. 447,19
2 x Opel Ascona 1600 LS 4 drs. LPG, als nw.'87 . .ƒ 16.500
p.m. 380,11
Mercedes 280 SL zeer mooi '81
ƒ 59.000
VW Karman CHIA voor liefhebber '69 . .ƒ 12.250 p.m. 294,32
3 x Renault 25 V 6 Een plaatje zo mooi '86./ 18.000 p.m. 402,47
Volvo 240 DL LPG stoelverw. get.glas '87.ƒ24.750 p.m. 555,78
3 x Renault Fuego GTX zeer sportief '83./ 7.950 p.m. 185,11
Audi 80 GLS zeer apart als nieuw '85 .ƒ 15.500 p.m. 357,75
4 x BMW 316-315 LPG of zonder '82/'83v.a../ 8.250 p.m. 208,25
Citroen Visa RE II zeer mooi'86
ƒ 8.750 p.m. 208,25
3 x Opel Kadett 1600 Diesel, 3 drs.+ 5 drs., '83/'84 v.a../ 8.950
p.m. 208,25
2 x Toyota Carolla diesel 1800 GL 5 drs.'SS v.a. . . .ƒ 9.950
p.m. 231,39
Honda Accord 2.0 ex. zeer mooi M '84 .ƒ 23.750 p.m. 555,65
4 x Mazda 626 LX LPG of zonder'85/'86/'87 v.a. . .ƒ 10.750
p.m. 249,04
3 x Peugeot 505 GL LPG '82/'83 v.a. . .ƒ 4.950 p.m. 120,75
2 x Opel Kadett 1600 Diesel 4 drs. '86/'87 v.a. . . .ƒ 14.950
p.m. 339,60
5 x Ford Escort 1100-1300-1600 '83/'84/'85/'86 v.a. .ƒ 8.950
p.m. 208,25
Toyota Starlet 1300 DX 3 drs.'84
ƒ 8.250 p.m. 208,25
2 x Opel Kadett H.back 1300 S LPG3 drs.'83/'84 v.a../ 8.950
p.m. 208,25
Opel Ascona 1600 S 4 drs. '83
ƒ 7.950 p.m. 185,11
VW Jetta 1600 S 4 drs. '87
ƒ 14.950 p.m. 339,60
Ford Escort 1600 GL zeer apart. '86IL/ 13.950 p.m. 316,96
2 x Golf diesel C 3 drs. '83
ƒ 8.950 p.m. 208,39
Ford Escort 1600 diesel 5 drs.'86 . . . .ƒ 11.950 p.m. 271,68
Nissan Cherry 1300 GL 3 drs. '84 . . . .ƒ 8.950 p.m. 208,39
Opel Manta 1800 S H.back in. st. v.n.m'86./ 16.250 p.m. 380,11
Peugeot 505 GL LPG nw.mod.'87 . . . .ƒ 14.250 p.m. 339,60
Nissan Bluebird 2.0 LX nw. model LPG '87.ƒ 19.750 p.m. 447,19
Opel Rekord stationcar 2.0 S, 5 drs., '84 . .ƒ11.950 p.m. 271
Volvo 360 GL sedan, 4 drs., LPG, 2.0, m. '87.ƒ 18.750 p.m. 424
Opel Manta 1800 S hatchback autom., m. '86./ 17.750 p.m. 402
Ford Scorpio 2.0 CL, m. '86
ƒ 19.750 p.m. 447
Toyota Corolla, 3 drs., '85
ƒ 9.950 p.m. 231
Gol! diesel, 3 drs., i.st.v.n., m. '83
ƒ 9.750 p.m. 230

Aktieü! nu minimaal ƒ1250
inruil voor uw oude auto ongeacht
de staat waarin deze verkeert.
*
*
*
*

HOGE INRUILPRIJZEN
FINANCIERING BINNEN 1 UUR GEREGELD
GARANTIE V.A. 3 MND. tot 12 MAANDEN
OF MOGELIJK TOT 2 JAAR GARANTIE OP ONDERDELEN
PLUS ARBEIDSLOON
* OOK ONDERHOUD EN SERVICE IN EIGEN WERKPLAATS
Openingstijden: dagelijks van 10.00 - 18.00 uur
vrijdag koopavond 10.00 - 21.00 uur

Biedt aan een aantal geselecteerde occasions:
Bij aankoop GRATIS nieuwe radio/cassette KADOü!
BMW 316, bj '82 Lapisblauw. nette auto
ƒ 6.950
BMW 315, bj '82 Bah.beige, w.w.glas, Zender-grille, . ƒ 6750
BMW 633 CSI, m. '82, bordeauxrood met. sp.vlg.,
. . . zwart leerint.. electr. ramen, i.z.g.st. Vr.pr. . . .ƒ 18.500
BMW 316, m.'85, rookzilver, w.w.glas, 1e eig.,
80.00 km., als nieuw
/ 16.500
BMW 320, m.'82, met.blauw, w.w.glas, sp.vlg., in z.g.st./ 6.900
BMW 316, bj '82, zwart, sport.uitv., sp.vlg. Vr.pr. . ƒ 5.900
BMW 323I Bauer, m.'82, antr. met., 5 -bak. Rial sportv.,
Zender Styling, in z.g.st. inruil mog
ƒ 18.750
Chevrolet Chevy Van, bj '81, 8 cil-autqm., LPG ond.b.,
. . . . verhoogd dak, vele opties, grijs kent
ƒ 14.750
Citroen Visa, bj.'84, rood, in z.g.st
ƒ 4.250
Fiat Uno D, m'85, groen met., 5 drs., sunroof, . . . ƒ 7.250.
Fiat 127 Van Stationcar, bj '84 met zijramen, in z.g.st.,
1e eig. Vr.pr
ƒ 3.250.
Fiat Panda 34, m.'83, rood,
ƒ 3.000
Ford Escort 1.6 L, m.'83, bruin met., 3 drs., sportv. .ƒ 7.250
Ford Sierra 1.6 Laser, bj. '85, wit, 5 drs. LPG. cerrfr.lock,
m nw. st
ƒ 12.750
Ford Fiesta 1.6 D, m.'87, in z.g.st., rood. Vr.pr. . . .ƒ 9.650
Ford Orion 1.6 L, m.'86, groen met., 4 drs., sch.dak
w.w.glas, 5-bak, in nw. st
./11.750
Ford Scorpio 2.0 CL, m.'86, blauw met., LPG,
. . . orig. sunroof. w.w.glas, 1e eig., in z.g.st. . . . ƒ 16.750
Ford Taunus 16 L, m'82, grijs met, 2 drs
/ 3.250
Ford Granada 2 Itr., '81, antrac.met., in z.g.s.t. . . . ./ 4.250
Honda Prelude EX, bj.'84, grijs met. LPG, in z.g.st. ./13.750
Mercedes 280E, m.'83, autom., LPG, w.w.glas, cl, sp.v./ 10.500
Mercedes 250, autom., LPG met. stuurb., m.'81 . . .ƒ 7.250
Mercedes 500 SEL, m.'82, diamantzwart, alle opties,
ZEER APART
Mercedes 190 D, m'85, zilvergr. met., w.w.glas,
stuurbekr
./24.500
Mercedes 280 SLC, m.'80, gold met., Amer.uitv.
. ƒ 38.000
Mercedes 280 Aut., m.'79, brons met. LPG, . .
/ 4.500
Mercedes 380 SL, autom., bj.'81, rood, airco., zwart leer.
electr. stoelen en ramen, nwe sportvelgen, in nw. st. ƒ 57.500
Nissan 280 ZX Targa, m.'81, gold met., autom.
vete opties
ƒ 12.750
Opel Kadett Hatchback 1.6 D, bj.'84, grijs met., 3 drs.ƒ 8.250
Opel Kadett Hatchback 1.6 SH, m.'85, wit, 3 drs.,
in z.g.st
./11.250
Opel Kadett Hatchback 1.6 LS, m.'86, brons met.,
w.w.glas, 3 drs
. ƒ 12.750
Opel Kadett 1.3 S, stationcar, bj.'85, 3 drs., LPG
.ƒ 7.900
Opel Kadett 1.6 D, stationcar, m.'86, 5 drs.,
weinig bereden
. ƒ 12.250
2x Opel Kadett Van, m.'86, 1e eig., LPG onderb.,
lapis blauw
ƒ 8.900.
Opel Manta 2 Itr. GT, m.'W, kleur rood. Vr.pr
ƒ 4.250
Opel Ascona 1.6, m.'83, wit, 2 drs
ƒ 6.900
Opel Ascona 1.6 S, m.'84,4 drs., gold met., LPG. Vr.pr./ 6.900.
Opel Kadett Hatchback 1.6. D, m.'83, 5 drs.,
groen met., 1e eig
ƒ 6.450
Opel Rekord 2.3 D, m.'84, groen met., 4 drs., in z.g.st./ 8.250
Opel Rekord 2.3 D, m.'84, stationcar, 5 drs., nw.st. ./ 8.250
Opel Ascona 1.6. D, m.'84, weinig bereden, in z.g.st. ƒ 7.250
Renault 20 TX, bj. '83, autom. elektr. ramen, sportv.
zilver met., LPG, in z.g.st. Vr.pr
5.250
Saab 900 GLT, autom., m.'80, zwart, in z.g.st. . . .
2.750
Seat Ibiza, m.'88, schuifd., get.glas, striping pakket,
1e eig., 27000 km, nw.st. vr.pr. . .
./11.250
Skoda 120 LS, m.'85, wit, orig. sunroof . . . .
./ 4.750
Suzuki Swift 1.3 GTI, 16 kleppen, m.'87, 1e eig., rood!
nieuwprijs ƒ27.250 nu voor
ƒ 16.750
VW Golf diesel, m.'81, Bah.beige, weinig bereden . . ƒ 3.950
VW Jetta, bj.'83, met.blauw, 2 drs., LPG, 1e eig. . . ƒ 8.250
VW Transporter, diesel, 9 pers., m.'83, in pr.st. Vr.pr. ƒ 7.750
Volvo 343, m.'83, 3 drs., wit. Vr.pr
ƒ 4.900
Citroen Special Service, m.'85, gesloten stationcar . ƒ 3.250
Daihatsu Mini Van 55 Wide, m.'82, gesloten bus . . ƒ 2.500
Mazda E 1600, m.'83, dubb.lucht, zijramen, in z.g.st. ƒ 3.750
Mercedes 207, m.'80, gesl.bus, verlengd, in pr.st. Vr.pr./ 5.750
Mercedes 307, open laadbak, m.'81, met tandemasseraanh., bj.'81. Vr.pr
/ 11.750
VW Transporter 2.0 L, m.'81, gesloten bestel,
autom. weinig bereden
ƒ 3.750
Inruil/financiering mogelijk, 6 maanden garantie
APK en BOVAG-gekeurd.
Geopend ma. t/m za. van 9.30-18.00 uur.
DONDERDAG KOOPAVOND.
Osdorperweg 928, tel. 02907-2021 Amsterdam-West.
Ook div. caravans en boten.

Autohuis Pouw
een unieke wereld op wielen

Wormerveer

• VW-AUDI DEALER
• VOOR DE ZAANSTREEK
Hof v. Zaenden 230
Zaandam
Tel. 075-1231 10

Pouw Prima Occasions
3 mnd. 100% garantie
Passat
Rimini
groen
78000km
'84
Golf GTI 1800cc grijs 10700'83
Fiat Uno 45 beige 40000km'85
Polo
Cambridge
zilver
28000km
,
'84
Opel Ascona 16S groen
60000km
'83

Esdoornlaan 40
Wormerveer
Tel. 075-281343

Pouw No Risk Occasions
1 jaar 100% garantie
VW Polo 1100cc 38000km '87
VW Golf 1.6 dsl zwart
Zaandam
56000km
'86
Pouw Prima Occasions
BMW 316 grijs 42000km '87
3 mnd. 100% garantie
VW
Golf
1.6 cl
rood
VW Passat 1.6 bl. 90000km'84 39000km
'86
Opel Ascona 16S zilv.
VW Jetta 1.6 bruin 48000km'86
65000km
'84
VW Golf 1.3 blauw 77000km'84 Pouw Excellent Occasions
VW
Polo
Oxford
wit 1 jaar fabrieksgarantie
60000km
'86
Opel
Kadett
13S rood
Renault 5TL blauw 37000km'86 16000km
'87
Citroen Visa
11 RE rood
Pouw No Risk Occasions
16000km
'87
1 jaar 100% garantie
VW
Polo Comfort
rood
VW
Polo
shopper
bl. 16000km
'87
SOOOOkm
'87
Audi 80 18S grijs 19000km'88
Opel
Kadett
1.3S grijs BMW 316 groen 22000km '88
40000km
'85
Peugeot 309 GR 1.6 grijs
Pouw kwaliteits65000
'87
VW Golf 1.6 wit 34000km '87
occasions
VW Jetta 1.6 4+E wit
65000km
'86 voor gegarandeerd

En de koffie staat altijd klaar.
Tot ziens bij OCCASIONDEALER ROOSSIEN
Godelindeweg 3 Naarden.
Tel.: 02159 - 50005

Audi 80 18S grijs 41000km'86
Renault
5
GTS
groen
14000km
'88
VW
Jetta
1.3 comfort
21000km
'87
VW Golf 1.8 grijs 22000km'88

Pouw Excellent Occasions
1 jaar fabrieksgarantie
VW Golf 1300 CC rood
SOOOkm
'88

rijplezier
* keuze uit meer dan
100 auto's

Bedrijfsautos
'OYOTA DE GRAAF BIEDT
AAN: CarinaSed. 1.6 XL sept.
88,/25.000.CorollaHB1.6XL, BURGER-TRUCKS Aalsmeer
M. '88, / 22.000,-. Tercel 1.5 Mercedes bedrijfswagens.
4 WD, stat. mrt. '87, ƒ 17.750. Inkoop/verkoop en onderd.
"tarlet
1.3. DX. feb.'86, Tel. 02977-28660.
12.950. Starlet 1.0 DX, april BURGER-TRUCKS Aalsmeer
86, ƒ12.500. Starlet 1.0 DL. Mercedes for sailes wanted
mei '87, / 13.250 CorollaHB 1.3 and spareparts: 02977-28660.
DX, mrt. '85, ƒ11.900. Corolla
HB 1.3DX., apr. '86, ƒ 13.250. Ford Transit 100 Van 1985,
torolla HB 1.3 DX feb. '87, laadverm. 1160 kg. 70.000 km.
14.950. Escort 1.6 L, mei '85 l.pr. staat, ƒ 6.500. 02903-3228.
12.250. Golf 1.6 DSL, mei '85, T.k. Ford Transit '80. Gesloten
15.250. Kadett Caravan 1.6 bak, dubb. wielen, ƒ800. Eng.
autobedrijf
DSL, '84, ƒ9750. Renault 11 kent. Tel. 020-251545.
'.L., jan. '86, ƒ 11.950. Mazda
T.k. MAZDA E 1600 piek up.
I26, apr. '84 ƒ 9250. Volvo 340
DL.nov.'85/12.500. Mits. Lan- '81, met gereedsch.kist, APK
cer 1.8 DSL , mei '87 ƒ19.000 okt. '89, ƒ2500. 020-837180.
Baarsjesweg 303, Amsterdam, tel. 020-125459
CONDENSATORWEG 44,
A'DAM-SLOTERDIJK.
Service en
TEL.: 020-865511.
Auto's v.a. ƒ 3000. 01725-72481 35 APK GEKEURDE auto's, tot V.a. ƒ 150 p.m. 02979-11192
reparatie
1986, ƒ 650 tot ƒ 8250. Inr., fin.,
gar. mog. Den Bnelstraat 18,
POETSER HEEFT TIJD om uw
25% contant, rest 12-24 mnü. A'dam, zijstraat Haarlemmer- :iat, Celica, Merc., Golf, Opel, auto als nieuw te maken v.a
weg bij molen. DonderRenault, Suzuki, Mini, Mazda, f 75. Ook voor tectyleren en
OUGAR XR7, 8 cil., autom., dagav. geopend. 020-844079
Honda aut. BMW v.a. /3000. inspuiten. Ophalen is evt. mostof bekl., vinyl dak, m. 81.
25% contant, geen bankinfo. gelijk. Tel. 02526-75504.
ƒ4950. 020-320657.
•Auto te koop? Plaats een
Koop- of VERKOOPPLAN- SHOWROOM advertentie. U
Nog meer Showroom-advertenties
NEN? Bel dan snel tel. 023- zult verbaasd staan over het
365206. Nationale Occasionlijn. resultaat.
op een volgende pagina
Volvo 480 ES, wit, 70.000 km, 8-'87, electr. ramen 4- spiegels,
LPG, unieke auto
ƒ 32.950
Opel Omega 2.0 SE, blauw met., 52.000 km, 3-'87, r/c/29.950
Opel Omega 1.8 LS, rood, 5-'87, zeer mooi
ƒ23.950
Mazda 626 HB GTI, blauw met., 55.000 km, 1-'87,
licht met.velg. elektronische schokd., stuurbekrachtiging.,
schuifdak
ƒ24.500
Mazda 626 Sedan 2.0 D, beige met., 65.000 km., 11-'87,
als nieuw
ƒ 27.000
Mazda 626 coupé, grijs met., 72.000 km., 3-'86
elektr. ramen, centr.vergr., LPG
ƒ19.950
Mazda 323 Sedan 1.5 GLX, wit, 27.000 km, 3-'87 . . ƒ 18.950
Renault 9 TL Cheverny, blauw met., 15.000 km, 3-'88 ƒ 16.950

Rapide
OFFICIEEL MAZDA-DEALER
Huurkoop

Huurkoop

WEEKMEDIA30
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ERNIE en BERT
zijn beide
Pinksterdagen
van 14.00-17.00
bij

Klassiekers en oldtimers
Afscheid trouwe snoek Orig
Citr DS 20 1970 Pas 5 j in
Ned Alles werkt w roest en
schade
s'echts
/ 1970
020 230765 (na 1900)

Alfa Romeo
1600 Super 2x
BMW
2002 l l! Tounng

Grootse
Cabno
en
Old-Timer
Show
Car
Sales
Driehuis

Jaguar
XJ 6 4 2 Cabriolet

Jaguar
XJ S Cabno TW R 1986

TR 3/6
'*MG A
MG B
Cabno GT

SS l
Jaguar 1934

Scimitar
GTE 5 S

Morris Minor
1000 Cabno 1967

Citroen
Masserati DS

HERMAN HARMS

vanaf 5 t/m 13 mei

Plm Old Timers w o
30 Cabno's
Telef 02550 10321
Driehuizerkerkweg 77
Dnehuis bij Velzen
Old Timer Peugeot 304 Sport
coupe '73 signaal geel uniek
aanbod, 71 000 km ,"APK 8 89
Prijs / 7 500 Tel 02982 5544
T k BMW 2002 tourmg '72, vr
pr ƒ7000, lel 02291 2182
T k Corolla 1 3 autom , 3 drs ,
12/88 km 1950 weg sterfg
Vrpr ƒ22750 020 100213
VOLVO Amazone 123GT '66,
opendak + overdrive APK mei
90, ƒ3200 Tel 0250315526
Volvo Katterug PV 544, bj,
1963 kleur wit, in z g st
Prijs n o t k 02974271

hisz)
Zij delen dan kleurplaten uit en de mooiste
kleurplaat wordt beloond met een echte

en BERT POP

Autoverhuur
ANSA RENT A CAR
De nieuwste autotypes voor
bedrijfsleven en partikulier
Alles Inklusief Tarief v a
ƒ 70 p d (ex brandstof) Hob
bemakade 6 020 6648252 Zui
derbad achter Rijksmuseum
Zelftransport of verhuizen
bel Kapper H Bakker
020 124047'152674

't staat in
de krant
iedere week
weer

Autoverhuur
Zelftransport of verhuizen
bel Kapper H Bakker
020 124047 152674
ANSA RENT A CAR
De niou.vslo autotypcs voor
bedrijfsleven en parlikulicr
Alles Inklusief Tanol v a
l 70 p d (o\ htnndstol) Moh
hotn.ik.ulc 6 OJO &V18252 Zin
dorh.Kl .nhloi Rijksmuseum

Git,u]i' ROBl qospiT in rem
men fMi tuc lirs Compniussli
455 Ü2Ü 177388 lid 130 V AG

Aanhangwagens/
(boot)trailers

CARFIX groothandel gespecia
liseerd in Fiansc onderdelen
Nwe HemwcqGL 020880348

Tamdemasse4x 1 75,1250 kg
Onderstel bootlr 4 m + lier
400 kg Tel 020 6625265

Van Stolbergweg l - Zandvoor - Tel. 17093
VASTE PLANTEN - STRUIKEN • BEMESTING

Let op! Plant verantwoord,
8 dus niet voor half mei.
l-jarige zomer planten na de
IJsheiligen volop aanwezig.

VOOR MOEDERDAG
BLOEIENDE
KAMER PLANTEN

Beach and Bodyshop

Grote Krocht 20b

Rijscholen

Accessoires en onderdelen

AUTOBANDENUITVERKOOP1
Vele maten voor lage prijzen'
Speciale aanbieding 4x 19565-15 mcl balanceren ƒ200
De Watenkade 69 020 846276
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht Ruilstar
tersencKnamo s alarm en ver
lichting Valkenburgerslr 134
Tel 020240748
Ben/me en dieselmotoren
TOROS MOTOR B V
Revisie en motordelen
Adam 0206651403920114
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto s alle
merken n'lc bouwjaren
R,iuns!i|ti 02502 5435
iNbOUW in i /eer voor
mot n ,n ir garantie ook

Kwekerij P. van KLEEFF

op de Grote Krocht

20 JAAR MICHEL
Rover
1e 10 echte autorijlessen
P456
/ 25 PER LES
Korting op theorieboekjes
Maserati
en theoriecursus op video
Kyalami
Telefoon
Plus nog 25 andere oldtimers Amazone '67, wit, zwart leer
020 853683
met veel onderdelen Vr pr Amsterdam
Purmerend
02990 40087
ƒ2600 Tel 0299029734
Dnehuis
Zaandam
075174996
Citroen DS PALLAS ie, bj 74,
Car Sales
Probeer maar eens het
airco ƒ 8500 Tel 023-372771
verschil tussen
Driehuizerkerkweg 77 Dnehuis
1 jaar of 20 jaar ervaring1
(Ijmuiden) dagelijks 9 03 17 00 FIAT 500 geheel gerest, bj
Kom naar de OPEN DAG
u zaterd 1000 I600u , zon 70, kl rood met APK Prijs
/4500 Tel 0206629492
op 20 MEI voor een
dag op afspraak telef
GRATIS PROEFLES11
02550 10321 Tevens trouwrij Ford Cortina MK2 1967, wit,
den autoboercen modellen geheel gerestaureerd, ƒ5500
AUTORIJLES
taxaties verzekering
In perf staat Tel 020904127 Schakel + automaat
+
VRACHTWAGEN
Dinsdagsavonds theorie LEMSTRA,
Weesp 02940-12656 of 14797
AUTORIJSCHOOL ZEEMANS
U kunt er niet meer omheen!!!
Al meer dan 30 jaar uw adres
Voor al uw auto-onderdelen
voor een gedegen rij opleiding
NU Rooseveltlaan213, A'dam
Autosloperij Gebr Opdam B.V.
Tel 020-460699
Valkenburg (Zuid Holland), 071 315101
Zwaanshoek (Noord Hollafid) 02502 5435
Katwijk (Zuid Holland) 0171828131
Uiteraard zijn wij

Lid Nevar

Voor
MOEDERDAG
hoeft u niet langer te
denken, bij
ROSARITO vindt u
de juiste geschenken.

-_,

vw

-

Er zijn
1001
om naar onze
Pinkstershow
te komen.

Auto's te koop gevraagd
Om misverstanden te voorkomen:
onze showrooms zijn niet ineens omgcbouwci tot luxueuze warenhuizen. Wat
u hierom u heen ziet is slechts een greep
uit de meer dan 3000 prachtige prijzen
die er te winnen zijn, gedurende de
Peugeot Pinkstershow.

Autobedrijf Dirk
•\oopl alle merken auto s tegen de hoogste prijzen Ook sloop
schade ol defekt geen bezwaar Met vrijwanngsbewijs Ophaal
dienst door geheel Nederland Bel voor gratis info 020 104155 tot
23 00 uur Of autotel 06 52140293 Bel en wij komen

Wagenpark
Johan
Boom
± 80 occasions
va ƒ1000

Motoren/scooters
BMW RIOOS 76 blok 82 nw
uitl band dub schijf na 17 u
vrpr ƒ4750 Tel 075213984
Goldwing 76 Gerev l z g st
ƒ 3200 3 del Krausers + rek
Gekost ƒ 1100 nu / 600 Even
gebruikt Tel 075 168801
*Voor f I250(introductiepnjs)
uw auto verkocht in
SHOWROOM de nieuwe
autorubriek voor Amsterdam
en omgeving Oplage 730 000
ex Tel 02066586S6
Suzuki GT500 1976 ± 29000
km Nwe Krauserset + stuur
kuipje Prima staat Vrpr
ƒ 1250 02990 28720 (na 18 u)
Te koop VESPA Super Sport
180 cc bj 75 geheel geres
taureerd Tel 020234508
T k Honda Crossmotor CR125
m prima staat -i onderhoud
Prijs n o t k 02977 24836

Lanna Prisma 1500 86/8950
VW Golf Diesel 85 / 12 500
Opel Ascona 85 2 d /8950
Opel Ascona 84 4 d ƒ 7950
Fiat Uno ziker 87
ƒ9950
Vokr 340 85 LPG
ƒ8950
Opel Corsa 1 2S 85 ƒ 8950
Ma/da 626 Sedan 84 ƒ6950
Ford Fesla 1100 85 / 7950
Fiat Panda 15 84
ƒ4950
Saab 900 GLS 83
/ 5950
Opel Kndett Combi 83 ƒ 5950
280 ZX Targn 81
/ 10950
Fiat Regata 85
ƒ 5950
Peugeot 205 XL 85 ƒ 8950
Ford fcscort Van 86 ƒ6950
Fora Cranada 2 5 0 84 / 4950
Dntbiin Chcrr, 15 81 ƒ5950
Renault 4 GIL 81
ƒ3950
Allo auto s 12 mnd garantie
Autosloperijen
Inruil fin mogelijk Zuidakker
w e g 6fl A dan Osdorp telef Autosloopbedr Onne van de
020 103178 Geopend van Stadt ink v sloop en SCHA
9 00 20 00 uur
DEWAGENS verk auto onder
delen Ri|Shoulweg 4 Zaan
dam Tel 075 165272
DE HOOGSTE PRIJS
eik riioik auto a contant mei AUTOWRAKKEN logen de
ui v hruijs TL! 020 105178
hoogste prijs voor de deur
Gc\i hop
sloop en luxe gehaald Autosloperij Jan
au'o s busjes en \rachtwa Tel 020361178 ' 029076248
cpns Tel 020 191613
CCNTERPARTS
Geuaaqit PEUGCOTS 504 vraagt sloop en schadewa
i?5 'loop ol schade en? Al gens Origineel R D W vtijvva
stana acen be/v. 020 244255 tmg De hoogste prijs en aeen
risico Tel 107942 of 107946
HOOGSTE PRIJS
icor elk merk auto a contant
met ui|v\anngsbeuijs geen
slroivjlos Tel 0299037825
iNi< OOP AUTO S ± ANWB
pr snelt afv. a contant m
uijv b<-\\ del geen bOA-,
Tel 020 '^03^2 ook s a v
e bHOWROOM
Do tin-'H'.o aulonibrick \oor
A
msteidim en omgcung
npi-nc 730000 c v
tlkc .\eok in hiel Parool en
illc uitgaven \an WLCKMEDIA
VIPCTJ naat on<c lade
intrrx!uctiepri|/en
t m jn [Mm Tol 0206658686

Dit zijn de prijzen:
25 Minolta AF-Tcle-Supcr Compact camera's, 50 trekhaken metfietsrck
incl. montage, 75 Alpina/Kynast vouwfietsen, 100 impcriaals voor 2 fietsen.
125 vierdelige GT1 tasscn-scts, 150 grote
Peugeot badlakcns en 2.500 valutacalculators.
Wat in onze showroom centraal
blijft staan is dat geweldige aanbod op de
Peugeot 309. Want als u tussen 3 en
13 mei zo'n comfortabele gezinsauto
aanschaft en deze vóór l juli laat rcgistrcrcn, dan knjgt u er tot maar liefst
2.000,- gratis accessoires bij.
Kiest u maar uit: een zonncdakjc of
een spoilcr, of sportieve wiclplatcn, of
een trekhaak, of een fraaie stereo radiocassctterecorder, ol mistlampen. Maar

't staat in
de krant
iedere week
weer

bijvoorbeeld ook mctallickleur, een
(fiets)imperiaal, speciale buitenspiegels
en 'n ruitewisser/sproeicr achter...
Of natuurlijk een combinatie van
deze of andere accessoires. Zolang het
de 2.000,- inclusief BTW niet te boven
gaat. Dit aanbod geldt voor elke uitvoering van de 309, m.u.v. de Comfort. Er is
al een 309 v.a. 20.980,-.

Of kiest u voor een van de
andere Peugeots?
Wordt het de Peugeot 205? Al bijna
3 miljoen van verkocht. Dus met recht
een sterk nummer. Of kiest u voor de
fraai gestylcerde Peugeot 405?
Een ongekend talent, zult u ontdckkcn en sinds kort ook verkrijgbaar
in Break-uirvoering Een auto die u
ruimte geeft voor door de week en voor
uw weekends, hobby's en vakanties. Er
is al een 405 Break vanaf 31.360,-.
Dan is er ook nog de Peugeot 505,
de betrouwbare, comfortabele limousinc. Kortom, keus te over.
De Pinkstershow in de Pcugeotshowroom is een waar prijzen festival!
Hoe kunt u die prijzen in de wacht
slepen? Gewoon, even naar de showroom komen. Dan hoort en ziet u wat u
moet doen om er een extra feestelijke
Pinksteren van te maken.
Er zijn dus 1001 redenen om bij ons
langs te komen.

De Peugeot Pinkstershow
van 3 t/m 13 mei.

Autofinanciering
en verzekering
GOEDKOPE AUTOVERZ met
termijtibel 100°o autolening
Bel of bezoek onze mfowmkel
De Rijpgracht 2 tel
020846095 P WO ass
UW AUTO goed verzekerd met
een laae premie Assurantie
kantooFCELIE Lmdcnlaan380
1185NM A veen 020416607
• Rubneksadvertenlie7 Zie
voor adres en of teleloonnr
de colofon in deze 'rant
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ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V, PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WF<~.
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Hoe goed kent u Zandvoort?

In toekomst eigen ruimtevoor Zandvoortse jongeren wenselijk

Luilaknacht voor jeugd in 't Stekkie
ZANDVOORT - Voor de Zandvoortse jeugd vanaf twaalf jaar 26 mei.
wordt in 't Stekkie (bij de Van Pagéehal) tijdens luilak de 'Nacht Naast de diverse activiteiten voor
krijgt het jongerenwerk tevan acht tot acht' georganiseerd. De toegang kost ƒ2,50 per ouderen
steeds meer aandacht in
persoon. De jongeren kunnen de hele nacht, van vrijdag 12 op genwoordig
't Stekkie. Sinds twee maanden is er
zaterdag 13 mei, blijven, of eventueel een deel daarvan. Het is een
tienerbestuur opgericht met als
ook goed als zij pas vroeg in de ochtend komen. Het evenement één van
de taken het aandragen van
maakt deel uit van een groeiend aantal activiteiten voor de ideeën Om de veertien dagen is er
jeugd, georganiseerd door de Stichting Activiteiten Centrum op vrijdagavond een tienerdisco, op
Zandvoort, onder leiding van Fred van der Pols, dte vaste jonge- zaterdagavond een jeugdsoos voor
de jongere kinderen. Regelmatig
renwerker in 't Stekkie.

treedt er dan een bandje op, wordt er
ontbijten. "Van de ouders van de een film gedraaid of zijn er andere
De avond begint om acht uur met jongste kinderen willen we wel graag dingen te doen
een live-optreden van de Zandvoort- even weten of zij er de hele nacht
De enthousiaste Fred van der Pols
se band 'Girl in the picture', bestaan- mogen zijn", aldus Van der Pols.
de uit Riek Fürrer (gitaar/zang), Ed- "Als dat niet mag, mogen zij bijvoor- wordt bijgestaan door een aantal
gar Bal (gitaar), Mark Koster beeld ook 's avonds en/of 's morgens
(drums), John Fijma (bas) en Job om vier uur komen, als zij dat wil, . .
Prius (Keyboard). De groep treedt len". De entreeprijs wordt slechts
op tot ongeveer één uur 's nachts één keer geheven, de controle gemet prettig in het gehoor liggende beurt door middel van een stempelmuziek, waarop goed te swingen tje.
valt. Daarna start de 'house-party',
disco met 'house'-muziek. Vanaf ongeveer half vier wordt er een film Dropping
gedraaid. Op verzoek van de vaste
Voor vrijdag 2 juni staat er een vrijwilligers. Het team kan best nog
bezoekers van 't Stekkie wordt het dropping in het nationale park De uitbreiding gebruiken, maar het is
een film uit het horror-genre, met Hoge Veluwe op het programma, niet erg gemakkelijk om hiervoor
min of meer toevallig de titel 'Hou- waaraan vijftig tieners van twaalf tot mensen te vinden. "Dat komt vooral
se', naar een boek van Roger Cobb. ongeveer achttien jaar kunnen deel- door de onbekendheid met dit
De regisseur is Stephen C. Miner, nemen. Zij worden ingedeeld in werk", aldus de jongerenwerker
hoofdrolspelers zijn William Katt groepjes van vijf. De dropping bevat "Misschien dat sommige mensen
en George Wendt. Na de film, rond ook een spel-element met bijvoor- denken dat het moeilijk is, maar dat
zes uur. is er weer muziek, mogelijk beeld wat opdrachtjes of vragen die is het echt niet".
ZANDVOORT - Deze week opnieuw een foto in het kader op de hoek Kerkpad/Kerkdwarspad. Onder de inzenders
Afhankelijk van wat zij willen,
een live-band met een vrij rustig gen- beantwoord moeten worden, waarvan de rubriek 'Hoe goed kent u Zandvoort?', waarmee van de goede oplossing zijn drie Parker f ijnschrijfpennen
aan vijf prijzen zijn verbonden. De kunnen de werkzaamheden van de
re, anders disco.
men zijn kennis van deze gemeente kan testen. Ook dit verloot. Deze gaan naar: Fabien Gort, Piet Leffertsstraat
deelnemers ontmoeten elkaar na vrijwilligers varieren van het direct
keer zijn we met het nemen van de foto van dit rustige 32; A. Herfst, Vondellaan 32 en J. Peller, Burg. BeeckVolgens de drieëndertigjarige jon- verloop van tijd in een nabijgelegen bezig zijn met de jongeren tot het
straatje in de oude dorpskern gebleven, zoals ook duide- manstraat 21.
gerenwerker Fred van der Pols is het restaurant of hotel. Als het nodig of bedenken, organiseren en begeleilijk te zien valt.
de eerste keer dat een dergelijke gewenst is, kan een groepje een bege- den van activiteiten, of een combinatie daarvan. Een en ander met onOok met de foto van deze week zijn er weer drie pennen
nacht wordt georganiseerd. "Het is leider meekrijgen.
De vorige foto was een wat lastige, omdat de deur en de te winnen. Oplossingen dienen daarvoor uiterlijk maaneen kwestie van uitproberen". Maar
De bus vertrekt 's avonds om zes dersteuning van Fred van der Pols.
regenton iets van de straat afliggen. Toch was er nog een dag 22 mei ingeleverd te zijn op het kantoor van het
hijzelf, vijf vrijwilligers die regelma- uur vanaf 't Stekkie, rond 23.00 uur Geïnteresseerden kunnen eens vrijbehoorlijk aantal mensen dat het plekje heeft herkend, Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12 te Zandvoort.
tig in 't Stekkie met de jongeren wer- vanaf de Veluwe voor de terugreis. blijvend komen kijken in 't Stekkie.
ken, én een aantal bestuursleden De kosten bedragen ƒ10,- per per- De officiële ingang is aan de Celsiuszullen ervoor zorgdragen dat het een soon en degenen die meewillen kun- straat, aan de achterkant van de Van
geslaagd feest wordt. De zaal wordt nen zich het best zo snel mogelijk Pageehal.
ter's lot, blijft mij met hartzeer ver- opgevrolijkt en ook voor broodjes en opgeven bij 't Stekkie, op woensdag-,
ZANDVOORT - In verband
vullen'.
Als het aan Van der Pols ligt, woraanverwante artikelen is gezorgd, donderdag- en vrijdagmiddag, of op
met Moederdag besteedt Amzodat de jongeren kunnen blijven vrijdagavond. Dat kan tot uiterlijk den de activiteiten in de toekomst
nesty International Zandvoort
Een manier om iets voor de moedeze week extra aandacht aan
te kunnen doen, is een kaart
de vele moeders in Chili, die al vlak voor haar dood, het volgende: ders
aan de vrouw van de Chijaren in onzekerheid verkeren 'De onzekerheid van het niet weten schrijven
leense president, mevrouw Pinoover het lot van hun verdwe- of ik op een dag zal vernemen dat chet. Daarin kan men haar verzoenen kinderen.
mijn dochter nog bestaat, houdt mij ken, haar invloed uit te oefenen om
bezig en foltert mijn leven. Ik ben 63 aan de onzekerheid een eind te maDe onzekerheid is voor velen een jaar oud, ik ben ziek en de gedachte ken. De kaarten, met tekst, zijn vermarteling, waaraan geen eind komt. alleen al dat ik deze wereld verlaat krijgbaar in de Openbare BiblioEén van de moeders schreef in 1986, zonder iets te weten over mijn doch- theek.
ZANDVOORT - Het Toon- bracht, met begeleiding van een
kunstkoor Zandvoort geeft vleugel, plus een concert met medevan solisten en orkest. De '
donderdag 18 mei een muziek- werking
voor beide avonden is
avond in de Hervormde Kerk, voorbereiding
optimaal. Het bestuur heeft zelfs
dat
begint
om
20.15
uur.
Op
het
Weekend: 13/14 mei 1989
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
een gediplomeerd zangpedagoge
ZANDVOORT - Op de Burgevan 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: meester Van Alphenstraat is in programma staan werken van aangetrokken, mevrouw Celestine
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
de nacht van zondag 30 april op Bach, Beethoven, Fauré, César Dorhout, om het koor zo goed moge14444.
Dienstencentrum Zandvoort: Konin- maandag l mei een BMW 3201 Franck, Handel en Mozart. De lijk voor de dag te laten komen. Eensopraan Adrienne Visser ver- maal per twee weken geeft zij de
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- ginneweg l, tel. (02507) 19393.
nummer 12000.
Spreekuur op dinsdag en donderdag met Duits kenteken ont- leent haar medewerking aan leden koorvorming, vóór de aanvang
vreemd.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (On- van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
de uitvoering. De entree be- van de repetities. Het is geen vergevalllen), Centrale Post Ambulan- mogelijk na telefonische afspraak,
In de het voertuig bevonden zich draagt ƒ5,-. Frans Bleekemolen plichting, maar er wordt graag gecevervoer (CPA) Kennemerland.
hiervoor kan men bellen van dinsd. diverse goederen. De volgende dag al verzorgt de begeleiding aan de bruik van gemaakt. Nieuwe leden
DIERENAMBULANCE (Regionale): t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
zijn trouwens welkom, de repetities
werd door de politie te Amsterdam
023-334323/363476.
Belbus: Om van de belbus (voor be- doorgegeven dat de auto in de hoofd- vleugel.
zijn op maandag 20.00 - 22.15 uur m
woners van 55 jaar en ouder) ge- stad was teruggevonden. Alleen de
Het Toonkunstkoor Zandvoort De Krocht en de contributie beHuisartsenpraktijk Nieuw Noord: bruik te kunnen maken, dient men autoradio bleek te zijn verdwenen. geeft tweemaal per jaar een uitvoe- draagt ƒ16,- per maand, voor echtpatel. 19507, Ad écipio Blüme. Huisart- zich 24 uur van tevoren op te geven De eigenaar, die reeds naar huis was ring in de Hervormde Kerk. Eén ren ƒ25,-.
senpraktijk G.J.J. Mol/P.C.F. Paar- bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- teruggekeerd, is op de hoogte ge- muziekavond waarop de wat kleineDe algehele leiding donderdagdekoper: Voor dienstdoende arts sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten steld.
re werken ten gehore worden ge- avond is in handen van Frans Bleekbellen: tel. 15600/15091. Verdere in- bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
emolen, beslist geen onbekende
lichtingen omtrent de weekenddien- binnen de gemeente.
voor degenen die regelmatig de opsten worden verstrekt via de tele- Alg. Maatschappelijk Werk Zand
tredens van T.O.Z. bezoeken. Sinds • Frans Bleekemolen
foonnummers van de huisartsen: voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
1982 is hij al dirigent van het koor. In
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flie- 023-320899 of 320464. Spreekuur op
1965 behaalde hij aan het Amster- gent-organist van het parochieel
ringa, 12181; Zwerver, 12499.
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandams Conservatorium zijn diploma zangkoor van de Annakerk te AmTandarts: Hiervoor de eigen tand- dagavond van 19.00-20.00 uur. VerUitvoerend Musicus met als hoofd- stelveen en als dirigent van diverse
arts bellen.
der volgens afspraak. Deze hulpvervakken koordirectie en orgel. Te- koren en ensembles. In 1990 hoopt
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. lening, beschikbaar voor iedere in- <-7
vens volgde hij diverse masterclas- hij zijn vijfentwintigjarig jubileum
?v\CK <U,l Jp'l |< OA fy „ .
woner van Zandvoort, is gratis.
Neutel, tel. 13073.
ZANDVOORT - De jonge, m Zandvoort woonachtige autocpu- ses zoals die van Karl Richter, voor als koordirigent te vieren.
Wijkverpleging: Voor informatie Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. reur Martin Janbroers is op zoek naar sponsors. Martin was één orgel en directie, en Stefan Askenase
Kaarten voor de muziekavond
over de dienstdoende wijkverpleeg- 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 van de twee snelste rijders die deelnamen aan de Marlboro voor piano. Momenteel is hij werk- zijn bij leden van T.O.Z. in de voorkundige: 023-313233.
als organist van begraafplaats verkoop te verkrijgen, of 's avonds
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Challange '88, waarmee jonge coureurs de kans krijgen om in zaam
en crematorium Westgaarde, diri- in de kerk.
Verloskundige:
Mevrouw
Tine Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
een
Marlboro-Van
Diemen
te
strijden
voor
het
Benelux
KampiOudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- Davidsstraat. Eerste en derde
voort,
tel. 02507-14437, bgg: woensdag van de maand van oenschap FF 1600, geheel gesponsord door het sigarettenmerk.
023-313233.
17.30-18.30 uur.
"Als nummer twee is Martin in bovendien foto's naar alle kranten".
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e theorie volgend jaar nummer één",
Volgens vader Janbroers is zijn
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Ple- zo verklaart zijn vader, die druk op zoon, die nog in de ouderlijke wo15847.
mingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
zoek is naar sponsors. "Maar dan ning aan de Thorbeckestraat woont,
Centrum Voor Vrijwillige Hulp ver- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641. moet hij wel dit jaar alle races vol- een echt talent. Dat lijkt haast ook
lening: Voor informatie, advies en Taxi: tel. 12600.
maken. Hij kan over een FF 1600 niet anders te kunnen, als de tweebeschikken, maar dat is voor ons ëntwintigjarige rijder tweede wordt
ZANDVOORT - In Zandvoort vinden ongeveer vijfennegentig
in de Challange ('in dezelfde tijd als
niet helemaal op te brengen".
De totale kosten van een seizoen de winnaar') na een selectie uit zes- inbraken per jaar plaats. In verhouding met andere plaatsen is
racen komen op zo'n tachtig dui- tienhonderd gegadigden. Voor die dat niet veel, maar voor de Zandvoortse politie nog altijd té veel.
zend gulden, rekent hij voor. Een tijd heeft hij jaren in de hoogste re- Daarom staat zij woensdag met een informatiebus bij de weekPinksterweekend:
wandeling in Kostverlorenpark, ver- groot gedeelte daarvan hebben va- gionen van het karting gereden en markt. Daarnaast is er een stand waar men met korting autoruizamelen om 10.30 uur in de Brug- der en zo'n al bij elkaar, maar er een bestuurslid van die sectie verge13/14 mei 1989
ten kan laten graveren.
straat
blijft nog een gat staan van enige leek hem ooit met Jan Lammers.
meren over het voorkomen van misHervormde Kerk, Kerkplein:
Woensdag 17 mei 10.00 uur: Dienst duizenden guldens. "Daarom zoeZondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- in Huize Bodaan
In zes gemeenten waar een onder- dnjven.
Beide hopen nog vóór de Pinksterken wij sponsors die hun naam op
Zo ook komende woensdag 17 mei
wen, m.m.v. Hervormd Kerkkoor,
de auto willen plaatsen en daarvoor races één of meerdere sponsors ge- zoek werd verricht naar het aantal
Pinksterzendingskollekte
Roomskatholieke Kerk:
ook willen betalen. Eventueel kun- vonden te hebben. "Anders dreigt hij inbraken, kwam men op het volgen- met de informatiebus die men tusVrijdag 10.00 uur: E.V.
Kindernevendienst/Crèche
nen wij ook met de auto in het dorp zijn kans te missen, omdat wij niet de gemiddelde: in één op de 47 wo- sen 09.00 en 16.00 uur aantreft aan
Zaterdag 19.00 uur: E.V., D. Duijves komen om zo meer reclame te ma- alles zelf kunnen betalen", aldus de ningen werd er ingebroken. Zand- het begin van de weekmarkt op de
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.30 uur- Eucharistievie- ken. Dat valt allemaal te regelen. Die heer Janbroers, die het woord doet voort komt er wat dat betreft heel Pnnsesseweg. In de bus geven meZondag 10.00 uur: Ds. J.A. van ring m.m.v. Caeciliakoor, D. Duijves naam kan ook volgend jaar op de omdat zijn zoon op dat moment au- wat beter vanaf met 'slechts' één op dewerkers van de afdeling VoorkoSelms, Haarlem
Kinderwoorddienst
auto die dan grotendeels door Marl- totests uitvoert voor een bekend au- de 77 woningen. Omgerekend komt ming Misdrijven van de gemeentedat neer op vijfennegentig inbraken politie alle nodige inlichtingen en
Kindernevendienst
Tweede Pinksterdag (maandag) boro wordt betaald. Daarvan gaan toblad.
per jaar 'Teveel' vindt de politie, die tips. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat
10.30 uur: E.V., D. Duijves
om daar iets aan te verbeteren de men de achterzijde van de woning
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
bevolking zoveel mogelijk wil infor- het best goed kan verlichten, omdat
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
NPB:
van daaruit de meeste inbraken worZondag: bij goed weer Hagepreek en Haarlem:
den gepleegd. Het is vaak de 'zwakste plek'. De politie wil eventueel
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
ook zelf eens langskomen zodat
J. Overduin
hang en sluitwerk en dergelijke gezamenlijk bekeken kunnen worden.
19.00 uur: Zendingsdienst
Zandvoorts
Extra aandacht aan auto's is naBel vrijdag voor
tuurlijk ook erg zinvol. Daarom
Nieuwsblad
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
wordt bij de bus een stand ingericht
Smedestraat 37 te Haarlem.
12.00 uur ons
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
waar men voor./25,- zijn autoruiten
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donkantoor, telefoon
kan laten graveren. Een uitstekend
19.00 - 21.00 uur.
derdag. Uitgave Weekmedia BV. Bladmanager. J F Sas. Hoofdredacteur. J M. Pekelhamiddel deze - vijf minuten durende Inl.: B. van Rongen, L. Meeszstraat
rmg.
handeling tegen diefstal van het
14, Haarlem, tel. 023-244553.
voertuig omdat het voor autodieven
Kantoor Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel.
meestal te kostbaar is om alle ruiten
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
te vervangen.
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PICTURE

Amnesty-actie in
kader Moederdag

Toonkunstkoor Zandvoort komt
goed voorbereid op Muziekavond

Weekenddiensten

Auto ontvreemd

Jong racetalent dreigt
grootste kans te missen^

'In Zandvoort worden nog
té veel inbraken gepleegd'

Kerkdiensten

Uw krant niet
ontvangen?

1 71 66

Kantoor geopend: maandag 13-16 u ; dmsdag 10-13,14-16 u., woensdag 9-11 u., donderdag 10-12 en 13-17 u., vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn Tel 02975-40041 Postadres. Postbus 223, 1420 AE Uithoorn.
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
Verkoopmanager: B. Lodewegen
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271 Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplem 12, Zand/oort, tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek. Redactiechef: Dick Piet
Faxnummer redactie. 020-452'508
Abonnementsprijzen: ƒ 13,50 per kwartaal.
/ 24,75 per half jaar; ƒ 44,75 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,25
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020J-6 68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 0250717166.
Zandvoorts Nieuwsblad
1941.

is

opgericht in

burgerlijke stand

j Dommel

Periode: 2 - 8 mei 1989
Ondertrouwd:
Kwee, Gim Thay Maurits en Taams,
Marja Klazina
Van der Storm, Eric Laurentius en
Wiebes, Joyce
Storm, Marco en Schreiter, Beatrix
Konstanze
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WAT MOOI " EEN

ECHT PieATENiCHEEP'JE IN 'N PLES'

Geboren:
Ruby, dochter van: Borkent, Olaf en
Van Deursen, Yvette Maria Emerentiana Johanna
Overleden:
Paap, Leendert, oud 82 jaar
Boeré, Jan, oud 70 jaar

/CM PCMMEL

Martin Janbroers temidden van de andere twee hoogst geindigden.

nog veel verder uitgebreid. "Eigenhjk zouden we voor de jongeren een
eigen ruimte moeten creëren, bijvoorbeeld voor de na-schoolse opvang Een ruimte die zij naar hun
smaak kunnen inrichten en waar zij
een bepaalde verantwoordelijkheid
dragen zodat zij er ook voorzichtig
mee omspringen". De benodigde
ruimte voor de tieners zou volgens
Van der Pols bovenop 't Stekkie te
realiseren moeten zijn

Zwerven
"Nu zwerven ze vaak door het
dorp, omdat zij zich vervelen. Soms,
als het slecht weer is, komen ze wel
bij mij langs. Degenen die met thuis
willen zitten, hebben namelijk geen
andere mogelijkheid. Sommigen
hebben wel m een box een eigen
ruimte gecreëerd, maar dat is natuurhjk ook niet ideaal voor hen en
bovendien gebeurt daar alles ongecontrolèerd" Als zijn eigen taak bij
de opvang ziet hij 'het stimuleren
van de jongeren om positieve dingen
te doen'. "Ik hoor wel eens van jongens dat zij met justitie in aanraking
zijn geweest en dat vind ik toch zó
jammer. Als zij hier waren gekomen,
hadden we dat misschien kunnen
voorkomen. De voornaamste redenen zijn namelijk meestal verveling
of het ontvluchten van het ouderlijk
huis, omdat de sfeer daar vervelend
of gespannen is". Deze opvang, nu
nog toekomstmuziek, vergt wel wat
extra hulp van vrijwilligers
"Maar we moeten ook buiten 't
Stekkie kijken Zandvoort is niet zo
groot, dus het jongerenwerk moetje
voor deze hele gemeente kunnen orgamseren, in samenwerking met diverse instanties". Hij wijst erop dat
er onder andere tussen Stekkie,
scholen en de Openbare Bibliotheek
al een vorm van samenwerking in
gang is gezet. "Maar het kan allemaal nog veel beter".

Agenda
Donderdag 11 mei:
Comm.verg. Publieke Werken,
Raadhuis ing. Haltestraat, 20.00 u.
Zaterdag 13 mei:
Jeugd-Luilaknacht m 't Stekkie,
20.00-08.00 u., ƒ2,50.
Zondag 14 mei:
Hagepreek/wandeling Kostverlorenpark door NPB/Behoud K'park.
Verzamelen 10.30 uur. Brugstraat
15.
Maandag 15 mei:
Pinksterraces circuit v.a. 12.00 u.
Duin/tribuneterr. ƒ15,-, rennerskw.
J 30,-. Kinderen halve prijs.
Dinsdag 16 mei:
Comm.verg Financien, aanv. 20.00
uur.

Inbraak in
rijwielzaak
ZANDVOORT - In deze tijd
van het jaar is er blijkbaar veel
vraag naar rijwielen. Zoveel
zelfs, dat ook in de nachtelijke
uren de klanten voor de deur
staan.
Dat overkwam vrijdagnacht ook
een rijwielzaak in de Haltestraat. De
late gasten konden er op het late uur
uiteraard niet m, zodat een steen
door de ruit van de voordeur werd
gegooid. Een getuige zag nog net hoe
vier personen zich even later met
even zovele ATB's, terremfietsen,
uit de voeten maakten. Ondanks een
zoekaktie, waarbij zelfs de regionale
politie werd ingeschakeld, konden
de dieven met worden achterhaald.

In het zicht
van de haven
ZANDVOORT - Een 36-jarige
Zandvoorter strandde donderdag 'm
het zicht van de haven'. Net toen de
man na een lange rit op zijn ri^efiets
vlakbij zijn woning was, raakte hij
met zijn voorwiel de stoeprand
waardoor hij kwam te vallen. Met
een fikse hoofdwond moest hij per
ziekenauto naar een ziekenhuis m
Haarlem worden overgebracht

Motorrijder bij
aanrijding gewond
ZANDVOORT - Bij een aanrijding op de Boulevard Barnaart, afgelopen donderdag,
raakte een 41-jarige motorrijder uit Driebergen zo ernstig
gewond, dat hij zich onder dokters behandeling moest stellen.
De man werd aangereden door een
21-jange automobilist uit Heemskerk toen deze linksaf een parkeerstrook op wilde rijden. De automobilist had de motorrijder naar zijn zeggen niet zien aankomen. De motor
werd zwaar beschadigd.
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MOEDERS MOOISTE DAG

Moederdag, dé dag om degene waar u van houdt eens te verrassen. Neem die dag dus te
baat om echt van uw liefde blijk te geven. Met een geschenk uit de Pour Vous Parfumerie-speciaalzaak.
Waar een gevarieerd assortiment en uitgebreid advies garant staan voor een keuze,
waardoor die speciale dag nog meer wint aan glans...

AANBIEDINGEN
ChristianDiorPoison

POISON

\-<

ESPRIT D£ PARFUM

CHrislian
Dior

l'oisnii, di' nieuwe
lotaal andero Dior.1
i'en sprankelende
parfum metdic-po
chaniK' en verfijnde
acfenten. ELMI betoverende parfum
waarmt-e Dior een
myslerie creëerde
dat woorden endronien Ie boven gaal,

Armani
Eau de Toilette
Armani is gecreëerd
voor de moderne
nktieve wouw. De
yeur is elegant, zinnestrelend en
mysterieus. Zoals
Giorgio Armani zelf
zegt: "De geur van
het parfum Armani
suggereert, dat een
droom werkelijkheid is geworden.
Bij uw PourVous
Parfumeriespeciaalzaak

DEPOSITAIRE
OFFICIEEL:
ESTÉE LAUDER
CLINIQUE
LANCOME
CLARINS
H. RUBINSTEIN
REVLON
CARTIER
YVESSAINT LAURENT
LANCASTER
JILL SANDER
CACHAREL
OPIUM
NINA RICCI
CHRISTIAN DIOR
ARMANI
AIGNER
PAGO RABANNE
JOOP!
KRIZIA

NINA RICCI SPRAY
35,ANAÏS ANAÏS SPRAY
LOU LOU SPRAY ' 39,50
YSATIS SPRAY
Y. ST. LAURENT.PARIS
POISON SPRAY
ARMANI SPRAY
39,50
MISS SPORTY vanaf 7,95
K. DE KRIZIA
100 ML
49,50
BALMAIN DE
BALMAIN SPRAY
69,50
CARTIER PANTHERE
PAGO RABANNE MÉTAL

EXTRA KADO'S
BIJ AANKOOP SALVADOR DALI

LUXE DALI HANGER
KADO

BARUFFA 100 ML
19,50
JILL SANDER
34,50
RIVE GAUCHE SPRAY

29,50
NINA RICCI DOUCHE

17,50
NINA RICCI BODY
17,50
MOANA- SPRAY
59,50
BENETON SPRAY
29,50
MY MELODY SPRAY 19,95
O DE LANCOME SPRAY

ANAÏS ANAÏS ZEEP
MET MINIATUUR
18,50
AMANCE SPRAY
14,95

AIGNER EXPLOSIVE BODY

24,95

NIEUW!

JU Sander, Woman III
Perfumed Cream Soap

GEEF EEN ECHTE BRILLANT KADO

Met Woman III brengt Jil
Sand er een hu 1de aan de zei fbewuste vrouw. De geur is fris,
droog en geraffineerd.
Woman III bestaat uit een
komplete badlijn in karakteristieke zwarte verpakking.
Bij uw Pour Vous
Parfumerie-speciaalzaak

IN DE FLACON PARFUM VAN
CHOPARD ZWEEFT EEN ECHTE DIAMANT, EEN FANTASTISCHE
GEUR MET BLIJVENDE WAARDE

Haltestraat 1. Tel.

•100 gr.

16123

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa.
Kroonenberg

De Spar
Weekmedia

OOK IN DE
GLASBAK
Flessen doet u er al in.
Maar waarom de glazen potjes
niet7 Want glas is glas en dat kan
allemaal de glasbak in.

FOTO BOOMGAARD AANBIEDINGEN
SONY CCD-F340 E.
met o.a: • high speed shutter tot 1/4000 sec. • 6x zoom
met macro/auto locus • 3 uur speeltijd met
FM-HiFi geluid t direct afspeelbaar
op elke t.v.

2999r

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

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr. 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

PANASONIC C-410 AF
De C-410 AF compact camera blinkt uit m bedieningsgemak.
En als u uw oude camera nu bij Combi
inruilt, gaat er minstens 1 50.- at van de
toch al scherpe prijs OOQ
£Z7*7r na inri

i kleinbeeld camera • fixed focus
• ingebouwde flitser

Liefde en waardering voor moeder bij bosjes.
Veel geschikte bloemkado's.

ƒ 5,50 KORTING

G. Zwinkels
500 gram

gevulde filet
500 gram

Dinsdag 16 mei
laatste theorie cursus
voor de zomervakantie
aanvang 19.30 uur.

Adres
zaal gereformeerde kerk,
Julianaweg 15
Inl.:
Auto en motor Rijschool

bretons gehakt

*

op uw nieuwe kleurnegatieffilm
Alléén bij:

Haltestraat 30
tel. 12175

Laat eens zien hoe uw liefde voor haar bloeit.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Konica MR 640
waterbestendige AF-camera met
objectief 40-60 mm (incl. lithium
batterij).
399.

KWALITEITS FOTO'S IN 3 UUR KLAAR!!!
* Bij ontwikkelen en afdrukken van uw film ...

14 Mei: Moederdag

vraagt voor direkt

handige hulp
in de Keuken
en
medewerker m/v
in de bediening

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

12537

In prijs verlaagd

MIRANDA W100 COMPACT
CAMERA

ai
O

't Familie restaurant

Kerkstraat 27 tel.

249r

GLASBAK

-. Frans v. Sprang •
tel. 023-370408 of
Bert Hoogendijk
tel. 02507-14946

21,50

24,95

DROG. PARFUMERIE MOERENBURG

Bedankt namens
glasbak reinigingsdienst
en natuur.

LOU LOU ZEEP MET
MINIATUUR

MY MELODY MUSK
19,95
AIGNER EXPLOSIVE BAD

behoort tot een van de grote
klassieke in de parfumeriewereld. Deze elegante, sensuele
geur is een wereldwijd succes. In
deze geur bestaat een uitgebreide geuren- en badlijn.

LINGERIE TROUSSE
GRATIS OF EEN LUXE
MINIATUUR SET

17,50

24,50

Balmain - Ivoire de
Balmain

LOU LOU 100 ML

PREMIERE SPRAY
17,95
ANAÏ'S ANAÏS SPRAY

Foto Boomgaard
GROTE KROCHT 26 2042 LX ZANDVOORT TEL 02507-13529

_

7,95

WEGENS
VAKANTIE
GESLOTEN
van 20 mei t/m 4 juni
Daarna staan wij weer uitgerust
voor u klaar.

De Goede
Schoenmakerij
Kerkstraat 32, Zandvoort
tel. 12234
Geopend ma t m vr 900-1230 en
1330-18.00 u
Za 900-1230 u

_ _

4,75

100 gram

'

ft

gegrilde fricandeau

1,95

100 gram

o

4fl

gekruide beenham .. 3,10
vers van het mes
Je eigen slager heeft alles
voor de barbecue
Specialist in gemarineerde

SPARE-RIBS

/\/\

BALK
BAKT
BETER
BROOD

Moeder leeft, als moeder geeft.
Van een Echte Bakkers taart kan moeder geven.
Moederdagtaarten vanaf
Voor de kinderen die moeder willen
verwennen:
SLAGROOMTAARTJE VOOR MOEDER

ECHTE BAKKER BALK

Hogeweg 28

Reino b.v. Interieurverzorgers
SCHOONMAAK & ONDERHOUD
vraagt voor direkt

nette
medewerkster/er
voor het schoonhouden '(dagelijks)
van het postgebouw te Zandvoorl.
Werktijden: dag. 07.00-1 1.30 uur.
Aanmelden:
Reino b.V., Zijlweg 286, Haarlem.
Dag. 09.00-16.00 uur.

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.24851
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Zeiler Piet Saarberg wint
Grote Prijs van Zandvoort
ZANDVOORT - De tweede
„Drie daagse van Zandvoort"
is een geweldig sportief evenement geworden met zeilsport
van de bovenste plank. De
strijd om de „Grote Prijs van
Zandvoort" werd uiteindeljk
gewonnen door de ongenaakbare Zandvoorter Piet Saarberg.
Behoudens het zeilevenement had
de Watersport vereniging Zandvoort
in samenwerking met Paladijn Produkties voor een aardig bijprogramma gezorgd. Zo was er een strandloop waar echter maar weinigen zin
in hadden. Een enorme tent was op
het strand verrezen waarin videobeelden werden verzorgd van de
wedstrijden en ook konden alle deelnemers daar terecht voor een prachtige foto, van hen gemaakt tijdens de
wedstrijd.
De zeilstrijd werd over vier wedstrijden gevaren en ging over Olympische banen, waarbij ook die puntentelling werd toegepast. De slechtste race werd van het totaal afgetrokken. Na de eerste race bleek al
dat Piet Saarberg de niet te kloppen
man was. Met zijn zelf ontworpen en
gemaakte boot een Pesa is hij bij een
windkrascht van 2-3 niet te verslaan.
Aangezien er in omstandigheden
werd gevaren die op het lijf van Saarberg geschreven zijn, had in twee
van de vier races de concurrentie
het nakijken. De op zondag gevaren
derde race moest Piet Saarberg alleen Visser/Kenbeek met een Nacra
voor laten gaan. In deze zeilwedstrijd legde Schuurman/de Vries
knap beslag op de derde plaats in
Hurricane.

Kwaliteit
Voorzitter Louis Schuurman was
uiteraard best te spreken over het
evenement en een derde driedaagse
zal er zeker komen. „Het aantal
deelnemers is niet spectaculair (50)
maar de kwaliteit is erg goed. De
brandingzeiltop van Nederland is
aanwezig en door de diverse windomstandigheden lag het veld meestal erg dicht op elkaar".
Dat de zeilers er best zin in hadden bleek eveneens uit de te winnen
prijzen. Zo reikte wethouder van

Zeer gespannen begon Nihot/Jaap
Bloem Sport aan deze laatste klus.
Winnen betekende afwachten wat
DIO zou doen, maar er moest wel
gewonnen worden. De Zandvoorters
begonnen rustig de bal rond te spe-

Al vroeg opende Bad Zuid/ZVN de
score toen Marcel Schoorl een knappe combinatie met Gerard Ramkema afrondde. Het aanwezige publiek
dacht alweer aan een doelpuntenfestival maar kwam vooralsnog bedrogen uit. Palet bood knap tegenstand
en had zelfs een unieke kans op de
gelijkmaker, maar Wim van der
Kuyl redde voortreffelijk. Pas in de
16e minuut konden de Zandvoorters
de score uitbouwen toen Gerard
Ramkema de bal op het juiste moment langs de doelman tikte naar de
opgekomen Marcel Schoorl die
moeiteloos 2-0 scoorde.
Ondanks de achterstand bleef Palet de bal achterin rondspelen om
vervolgens met een counter te proberen toe te slaan, maar defensief
had Bad Zuid/ZVN de zaken goed
voor elkaar. Vlak voor de rust kwam
Bad Zuid op een veilige voorsprong
toen Frans Post profiteerde van
slecht opgestelde muur en de vrije
trap hard en hoog inschoot.

van Lent. In eerste instantie opnieuw schoten op paal en lat, nu van.
Ivar Steen en Edwin Andriessen,
maar toch kwam de verdiende voorsprong, 3-2. Na deze voorsprong
voor de Zandvoorters storte Gede
ineen en kon Nihot/Jaap Bloem
Sport de score opvoeren naar 5-2. In
de laatste minuut kon Gede nog eenlen maar vonden een goed sluitende 1-0 voorsprong toen Edwin Ariessen maal tegenscoren maar de ZandGede verdediging op hun weg. Daar- goed voorgaf en Bas Heino kon af- voorters bleven met 5-3 aan de winbij zat het nog niet mee daar schoten ronden. Nihot/Jaap Bloem Sport nende kant van de score. Later in de
van Renë Paap en Dennis Keuning zakte toen erg weg en Gee profiteer- week kon het kampioensfeest getegen paal en lat ketsten. De badgas- de door nog voor de doelwisseling start worden toen DIO verloor.
ten moesten zeer attent blijven op de een 1-2 voorsprong te nemen.
counters van Gede, maar mede door
Een trotse coach Guus Marcelle
uitstekend keeperswerk van doelwas terecht blij met deze titel. „Al
man Jaap Bloem bleef de nul ge- Langszij
waren er wel eens problemen, die we
handhaafd.
De doelwisseling spoorde Guus altijd goed uitpraatten, ik ben best
Het betere zaalvoetbal, al was het Marcelle zijn mannen aan tot meer trots op ze. We zijn terecht kamniveau niet zo hoog als in voorgaan- tempo en opeens ging het lopen. Ni- pioen en nu we een stapje hoger
de wedstrijden, werd toch beloond hot/Jaap Bloem Sport kwam al snel gaan hoop ik op eveneens goede reen Nihot/Jaap Bloem Sport nam een langszij door een treffer van Remco sultaten".

Nihot/Jaap
wordt kampioen

ZVM-zaalvoetbaltoernooi
beleeft negentiende versie
ZANDVOORT - Volgende
week dinsdagavond start het
19e zaalvoetbaltoernooi van de
ZSV Zandvoortmeeuwen. In
de Zandvoortse sporthal De
Pellikaan aan de A. J. van der
Moolenstraat komen de topzaalvoetballers uit de regio in
actie in diverse poules.

Spannende races tussen de catamaranzeilers.
Foto: Bram Stijnen

Sportzaken 'Jan Termes na afloop
aan de overallwinnaar Piet Saarberg
een prachtige Jan des Bouvrie klok
uit. Eveneens kwam Saarberg in bezit van de wisselbeker, een beker
voor de eerste eenmansboot en een
bedrag van ƒ 1000,-. Deze prijzen
werden uitgereikt door wedstrijdleider Edwin van Deutekom. De wedstrijdleider met zijn medewerkers
hadden voor een perfecte organisatie gezorgd waardoor alles op rolletjes verliep.
De overall uitslag was als volgt: 1.
Piet Saarberg, 2. Ruud Visser/Van
Hienskens, Landsmeer; 3. Jeroen
Goud/Martin Kooiman, Rotterdam;
4. Serge Schuurman/A, de Vries,
Zandvoort; 5. C. Verduin/J, de Lange, Heemstede.

Vanaf 16 mei tot en met de finaleavond, die gepland staat op vrijdag
23 juni, worden elke avond zes wedstrijden gespeeld. Vanaf 18.45 uur
tot 23.15 uur valt er strijd te zien in
de Ie, 2e en 3e divisie. De derde divisie wordt gevormd door recreanten

Van Brakel klimt qp
naar de tweede plaats
ZANDVpORT - Ondanks
zijn remisepartij, eeryorige
week donderdagavond in het
Gemeenschapshuis,
heeft
Hans van Brakel belangrijke
punten weten te vergaren om
toch op een vermoedelijke
tweede plaats uit te komen.
Door het niet opkomen van Van

Kempen, is de strijd met nog drie
ronden te spelen, helemaal open.
Ook de invulling voor de 4e en 5e
plaats, op dit moment bezet door
Lindeman en Van Eijk, is nog niet
helemaal duidelijk. Winstpartijen
waren er voor De Oude, Termes, De
Bruijn en Van Eijk, terwijl GorterWiggemansen, Lindeman-Geerts en
Van Brakel-Cliteur remise overeenkwamen. Hans Drost behaalde uit
zijn afgebroken partij tegen Twint
na ruim 2 uur spelen een volledig
punt.
De eerste tien plaatsen worden op
dit moment ingenomen door: 1. Clieen paar verdedigers uitspeelde en sie en gaf een voorzet op maat die teur, 2. Van Kempen, 3. Van Brakel,
met een lage schuiver de doelman door Gerard Ramkema feilloos 4. Lindeman, 5. Van Eijk, 6. Geerts,
7. Twint, 8. Drost, 9. Ayress en 10. De
kansloos liet, 4-0. De Badgasten za- werd afgerond, 6-0.
ten nu beter in de wedstrijd dan in Hierna gebeurde er lange tijd niet Bruin.
de eerste helft en in hoog tempo veel en duurde het tot de slotminuBij de jeugd in groep A staat nu
werd de ene na de andere aanval op ten toen door twee verschrikkelijke
het doel van Palet gelanceerd. Dit afstandsschoten van Rik Keur en Dennis van der Meijden op de eerste
leverde na een vloeiende combinatie Frans Post de score werd opgevoerd plaats. Met één wedstrijd en een
punt minder blijven Erik Jorning en
tussen Bert van Staveren en Ilya Ga- tot 8-0.
zan een fraai doelpunt op gescoord In de laatste seconde van de wed- Pepijn Paap, nog volledig in de race,
strijd kon Palet Entage toch nog de om het kampioenschap. Winstpardoor laatstgenoemde.
In de 10e minuut slalomde Marcel eer redden door de eindstand op 8-1 tijen waren er voor Erik Jorning,
Nicolas Hall, Pepijn Paap en Dennis
Schoorl door de vijandelijke defen- te bepalen.
van der Meijden. In groep B blijft
bovenaan staan.Ronald Roele met
op de tweede en derde plaats Bas
van der Hoek en Linda Schmidt.

Bad Zuid vijzelt doelsaldo flink op

ZANDVOORT - Zaalvoetbalvereniging Bad Zuid/ZVN is
nog volledig in de strijd om de
titel. De strijd gaat tussen
plaatsgenoot TZB en zal vermoedelijk beslist worden door
het doelsaldo. Dat doelsaldo
werkte Bad Zuid/ZVN in de
strijd tegen Palet Entage aardig omhoog door met 8-1 te
winnen.

ZANDVOORT - Het zaalvoetbalteam
Nihot/Jaap
Bloem Sport is na een spannend competitieslot erin geslaagd het kampioenschap te
behalen in de hoofdklasse en
promoveert daardoor naar de
interregionale klasse. Zelf won
Nihot/Jaap Bloem Sport met 53 van Gede, terwijl de toen nog
koploper DIO verrassend verloor met 4-3 van Sekura. Door
deze resultaten stelde het team
van coach Guus Marcelle de
titel veilig.

Lions-dames grijpen naast
titel
in beslissingsduel
ZANDVOORT - JJe dames

van basketbalvereniging The
Lions zijn er niet in geslaagd
het kampioenschap te pakken.
In de beslissingswedstrijd tegen Exercitia 3 gaven de Zandvoortse dames een 33-18 voorsprong uit handen en verloren
met 34-35.

laatste Kwartier siecnts een scnamei
puntje.
Dat bleek te weinig daar Exercitia
wel de basket kon vinden en langzaam in de strijd terugkwam. In de
slotminuut verkreeg Exercitia balbezit en met een score werd de eindstand op 35-34 gebracht.
Een teleurstelling voor het Zandvoortse team maar zeker ook voor
coach Olaf Vermeulen: „Ik wijt het
maar aan de zenuwen, anders weet
ik het ook niet", aldus Vermeulen.
„We hebben kansen laten liggen in
de tweede helft. De bal wilde er niet
meer in. We hebben het laten liggen
en het kampioenschap cadeau gedaan. Erg jammer".

Favoriet

In de eerste divisie wordt veel verwacht van de plaatselijke favoriet
Play-In terwijl Auto Versteege in de
tweede divisie een hoofdrol wordt
toegedacht. Maar de Haarlemse
teams zullen zeker niet onder willen
doen en met dat gegeven wordt het
een interessant toernooi. Gezien het
overzichtelijke en fraai uitgevoerde
programmaboekje heeft de organiserende vereniging Zandvoortmeeuwen zeker een behoorlijke voorbereiding gehad. „Het is altijd weer
een probleem de nodige formaliteiten op tijd in orde te krijgen," stelt
Hans Jongbloed. Het inleveren van
pasfoto's voor de spelerskaarten is
altijd een zaak van het laatse moment. Maar als het eenmaal begint
dan loopt het vanzelf. We hopen
weer op een spannende strijd en verwachten zeker topzaalvoetbal met
daarbij sfeer en gezelligheid."
Om het geheel financieel rond te
krijgen zijn er ook nu weer vele
sponsors, maar toch dient er een geOverwinningen waren in groep B ring entreebedrag neergeteld te worvoor Davje Frederking, Berend Pas- den. Voor één avond zaalvoetbal
man, Bas van der Hoek en Ronald dient men ƒ 2,50 te betalen. Als men
Roele.
onder de twaalf jaar is, is dat slechts

Handbal

Uitslagen afgelopen weekend:
Welpen ZVM-TYBB 9-0, DS ZVMGVO 15-7, DS ZVM 2-IJmond 2 36-10,
DS ZVM 3-Bato 2 4-6, HS LarenZVM 20-14, HS ZVM 2-Full Speed 17vijftig cent. Passepartouts voor het 23, HS ZVM 3-Full Speed 2 15-6, DJ-A
gehele toernooi zijn te krijgen tegen DSOV-ZVM 7-18, DJ-B ZVM-Odin 2
het bedrag van ƒ 25,-, terwijl spelers- 11-2, MA-A Wijk aan Zee-ZVM 11-15,
dameskaarten, eveneens geldig voor MA-A KIC 3-ZVM 2 11-8.
het hele toernooi, slechts een tientje
Programms woensdag uitwedbedragen.
strijd: JA Blinkert-ZVM 19.00 uur en
thuis op veld in binnencircuit MA-B
Programma
ZVM-Nieuw Vennep 15.00 uur.
Dinsdag: 18.45 u Stratus-Radio,
Zaalvoetbal
Stiphout, 19.30 u Cleopatra vet.-Rabbel Boys, 20.15 u Luiten BV-SnackDonderdag in de Pellikaanhal:
bar Henri, 21.00 u Café Neuf-REA, 19.00 uur Zandvoort Noord 7-Z'75 2,
21.45 u bakkerij Paap-Nihot vet., 19.45 uur TZB 8-Z. Noord 6,20.30 uur
22.30 u Kuipers banket-Auto Ver- ZVM 6-Car Snoeks 2, 21.15 uur TZB
steege.
5-Sporting G2,22.00 uur TZB 7-Rarade B 2.
Woensdag: 18.45 u Lippies BoysVrijdag in de Pellikaanhal: 19.00
Weber's, 19.30 u Imex vet.-Repro- uur Z'75 3-Z'75 2 dames, 19.45 uur Z.
proof, 20.15 u Banana's vet.-Rinko, Noord 2-Concordia 2, 20.30 uur TZB
21.00 u Bad Zuid/ZVN-Textlite, 21.45 3-Scandals 2, 21.15 uur TZB 4u Fritures d'Anvers vet.-Bakkerij Kalmthout 2, 22.00 uur ZVM 5-Z.
Paap, 22.30 u Zandvoort-C. vet.- Noord 4.
Bluys Ned.
Softbal

ZVM Junioren
kampioen
ZANDVpORT - Bij de jongste telgen in het zaalvoetbalgebeuren is het D junioren team
van Zandvoortmeeuwen afgelopen maandagavond kampioen geworden. Door een
fraaie 8-3 overwinning op de D
junioren van DSC'74 is dit
jeugdige team van Zandvoortmeeuwen niet meer in te halen.
In de beslissende wedstrijd tegen
DSC'74 speelde het team van coach
Teun Vastenhouw een perfecte partij. Vlot spel en met fraaie aanvallen
werden de voorwaartsen in stelling
gebracht.
Dit team stond onder leiding van
Teun Vastenhouw die afgelopen zaterdag al succesvol was bij een opleiding tot jeugdvoetbaltrainer. Met
goed gevolg legde hij daar examen in
af en hij mag zich vanaf heden j eugdvoetbaltrainer noemen.
Voor de Zandvoortmeeuwen junioren is het seizoen wel voorbij
maar toch zijn er voldoende activiteiten. Zo gaat een groep van 32 E
junioren met 7 begeleiders naar een
jeugdvoetbalkamp in Zeist.

Softbaltoernooi voor TZB-dames
ZANDVOORT - De softbalsters van TZB/Priet Praat, die
vorige week de competitie
startten thuis tegen Rooswijk,
en het eerste verlies incasseerden, herstelden zich op Hemelvaartsdag. In het Crazy-captoernooi van de Sparks in
Haarlem wonnen de Zandvoortsen zeer verdiend dit
toernooi.

In deze in Spaarndam gehouden
beslissingswedstrijd nam Lions vanaf het beginsignaal het heft in handen. Met vlot basketbal werd Exercitia teruggedrongen en bij een ruststand van 24-13 leek er geen vuiltje
meer aan de lucht. Ook de eerste vijf
minuten van de tweede helft verliepen bijzonder voorspoedig en de
voorsprong groeide naar vijftien
Solo
Scores Lions: Inge Stobbelaar 17,
punten verschil, 33-18. Het kampiIn de eerste competitiewedstrijd
Na de doelwisseling sloeg Bad oenschap leek een feit maar wat nie- Yolande van der Broek 6, Skilla
Zuid opnieuw snel toe toen Gerard mand voor mogelijk hield gebeurde. Janssen 5, Elles Bruinsma 4, Jenne- tegen Rooswijk kon TZB/Priet
Praat een 1-0 voorsprong nemen
Ramkema na een schitterende solo Lions stortte ineen en scoorde in het ke Willems 2.
doordat Sonja Rijnders met een gewèldige klap Belinda van Kerkwijk
binnen sloeg. In de derde inning
kwam Rooswijk op gelijke hoogte.
De pitcher van Rooswijk begon
steeds beter te werpen en hierop had
ZANDVOORT - De zwem- won de 100 meter schoolslag en wel ma, Onno Joustra, Bram Pronk, TZB/Priet Praat geen antwoord.
Ruud Coone en Wander Halder- Rooswijk daarentegen sloeg een gesters van De Zeeschuimers in 1.13.0.
Koopmans heeft nog al- man, werd tweede op de 5x5ü meter weldige home-run en de score van 1hebben op 30 april de Grote tijdHanneke
wat problemen met finishen, vrije slag in 2.00.0. Dat was een aan- 3 werd opgevoerd naar 1-8. Alleen de
Prijs van Amsterdam, de 'Moe- hetgeen
een goede plaats kost- gename verrassing, omdat de he- Zandvoortse korte-stop Wilma van
der Triebels-beker', speciaal te. Toch haar
zwom zij met 1.00.9 een re- ren, die nog steeds met 1.58.2 het Riemsdijk kon nog tegenscoren, 2-8.
voor de dames, in de wacht ge- delijke tijd op de 100 meter vrije nationale record op hun naam hebsleept. Het is de tweede keer slag. Ruud Coone werd al wekenlang ben, al enige tijd niet meer met elDrie dagen later deed het team van
dat de ploeg, die in binnen- en geteisterd door een oorontsteking. kaar hadden getraind. Sommigen TZB/Priet Praat mee aan het Crazybuitenland reeds opmerkelijke Ook nu nog speelde deze hem par- waren reeds naar een andere vereni- cap-toernooi van de Sparks. Een
successen heeft geboekt, deze ten, waardoor hij er niet in slaagde, ging overgestapt, waarvoor zij per l toernooi waar elke softbalster een
eer te beurt valt. De heren-esta- de vlinderslag tot een redelijk einde mei officieel zijn gaan zwemmen. gek hoofddeksel moet opzetten, zonbrengen. Marja Moienaar werd Bram en Marco waren speciaal ko- der dat het een honk- of softbalcap
fetteploeg verraste tijdens dit te
al was haar tijd van boven de men opdraven voor deze allerlaat- mag zijn. De Zandvoortse dames
kampioenschap met een fraaie vierde,
ste gezamenlijke estafette, waar- verschenen in badmutsen en te gek1.09.0 matig. •
tweede plaats.
De estafetteploegen deden het mee zij afscheid namen van De Zee- ke carnavalsmutsen, maar ook werd
Het evenement begon met een goed. De dames werden tweede op schuimers. Onno Joustra wist als er gesoftbald, en hoe. In de eerste
zeer moeilijke wedstrijd voor Wan- de 4x50 meter wisselslag, in dezelfde startzwemmer in 24.3 nog juist de
dy Kater, waaraan geen eer viel te tijd als de winnaars, 2.04.5. De heren- limiet te halen voor de komende
behalen. Daarna was het de beurt ploeg, bestaande uit Marco Boere- zomerkampioenschappen.
aan Wander Halderman op de 200
meter vrije slag, die rustig opende en
geleidelijk naar voren schoof waarbij hij met 1.58.2 een derde plaats in
ZANDVOORT - De Zandde wacht sleepte. Ook Nico Wempe
voortse kunstzwemster Sanwilde zich niet laten kennen op de
dra Dijkzeul heeft op 30 april
200 meter schoolslag en stormde
een persoonlijk record gebroaanvankelijk met concurrent Antoiken tijdens wedstrijden tussen
ne van Weerde mee. Die inspanning
teams uit verschillende prokwam hem echter tegen het eind van
vincies. Noord Holland, dat
de strijd zwaar te staan, maar onmet een jonge ploeg uitkwam,
danks dat werd hij toch nog derde in
reikte daarbij echter niet ver.
2.25.2. Ingrid Koeman zwom de 100
De zwemkring Noord Holland,
nieter rugslag en ook zij wist een
zonder Amsterdam en 't Gooi, nam
derde plaats te behalen in 1.09.2.
op 30 april deel aan een kunstzwemMarcel de Natris had niet zijn beswedstrijd tussen Gouwe Rijnstreek,
te dag. Hij kon zijn 200 meter wisselUtrecht en Gelderland/Overijssel.
slag niet in de voorhoede afsluiten,
hij werd zelfs gediskwalificeerd en
Een soort provinciestrijd dus, om
eindigde in 2.14.9. Ria Willemse
juist de kunstzwemsters die elkaar
deed wat men van haar gewend is, zij

Grote Prijs Amsterdam voor Zeeschuimers

en veteranen. Bij de veteranen zal
het zeker genieten geblazen zijn,
daar diverse oud-profs acte de présence zullen geven. In de hoogste
divisies komt eveneens een aantal
prof s aan het werk, terwijl die teams
menig zaalvoetbaltopper zullen herbergen. Dus elke avond valt er wel
wat te beleven. De organisatie heeft
het aantrekkelijker gevonden op één
avond de teams uit één poule zo veel
mogelijk te laten spelen.
Ook zijn de weekends geschrapt,
slechts één zaterdagavond staat de
Pellikaanhal bol van het zaalvoetbal. Maar dat wordt volgens de organiserende heren Hans Jongbloed,
Hans Alltalas en Bob de Vries een
speciale avond. Behoudens een viertal poulewedstrijden wordt deze
tiende juni opgeluisterd door een demonstratiewedstrijd en een optreden van een geweldige artiest.
De onderhandelingen over een artiest zijn nog gaande: „maar het
wordt wel wat," meent Hans Jongbloed. De demonstratie wedstrijd
wordt verzorgd tussen een Moluks
team met onder andere Simon Tahamata en Steef Wasiman en een topzaalvoetbalteam met misschien wat
profs.

Sportagenda

Uitslagen: TZB/Priet Praat-Rooswijk 2-8, TZB/Rmi B-DIO 19-8, TZB
heren 3-EHS 16-26, DSS 2-TZB heren 2 8-7, TZB Ads.B-RCH 20-10,
TZB dames 3-Onze Gezellen 2-27,
DIO-TZB dames 5 8-15, Terrasvogels
TZB dames 4 39-13.
Programma: Donderdag: 19.00 uur
Spaarnwoude-TZB dames 4, 21.00
uur TYBB-TZB dames 5. vrijdag:
19.00 uur EDO 4-TZB/Ptiet Praat,
21.00 uur EDO 2-TZB/Rini B. zaterdag; 10.30 uur TZB pup A-Hoofddorp A, 18.30 uur Nieuw VennepTZB heren 2. Zondag: 10.00 uur RCH
toernooi-TZB/Floris Vis en TZB B.
Maandag: 19.30 uur TZB dames 2Spaarnwoude 4, 19.30 uur TZB dames 4-DSS 7. Woensdag: 19.30 uur
TZB dames 5-Rooswijk 4 19.30 uur
DIO-TZB heren 2.

TZB organiseert
Mesmantoernooi
ZANDVOORT - Aanstaande
zaterdag organiseert de afdeling zaalvoetbal van TZB het
zogenaamde Hans Mesmantoernooi in de Pellikaanhal
aan de A. J. v.d. Moolenstraat.
Met dit toernooi herstelt de afdeling zaalvoetbal van TZB een oude
traditie.
Met behulp van een groot aantal
sponsors is de zaalvoetbalcommissie van TZB erin geslaagd de wedstrijdenreeks te doen hervatten.
TZB is er tevens in geslaagd om een
zeer aantrekkelijk deelnemersveld
op de been te krijgen waardoor topzaalvöetbal gewaarborgd is. Zo komen acht teams van de organiserende vereniging binnen de lijnen, terwijl Zandvoortmeeuwen, Zandvoort
'75, Zandvoort Noord en Kennemerland het geheel completeren. Om
09.00 uur, de wedstrijd TZB - Zandvoortmeeuwen, wordt de aftrap verricht door Hans Mesman terwijl tijdens de feestavond in de kantine van
TZB aan de Kennemerweg om ongeveer 22.00 uur de prijsuitreiking zal
plaatsvinden.

Casino-ZVM
ZANDVOORT - De CasinoZVM handbalteams kwamen
afgelopen zondag goed voor de
Het TZB/Priet Praat-team bezig aan de warming-up voor de eerste competi- dag. De dames wonnen met
tiewedstrijd tegen Rooswijk, die met 2-8 verloren ging.
prima handbal van GVO met
Foto: Bram Stijnen
15-7 en ondanks verlies van de
wedstrijd teen Terrasvogels gaf Door dit resultaat werd TZB/Priet heren met 20-14 van koploper
TZB/Priet Praat een 1-6 voorsprong Praat alsnog winnaar van het toer- Laren, speelden ook zij een
weg en verloor met 8-6, maar daarna nooi en mocht de eerste prijs in ont- gave partij.

werden alle tegenstanders wegge- vangst nemen. De Zandvoortse coaspeeld. De spanning was weg bij ches Frits Vleeshouwers en Cor
TZVB/Priet Praat en achtereenvol- Drayer waren zeer gelukkig met
gens werden Sparks 2 (19-5), Sparks deze zege. die tot stand kwam door
l (6-3) en Onze Gezellen (18-5) van hard werken en aanvallend softbal.
het veld geslagen.
Callista van Keulen werd de beste
slagvrouw van dit zeer geslaagde
Door deze resultaten was de laat- toernooi met een gemiddelde van 9
ste wedstrijd van Terrasvogels tegen uit 14 (0,604). De uitslag was: l
Sparks 2 van groot belang. Terrasvo- TZB/Priet Praat, 2. Terrasvogels, 3.
gels nam een 1-0 voorsprong doch Sparks II, 4. Sparks l, 5. Onze Gezelverloor toch met 2-1 van Sparks. len.

Het begin van de Zandvoortse dames was even moeizaam en daardoor kon GVO tot 2-2 bijblijven.
Daarna liep het als een trein bij Casino-ZVM en met fraai opgezette aanvallen en snelle breaks werd GVO op
een 8-2 achterstand gezet. Ook in de
tweede helft een uitstekend handballend Casino-ZVM dat uitliep naar
een 15-5 voorsprong. Paal en lat
stonden een hogere score in de weg.
Bij die stand nam Casino-ZVM duidelijk gas terug waardoor GVO de
score een wat beter aanzien kon geven. De Zandvoortse dames wonnen
verdiend met 15-7.
Scores Casino-ZVM: Janneke de
Reus 4, Elly von Stein 4, Marja Brugpectievelijk derde en vierde. Als man 3, Sigrid de Boer, 3, Margreet
ploeg had Noord Holland weinig in Sterrenburg 1.
te brengen, maar dat zal hopelijk
volgend jaar anders zijn. Sandra
Dijkzeul noteerde als enige Zee- Heren
De Casino-ZVM heren moesten
schuimer een persoonlijk record
voor de uitvoering van haar solo.
het opnemen in en tegen koploper
Laren. De Zandvoorters hadden
De Zandvoortse deelneemsters slechts één wissel en dat brak hen in
scoorden als volgt.
de slotfase op. Lange tijd hield CasiLeeftijdsgroep 1: Vanessa Noorder- no-ZVM prachtig stand en leek voor
vliet 29.150 pnt.; groep 3: Linda Paap een aangename verrassing te zor58.900, Ingrid Kraaijenoord 58.566, gen. Laren echter wist in de slotfase
Sandra Dijkzeul 57.200, Ditte Valk een moe gestreden Zandvoorts team
54.284 en Vivian Croes 51.034. Solo: alsnog naar een 20-14 nederlaag te
Sandra Dijkzeul 123.560, Vanessa spelen. Gezien het spelbeeld had er
Noordervliet 81.070. Ploeg: Linda, met een wissel meer, meer voor CaIngrid, Ditte en Vivian, 113.977 pnt. sino-ZVM ingezeten.

Sandra Dijkzeul breekt persoonlijk record
normaliter nooit ontmoeten eens tegen elkaar te laten zwemmen. Een
deel van de Noordhollandse formatie bestond uit de jongere kunstzwemsters van de Zandvoortse
Zwem- & Poloclub De Zeeschuimers
met Vanessa Noordervliet, Sandra
Dijkzeul, Linda Paap, Ingrid Kraaijenoord, Ditte Valk en Vivian Croes.
De overige deelneemsters werden
geleverd door Alliance uit Zaandam.
In het Amersfoortse Torenbad
was Utrecht de sterkste formatie in
zowel techniek als de uitvoering op
muziek. De ploeg van Gelderland/Overijssel werd tweede, die van Gouwe Rijnstreek en Noord Holland res-
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WILT U IETS VAN DE WERELD ZIEN?

zorg er dan voor
dat u het
In de week van 5 - 1 1 juni brengen wij als
extra katern bij deze krant Zomert(r)ips.

Informeer bij uw kontaktlensspecialist naar
LUNELLE-kontaktlenzen van ESSILOR
en maak kans op een GRATIS REISCHEQUE, t.w.v. Fl. 750,-

Een bijlage in full colour met informatie over
allerlei vormen van recreatie in de buurt.
Zomert(r)ips is ook de hele zomer te koop in het
verspreidingsgebied van Weekmedia bij de
losse verkoopadressen, VVV's, campings, etc.
Voor meer informatie over
advertentiemogelijkheden kunt u bellen
020-562.3074.
Te koop
in Zandvoort

700 tegels
zelf halen

250,Tel. 02907-3192

GOED KUNT
ZIEN!

Verkrijgbaar bij:

YORK OPTIEK
Leidsestraat 32, Amsterdam
Tel.: 020-233295

Haltestraat 5
Tel. 02507-12174

Lid- Optomeinsien Vereniging
Lid algemene Nederlandse ver. Conracllensspeaalislen (A N V.C.J

bij BOEKHANDEL DE KROCHT

Grote Krocht 17
Leuk postpapier voor
leuk prijsje
Div. afgeprijsde boeken
en een grote sortering

5,95

MOEDERDAG WENS KAARTEN

Omdat moeder zondag niets mag doen,
kunt u vast 'n hulpje van de Hema gebruiken.

Voor het dagelijks

schoonmaken van
ons café vragen wij
een

werkster
Inl. na 11.00 uur,

tel. 02507-19455.

vanaf

25.-

Beautycase met gedessineerde voering

Chroom dames quartz analoog horloge
met datum 1 Jaar Hema garantie

20.-

Katoenen tafelkleden In diverse kleuren
140 x 180 cm, 160 x 160 cm
of 0160 cm
.24-^520.160x220 cm
.34-7530.-

27.75

Afneembare fiets/boodschappentas met
voorvak Waterdicht nylon

19.75

JA3S
RVS isoleerkan Inhoud 1 liter

Gevraagd

TOILET

34.75

juffrouw

3955"

Dame'snachthemd 100% polyester-satijn In ivoor en turquoise Mt 38/40-46/48

Tent 21

2.75

U wilt rijles
Niet aarzelen,
maar bellen

38.50

AUTORIJSCHOOL

KROON
Keesomstraat 279
Tel. 02507-18155

Ik zoek iemand
die tussen de
middag mijn

4.75

2 voor
Tube huidcrème met lanoline of handcreme met glycenne Inhoud 150 ml

Handmixer met 3 snelheden, l nel. 2 gardes en 2 deeghaken.

17.75

I&TS"
Vierkante kunststof plantenbak 33 x 38 x
38crn

.ZUS" JL •
Roomboter kaaskantjes, -vlinders, -krakehngen of-stengels Doosje a 100 gram

29.75

.347TS"
Dames babydoll 100% polyester-satijn In
ivoor en turquoise Mt 38/40-42/44

.95

' Chocolade Fruits de Mer Doosje a 200
gram

50.-

Dames kimono 100% polyester-satijn In
ivoor en turquoise Mt 38/40-46/48

8.50
Doosje met 32 vel correspondentiepapier
en 32 enveloppen In pasteltinten

5.-

Doos met 4 porseleinen kop en schotels
Wit met goudlijn

Leren njbewijsetui, huishoudportemonnee, geldmapje of beugelportemonnee
In diverse kleuren

hond
wil uitlaten.
Tel. na 19.00 uur
16839.

DAKSERViCE
Gespec. m
Garant Gum
daken 4 mm
45,- p.m.2 gelegd.
Pannedaken timmer- en
metselwerk
Tel.

Regel baar stoomsproeistrijkijzer met extra stoomstoot en oververhittingsbeveiliging. 1000 Watt.

19.75

D&mes bodystocking 75% katoen/23%
polyamide/2% elastomeer In wit en zwart
Mt 34/36- 42/44

7.75

Moederdagtaart 0 23 cm Met slagroom
en veel vruchten Luchtige cakebodem
gevuld met kirschbavarois

02507-16551

Gezocht
zelfstandige

STALi.INGMAN

50.-

Damespyjama 100% polyester-satijn In
ivoor en turquoise Mt 38/40-46/48

29.75

liefst oudere
leeftijd.
Tel 18393

na 1900 uur

medewerkster
gevr. v.
bediening
en andere
werkzaamheden in
Petit Restaurant
Tel. 02507-15523
Of 15445

BEACH HIM
vraagt

VERKOPER/STER
voor het seizoen
Tel. 12309 of 18908.

Speciale prijs
Moederdagtaart017,5cm Metslagroom
enverseaardbeien Luchtige cakebodem
gevuld met echte banketbakkersroom

.34:75
Bikini In diverse kleuren en dessins
Mt36-46

7.50

Vlaaien O 28 cm Volgens de beste Limburgse traditie gebakken Abnkozenraster, kersenraster, appelkruimel of vruchten

2.95

Kersenbonbons /iakje a 200 gram

10.75

18.75

2 voor
Beha m'ét applique O a m wit en peach
Mt 70-80A, 70-85B en 75-85C

58.50
Koffiezetapparaat voor max. 12 kopjes koffie. Met anti-druppel
voorziening. 750 Watt.

12.75

Quartz wekker In wit en zwart 1 Jaar Hema
garantie
"

75.-

Electronische personenweegschaal Ultraplat 1 jaar Hema garantie

Combi quick systeem 11 Tuingereedschappen op één snel uitwisselbaar steelsysteem O a schep A^f5 3.75, voegen, schoffels^ 7.75.

RVS pannen Voor electnsch koken of op
oas
Steelpan
,24"TS 19.75
Fluitketel
«29-T5 24.75
Kookpan 0 16 cm
38~fë 28.75

0 18 cm of
koekepan 0 24 crruS&TS 31.75
0 20 cm
,3&?5 34.75

10% voordeel

Zondag mag moeder de
hulpjes van de Hema alleen maar uitpakken. Na moederdag merkt ze pas echt hoe handig ze zijn. Deze week
maar liefst 10% voordeel op alle electrische huishoudelijke apparaten, behalve de magnetron (want die is al zo voordelig). Deze korting geldt ook voor onze föhnen en ladyshaver.

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.
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Pinksterraces met
hegen startvelden

(ADVERTENTIE)

© • onderhoudsvrij • koude-warmte-geluidwerend
• verfraaiend
• naar elke maat leverbaar
bel vooreen vrijblijvend bezoek van onze vertegenwoordiger

Ramen+Deuren JAN V.D. VLUGT&ZN. BV.

... wanPóók/HkynBtetyzjHkwaliteiten!

02550-30624 CORNWALLSTRAAT 6 IJMUIDEN

Carrouselgroep Filip Dros promoveert
ZANDVOORT - Het succes van de demonstratie op Koninginnedag van de carrouselgroep van manege Filip Dros was een
juistvoorteken. Afgelopen zondag namen twee groepen deel aan
de Nationale Kampioenschappen in de C- poule, die werd verreden in Houten (Utrecht).
Na een enerverende wedstrijd tussen de acht beste Nederlandse
maneges uit deze poule veroverden de Zandvoortse ploegen tot
ieders verrassing de eerste twee plaatsen. Daarmee promoveerden zij een hogere klasse.

» Een heel ander soort races dan gebruikelijk was er afgelopen weekend
Aan de wedstrijd ging een maanp het circuit te zien. Tientallen oldtimers 'pruttelden' of raceden het
nthousiast publiek voorbij. Het aantal toeschouwers bleef 'beperkt' tot denlange training en voorbereiding
.500.

Foto Bram Stipen

onder leiding van manegehouder Fihp Dros vooraf. Daarbij werd soms
wat betreft uithoudingsvermogen
het uiterste van de amazones en ruiters gevergd.

ZANDVOORT - Het Pinksterrace-evenement op het Zandvoorte circuit telt dit jaar maar liefst negen starts. Aan de wedstrijien op maandag 15 mei neemt een internationaal veld deel. Een
antal bezoekers kan tegen vergoeding de auto achter de tribune Afgelopen zondag gingen de achttien
parkeren.
deelnemers met hun paarden op
Het programma wordt geopend
oor een - naar verwachting zeer
pannende - race voor Renaults 5 GT
'urbo voor het Beneluxkampioenchap, waaraan veel Nederlandse
opnjders zullen deelnemen. Ver-,
•neldenswaard is zeker ook de derde
race voor de klasse NK Koni Produktiewagens.

raceprogramma is voor het duin-/tribuneterrem ƒ15,-, voor het rennerskwartier ƒ30,-. Kinderen betalen
de helft. Als extra service biedt men
de bezoekers van het duin-/tribuneterrein de mogelijkheid om hun
auto achter de tribune te parkeren.
Voor de gecombineerde toegangs-/parkeerkaart betaalt men ƒ30,-.
Deze is alleen verkrijgbaar op Tweede Pinksterdag in het buitensecretariaat op Paddock 3, naast de hoofdingang. Het aantal plaatsen is uiteraard beperkt, zodat men er vroeg bij
moet zijn.

weg om het geleerde in praktijk te
brengen.
Voortgekomen uit een eeuwenoude traditie is de carrousel nog steeds
het visitekaartje van iedere zichzelf
respecterende manege. Het is een
elegante show van achttien paarden
met acht amazones en acht ruiters,
die met wervelende figuren in een
strak sf homa in stap, draf en galop
op de maat van muziek een van te
voren uitgedacht en beproefd par-

Volgens kenners is dit hard op weg
N'cderlands meest vooraanstaande
raceklasse te worden. Dat valt tenminste op te maken uit de twee voorgaande zeer spannende races. Jeroen Hin won de eerdere wedstrijaen, maar door een handicap-formuVoor het publiek is een telefoone wordt zijn hegemonie nu ernstig
bedreigd. Sterke rijders als Arthur lijn ingesteld via welke men de nodilan Dedem (Mercedes 190 2.5-16), ge informatie kan krijgen: tel. 16004.
Henny Hemmes (Ford Sierra RS
ZANDVOORT - Het ZandCosworth), Fred Krab en Klaas Visvoortse
Fly Away heeft de Koser (beide BMW M3) liggen op de Programma
ninginnebeker van dit jaar
Het raceprogramma voor Tweede kunnen uitreiken aan Jaap Heloer.
Pinksterdag is als volgt: 12.00 uur melrijk. Daarmee is ook voor
Spanning valt ook te verwachten Opel Ascona, 12.40 uur Yokohama
bij de Opel Lotus races, eveneens Toyota Starlet Cup, 13.20 uur Dun- deze vliegerfederatie het seimeetellend voor het Beneluxkampi- lop FF 2000/Sports 2000, 14.00 uur zoen van start gegaan.
oenschap. Allard Kalff was de ver- Ferrari/Porsche, 14.40 uur FF De wedstrijden om de Koninginrassende winnaar van de vorige 1600/Pré 80, Renault 5 GT Turbo, nebeker vonden plaats boven het
race, maandag zal hij het moeten 16.00 uur Formula Opel Lotus Chal- sportterrein Kleverpark in Haaropnemen tegen tal van sterke riva- lenge, 16.50 uur NK Koni Produktie- lem. Medewerking hieraan werd verwagens/Groep A, 17.30 uur Squadra leend door het Haarlems Komité ter
len.
viering van Nationale Feestdagen.
De toegangsprijs voor het totale Bianca.
Het was tevens een voorronde voor
het NK'89, waarvan de finale in september in Zandvoort is.
De deelnemers moesten hun vheger precies een uur op één punt m de
lucht houden, wat dankzij de gunstige wind niet al te moeilijk was. Als
tweede kwam Jack Visser uit de
strijd, derde werd Jan Berhitoe uit
ZANDVOORT - Het Shell- er vóór het moment dat de sabotage Bilthoven, vierde mevrouw Annele
-station aan de Dr. Gerkestraat ontdekt werd, ongeveer 750 liter ge- Dijkstra uit Haarlem en vijde de
jeugdige Sharan Tevens uit Hoofdis maandagnacht opnieuw tankt.
dorp. Zij hebben zich allen geplaatst
doelwit geweest van een actie- De beheerder van het benzinesta- voor
finale NK'89. De jury begroep. De benzine in de tanks tion restte niets anders dan de tank stond de
uit Jan van Honschoten, Miswerd vermengd met een ande- leeg te laten pompen en met zuivere ha Dirks en Edo van Tetterode.
re vloeistof, vermoedelijk wa- benzine te laten vullen.
Daarnaast heeft Fly Away voor de
ter.
derde keer het WK Priktollen georLater op de dag bleek dat ook ganiseerd. De leiding hiervan was in
Enkele automobilisten kwamen Shell-stations in Zoetermeer, Heer- handen van Eddy Salamony uit
de volgende ochtend, na net getankt hugowaard, Hilversum en in de om- Hoofddorp. De jeugdige Sanne Hylte hebben, niet verder dan een paar geving van Heerenveen waren gesa- kema uit Haarlem werd de nieuwe
'wereldkampioen' met een meestermeter van het benzinestation.
boteerd.
lijke eerste worp, die door niemand
Onderzoek wees uit dat hun motorstoring veroorzaakt was door - waar- De actiegroep 'Op een dag tank je meer werd overtroffen. Fly Away wil
schijnlijk met water - verdunde su- geen Shell meer, maar tank je water' in Indonesië betere tollen aanschafperbenzine. Waarschijnlijk is een heeft dinsdagochtend in een pers- fen, waarna deze wedstrijden regelaantal andere auto's pas verderop in verklaring aan het ANP de verant- matig ook in Zandvoort gehouden
zullen worden.
moeilijkheden geraakt. In totaal was woordelijkheid opgeëist.

Jaap Hemelrijk
wint vliegerstrijd

sleept en Sandevoerde I een tweede
plaats had weten te veroveren Ridderkerk eindigde als derde terwijl
Hillegom, Zoetermeer, Amsterdam,
Heemskerk en Alkmaar met een respectivelijke vierde tot en met achtste plaats genoegen moesten nemen

Deze twee carrouselgroepen van
Ruitcrsport Centrum Zandvoort
koers dienen af te leggen. In de ge- draaien mee in de hoogste regionen
meente Houten was het al niet an- van de Nationale competitie.
ders. Onder gunstige weersomstandigheden reed de groep Sandevoerde II met startnummer 3 een uitste- Feestje
Instructeur Pilip Dros en de Zandkende proef, waarna de paarden
even op rust konden komen om la- voortse deelnemers kunnen dus teter met groep I, onder startnummer rugzien op een zeer geslaagde deel8, nogmaals een perfecte show ten name aan deze Nationale Kampibeste te geven. Het aandraven, af- oenschappen carrouselrijden. Want
wenden, handveranderen en het de overwinning, dankzij de homogechangeren, het klopte allemaal tot in mteit tussen deelnemer en paard,
de finesses, daar was de jury het leverde tevens een promotie naar de
unaniem over eens.
B-poule op, voor beide Zandvoortse
ploegen.

Kampioen
Dat bleek overduidelijk aan het
einde van de dag, toen alle kandidaten hun proeve van bekwaamheid
hadden afgelegd. Bij de prijsuitreiking bleek dat Sandevoerde II de
eerste plaats in de wacht had ge-

Een revanche op twee jaar geleden.
Toen immers werd men achtervolgd
door de pechduivel met als gevolg
degradatie naar een lagere klasse.
Reden nu dus voor een feestje, dat
aanstaande zaterdag in de manege
aan de Keesomstraat wordt gevierd.

Korte hevige brand treft
nieuwbouw huize Bodaan

Babyliss Activa Sun. type
794
De zon komt er weer aan1 Nu alvast
\ voor bykleuren met deze gezichte A bruiner. Maar deze is zo flexibel dat
\ \ \ \\ ook huidplooitaes en rimpeltjes
\\ \A makkelijk kunnen worden
" \\\

Philips ladyshave type HP 2611FL
Fraaie, handzame ladyshave met afneembare
scheerkop en wordt inclusief
remigingsborsteltae geleverd.

Braun tandenborstel type D 3
Met deze elektrische tandenborstel gaat u
moeiteloos intensief uw tanden poetsen.

10 x Sony audio-cassette's type UX 9O
Veelvuldig testwinnaar! Dus de kwaliteit
is perfekt.

heli-pomp geeft water
in plaats van benzine

ZANDVOORT - Bij werkzaamheden bij de Bodaanstichting zijn woensdagochtend twee grote gasflessen ontploft en vloog een groot stuk
dakbedekking in de brand. De
brandweer had het vuur snel
onder controle.

Er vielen geen gewonden, maar veiligheidshalve werd een vleugel van
het hoofdgebouw ontruimd.
De brandweer kreeg rond half negen de melding binnen dat het
hoofdgebouw van het bejaardenhuis
in brand stond. Enkele minuten later werd daar nog aan toegevoegd
dat de vlammen uit het dak sloegen.
De werkzaamheden vonden plaats De brand werd 'geïdentificeerd' als
op het dak van de nieuwbouw van een middelbrand, waarvoor minihet bejaardenhuis, die op enkele me- maal twee blusvoertuigen en een
ters van het hoofdgebouw ligt. Bij hoogwerker worden ingeschakeld.
het werk was waarschijnlijk een Direct werden over de regio de vrijteerketel in brand gevlogen waarna willige brandweerlieden gewaarook de dakbekkmg vlam vatte. Even schuwd, waardoor men snel tijd met
later ontploften de twee gasflessen. twintig man ter plaatse was.

SUPER
Ruime parkeergelegenheid.

SPAR IJSTAART
literpak
normaal 3,29

Celsiusstraat 192 - Zandvoort

SPAR FANCY
PINK ZALM

blik 220 gram

NU

KEMPISCHE HAM
100 gr.

1,98

0 oo

ö f öö

BIEFSTUK

_,_

100 gr

£,90

CHOCOLADE VLA
literpak

1,89

SLAGBOOM beker
1/4 liter
1,49
VARKENSFILET
ROLLADE
kilo
14,90
SPERZIEBONEN
500 gr.

AARDBEIEN
doosje ± 500 gr

1,98

Uit onze
slijterij

Als u nu bij ons
met sparen begint,
u heel lang rekenen
een rente tot zelfs 7
U kunt al van onze ongekend hoge spaarrente
profiteren als u f 1.000,- stort op de Amro Vaste
Looptijd Rekening. U kunt kiezen uit verschillende
looptijden vanaf 2 jaar, waarbij dan geldt: hoe langer
de looptijd, hoe hoger de rente.
Ook voor onze Amro Spaardeposito's geldt
tijdelijk een verhoogde rente. Hierbij kunt u uw
rente naar wens laten uitbetalen per maand, kwartaal,
halfjaar of per jaar.
Daarnaast zijn er ook aantrekkelijke rende*rentetarief pei l mei 1989, wijzigingen vooi behouden

mentcn op de Amro Bank- en Spaarbrieven, die als
voordeel hebben dat u ze op elk gewenst tijdstip op
de beurs kunt verkopen.
Kortom, voldoende mogelijkheden om extra
lang te kunnen profiteren.
Nogmaals: deze hoge rente wordt gedurende
de hele looptijd uitgekeerd. Dus hoe eerder u een
Amro kantoor binnenstapt, hoe langer u tot zelfs
7'/4% voor uw spaargeld kunt krijgen.
Amro Bank

Zandvoort, Kerkplein 7, tel. 02507-15644
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DE LUXAFLEX® RAFFINETTE.
ULTRA-SMAL DE MOOISTE.
Dccicmede la civmu
op hel gebied van
i.i.imdckoiaucs
I)c 16 mm smalle
lamellen Kieeien een
iagfi|ii door/ieht
In bijii.i 90 kiemen
Kom eens langs bi|
u\\ dealeren ontdek
/ell het lalllnemenl
\an de I.uMillex
Ratfineite

Fa. Gansner & Co,
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

MOEDERDAG AANBIEDING
Imp. trosanjers
3 9 95
2 bos
6,00
BLOEMENSTAL HEMA

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

WALRA-ADVISEUSE
(in de avonduren)

WIKA

B.V.

Sinds 1954

Autoruiten en kentekenplaten
ook voor lekkages van voor-of
achterruiten (met garantie).

Bel 020-739931

Via adviseuses verkoopt Walra (meer dan 100 jr.) haar
zeer gewilde linnengoed. Uw verdienste9 Een gezonde
provisie Auto noodzakelijk.
Adressen worden verstrekt. Geen investeringen. Interesse? Bel. nu Walra (Els Gortemuller) 04904-15858.

of na 18.00

uur 02507-14634

Wika is echt de goedkoopste

LET OP: Wijnhandel van Deursen heet voortaan

' W, Itiq {ji'dfponri'rd hinO'Msricrk Ten Hutiter Douglis' produkl

Paradijsweg 2, Zandvoort
E E N S P E L M E T L I C H T E N S F E E R Jas
Autoverhuur BV
Als u zonder auto bent kunt u nu al bij

FLINTERMAN
in Bentveld een auto huren
v.a. ƒ27,50 excl. BTW p. dag
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
Ook verhuur Chrysler Voyager!
Verhuur 9-pers. bus, kinderzitjes.
Boek nu voor de zomervakantie.
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,
Heemstede, Overveen, Zwanenburg
en Bentveld.

Bel 7 dagen per week

BARON

BLOEMENHUIS

Autoverhuur BV
De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

Paul Krugerkade 10
(t.o. Vomar bij Spaarne)
Haarlem. Tel. 023-270434

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NQVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

offerte.

Levering van alle Luxaflex producten.
U krijgt de stalen DIJ U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Speciaal voor Moederdag
bieden we u 'n aantal
heerlijke drankjes aan
waarvan je niet licht in het
hoofd en niet zwaar op de
weegschaal wordt:
omdat ze stuk voor stuk 'light'
en bovendien alcoholvnj zijn.
En toch zoveel pit hebben,
dat vaders er ook best nog
wel eentje van lusten
MASTER OF MIXES Hartverwarmende
drankjes, zónder alcohol maar wel met de
heuse spirituele smaak van bananen,
perzik, mal tai, strawbeny.tom collins,
pina colada en whisky sour.
Meesterlijk om te mixen met
bijvoorbeeld bronwater!
nu 0,75 liter-445
Te koop
___ __
bij uw
'•*•;~•.
""*
plaatselijke
•zsf'c
bloemist

Spaar de
punten in Impodra's aktie
voor gratis .geschenken, j

„De Vuupboet"
BANDENHAL
Speciaal adres voor:
gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

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

29,50
Alles zoveel u wilt!!
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616

Harveys SherfyïWë<3ïUm/r
Pale/Manzanilla 0,70 liter

0,70" Liter
Safari
AfricanDrink

3

S

O

0,70 Liter
Baile/s
Gratis

,i

B

Keizer Karel
-f, Vatvers
(/ Edelpils

ƒ 24 x 30 cl

95
VeuveAmiot

0,75 Liter
Ustel

Ö.yo'üter
Bootz
Likeuren

f/xfüter
Jonge
Bokma

21 ?5

Gratiri
2 glazen

Grote Brand-Prijsvraag met
4000 fantastische CD-prijzen!

ZANDVOORT
HOGEWEG 67

02507-18703

EIG. E. W. NEHLS

Tips uit de TAPPERIJ
Côtes de
Roussillon A.C
liter
Tappenj alleen indien achter het adres vermeld is.
Geldig van 11 mei t/m 24 mei 1989

I2?5

0,70° üter
070 Liter
Q5Q Liter
Grants Zwarte Kip Pisang
Whisky Advokaat
Adoe

C R O I t KROCHT l\

AUTORIJSCHOOL

0,20 Liter
GrandMamier
Rouge

0,75 Itr.

, | p,

bloemenmagazijn
Y erica sinds 1908
IJ
-,
f uw
^i''ol''"«»«'
voor aaf
u b[oemen en planten
5,„.,ino, " voor
Grote Krocht 24, Zandvoort

Q98
J* O

«O^C

0,70 Liter
Peachtree
^ „

Mineraalwater

17.00 uur.

We vergeten toch niet wat voor dag het
zondag de 14e Is.

/

070 Liter
Kahlüa
Gratis flesje
Smimoff

—

Penrier

Dinsdag en
woensdag gesloten.

uur.

B

n

'0,70 Liter
Irish
A/list

Dagelijks
geopend van

(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
Geopend van 8.00 tot 17.00
Tel. 020-226445.

r. ira jj

0,50 Liter
Amaretto
di Saronno

*"\/••<< ,0

Cognac Cóurvoisier
Win een droomwens
tw.v.
f 15.000,-

Gaarne reserveren.

Adres: Parallelweg 1O

r~- j-v i'•'•-^O

Pollen Bessen Jenever
1,00 liter

Cockbum Pör
Tawny/White 0,70 liter
STEENGRILL RESTAURANT

PACIFIC
HULSINK
CHEERIO
CARL JUNG
Net zo smakelijk en
Alcoholvnje
Witte vermouth. Wit en rood.
geung als Ricard,
kersenlikeur.
zonder enige
Alcoholvnje
maar zonder alcohol i nu 0,70 liter -k£fi
alcohol.
wijnen,
nu 1,00 liter 12795nu 0,70 liter_3J?5~ nu 0,70 liter

WIJNEN/BIEREN/DRANKEN/DRANKJES

ZANDVOORT: Kerkstraat 12A, tel. 02507-12532, voorheen Wijnhandel van Deursen

Staat uw auto
al in de
(Zie elders in deze krant.)

49e jaargang nummer 20

Los nummer ƒ 1.25

Donderdag 18 mei 1989

Oplage: 4.650

O'ontingenten voor EMM-woningen in het geding

Verzet Zwarte Veld
oor tot Raad van State
ZANDVOORT - Gemeente en omwonenden van het Zwarte Veld
sijn niet nader tot elkaar gekornen, wat de bouwplannen voor
leze locatie betreft. De gemeente heeft de aangedragen alternaieven van de hand gewezen, de buurtwerkgroep overweegt om
Ie plannen tot bij de Raad van State te bestrijden. Door de
ogenschijnlijk starre houding van beide partijen dreigen continjenten voor deze sociale woningbouw verloren te gaan.
De gemeentelijke plannen om
;oor drieëndertig woningen ten beloeve van Eendracht Maakt Macht
jp het Zwarte Veld brachten bij de
jtnwonenden 'enige paniek' te weeg.
'aniek vanwege de flatvorm. "De
juurt is niet tegen de bouw van die
drieëndertig woningen", aldus de
leer De Zwart van de buurtwerkmaar wel tegen de hoogLLouw
bouw". Het gebouw noemt hij 'stedebouwkundig een monstrum'.
wouw
De
De bezwaren richten zich onder
n mdere
mder tegen het aantal parkeer)laatsen, dat volgens de omwonenlen wordt gereduceerd tot de helft,
,vat de gemeente bestrijdt. Daarbij
vvijzen zij erop dat de parkeerplaats
op het Zwarte Veld een centrale
ünctie heeft voor het gehele achteriggende gebied. Bovendien is deze
volgens hen van economisch belang
,'anwege de parkeermogelijkheid
voor toeristen, winkelend publiek
en bezoekers van het WV-kantoor.
Door de vernauwing van de Prinseseweg, waarover dan ook de
VZH-bus moet rijden, vrezen zij ge'aarlijke situaties, met name voor
de schooljeugd.
Daarnaast zou een andere functie
van het stuk verloren gaan, met
name het ruimtelijk effect en de

open afbakening tussen de karakteristieke bouw van de wijk en de afwijkende vorm van de gebouwen
aan de overzijde van de Prinsesseweg en de L. Davidsstraat. "Met het
flatgebouw komt er nu een soort
Chinese muur", aldus De Zwart. Een
andere woordvoerder, de heer
Schmidt, bevestigt dat: "De goothoogte komt op acht meter, bijna
vier keer zo hoog als van de andere
woningen". Een nadeel daarbij is
volgens hen dat het huidige plantsoen, naast de kinderspeelplaats,
verdwijnt. De speelplaats wordt verplaatst naar de overkant. "Die wordt
met een muurtje afgescheiden van
de Prinsesseweg, maar een bal gaat
daar makkelijk overheen en rolt zo
de weg op. Een weg waar erg hard
wordt gereden".

Alternatieven
De twee vertellen dat de gemeente
aanvankelijk zo welwillend was hun
alternatieven te bekijken. Deze varieerden van één gebouw op het
speelterrein tussen de Hannie
Schaftschool en de begraafplaats
van de St. Agathakerk tot twee aparte gebouwen aan die kant van de
Prinsesseweg. De daar gelegen

Ambulancedienst kan via
Visserspad naar Haarlem
ZANDVOORT - Ambulances die met spoed personen naar Haarem moeten brengen, kunnen in geval van files gebruik maken
van het fietspad naar Kraantje Lek. Het personeel beschikt over
een sleutel om zich toegang tot het pad te verschaffen.
Onder een deel van de Zandvoort! bevolking bestond grote ongerustheid over het vervoer van paiënten op drukke dagen. De heer
..andman, raadslid voor Gemeente
Belangen Zandvoort, wees hierop,
afgelopen donderdag tijdens de
commissievergadering van Publieke
Werken. De ongerustheid zou vooral onder hartpatiënten leven.
Door filevorming staat vaak op
iet eind van een mooie zonnige dag
iet verkeer op beide uitvalswegen
muurvast, of het komt slechts lang-

Luilaknacht geeft
weinig problemen
ZANDVOORT - Luilaknacht is in Zandvoort tamelijk rustig verlopen, ondanks wat kleine schermutselingen en enkele vernielingen. De politie kon
dankzij extra mankracht
de zaak in de hand houden.
Volgens persvoorlichter Hans
Konijn kan er gesproken worden van een redelijk rustige luilakhacht. Ondanks wat baldadigheden. Zo trok een aantal
jongeren tot twee maal toe de
slagbomen van de spoorwegovergang aan de Sophiaweg naar
beneden. De eerste keer was er
een trein in aantocht zodat het
probleem zich vanzelf oploste.
De tweede maal kon cte politie
ingrijpen. Ondertussen hield
een grote groep jongens zich bezig met het 'straatmeubilair'
van het Raadhuisplein. Enige
plastic vuilnisbakken werden
vernield, een stalen exemplaar
werd uit de grond gerukt.
Ook moesten enkele ruiten
van telefooncellen het ontgelden. De daders konden ontkomen.
Drie jongeren werden wel gesnapt, toen zij naar diverse ramen meelballen gooiden en
gleuven van geldautomaten
trachtten dicht te stoppen. Met
de 'belofte' dat zij bij eventuele
schade aansprakelijk zouden
worden gesteld, mochten zij
hun bed opzoeken.

Waterstanden
Datum
18
19
20
21
22
23
24
25
26

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

HW

02.55
03.36
04.05
04.38
05.09

LW

HW

LW

10.55 15.16 23.15
11.15 15.4923.55
11.55 i 6.26 -.-00.14 05.0912.35
01.06 17.35 13.14

05.41 01.35 18.08 14.05

06.15 02.04 18.45 14.24
06.56 02.50 19.30 15.04
07.36 03.35 20.15 15.50

Vaanstanden:
Zaterdag 20 mei VM 20.16 uur
Springtij 22 mei 05.09 u. NAP+98cm

zaam vooruit. Voor ambulance en
ander hulpverlenend verkeer is het
op die tijdstippen bijna onmogelijk
om binnen korte tijd in Haarlem te
zijn. In 'geval van ernstige verwondingen of bijvoorbeeld een hartaanval is dat uiteraard wel noodzakelijk. Deze diensten kunnen nu gebruik maken van het Visserspad, zo
antwoordde wethouder Van Caspel.
Hierdoor wordt de reistijd sterk verkort.
Raadslid Flieringa,
eveneens
GBZ, dringt daarnaast al weken bij
het college aan op maatregelen, opdat artsen en andere hulpverlenende instanties ook bij grote drukte
onbelemmerd door het dorp kunnen
rijden. Volgens hem doen artsen er
bij topdrukte veel te lang over om bij
hun patiënten te komen, met alle
risico's van dien. Burgemeester Van
der Heijden heeft hem enige weken
geleden beloofd te zoeken naar een
oplossing.

sporthal staat op de nominatie om te
worden gesloopt. Drie gesprekken
vonden er inmiddels plaats met onder andere wethouder Van Caspel.
Twee verliepen in harmonie, het
derde eindigde echter anders. "Op
de agenda voor de commissievergadering van afgelopen donderdag
bleek dat het college de ingeslagen
weg volgde. De discussie bleek dus
een wassen neus", aldus De Zwart.
Een en ander heeft tot gevolg dat
de buurtwerkgroep nu 'de barricade
op gaat'. Beide heren bevestigen dat
de plannen tot bij de Raad van State
zullen worden aangevochten. "Het
gaat te ver om omwille van de snelheid niet naar de alternatieven te
kijken". Een uitspraak kan maanden op zich laten wachten. Maar wil
de gemeente de contingenten voor
de woningen niet verliezen, dan
moet er voor l oktober begonn'en
worden met de bouw. "Op deze wijze
krijgen wij de 'zwarte piet' toegespeeld", is de werkgroep van mening.

© Rie en Huig Molenaar
hebben op het strand bergen werk verzet. Pag. 3
@ Het Cultureel Centrum
vraagt om originele kleding die de Zandvoorters
vroeger op het strand gedragen hebben.
Pag. 3
® Het zonnetje blijkt nog
steeds Zandvoorts koopman.
Pag. 5
© De dames zaalvoetbalteams van Z'75 hebben
mooie prestaties geieverd.
Pag. 7

o De omwonenden van het Zwarte Veld laten geen mogelijkheid onbenut om duidelijk te maken hoe zij over de
bouwplannen denken.
Foto Bram strjnen

contingenten aan een andere gemeente te geven en volgend jaar
hiervoor contingenten terug te vragen. Hiermee zou de bouwmogelijkheid gered zijn, ook al zou men naar
Redding
de Raad van State stappen. WethouPvdA-fractievoorzitter
Bloeme der Van Caspel wees dit echter van
deed donderdag het voorstel om de de hand. Volgens hem zijn er trou-

wens geen mogelijkheden voor alternatieven. "Dan scheiden onze wegen", voegde hij werkgroep-woordvoerder Van Wijk toe. Volgens Van
Wijk liet hij daarmee een groep achter van 'gefrustreerde bewoners die
het goed bedoeld hebben'.
De omwonenden zijn van plan ook

een aantal andere belanghebbenden
te activeren, zoals de Ondernemers
Vereniging Zandvoort (die volgens
hen de gemeente al benaderd heeft
over het parkeren), de NZH ('die nog
niet eens op de hoogte gesteld was')
ZANDVOORT - Fietsers op
en de twee langs de Prinsesseweg
het fietspad langs de Zandgelegen scholen.

Gevaarlijk gat

voortselaan werden afgelopen
donderdag onverwacht geconfronteerd met een fors gat in
het wegdek.

Parkeer- en camperprobleem nijpend

ZANDVOORT - Het afgelopen Pinksterweekend gaf een wat
rommelig beeld, dat tenminste is de mening van de Zandvoortse
politie. De sfeer was in de avond en de nachtelijke uren gespannen maar door intensieve surveillance kon escalatie worden
vóórkomen. Tevens bleek dit weekend hoe nijpend het parkeerprobleem is in deze badplaats. Alleen al op Tweede Pinksterdag
moesten in totaal 51 voertuigen worden weggesleept.
Ruim 900.000 buitenlanders bezochten het land, waarvan de meesten naar de kust trokken. Alle kamers in Zandvoort zijn bezet, zo kon
de WV zaterdagmiddag dan ook alleen maar melden, tenminste voor
zover het de bij de WV-aangesloten
verhuurders betrof. Maar ook de Nederlanders zelf kwamen volop in beweging. Het mooie weer en de paar
vrije dagen extra waren voor velen
aanleiding om massaal het strand
op te zoeken. De spoorwegen en de
NZH zetten tientallen extra treinen
en bussen in.
Op het strand had net het stranddetachement van de politie voor de
eerstkomende vier maanden zijn
plaats weer ingenomen. Net op tijd,
want tijdens de drukte langs de
Zandvoortse kust raakten eenentwintig kinderen hun ouders kwijt,
moest er soms tijdens schermutselingen handelend worden opgetreden en kregen verschillende hondeneigenaren een waarschuwing.
Strandtoerisme en de aktiviteiten
op het circuit zorgden voor nogal
wat drukte op de wegen naar de badplaats. Die raakten al in de vroege
ochtenduren zó vol, dat om half

twaalf zelfs via de radio werd aangeraden Zandvoort maar liever te mijden. De politie had de handen vol
aan het begeleiden van de verkeersdrukte. Niet in de laatste plaats naar
een parkeerplaatsje. Aan het eind
van de ochtend werd 'de Zuid' alweer afgesloten, een bekend beeld
tijdens dit soort dagen. Daarna
moest men met lede ogen aanzien
hoe de voertuigen van sommige bezoekers her en der werden neergezet.

Wegslepen
Toch werden niet al deze voertuigen ongemoeid gelaten, wat topdagen betekende voor het Haarlemse
sleepbedrijf. Dat moest alleen al op
Tweede Pinksterdag eenenvijftig
voertuigen naar de binnenplaats van
het bureau aan de Hogeweg afvoeren. Het wat al te nonchalant omspringen met de beschikbare 'parkeerruimte' kwam de eigenaren
duur te staan.
De file 'huiswaarts' op de Zandvoortselaan, die pas om half elf in de
avond oploste, werd een zeventienjarige jongeman uit Utrecht kennelijk

teveel. Hij maakte zich kwaad over
de rijstijl van een achttienjarige automobilist uit Duitsland en toonde
zijn ongenoegen door de auto van de
buitenlander vol deuken te schoppen. Bovendien moest de Duitser
zelf enkele klappen incasseren. De
Utrechtenaar is aangehouden en ingesloten. Hij bleek onder invloed
van sterke drank te verkeren. Na een
ontnuchteringsperiode kon hij alsnog naar huis.

Het pand van de voormalige dagmarkt krijgt deze
zomer de bestemming van
vrijmarkt.
Pag. 7

heer Paap, voorzitter van de Zandvoortse Strandpachtersvereniging
zegt desgevraagd niet ontevreden te
zijn over afgelopen weekend. "Wij
hebben lekker gedraaid", laat hij weten.

Personeel van het waterleidingbedrijf had op deze locatie werkzaamheden verricht. Daardoor moet het
gat, dat een afmeting had van l bij 2
meter, ontstaan zijn. Voor zover bekend hebben fietsers en bromfietsers deze gevaarlijke verrassing tijdig weten te ontwijken. Nadat de
verantwoordelijke dienst telefonisch op de hoogte was gesteld, heeft
men het gat snel gedicht.

Campers
Sommige bewoners in 'de Zuid'
ergerden zich mateloos aan de overlast van een aantal campereigenaren
dat, waarschijnlijk wegens de overvolle noord-boulevard, zijn toevlucht in dit deel van Zandvoort had
gezocht. Kennelijk wegens het ontbreken van sanitaire voorzieningen
leegden zij hun volgeraakte chemische toiletten ter plekke in het duinterrein. Andere 'overlast' gaven enkele autodieven, want tijdens de
nachtelijke uren werden diverse motorvoertuigen ontvreemd. Twee
hiervan vond men de volgende dag
terug in respectievelijk Amsterdam
en Naarden.
Toch was de drukte uiteraard ook
nog'ergens goed voor. De terrasjes in
het dorp en op strand zaten tjokvol
met badgasten. De Zandvoortse horeca- en andere ondernemers zullen
dus goede zaken gedaan hebben. De

Jonge bewoners Plantinghuis voelen zich thuis in Zandvoort

ZANDVOORT - De gemeenteraad is vorige week tijdens een
ingelaste vergadering accoord gegaan met de garantstelling voor
een lening van het circuit. Deze wordt benut voor de aanleg van
het interim-circuit. Inmiddels heeft de Stichting Geluidhinder
Zandvoort bezwaar gemaakt tegen de reeds gestarte aanleg.
De aanleg komt op ruim ./'l,7 miljoen. Het grootste deel hiervan komt
voor rekening van het Vendoradopark, de Stichting Exploitatie Circuitpark betaalt zes ton. Hiervoor
krijgt zij een lening van Vendorado,
onder voorwaarde dat de gemeente
garant staat. Hoewel sommige partijen het moeilijk hadden met het
voorstel, ging de raad accoord. Alleen het CDA stemde tegen, 'ondanks de positieve benadering van
het circuit waartoe wij in het verleden hebben besloten', aldus Van As.
Maar ergens moet er een limiet zijn,
zo liet hij weten. "Wij vragen ons af
of je de Zandvoortse gemeenschap
ook nog eens dit risico kunt aandoen".

giëne/Volksgezondheid geprotesteerd tegen de reeds begonnen aanleg. Met name omdat het plan 'nog
niet is aangekondigd in enige dag- of
weekblad' en omdat er volgens haar
een ontgrondingenvergunning, een
bouwvergunning en toestemming in
het kader van het grondwaterbeschermingsgebied nodig zijn.

Daarnaast omdat er geen acoustisch rapport is gemaakt en geen
MER is gestart voor internationale
races. Ook zou het in strijd zijn met
de motie van Eisma in de Tweede
Kamer en zouden genoemde inspecteur en directoraat Landbouw en
Visserij tegen de aanleg zijn. Bovendien zijn volgens de stichting de statenvragen d.d. 31 maart en de KaGeluidhinder Zandvoort heeft bij mervragen nog niet beantwoord. Zij
de Raad van State, GS van Noord- verzoekt dan ook de werkzaamhe-Holland en de Inspecteur Milieuhy- den te laten staken.

'Met deze kinderen kun ie zo in
"Helaas dreigt het zwemmen onbetaalbaar te worden, als de entreeprijs ,/'7,50 wordt.

ZANDVO9RT - Het Plantinghuis is één van de dertien
'medische' kinderhuizen die
ons land rijk is. Er wonen zesenyeertig kinderen in leeftijd
varieërend van O tot 15 jaar.
Ten behoeve van hun speeltuin, waarin nu nog slechts een
klein aantal attributen staat,
worden er komende zaterdag
tussen 09.00 en 17.00 uur een
rommelmarkt en een fancyfair
gehouden.
Het gebouw van het Dr. G.J. Plantinghuis aan de Kostverlorenstraat
95, een voormalig café-restaurant,
werd in 1887 aangekocht door de
Amsterdamse Stichting voor Gezondheids- en Vacantiekolonies (opgericht in 1883). Momenteel wonen
er drie groepen met kinderen van O
tot 7 jaar, drie andere met jongeren
tussen 5 en 15 jaar. Meestal worden
de kinderen opgenomen omdat hun
ontwikkeling verstoord dreigt _ te
worden. De oorzaak hiervan kan van
medische, psychische en/of sociale
aard zijn. Het opnemen van een kind
gebeurt bijvoorbeeld als de noodzakelijke verzorging niet thuis (afhankelijk van de situatie daar) verricht
kan worden.
Dat geldt bijvoorbeeld bij ernstige
gevallen van asthma, suikerziekte,
groeistoornissen en een zeer streng
dieet. Het kan ook zijn dat de thuissituatie zo gespannen is, dat het
kind alleen buiten het gezin de noodzakelijkc rust vindt. Maar ook intensieve observatie en preventieve gezondheidszorg kunnen een reden
zijn. Het kinderhuis verdient in veel
van deze gevallen de voorkeur boven
een ziekenhuis en is bovendien
goedkoper. De opname wordt zo
kort mogelijk gehouden en varieert
van drie maanden tot ongeveer een
jaar. Vaak werken de twee maatschappelijk werkers van het Plan-

Armoede
De ouders moeten dat opbrengen,
maar daaronder bevinden zich veel
alleenstaande moeders niet weinig
geld. Die moeten bovendien ook nog
eens wekelijks een retourtje betalen
om in Zandvoort te komen om hun
kind te bezoeken. Wat dat betreft
heerst er veel armoede waardoor gezinnen in sociale nood komen. Door
het geldgebrek missen zij het nodige
contact met de mensen om hen
heen". Een en ander kan zwaar ingrijpen in de gezinssituatie. Door
deze of andere situaties is er volgens
mevrouw Veenis wel af en toe sprake van 'trieste kinderen'. Zij wijst er
op dat er vaak veel aan vooraf is
gegaan, eer een kind wordt opgenomen.
• Het Plantinghuis staat zaterdag open voor bezoekers van de rommeimarkt en de fancy fair.
(Archieffoto)

tinghuis in die periode ook aan de
thuissituatie om te zorgen dat het
kind, als het weer naar huis gaat,
goed wordt opgevangen.

Treinwagons
Daarmee verschilt de huidige opzet nogal van de oorspronkelijke.
"Vroeger kwamen er iedere zes weken zo'n tachtig kinderen uit Amsterdam, weetmevrouw Veenis zich
te herinneren. Zij is coördinator behandelingszaken en al drieëndertig
jaar werkzaam in het kinderhuis.
"Die werden op het station aan twee
volslagen onbekende maar welwillende mensen meegegeven om vervolgens in twee afgehuurde treinwagons naar de 'kolonie' in Zandvoort
te vertrekken'. Dit duurde zo tot aan
'de verbouwing in 1963/64". De staf

van het Plantinghuis bestaat verder
nog uit een psycholoog, een arts-psychiater, de unithoofden en J. Holtslag, sinds begin dit jaar algemeen
directeur.
De kinderen die tegenwoordig in
het Plantinghuis verblijven, zijn 'beslist geen zielige kinderen', verzekert mevrouw Veenis. "Zij zitten in
Zandvoort of Haarlem op school en
houden daar over het algemeen veel
vriendschappen aan over. Zo worden zij bijvoorbeeld ook uitgenodigd
voor schoolfeestjes. Daarnaast zitten de kinderen bijvoorbeeld op een
voetbalclub, op judo of jazz-ballet en
dergelijke. Bovendien zijn hun
vriendjes en vriendinnetjes, na overleg, ook hier welkom. En we gaan
vaak zwemmen. Wat dat betreft missen we De Duinpan verschrikkelijk".

Flauwekul zegt een van de strandexploitanten. „Wij draaien al
vanaf l maart". Voor hem hoeft het 'strandseizoen' niet pas te
beginnen als de politie de post 'Rotonde' betrekt. Een al jaren
bestaande traditie, die het Zandvoorts Nieuwsblad niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan. Deze krant houdt de vaste lezers
trouwens nauwgezet op de hoogte van evenementen op en rond het
strand, Zandvoorts grootste toeristentrekker. Wilt u daar ook het
nodige van weten, neem dan een abonnement op het Zandvoorts
Nieuwsblad, een krant over dorp en strand.

dertien weken voor maar ƒ 10,=
Naam:.

Heimwee
"Toch durf ik met alle zesenveertig kinderen in Bouwes te gaan
eten", verzekert zij, naar aanleiding
van een geval dat zich vorig jaar
voordeed. Zandvoortse ouders weigerclen tqen hun kroost in een kleuterklas te laten, waar een aantal kinderen van het Plantinghuis zaten.
"Dat heeft toen echt zeer gedaan".
Over het onderwijzend personeel is
zij prima te spreken.
De conclusie lijkt juist, dat de kinderen het tijdens hun verblijf in
Zandvoort dus best naar hun zin te
hebben. "Sinds de verbouwing in
1964 heb ik het maar twee keer meegemaakt dat we een kind weer naar
huis moesten brengen, omdat het
heimwee had. Eén keer omdat de
moeder heimwee had. En daar bestaat nu eenmaal geen medicijn
voor".
JOAN KURPERSHOEK

Adres:.
Plaats:

Postcode:
Giro/bank:
Telefoon: _

,

:

(i.v.m. controle bezorging) I W K I
1
Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.
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FAMILIEBERICHTEN

Voor uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de
vorm van bloemen tot uitdrukking gebracht na het
heengaan van mijn lieve echtgenoot, onze zorgzame
vader en opa

Opa en Oma Kok

Jacobus (Jaap) Geerts

50 jaar getrouwd!

betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit aller naam:
G. A. Geerts-v.d. Peppel
Zandvoort, mei 1989

Ook vanaf het veertigste aar
j -j I-M zien:
•
duidelijk
Zeiss rnultifokale glazen
Bouwplannen
Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen voor:
- oprichten woning met garage, Dr. Max Euwestraat nr. 34.
- oprichten uitbouw, Dr. C. A. Gerkestraat 51 zw.
De betreffende bouwplannen liggen met ingang van 22 mei 1989 gedurende 14
dagen op de afdeling ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage (geopend
maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00 uur). Gedurende de termijn van ter inzage
ligging, kan een ieder bij burgemeester en wethouders schriftelijk bezwaar indienen.

Hartelijk gefeliciteerd.
Jullie kleinkinderen
Mjn 25-jarig jubileum is onvergetelijk geworden door
alle spontane en soms ontroerende reacties via brieven
en kaarten.
Ue cadeaus, bloemen, het gezamenlijke cadeau en de
\ ele ontmoetingen op de receptie zijn voor mij geweldige herinneringen geworden. Het was allemaal hartvervvarmend.
Mede namens mijn vrouw hartelijk dank, in het bijzonuc-r de feestcommissie en allen die hebben meegewerkt
om dit feest te doen slagen.

Hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw belangstelling en medeleven in de voor ons zo moeilijke dagen
tijdens de ziekte en na het overlijden van

Cornelis Schuiten
Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken, hopen wij dat u langs deze weg onze erkentelijkheid wilt aanvaarden.
Uit aller naam:
J. Schuiten-Goijaerts
Kinderen en kleinkinderen
Zandvoort, mei 1989

Aangevraagde bouwvergunningen
84B89
85B89
86B89
87B89
88B89
89B89
91B89
92B89
93B89
94B89
95B89

G. J. J. Mol

Hoera,

Hoera, Hoera!

Thea

Wim 50 jaar
Hartelijk gefeliciteerd!

is vanaf vandaag
weer zichzelf
(hopen wij)
Mich en Chiek

Susan, Harry
Riemke, George
Corrien, Jan

Wat 'n kadoos, planten en bloemen
te veel om op te noemen.
de Redboot nog inkluis
't was dan ook 'n heel vol huis.
We waren het meest verwende paar
Daarom bedankt, jullie allegaar!

Rie en Huig Molenaar
Iedereen bedankt voor alle kaarten, bloemen, kadootjes
en andere gelukwensen bij de geboorte van onze zoon

Martijn

Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij voor
mij heeft betekend, geef ik U kennis dat mijn
lieve zorgzame man

Paul en Gertie Olieslagers
Koninginneweg 42
Zandvoort

Met één bril op alle
afstanden zien zonder
vermoeid te raken en
er jong uitzien.

ZEISS

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien
GROTE KROCHT 20A - ZANDVOORT - TEL. 02507-14305

Verleende bouwvergunningen

Leverancier van o//e ziekenfondsen.

* Fons en Marion Keislair-*

10B89 Koningstraat 39
24B89 Brederodestraat 67
50B89 Duindoornlaan 30
54B89 Boulevard de Favauge
55B89 Boulevard Barnaart
91B89 Wilhelminaweg 66
33B88 Parnassialaan 12

Hartelijk gefeliciteerd met jullie
huwelijk op 9 mei j.l.
"^
-^£
^C
>j Het was een onverget(v)elijke ^

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

FASHION

Jullie vrienden.
Steryen doe je niet ineens,
het is elke dag een klein beetje
maar toch komt het onverwachts.
Geheel onverwacht overleed onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en tante

ADVERTENTIES

t

Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

Petrus Elias van der Veld
echtgenoot van P. C. A. van der Meij
Geboren 4-8-1902
Overleden 14-05-1989
P. C. A. van der Veld-van der Meij
A. van der Veld
C. van der Veld-Steggerda
G. van der Veld
W. van der Veld-Duivenvoorde
P. van der Veld
A. van der Veld-Breed
C. M. Romijn-van der Veld
C. Komijn
Klein- en achterkleinkinderen
Zandvoortselaan 20
2042 XA Zandvoort
De overledene ligt thuis opgebaard.
De Eucharistieviering wordt gehouden op vrijdag 19 mei a.s. om 11.45 uur in de Parochiekerk
St. Agatha te Zandvoort, waarna de teraardebestellmg zal plaatsvinden om 13.00 uur op de Algemene begraafplaats Tollenstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condolderen na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats.
Liever geen bezoek aan huis.

Heden is toch nog onverwacht vredig ontslapen
onze lieve vader, schoonvader en opa

Dirk van Duijn
weduwnaar van M. Sebregts
14-05-1989
10-2-1901
Uit aller naam:
Kinderen en kleinkinderen
De crematie heeft op donderdag 18 mei in het
crematorium Westerveld te Velsen plaatsgevonden.

Met droefheid in het hart, delen wij u mede dat
ons lief dochtertje en zusje

Chennah Bol
levenloos ter wereld is gekomen.
Uit aller naam:
A. Bol
De begrafenis heeft hedenmorgen plaatsgevonden.
Zandvoort, Celsiusstraat 154, 13 riïei 1989.

Dierenbescherming Zandvoort
Door omstandigheden is het nummer
van de Dierenbescherming tijdelijk gewijzigd. Voor informatie/vragen/klachten kunt u de volgende nummers bellen,

tel. 18588/17418.
Wij zoeken met spoed een

* Linnen blazers
* Kinder T-shirts
* Laatste 3-delige pakken
van 249,- voor
* Viscose broeken
* Shortpakjes
* Blouses van 139,- voor
* Nu ook badkleding
EN VELE ANDERE AANBIEDINGEN

Vernieuwen voorgevel
Wijzigen woning
Wijzigen woning
Seizoen telefooncellen
Seizoen telefooncellen
Oprichten van een garage
Maken aanbouw en oprichten dakkapel

Burgemeester en wethouders hebben kapvergunning verleend voor het kappen van
een boom op het onderstaande perceel.
Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad "een
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

HALTESTRAAT 40, Tel. 13253

Trijntje Huyser
op de leeftijd van 65 jaar.
Zandvoort:
L. Brilleman
S. Druyf
Alphen a.d. Rijn:
Eva en Gert
Israël:
Kitty en Solly
Esther
Simon
Hillegom:
Hanny en Ton
Janet
Jolanda
Zandvoort, 10 mei 1989
Correspondentieadres: E. Brilleman,
Jupiterstraat 70, 2402 XP Alphen a.d. Rijn.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar bezoek zal zijn op zaterdag 13 mei
van 16.00-16.30 uur en dinsdag 16 mei van 19.0019.30 uur.
De crematie zal plaatsvinden op woensdag 17
mei a.s. om 12.00 uur in het Crematorium Westerveld te Velsen.
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in een
der ontvangkamers van het Crematorium.

Plaatsing dakkapel
Overkappen achtererf
Plaatsen balkon met toegangsdeur
Verandering verkoopruimte
Plaatsing 1 woning en 1 parkeergarage
Verandering en vergroting woning
Plaatsing loods
Vernieuwen woningen
Oprichten semi-bungalow met garage
Oprichten semi-bungalow met garage
Oprichten aanbouw achtergevel

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan het ook zijn dat ereen verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig is.

Jan Jacob van Sluisdam
is overleden.
29 mei 1917
f 14 mei 1989
J. van Sluisdam-Schuiten
2042 XC Zandvoort, mei 1989
Zandvoortselaan 64
De begrafenis heeft donderdag 18 mei plaatsgehad.

Noorderstraat 26
Brugstraat 22
Prof. Zeemanstraat 9
Kerkstraat 29
Raadhuisplein 1
Rozenobelstraat 14
Max Planckstraat 32
Bramenlaan 2
Max Euwestraat 38
Max Euwestraat 36
Hogeweg 7

Duindoornlaan 4

69,-

- 2 bomen
18 mei 1989

5,-

89,19,15,49,35,-

MW DROST
(uit de
Fahrenheitstraat),

Fa. Gansner & Co.

Hartelijk gefeliciteerd met
het winnen van onze
prijsvraag.
De salade-schotel ter
waarde van ƒ 150,-zullen
wij met zorg voor u
klaarmaken op een door
u te bepalen datum.
Trees & Martha Burger

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

1

- Broodje Burger -

GAS-

en OLIEHAARDEN -

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

vrijwilliger/ster
die deze funktie bij de dierenbescherming wil vervullen.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Het goede nieuws van de Hema
gaat van mond tot mond.

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Tandenborstels voor
kleuters tot 4 jaar en
kinderen vanaf 4jaar

Tandenborstel voor
volwassenen Zacht,
medium of hard

1.25

25 HOUTEN
TANDSHSTOKERS

EvercIeanJI

Houten tandenstokers
4 x 2 5 stuks

Bruistabletten
Inh 28 stuks

2 in 1 Tandenstoker
+ tandzijde
25 stuks
Kleefpasta 50 ml

Onze veelgeprezen Everclean collectie is vernieuwd!
Met de grootste zorg en deskundigheid hebben wij een
complete serie mondverzorgingsartikelen samengesteld.
En natuurlijk is Everclean zeer voordelig geprijsd. Everclean,
het vertrouwde merk voor uw totale mondverzorging.
Everclean Blue Gel met
fluonde en mineralen

Ifer kennismaking
1.75 3 voor 4.50

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Everclean Speciaal
met fluonde en
allantoine

2.75

Everclean Junior
met verlaagd fluoridegehalte Tj "7C
•o
O)

Elke week A.T.V.
Elke week brengt uw krant de pagina
A.T.V. A.T.V. staat voor Activiteiten,
Toeren en Vrije Tijd. Een pagina met
suggesties voor recepten, klussen in huis,
mode, hobbies, dagjes uit in de buurt, etc.
Bovendien leest u elke week nieuws over
auto's en accessoires.
Bel voor informatie over advertentiemogelijkheden 020-562.3074.

Flossdraad met was
50 meter
Everclean Plus met
fluonde en calcium

Tandreinigingsset

"77R

Reserveborsteltjes C 7R

HEMA

Echt Waar Voor Je Geld.

ei
ra
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Gertenbach
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ging heeft niets aan het toeval over
ZANDVOORT/HAARLEM
De Zandvoortse Operette Vere gelaten Klinkende namen zoals
Pieters Wim de Vries Jan van
mgmg brengt op donderdag l John
Werff Ineke Groen Tmeke
en vrijdag 2 juni tijdens haar der
Amand Hekkers en Mirjam
jaarlijkse uitvoering in de Kriegel
van Looi] staan borg vooi een gede
Stadsschouwburg van Haar gen
rolbezetting Veidei ontbieekt
lem "Die Ungansche Hoen natuurlek
met een talentvolle invul
zeit" op de planken Het Haar ling van de huwbaie meisjes het
lems Operette orkest verleent gevolg van de keizonn bedienden
hieraan zijn medewerking lakeien doips bevolking en koloms
Een primeur vormt de eigen ten
balletgroep, die afgelopen jaar
aan de vereniging is toege Spcctakclstuk
voegd
Volgens voorzittei Jan van dei

Dit is klas 4b van de Gertenbachschool m 1961, toen nog ULO. De foto werd
ingezonden door Elly v d. Steen.
Afgebeeld staan: bovenste rij (v.! n.r.). Dick van Nooyen, Jan van Akooy, leraar dhr. Smke, K Feltkamp, Peter Kanger, Peter Wiesenhaan en Gernt

Weekend: 20/21 mei 1989
POLITIE tel 13043, Alarmnummer
14444
BRANDWEER tel 61584, alarm
nummer 12000
AMBULANCE tel 023319191 (On
gevalllen), Centrale Post Ambulan
cevervoer (CPA) Kennemerland
DIERENAMBULANCE (Regionale)
023 334323/363476
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord
tel 19507, Bart van Bergen Huisartsenpraktijk G.J J. Mol / P.C.F Paardekoper: Voor dienstdoende arts
bellen tel 15600/15091 Verdere m
lichtingen omtrent de weekenddien
sten worden verstrekt via de tele
foonnummers van de huisartsen
Anderson, 12058; Drenth, 13355, Fheringa, 12181, Zwerver, 12499.
Tandarts Hiervoor de eigen tand
arts bellen
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H B A Mulder, tel 13185
Wijkverpleging Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleeg
kundige 023 313233
Verloskundige:
Mevrouw
Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand
voort,
tel
0250714437,
bgg
023 313233
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor
beckestraat 17 te Zandvoort, tel
15847
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening Voor informatie, advies en
hulp tel 17373, op alle werkdagen

van 10 30 12 30 uur Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Dienstencentrum Zandvoort: Kbnm
gmneweg l, tel (02507) 19393
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd
t/m vnjd 09 00 09 30 uur
Belbus Om van de belbus (voor be
woners van 55 jaar en ouder) ge
bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis m de Duinen, tel 13141, tus
sen 1100 en 1700 uur De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente
Alg Maatschappelijk Werk Zandvoort Noorderstraat l, tel 13459 bgg
023 320899 of 320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver
der volgens afspraak Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere m
woner van Zandvoort, is gratis
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld tel
023 329393 op werkdagen 12 00 14 00
uur en ma avond 19 00 21 00 uur
Wetswinkel Gemeenschapshuis L
Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van
17 30 18 30 uur
Huurdersspreekuur NVH Ie en 3e
dinsdag v d maand m 't Stekkie, Fle
mingstraat 9, 20 00 21 00 uur
Storingsdienst Gasbedrijf tel 17641
Taxi: tel 12600

ZANDVOORT - Het Zand
voorts Vrouwenkoor en Music
All In verzorgen zaterdag 27
mei een gezamenlijk concert in
de Hervormde Kerk aan het
Kerkplein Dit begint om 20 15
uur Het programma is veel be
lovend
Voor het kamerkoor Music All In,
dat eveneens onder leiding van Dico
van Putten staat, wordt het 't eerste
eigen concert (zij het ook gezamen
lijk), voor het Zandvoorts Vrouwen
koor, dat in september 1985 werd
opgericht, al weer het vierde Onder
tussen hebben beide koren al diver
se keren opgetreden, het Vrouwen
koor zelfs m het buitenland, waar
het veel succes oogstte Gezamenlijk
zijn de voorbereidingen getroffen
voor het komende concert, waarvan
het idee vorig jaar september ont
stond Hiervoor is reeds een flink
aantal sponsors gevonden
Het programma is veelzijdig met
zowel populair klassieke als moder
ne werken en belooft dus een aange
name avond Momenteel zijn beide
koren nog hard aan het repeteren
om het optreden tot een succes te

Tevens kan men deze avond \ooi
\ijf gulden een retourtje reseiveien
met een van de speeiaal voor eieze
uitvoering in te zetten touringcar
Werff v, ordt het weei een spcctakel bussen die toeschouwers heen ei
stuk van de eeiste oide waaraan teiugbiengen Opstapplaatsen zijn
bijna een jaai van voorbeieiding is om 19 00 u m Keesomstraat/noek
voorafgegaan Nieuw is dit jaar de Celsmss^raat 19 05 uui hoek Lm
uit twaalf meisjes bestaanae ballet naeusstraat 19 10 uui Raadhuis
groep die ondei leiding van choieo plein 19 15 uui Dr Gerkestraat
giafe AHce van de Ackei het geheel /hoek TolWLg Een gei mg aantal en
zal completeren De muzikale lei tieckaaiten a /17 50 (e\cl plaatstae
ding is in handen van Bert van Poel spreken) kan telefonisch worden be
geest die ook de arrangementen steld bij mevrouw J Troupee
her-ft \erzorgd Daarmee is ook de Celsmsstraat % tel H840 In ver
kwaliteit van dit onderdeel gegaian band met de verwachte grot» belang
decid
stelling wordt aangeiaden tijdig
Do Hongaarse bruiloft wordt op kaarten te bestellen

ZANDVOORT Nering op het Zandvoortse Sti and, zo luidt de
titel van de nieuwste tentoonstelling in het Cultureel Centrum,
dagelijks geopend van 13 30 tot 16 00 uur, behalve op maandag
en dinsdag Liefhebbers van Zandvooits verleden, met name op
het strand, kunnen hier hun hart ophalen

Toen m 1828 Hotel Groot Badhuis
geopend werd begon het toeiistne
naar Zandvoort Met deze zin wordt
men in het Cultureel Centrum de
nieuwe expositio binnengeleid
waarna er een wereld opengaat aan
foto's en tal van andere materialen
die alle met het strandleven uit het
verleden te maken hebben Zo bij
voorbeeld oude foto s uit rond 1900
van de badkantoren Neptunus en
Dnehuizen die door de opkomst
van het toerisme op strand versche
nen Bij de badkantoren hoorde een
badvrouw, die koetsen strandstoe
len en badkleding verhuurde maar
ook waste en spoelde En indien ge
maken, 'want deze avond moet bluht der Kirschenbaum' van Carl wenst begeleidde zij kuis gekleed,
staan' is men van mening De kerk is Zeiler en het Echolied van Lasso de badgasten tot in het water Van de
open vanaf 19 45 uur en bij het betre Daarnaast kan men tevens een pot badkoetsen en zijn er diverse model
den wordt men verwelkomd door de pourri van moderne werken ver len te zien evenals van een zoge
jaren dertig muziek van de band wachten
naamde babbelwagen, waai in de ho
Connsonant Five, die ook tijdens de
telgasten met uitzicht op zee konden
pauze voor gezellige muzikale klan
De avond wordt afgesloten met zitten 'babbelen' Deze laatste is be
ken zorgt
Thank you for the music' Tijdens schikbaar gesteld door de Bom
het optreden van het vrouwenkoor schuiten Bouwclub Een aantal klei
zal Trio Dico van Putten enkele wer ne houten modellen kon men lenen
Palestrina
ken muzikaal begeleiden Kaarten van Ane van Norde
Gezongen tijdens het concert wor zijn vanaf heden te verkrijgen bij de
Talrijk en uit diverse perioden
den onder andere werken als 'Cante AKO, of op woensdagavond m ge zijn de foto s van de oude strandt°n
mus' van Bardos Lajos, Sicut servus bouw De Krocht, tussen 19 30 en ten rond 1900 waar bier, limonade
desiderat' van Da Palestrina, 'Als ge 20 00 uur
spuitwater kwast en melk werd ver
kocht De strandtenten werden op
den duui echte strandbediijven'
soms met een oveidekt terras Dat
valt bijvoorbeeld te zien op de foto
van het bedrijf van Engel Bol en
ZANDVOORT Welke planten en instantie een informatie ochtend op Aaltje Bol Schuiten, toen gesitueerd
bloemencombinaties doen het goed kwekerij P van Kleeff, Van Stol iets ten noorden van de Strandweg
inde tuin of in de bloembak De heer bergweg l te Zandvoort Zowel leden waai tegenwoordig Seagull staat De
R Boekelman vertelt er komende als niet leden zijn van harte welkom foto stamt uit plusminus 1928, van
zaterdag om 10 00 uur een en ander
Men krijgt informatie over een het moment dat Engel en Aaltje hun
over op kwekerij Van Kleeff
aantal gebruiksmogelijkheden van vijfentwintigjarig
stiandjubileum
Boekelman is verbonden aan de zomerplanten, zoals het planten in vierden
Koninklijke Maatschappij voor groepen, m kleurcombinaties en di
Tuinbouw en Plantkunde, afdeling verse hoogten Boekelman laat zien
Zandvoort/Bentveld Onder zijn welke planten goed te combineren Van Alphen
deskundige leiding organiseert deze zijn m de border en bloembakken
Sinds burgemeester Van Alphen

Groot
Tweede rij: (?) Dumpel, Herman Minden, Topsy Langereis, Rob Berck-Beelenkamp, Elly van der Steen. Derde rij: Kees de Jong, Peter van Keulen, Hans
Tump, Piet Koper en Ronald Derr.

Weekenddiensten

De premieie van 'Die Ungansche
Hochzeit' vond 50 jaar geleden
plaats m het staatstheater van Stutt
gart en was al meteen vanaf aanvang
een groot succes De componist
Nico Dostal, maakte er een feest van
voor jongen oud Met de vele prach
tige en speelse duetten en de grootse
costumermg is "De Hongaarse Brui
loft' m de loop der jaien een van de
favoriete werken geworden van me
mg operettehefhebber
Het verhaal speelt zich af m Hon
ganje omstreeks 1750 tijdens de ie
germgspenode van keizerin Mai ia
Theresia Door de vele oorlogen is er
een tekort ontstaan aan mannelijke
arbeidskrachten Zo ook m het Hon
gaarse dorpje Poplaka De burge
meester van het plaatsje bedenkt
een hst om het mannelijk potentieel
weer enigzms op peil te brengen Ge
ronselde kolonisten worden daartoe
naast bouwland ook nog mooie jon
ge vrouwen om mee te trouwen m
het vooruitzicht gesteld Dit alles
om het verblijf m het dorp zo aan
trekkelijk mogelijk te maken In de
praktijk blijkt een en ander evenwel
enigzms anders uit te pakken De
vraag is groter dan het aanbod en
om de zaak met helemaal uit de
hand te laten lopen besluit de burge
meester tot een noodoplossing
De Zandvoortse Operette Verem

Informatie over tuinplanten

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10 00 uur ds J A van Leeu
wen, Kollekte Noodlijdende Ge
meenten en personen
Kmdernevendienst/Creche
Gereformeerde Kerk
Zondag 10 00 uur dr M E Brink
man, de Bilt
Kindernevendienst

Zaterdag 19 00 uur E V , J v d Meer
Zondag 10 30 uur (Drievuldigheids
zondag)
Woord Komm viering
m m v Caecihakoor, B J v Gaart
Kmderwoorddienst
Kerk v d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag 10 30 uur geen opg
19 00 uur geen opg

Burgerlijke stand

Samen hebben zij al een lange ge
schiedems van hard werken achter
de rug In 1948 (toen nog verloofd) Tante Rie en ome Huig Molenaar "Het was hard werken, maar oergezelhg"
Bror i St jnc
begonnen zij vanuit het dorp per
bakfiets hun vis en zuurwaren uit te
venten m Bloemendaal waar zij al lossing Die konden met pa en moe niet op Inmiddels wai en ei viei kin
snel een vaste stek hadden Even' mee naar het stiand Zo kon ook een dei en geboren twee jongens en tvvce
teruggaan om de voorraad aan te kindei oppas uitgespaaid woiden
meisjes De oudste zoon Huig ju
vullen was er destijds met bij, en het
moi heeft nu een \is?aak bij de
was zaak ervoor te zoi gen dat zij met
Hoogovens m IJmuiden en een op
voortijdig nee moesten verkopen Pony
de Zandvooitse Boulcvaid
Omdat de handelswaar ook bij
Veeitien jaai geleden zijn tante
Hoog ^tonden de potten zuur, de ha hoog water uitgevent diende te woi Rie en ome Huig gestopt met het
ringen de lekkerbekjes en het aan den, besloten zij in 1961 tot de aan visventcn waai door ?e wat lustigei
verwante zeebanket dan ook op de schaf van een mobiele viskai die aan konden gaan doen Opstaan om
bakfiets opgestapeld Om de han door een pony wei d vooi tgetrokken half vijl in de ochtend is dus met
delswaar koel te houden, werden ei De sortering kon nu flink worden meer nodig Toch denken beide cch
ook nog enkele staven ijs meegeno uitgebreid en het aangezicht van bet teheden nog vaak met weemoed aan
men Afgedekt met een stuk zeil strand met de door vlaggetjes vei die oude tijd teiug Het was haid
bleek dit vooral tijdens het trans sierde viskai fleuide aanzienlijk op wei ken maai oei gezellig
port op warme dagen een ideale Rie en haar man konden hun geluk
BRAM STIJNEN
zitplaats voor Rie

Tot 1951 hielden zij het vol op het
Bloemendaalse strand Toen kon
den ze van opa Molenaar (Bonme),
die inmiddels de zeventig was gepas
seerd, de vent vei gunning voor Zand
voort overnemen In die tijd werd de
Rotonde gebouwd, met een politie
post, een EHBO kamer en toiletten
Hun nieuwe stek liep vanaf deze Ro
tonde tot Ai ie Mik, het tegenvvoordi
ge Sandy Hill, en Rie en Huig Mole
naar voelden zich er gelukkig Het
was afgelopen met dat m weer en
wind naai Bloemendaal tiappen
Maar ook voor de inmiddels gebo
i en kindei en was het een ideale op

ZANDVOORT
Aktiviteitencen
trum t Stekkie biedt zondagmiddag
21 mei weer de gelegenheid om te
klaveijassen
Deze middag in t Stekkie bij de
Van Pageehal begint om 14 00 uur
de entree kost / 1 per persoon Ie
dereen is welkom

De ongeveer tweehonderd kramen
tellende bladene van 13 00 tot 19 00
uur is ook dit jaar gesitueerd op de
lokatie Grote Kiocht L Davds
straat C Slegersstraat en ae bus
baan In velband daarmee blijft de
Hdltestraat zondag open voor het
verkeer en woidt op de paikeei
plaats tegenovei het postkantoor
een tijdelijke bushalte gecieeeru

haalcl door haar man Huig, om sa
men thuis nog van een gezellige
avond te genieten Normaal doet zij
al het werk alleen maar op drukke
dagen komt Huig haar wel eens hel
pen

Ventvergunning

Klaverjassen

ZANDVOORT In het een
trum wordt komende zondag
een braderie gehouden Na het
succes van voorgaande jaren
heeft de Ondernemers Verem
ging Zandvoort besloten dit
evenement twee maal per jaar
te laten plaatsvinden De twee
de bladene is op 30 juli

ZANDVOORT - Overweldigend was de belangstelling op de
receptie van Rie en Huig Molenaar, die pas geleden m de Roton
de hun veertigjarig huwelijk vierden De op het strand uitziende
politiepost was te klein om alle belangstellenden te kunnen
herbergen Het echtpaar, dat op strand bergen werk heeft verzet, geniet dan ook een grote bekendheid

Tante Rie en ome Huig, zoals bei
de echtelieden ook wel door de dor
pelmgen worden genoemd, hadden
wel een klein beetje gerekend op een
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
grote opkomst, maai deze overtrof
NPB
hun verwachtingen Leden van de
Zondag 10 30 uur mevr ds L C M
Zandvoortse Reddingsbrigade, het
Blomjous, Aerdenhout
stranddetachement van de politie,
De Wurf, waarvnn Rie Molenaai lid
Roomskatholieke Kerk:
is, plus talrijke familieleden en
Vrijdag 10 00 uur E V
vrienden kwamen het echtpaar de
hand drukken Een bewijs hoe ge
hefd het echtpaar is bij een groot
Periode: <) - 15 me! 1989
deel van de Zandvoortse bevolking
Menigeen zal 'tante Rie' wel ken
Ondertrouwd:
Kochheim, Tyrone Tatavoss Johan nen van de Rotonde, waai zij al bijna
vijftien jaar toilet juffrouw is Haar
en Bossink, Brigitte
'vaste' klanten kent zij allemaal De
kontakten met het publiek zijn leuk
Geboren.
Zandvoorts
Danny, zoon van Keur, Frans en afscheid nemen van het strand
Nieuwsblad
kan zij dan ook nog niet Maai het
Alexander en De Jorg Astrid
Martij n Petrus Lucas zoon van zijn met alleen de toiletgangers die
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Oheslagers, Paulus Cornehs en Go haar met een bezoekje vereren Ook
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op don
derdag Uitgave Weekmedia BV Bladmana
de jongens van de reddingsbrigade
rissen, Maria Hubertma Gerarda
ger J F Sas Hoofdredacteur J M Pekelha
Sara, dochter van De Groot, Corne en de strandpachteis zijn bij haai
ring
lis Maria Gerardus en Van der Meij, kind aan huis Rie is ook bekend van
haar 'kokkerellen', naast het maken
Kantoor Gasthuisplein 12 Zandvoort tel
Maria
02507 17166 Postadres postbus 26 2040
van poppen een van haar giootste
,Richard
Silvester,
zoon
van
Aleven,
AA Zandvoort
' Paulus Maria en De Koning, Silvia hobby's waarmee zij op rustige mo
Kantoor geopend maandag 13 16 u dms
menten de tijd doorbrengt
Aloisia
dag 10 13 14 16 u woensdag 9 11 u don
derdag 10 12 en 13 17 u vrijdag 9 12 u
Roy, zoon van Keur, Pieter en But
Advertentieverkoop Stationsstraat 70
ter, Petionella
1421 AA Uithoorn Tel 02975 40041 Posta
Mare Anton, zoon van Keur, Theo Soep
dres Postbus 223 1420 AE U thoorn
De mannen van de ei boven gele
Faxnummer adv verkoop 02975 61095
en Paree, Antje Damelle
Verkoopmanager B Lodewegen
gen politiepost ('Mijn beste buien')
Micro advertenties tel 020 562 6271 Telex
kunnen erover meepraten Haar
advertenties 10730 PCADV
zelfgemaakte soep is onovei troffen'
Overleden:
Redactie Gasthuisplein 12 Zandvoort tel
02507-12066 Postadres postbus 26 2040
Cammada geb Van Gent, Geertrui Rie brouwt die soep in de catacom
AA Zandvoort
da Johanna Peternella, oud 87 jaar ben, Lussen de toiletten en de kleed
Joan KurpershoeK Redactieuhet Uick Piet
Schabbing, Margaretha Ehsabeth, hokjes Bij binnenkomst is dan ook
Faxnummer redactie 020 452508
Abonnementsprijzen ƒ 13 50 per kwartaal
meteen te ruiken wat er die dag op
oud 75 jaar
ƒ 24 75 per half jaar ƒ 44 75 per jaar Voor
het menu staat
Van Zon, Willem, oud 68 jaar
postabonnees gelden andere tarieven Losse
Spaan geb Van Weeren, Jacoba Ca
nummers ƒ 1 25
Het zijn lange werkdagen voor Rie
tharina, oud 63 jaar
Opgave abonnementen verhuizingen,etc
ma t/m vr 08 30-17 uur tel (020) 6 68 13 00
Van lersel geb Van der Voort, Riem Molenaar 's Morgens tussen zeven
Bezorgklachten vrijdag 9 12 u tel 02507
en half acht begint zij met het
ke, oud 77 jaai
17166
schoonmaken van de politiepost,
Huijser, Trijntje, oud 65 jaar
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
Van Heusden geb Van Leeuwen, Jo wat ook tot haar taak behoort s
1941
Avonds rond tien uui woi dt zij opge
hanna oud 69 jaar
Jehova's Getuigen Gem Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem
Zat 17 00 19 00 uur en maandag
19 00 21 00 uur
Inl R van Rongen, L Meesz
straat 14, Haarlem, tel 023 244553

m 1925 toestemming had gegeven
om het bedriji een heel seizoen toen
van mei tot en met augustus op het
strand te laten staan veranderde het
uiterlijk van f de strandtent steik
Het weiden s eeds meer houten op
trekjes die in de loop der jaren flink
uitdijden Met de foto s is dat alle
maal op de voet te volgen Zo ook de
ontwikkelingen in de pleziervaart
sinds ongeveer 1890 eerst op oude
garnalenbomschuiten later met
speciaal hiervoor aangeschafte sloe
pen Eerst natuurlijk alleen nog zei
lend Verdei komt uiteraard ook het
venten aan bod, zoals met de fruit
verkoop door M Kemp rond 1900
en de groenteverkoop door drie ge
neraties Van Norde
Engel Paap nchte m 1932 De
Zandvoortsche Visserschband op,
die jaren lang onder verschillende
namen zou bestaan Ook hieivan
unieke foto s en zelfs nog een LP
Kortom een boeiende tentoonstel
ling waaraan echter nog een ding
ontbreekt zo laten de enthousiaste
medewerkers zelf weten oude ongi
nele kledingstukken die de Zand
voorters die vroeger op het strand
werkten hebben gedragen Men is
benieuwd of iemand daar nog exem
plaien van heeft

Braderie centrum

Echtpaar Molenaar viert veertigjarig huwelijk

Kerkdiensten
Weekend. 20/21 mei 1989

dondei dag l en vrijdag 2 juni a s m
de Stadsschouwburg van Haarlem
opgevoerd, aanvang 19 45 uur
Plaatsbespieken en/of kopen van
een plaatsbewijs a /1750 km op
woensdag 24 mei van 19 00 tot 21 00
uur m het Gemeenschapshuis aan
de Louis Da\iasstraat Donateurs
van O V Z betalen slechts /5 per
peisoon inclusief piogiamma en
plaatsbespreken

Dommel
5INP5 SEMAFCOQ 5CWEERJES
PLËSfeËM BOUWT USEFT MJ NIER
GENS ANPE"KS T JP VOOQ IK KAt-4
HET HUISMOUPEN POEN
EN

Het aanbod is veelzijdig gereed
schappen planten en bloemen °n
tiek snuistenjen en kleding zijn
slechts enkele van de vele aitik^len
rtie door dt enkel^ hondeiden stc'iid
w ei kers te koop woiden aan^ebu
den Optieoxns woiden v^rzoiad
dooi zanacits \\illeke Desi l t.e i
boeienkapel een dixielaiiduand
muziekschool
Doombosch
uit
Haai lem en de Mc Donald ..duw n
De m\\(ndi„(. mens \\ordt nitu ir
lijk niet vciaeten met biaadwursten
hambuigeis en aanveiwante aitike
len
Vooi al gezien de gunst 1 ge weer1vooi spellingen v ei w achten de orga
nibatoien ondei leiding van Henk
Oonk dat het evenement evenals
vooi gaande jai en bijzondei veel pu
bliek zal tiekken vooral van buiten
Zandvooit
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AART VEER groente en fruit speciaalzaak, Grote Krocht 25, tel. 14404
TE HUUR
AANGEBODEN
IN ZANDVOORT
iViAH PLANKSTRAAT 15-17
Ruime nieuwe loods met inrit voor
vrachtwagens
Totaal 400 m2. Tijdelijk te huur tot
sept '89

ƒ 1650,- per maand
MHTERWEG 1
Winkel-of kantoorruimte, ca 20 m2.
Voorzien van c.v en toilet. Te huur
voor maximaal 2 jaar. Huurprijs per
maand en mcl. stookkosten en
warm water

ƒ 600,-

Gediplomeerde
Pedicure
KOMT OOK
AAM HOIS
Tel afspraken tussen
1800-2000 uur

Tel. 19632.

Bedrijfsruimte op 1e verdieping. Indelmg: eigen entree, trap, hal, toilet,
keuken, 3 kantoren - elk ca. 3.70 x
4.40 m. - en opslag ca. 30 m2.
T L verlichting. Eigen c.v. gas.

ƒ 16.500,- per jaar

TE KOOP
AANGEBODEN
DIACONIEHUISSTRAAT 36 IV
en V
Bednjfs- en opslagruimte, gelegen
achter het pand Diaconiehuisstraat
36 (centrum dorp).
IV bedrijfsruimte beg. grond, totaal
70 m2.
Vraagprijs ƒ 62.500,-.
V opslagruimte beg. gr en 1e verdiepmg - ca. 60 m2.
Vraagprijs ƒ 42.500,-

ƒ 90.000,- totaal
'S-GRAVENSANDESTRAAT 1
Bednjfsloodsen totaal 220 m2
I Loods 160 m2, voorzien van kantoor, toilet en kelder, gevelkachel en
krachtstroom. Eventueel met werkbanken.
ƒ190.000,II Loods 60 m2 - met gevelkachel
ƒ50.000,Daken zijn geïsoleerd.
Beide loodsen zijn voor vele doeleinden geschikt.
De koop van kavel II afzonderlijk zal
pas geëffectueerd worden als kavel
l verkocht is.

HALTESTRAAT 48
Winkelpand met bovenwonmg op
goede lokatie m centrum dorp.
Indeling:
Beg.gr.. Winkel 50 m2, dagverblijf,
keuken, toilet, bmnenplaatsje, garage/opslag met achteruitgang naar
Nieuwstraat
1e verd • 5 kamers, douche/toilet,
keuken
Opp. 128 m2.
V v. gaskachelverwarmmg Direkt
opleverbaar

ƒ 295.000,VRUBLUVENDE
AANBIEDINGEN
OVERZICHT VAN ONS TOTALE
AANBOD ONTVANGT U OP
AANVRAAG GRATIS BIJ U IN
DE BUS.
VRAAG ONZE WONINGGIDS
VOOR MEER INFORMATIE!!!!!
O C Ml O C makelaars o.g.
ULIlOL assurantiën
2042 PR Zandvoort
Jhr. P. M. Quarles van Uffordlaan 2

Telefoon 02507-12614

En nog veel meer...

Gevraagd:

NETTE
WERKSTER
voor ± 4 uur
per week
Inl tel 02507 13073

Zeestraat Apotheek

Personeel
gevraagd
voor de
bediening

lm Ook
geschikt voor
badkamerplafonds

l Ook
geschikt voor
badkamerplafonds

geschikt voor
badkamerplafonds

GRAfoLON®
RONDKANTPANELEN-MDF

GRAfoLUX® MDF
RONDKANTPANELEN

PVCKUNSJSTOFPANELEN

LUXALON®
ALUMINIUM PLAFONDS

Nieuw m het exclusieve programma van De
Graaf het GRAfoLON® plafondpaneel op
MDF-basis met afgeronde kanten Ineen
prachtige zachtwitte Essen-repro struktuur 1
Een bijzondere verfraaiing voor uw interieur
GRAfoLON® (met groef en messing) heefteen
royale maatvoering 16 mm dik en 235 mm
werkend breed Bovendien in verschillende
kamerbrede lengtematen:
®
zie hierboven

U heeft liever geen houtstruktuur? Bewonder dan het
GRAfoLUX® paneel In witte of
grijze satijnglans met een fraaie
softlme
125 en 200 mm breed, waarbij
het witte paneel van 200 mm
breed leverbaar is m de lengten
2 60 M, 3 M, 3 50 M, 410 M en

Een vrijwel hagelwit paneel met
een sprekende Essen-repro
houtstruktuur
Dit moderne paneel heeft rechte
kanten en is 125 mm werkend
breed
Uit voorraad leverbaar m de
lengten 2 60 M, 3 05 M, 3 50 M,
410en510M

Ook kamerbreed, met weer een geheel
ander karakter Luxalon® aluminium
lamellen Zij worden m elke door u
(vooraf) bestelde lengtemaat geleverd
Zelfs tot 6 meter'
BIJ De Graaf in 4 breedtematen (50,100,
150 en 200 mm werkend) en m een
ongekend kleurenprogramma van maar
liefst 70 varianten Daaruit kunt u ongetwijfeld uw persoon®
lijke keus maken'
LUXAUOINI

GRAf oUQIM

450M

GRAfoLUXS
^RONDKANTPANELEN MDF c*

BIJ De Graaf gaat er een wereld voor u open
Nergens m Nederland treft u zoveel verschillende
panelen voor wanden en plafonds Alleen al meer
dan 25 soorten gefineerde panelen Naturel of dekkend gelakt, m moderne kleuren en tinten
Plus een handig montagesysteem, onder meer voor
het eenvoudig verlagen
van een plafond
Kom bewonderen, dan
weet u wat er (nog meer)
te koop isi

de Graaf plafonds
SHOWROOM AMSTERDAM Danzigerkade 15 (Houthaven)
1013APAmsterdam - Tel 020-848483
Geopend Dl t/mvri| 10 00-17 00 u Zaterdag 10 00 16 00 u

r ALUMINIUM PLAFONDS 1

PVC OM *ANTELD

Aanmelden

Strandpav. 17.

CURIESTRAAT 2L

2.74 M, 3.66 M, 4.10 M, 4.50 M, 4.88 M of 5.50 M!

DAKSERVICE
Gespec in Garant Gum
daken 4 mm
2

45,- p.m gelegd.
Pannedaken timmer- en
metselwerk

Had ik daar maar
eerder aan
gedacht!!

Gevr. per 1 juni

TOILETJUFFROUW

Autorijschool

Strandpaviljoen Freddy en Paul
tel. 16959

Phil Waaning
Kostverlorenstraat 70
Zandvoort
Tel 02507-12071

Tel. 02507-16551

EEN BIJVERDIENSTE BIJ WALRA
IS HETZELFDE ALS KIEZEN VOOR
GROEIMOGELIJKHEDEN...

T.k. Zandvoort-Zuid, direct achter
boulevard, mooi woonh., met luxe keuken, c.v. gas, i.z.g.st.
1 e Vera'. 3 slaapk. w.v. een met balkon
met zeeuitzicht.
2e Verd. 1 gr. k. met zeeuitzicht.
Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.

Als adviseuse van linnengoed bijvoorbeeld Daarmee kunt u gemiddeld zo'n 3 avonden per week
bezig zijn Zelfstandig Want een Walra-adviseuse
onderneemt
Okay, onder de Walra-paraplui natuurlijk Maar die
beschermt u ook tegen 99% van de risico's die elke
andere ondernemer wel zelf moet dragen
Wilt u meer weten' Pak dan vandaag nog de telefoon en bel 04904-82128 Ondernemen is immers
doen Als u dat wilt

WALRA

Tel. 02507-15774-19541

DE LUXAFLEX® RAFFINETTE.
ULTRA-SMAL DE MOOISTE.
De crème de la crème
op het gebied van
raamdekoraties
De 16 mm smalle
lamellen kreeren een
ragfijn doorzicht
In bijna 90 kleuren
Kom eens langs bij
uw dealer en ontdek
zelf het raffinement
van de 'Luxaflex'
Raffinette

Voor huis, tuin en
keuken naar
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

De Gaper
Drugstore

'Wett g gedeponeerd handelsmerk Een Munter Oouglas* produkt

KEUR en ZOON
Paradijsweg 2, Zandvoort

I

vraagt met grote spoed

EEN S P E L MET L I C H T EN S F E E R

LEERLING
VERKOOPSTER

heerlijk om in huis te hebben.

STICHTING BESCHERMENDE
WOONVORMEN ZANDVOORT

Je koopt een eigen huis...
maar kun je de kosten ook blijven dragen?

CÏJ H

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.
TTT /^i/'\C!nnilj|'D "D TT telef- 02507-15531
.
W . vAJOlIllJLV -D. V . telefax 02507-20025
NVM
MAKELAAR
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

CAFÉ KARIN
1 JAAR JONG
HALTESTRAAT 32, ZANDVOORT

JA
Mijn cafétje bestaat al weer 1 jaar
en wat hebben wij toch veel plezier met z'n allen
beleefd.

Blv Paulus Loot 1 Zandvoort 2042 AD Zandvoort (tel 02507-14941)
De Stichting beheert beschermende Woonvormen, gevestigd o a het Strandhotel en de Meent
te Zandvoort
Wij vragen voor de zomermaanden

een invalkracht voor
telefoon en receptie
met wisselende diensten
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan het
Management op boventaand adres

Soll. aanmelden bij de heer P C. Olieslagers, de Gaper Drugstore, Kerkstraat 31,
tel 02507-12513

Het McDonald's restaurant bij u
m de buurt heeft een leuke verrassing.
Binnenkort kan uw kind namelijk persoonlijk kennismaken met Ronald
McDonald. De bekende clown die vol
met grappen zit en kan goochelen als de
beste. Hij heef t met z'n optredens al talloze kinderen 'n heerlijke middag bezorgd.
Laat uw kleintje ook gemeten
van de leuke goocheltrucs van Ronald
McDonald. Want reken
maar dat iedereen die
komt de dag van z'n leven

DRIES ROELVINK zorgt voor de muzikale en
vocale omlijsting en voor de bekenden;
,,Goede wijn behoeft geen krans."

Karin

PARTTIMERS

(Dat wordt lachen...)

wil ik wat terug doen en wel door een gezellige besloten
receptie van 19-21 uur op vrijdag 19 mei 1989.

TOT STRAKS BIJ

voor een full-time baan m onze drogistenj/parfumene
Ook hebben wij voor het zomerseizoen nog
plaats voor enkele

Ronald
McDonald
.ont!

NU

Mocht U, als vaste klant zijnde, na het lezen van deze advertentie, geen uitnodigmg hebben ontvangen (niet altijd weten wij Uw adres)-, kom toch naar de receptie, want ik sta zelf aan de deur om U van harte welkom te heten
Na 21 uur heb ik nog een verrassing, nl het bekende NEW WAVE TRIO, met zang
van Roberto, welke doen onderstrepen dat CAFÉ KARIN EEN GOED EN EEN
ZOET CAFÉ is

tot 18 jaar

heeft.

,v-f//<j,'

van optreden: Jaarmarkt naast het Postkantoor
Datum Zondag 21 mei

van: 12.45 uur tot: 14.00

uur.
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Betrokkenen bij het Zandvoortse strandleven gaan nieuwe seizoen optimistisch tegemoet

Op het Zandvoortse
ZANDVOORT - Het stranddetachement van de politie is sinds
afgelopen weekend weer present op de post Rotonde. Dat moment wordt traditioneel al jaren genoemd als de officiële opening van het nieuwe strandseizoen. Allerlei personen en instanties die hun nering, hobby of andere bezigheden hebben langs
Zandvoorts kust, zijn echter al enige tijd druk in de weer om er
een goed seizoen van te maken. De voortekenen waren al gunstig. Jaap Paap, voorzitter van de Zandvoortse Strandpachters
lijkt het daarmee eens, al waagt hij zich niet aan voorspellingen.
Het zonnetje blijft de voornaamste factor.

!

'

Seizoensverlenging
Als het aan de strandexploitanten
zou liggen, werd het seizoen iets
naar achter verschoven. En er is een
kansje dat dat doorgaat. "Wij willen
graag de herfstvakantie nog mee
kunnen nemen. Er is een ontwikkeling gaande dat er in die periode
steeds meer mensen komen, in vergelijking met voorgaande jaren. En
als er dan ook nog bepaalde evenementen zijn, dan is dat helemaal
gunstig". De pachters hebben on-

langs een gesprek gehad met afgevaardigden van het Hoogheemraad-,
schap Rijnland en daarin hun wensen naar voren gebracht. Het zou
neerkomen op het opbouwen van de
paviljoens vanaf 15 februari en het
afbreken rond 30 oktober. "Die mensen moeten het bespreken met hun
bestuur en dat duurt natuurlijk
even. We hebben dan ook nog geen
antwoord gekregen".
Mogelijk heeft Rijnland wat moeite met het voorstel, omdat zij bezwaar heeft tegen een kort winterseizoen, omdat men dan minder tijd
heeft voor het onderhoud van de
zeereep. Maar zoals het voorstel er
nu ligt, lijkt het wat dat betreft weinig uit te maken.
"In ieder geval heeft de gemeente
er geen enkel bezwaar tegen, dat
staat ook in het nieuwe pachtcontract", benadrukt Paap tevreden. Hij
bevestigt dat er wat meer rust in de
gelederen is gekomen, nu het nieuwe contract, waar jaren over is onderhandeld, eindelijk rond is.

luisteren

ZANDVOORT - "Voor het
strandweerbericht zijn dit jaar
tachtig 06-lijnen beschikbaar",
vertelt strandexploitant Paul
Zonneveld. Een enorme uitbreiding ten opzichte van vorig
jaar.
Het
nummer
is
06-91122351. Elke ochtend om
zeven uur doet Zonneveld zijn
eerste waarnemingen op het
strand, die enkele minuten later zijn verwerkt, in het weerbericht. Bovendien is dit nu ook
in Duitsland te beluisteren.

o Strandpachters en badgasten hebben al enkele schitterende dagen achter de rug.

i

r v,

De strandpolitie is tijdens het
strandseizoen dagelijks op de post
Rotonde te vinden, van tien uur tot
ongeveer kwart voor zes 's avonds.
"Maar als het prachtig weer en daardoor langer druk is, blijven wij uiteraard langer", verklaart commandant Hans Konijn. De heren krijgen
een nieuwe outfit, een trainingspak
in lichtere kleuren dan de afgelopen
twee jaar. Op warme dagen lopen zij
rond in een korte donkerblauwe
broek en een witte tuniek, een kort
uniformjasje.

kende bezuinigingen en de daarmee
verband houdende inkrimping van
het politie-apparaat kon zijn plaats
echter niet opgevuld worden.
Bij zijn werkzaamheden maken
de agenten weer gebruik van de
Landrover, eventueel het vicrwiel-motorvoertuigje en de politieboot.
Deze laatste wordt bijna alleen maar
ingezet bij calamiteiten of om bij
hoog water te surveilleren. Politie te
paard zal men weinig aantreffen op
het strand. Dat is geen gebruikelijk
verschijnsel meer en komt alleen
voor op aanvraag van het detachement.
Echt nieuwe aandachtspunten
zijn er dit jaar niet, vertelt de strandcommandant desgevraagd. Eveneens als in 1988 zal er weer repressief opgetreden worden tegen naaktlopen, honden en het op de afgangen
parkeren van auto's. "De werkzaamheden hangen af van de weersom-

standigheden. Als hei; wat rustiger
is, besteden wij meer aandacht aan
zaken waar we op drukke dagen niet
of nauwelijks aan toe komen". Als
voorbeelden noemt hij het foutparkeren en de controle op de naleving
van de Drank- en Horecawet in de
strandpaviljoens.
Ook het Rode Kruis zal - naar verwachting - op drukke dagen op de
Rotondepost aanwezig zijn. Wat be
treft de opvang van verdwaalde kinderen tracht men echter een nieuwe
opzet te bedenken. "Als het slecht
weer is, heeft het kindermeisje niets
te doen. Dat is voor haar erg vervelend".
Hoe de nieuwe opzet er uit moet
gaan zien, is nog niet helemaal duidelijk. Voor het geval deze dit jaar
nog niet toegepast kan worden, heeft
men wel een kinderjuf 'achter de
hand', die op l juni kan beginnen.

De belangstelling voor hut strandweerbericht is enorm. DP! bleek vo
rig jaar al nadat deze service, mogelijk gemaakt door het KNMI, liet
Nederlands Bureau voor Toerisme
en de Nederlandse Vereniging
Strandexploitanten Noordzeekust
(NV'SNi. wal meer bekendheid had
gekregen. "De piek lag in (ie maand
atiiïust vis", verduidelijkt Zonneveld,
"toen word het nummer 100.000 keur
gedraaid.
Dat was hot maximum want meer
telefoontjes konden er niet verwerkt
worden". Dat aantal ligt nu dus,
door de uitbreiding van het aantal
lijnen, beduidend hoger. Landelijk
wordt er bekendheid aan gegeven
door postors die via de VVV's zijn
verspreid plus een dortienweken durende reclamecampagne in een
groot aantal dagbladen. Bovendien
is het weerbericht, opgesteld in het
Duits, sinds l mei ook in Duitsland
te beluisteren.

Metingen
Elke ochtend om zeven uur meet
Paul de windsnelheid en de temperatutir en bekijkt hij de lucht op de
hoeveelheid bewolking. Zijn taevindingen belt hij vervolgens dooi' naar
het KNMI. Deze handeling wordt tot
14.00 uur om het uur herhaald, waarbij vanaf tien uur ook naar de zeewa-

Het detachement telt dit jaar
noodgedwongen een man minder
dan vorig jaar. Eén van de leden
moet wegens ziekte voorlopig verstek laten gaan. Mede door de welbe-

"Een viskar is eigenlijk een evene- snel opkomende vloed, met zijn voe- meente, waarvan negen op strand en
ment op zich", vertelt Jaap Kroon ten in het water staat. "Het kan ook acht op de boulevard. Het ventgeovertuigd. Hij wijst onder andere op
bied loopt van de grens met Noordwijk tot aan de grens met Bloemende speciale constructie van de wadaal en is in tweeën verdeeld, Zuid
gens omdat er geen vloer in zit. "We
en Noord, met de Rotonde als raakstaan dus met onze voeten 'op het
punt. De afgelopen jaren is er een en
zand omdat het strand zo ongelijk
ander veranderd in deze branche.
is". Toeristen zijn nogal eens verbaasd en begrijpen er niets van, als
ZANDVOORT - De Zandvoortse "Er werkt nu eigenlijk een -nieuwe
zij zien dat de verkoper op dezelfde Postzegel Club biedt vrijdag 19 mei generatie, allemaal jonge jongens
hoogte staat als zij zelf. "Onze voe- weer gelegenheid om te 'snuffelen'. van gemiddeld dertig jaar oud. Dat
ten kun je niet zien, omdat we rond De avond in het Gemeenschapshuis brengt nieuwe ideeën met zich mee,
en dat is leuker en beter werken".
de wagen rubberen schorten hebben begint om 19.30 uur.
hangen, tegen de wind. Sommige
Tevens wordt deze avond veel aan- Bijna allen zijn lid van de verenimensen komen dan door de deur dacht geschonken aan één van de ging.
kijken om te zien hoe dat nou in vele activiteiten van de Zandvoortse
Daarnaast heeft er een verschuielkaar zit. Er worden zelfs vaak fo- Postzegel Club, namelijk het rondto's van gemaakt".
zendverkeer. Belangstellende filate- ving plaatsgevonden in de verkoop.
Een en ander heeft nog al eens tot listen zijn uiteraard van harte wei- "Vroeger ging het voornamelijk om
haring. Zo liep bijvoorbeeld mijn
gevolg dat de verkoper plotseling, bij kom op deze avond.
grootvader, een Van Duivenvoorden, vroeger met een juk met twee
emmers haring over strand. Tegenwoordig worden er meer vissnacks
verkocht, zoals viskroketten en visburgers, maar natuurlijk ook lekkerbekken, broodjes en salades".
Sinds grootvaders tijd is er ook
wat het vervoer betreft zeker het een
ZANDVOORT - Tim Klijn opnieuw een aantal evenementen ge- en ander veranderd. "Later werden
Punboard Centrum is vorig houden, zoals de Branding Cup op er driewielers aangeschaft, daarna
jaar al begonnen met catama- 26 en 27 augustus, georganiseerd in een pony met een kar. Nog later had
samenwerking met de Zandvoortse den de meesten zo'n oude oorlogsran-zeillessen. Deze sloegen Windsurfvereniging,
de finale van jeep om de wagen te trekken. Die
toen zo goed aan bij het pu- de Holland Surfpool later
het jaar werden weer vervangen door LandH
bliek, dat de mogelijkheden nu en tussendoor wat kleinereinwedstrijrovers en tegenwoordig heeft bijna
zijn uitgebreid.
den.
iedereen een traktor".

Snuffelavond
postzegelclub

Funboard Centrum geeft
ook catamaran-cursussen

geeft dat zijn vereniging in het verleden al het nodige geregeld heeft voor
de surfers. "De surfers kunnen hier
langs het hele strand terecht, terwijl
dat bijvoorbeeld in Scheveningen op
één plaats kan. Onze leden hebben
hun planken dan ook her en der liggen, want wij gaan uit van 'Vrijheid,
blijheid', al hebben wij wel wat gedragsregels. Maar wedstrijden organiseren wij meestal pp een vaste,
herkenbare plaats, bij de surfschool
van Tim Klijn". De W.S.V. werd elf
jaar geleden op initiatief van Wouter
Egas opgericht en telt momenteel
zo'n vijfenzeventig leden, waarvan
een veertigtal uit Zandvoort (reeds
de tweede generatie) en de rest 'van
heinde en ver'. Nieuwe leden zijn
van harte welkom en kunnen zich
melden bij secretaris Bas de Jong.
telefoon 023-292592.
Behalve het regelen van allerlei
zaken is volgens Egas de vereniging
ook op een andere wijze van belang
geweest voor de plaatselijke surfsport, maar ook voor surfers van
buiten de gemeentegrenzen. "Doordat wij kwalitatief erg goede surfers
in huis hadden, hebben wij ook veel
gedaan aan de ontwikkeling van niateriaal, zoals planken en zeilen, én
van de surftechnieken".
Het surfen voor Zandvoort is
uniek, verzekert Egas. "Natuurlijk
blijf je afhankelijk van de windsiielheid. maar door de combinatie van

wind en golven blijf je altijd leren.
Het blijft dus een uitdaging, ook al
ben je gestopt met wedstrijdzeilen.
Ik heb nog nooit meegemaakt dat
mensen zeiden 'Ik heb 't hier nu wel
gehad'.

Evenementen
De Zandvoortse Windsurf Vereniging is haar reeks evenementen
reeds enkele weken geleden begonnen met een 'droog-surfwedstrijd' in
Club Nautique, als opwarmertje
voor het seizoen. Verder organiseert
de vereniging nog een aantal cluta-

wedstrijden, waarin iedereen e venveel wedstrijden vaart. Bijvoorbeeld
de elfde Zandvoortse Branding Cup,
in samenwerking met. Tim Klijn, op
26 en 27 augustus. Vorig jaar namen
daar bijna honderd mensen aan
deel. Daarnaast ook landelijke en regionale wedstrijden. Deze twee laatste zijn respectievelijk de zogenaamde A- en B-circuits, een soort ere- en
eerste divisie. Komende zondag, 21
mei, is er al weer een wedstrijd voor
het B-circuit, de daarop volgende is
op 11 juni. Op 16 en 17 september
organiseert de vereniging ook de finale van de B-groep.
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Moment
De gegevens worden binnen enkele minuten verwerkt tot één strand
weerbericht dat via het genoemde
telefoonnummer is te beluisteren.
Het meldt de situatie op da! moment plus de verwachting voor de
rest van de dag, inclusief liet aantal
zon-uren, eventuele kans op neerslag en de watertemperatuur. Na
14.00 uur wordt de verwachting voor
de volgende dag pegoven, plus de
tijdstippen van hoog en laag water
en van zonsopkomst en zonsonclergang.

politie moest zaterdag bemiddelend
optreden tussen twee groepen Nederlanders en Duitsers. Beide waren
in een horecagelegenheid aan de
Kerkstraat slaags geraakt.
Als vooruitlopend op de finalestrijd die over enige tijd in Rome
wordt gehouden, namen de twee
groepen jongeren alvast "op deze onsportieve wijze het initiatie! en gingen met elkaar op de vuist De gewaarschuwde politie moest tussen
beide komen om arm deze 'vroegtijdige' confrontatie een eind te maken.
Hierbij werd zelfs gebruik gemaakt
van de wapenstok, uiteindelijk werden de twee groepen gescheiden.

~DL n.

ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddings Brigade kan dit
seizoen nog beter hulp verlenen door de aanschaf van twee
nieuwe boten. De 'vloot' is daarmee danig uitgebreid. En dat kan
natuurlijk nooit kwaad, want goed opletten blijft noodzaak, zo
bleek vorig jaar maar weer eens.
Voorzitter August van der Mije
geeft toe dat een flink deel van de
acties op het water bestaat uit hulp
aan surfers. "Maar dat beperkt zich
tot het verlenen van assistentie.". Hij
wijst erop dat de surfers steeds betere kleding dragen en daardoor minder snel last krijgen van het koude
water. Toch blijven ook de zwemmers behoorlijk wat aandacht vragen. "Die moeten we beslist niet vergeten. Er zijn nog steeds vee! buitenlanders die niet kunnen zwemmen
maar toch te ver zee ingaan. Vorig
jaar hadden we nog een aantal drenkelingen, zelfs twee in een paar wekcn tijd, die nét op tijd werden gered".
Nu het strandseizoen van start
gaat, heeft de ZRB al de nodige in-

spanningen achter de rug, bijvoorbeeld met het begeleiden van de zeilwedstrijden van Watersportvereniging Zandvoort. Maar ook met het
opknappen van de posten, wat bijna
achter de rug is. De post in Zuid is
lichtjes opgeknapt, omdat de vereniging hoopt deze binnen afzienbare
tijd te kunnen vernieuwen.
Daarnaast zijn na een nauwkeuri
ge selectie twee nieuwe boten aangeschaft, twee brnndingvanrtuigen
waardoor liet totaal op drie komt.

Jeugdleden
Daarnaast beschikt de ZRB nog
over twee rubberboten en vier vletten, welke.laatste vooral voor sportievc doeleinden - zoals roeien - \vur-

WVZ: vereniging voor
diverse watersporten
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den gebruikt.
Het ledenbestand is vrij stabiel,
maar doordat de Duinpan dicht was,
kon er afgelopen seizoen geen nieuwe lichting jeugdleden aangenomen
worden. De vereniging hoopt da:i
ook komend najaar weer van het
zwembad gebruik te kunnen maken,
'tegen een reaelijke prijs' wel te verstaan. "Via de gemeente en van Van
der Meulen hebben wij al de toezegging gekregen dat wij weer op dezelfde avond in liet zwembad teiveiit
kunnen", aldus Van der Mijft.
Het seizoen, voor binnenoploidingen is achter de rug. maai' een dezer
dagen start do stranclopk-idint;. onder andere voor "net diplomo >Sir."u i; ;wacht. En...: "Nieuwe leden zijn altijd welkom", laat de voor/.ittor \vtten.
'<">•*. T °
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bN indirect
g voor
strandbezoeker
ZANDVOORT - Naasi zijn
dagelijkse bezigheden is scnindc-xploitant Pau! Zonneveld
ook noy voorzitter van n:1
NYSN. de Ncx'orknidïv Y;.Tcmging
Strandexploü aiU';;i
Noordzeeku$t. Inmiddels, hinnon een j fin r tijd. liobbop •/\•:: h
méér dan 150 van cle 278 Nederlandse
strandexploilantevi
hierbij aangesloten.

lers.
ook een keer meezeilen. Het lidmaatschap voor een gezin kost
ƒ200,- per jaar.
De vereniging heeft de Grote Prijs
van Zandvoort al weer achter de rug,
evenals de verwelkoming van de
strandpolitie op Tweede Pinksterdag. Daarvoor vaart men traditie getrouw in convooi, het zogenaamde
admiraalzeilen, naar de Rotonde om
daar een fles geestrijk vocht aan te
bieden aan het detachement.

Voor 20 en 21 mei staat de Prindle
Pointregatta op het programma, een
wedstrijd uit een reeks die jaarlijks
in verschillende plaatsen wordt verDe meeste belanstelling komt dus
zeild. Op 18 juni wordt er een clubvan buiten deze gemeente. Zo ook
wedstrijd gehouden, met waarvoor de zogenaamde 'watersportdaschijnlijk een extra feestelijk tintje
gen' die erg populair zijn geworden.
dankzij de inspanningen van de kanBedrijven of verenigingen komen
tine-commissie.
hiervoor met een aantal mensen geOp 9 september wordt de traditiolijk en kunnen dan op één dag alle
nele REM-race gevaren. Voor die
sporten beoefenen, die de surfAdmiraalzeilen
tijd wil men zien of er ook een nachtschool biedt.
Geïnteresseerden kunnen eens wedstrijd kan worden georganiBij Tim Klijn wordt dit seizoen kennis komen maken en wellicht seerd, maar hoe die eruit moet gaan

t
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"We hebben nu drie catamarans
en ook een driedaagse catamarancursus", vertelt Tim Klijn. "Vorig
jaar hadden we twee boten en alleen
een één-daagse cursus. En we reiken
ook officiële diploma's uit, van het
Koninklijk Nederlands Watersport
Verbond". In zowel de korte als de
lange cursus wordt aandacht besteed aan de zeiltechnieken, trim,
ZANDVOORT - De Watersport Vereniging Zandvoort is een
stromingen, golven en meer noodza- vereniging voor 'watersporters', benadrukt voorzitter Louis
kelijke onderwerpen.
Schuurman. Nieuwe leden zijn welkom, en dus niet alleen zei-

Watersportdagen

f'

Jongeren slaags met
Duitse
badgasten
ZANDVOORT - D e Zandvoortse

Visventer met z'n voeten in het water

Begin april al gingen tal van leden
aan de slag om het clubhuis, dat 's
winters door hen zelf wordt opgeknapt, weer op te bouwen. "Het ziet
er weer mooi uit", kan voorzitter
Louis Schuurman dan ook tevreden
constateren. De vereniging telt momenteel zo'n 180 leden, wat - gezinnen meegeteld - neerkomt op ongeveer 400 mensen. Het aantal boten
bedraagt ongeveer tachtig, vrijwel
allemaal catamarans met daarnaast
enkele lasers en surfplanken. "Maar
we zijn een watersportvereniging",
benadrukt Schuurman. "Dat betekent dat niet alleen zeilers welkom
zijn, maar ook andere watersporters. Bijvoorbeeld ook vissers, daar
van zijn er bij ons nog maar een
paar". WVZ kan best nog een aantal
nieuwe leden binnen de gelederen
ontvangen.
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ZANDVOORT - Voor buitenstaanders niet zo opvallend
maar voor de surfers toch van
duidelijke betekenis is de
Zandvoortse Windsurf VereniZANDVOORT - Ambulante vishandelaren staan soms met hun niet anders", aldus Kroon, "want als ging (W.S.V.).
er een vloer in zou zitten, zou de
"Wij onderhouden contacten niet
voeten in het water. Bij toeristen wekt dat veel verbazing. Maar wagen
gaan drijven. Dan kun je niet de gemeente, andere instanties en
de speciale constructie heeft veel voordelen, vertelt Jaap Kroon, eens door
het water keren".
diverse'verenigingen", aldus voorzitvoorzitter van de Vereniging Ambulante Vishandel Zandvoort.
Zeventien visventers telt de ge- ter Wouter Egas, waarmee hij aan-

Uiteraard worden er ook surflessen gegeven, alleen was het daarvoor
tot nu toe te koud, waarbij gekeken
wordt naar de buitentemperatuur
en die van het water. Er is eveneens
volop mogelijkheid voor stalling van
surfplanken, maar deze is al hélemaal volgeboekt. Of daarbij veel
Planken van Zandvoorters zitten?
"Heel weinig", aldus Tim, "maar het
is ook opmerkelijk dat er maar heel
Weinig Zandvoorters surfen, misschien zo'n twintig in totaal. En dat
is eigenlijk wel heel vreemd met zo'n
niooie surfstek voor de deur".
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ZANDVOORT - De opening
van het strandseizoen valt traditioneel altijd samen met het
moment waarop de strandpolitie de post Rotonde betrekt.
Dit jaar was dat afgelopen
Vaste paviljoens
weekend en het detachement
Op den duur zouden de strand- is dus vanaf nu weer dagelijks
pachters zelfs nog wel wat verder present. Het werk wisselt
willen gaan, met vaste paviljoens die sterk.

het hele jaar door kunnen blijven
staan. Allen moeten daarvoor nog
twee problemen worden overwonnen, namelijk het garanderen van de
veiligheid van de paviljoens tegen
het natuurgeweld, plus dat het onderhoud van de zeereep mogelijk
moet blijven. Rijkswaterstaat maakt
in ieder geval geen bezwaar tegen
vaste paviljoens en ook binnen de
gemeente lijkt men weinig of geen
moeite te hebben met dit idee. In
feite hangt dus ook de realisering
hiervan af van Rijnland.
Maar tussen alle goede ideeën lijkt
er één factor meest bepalend: het
weer. Dit onderwerp onlokt Paap
nogmaals een nuchtere opmerking:
"Je kunt je paviljoen met goud behangen, maar het zonnetje is de
koopman".
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door Joan Kurpershoek
"We hebben een vrij behoorlijke
. start gehad", bevestigt Jaap Paap,
"en die is wat langer doorgelopen
' dan vorig jaar. Een mooi voorjaar is
trouwens belangrijk. De mensen willen er direct van profiteren, al is de
drukte anders dan in het hoogseizoen. Die is niet zo overrompelend.
In het voorjaar is het op mooie dagen meestal net bij te houden, in de
zomer heb je wel eens datje continu
' in de weer bent en dan nog maar
nauwelijks de drukte kunt verwerken".
Hij geeft toe dat de personeelsbezetting in het voorjaar nog wel eens
een probleem kan zijn. "De scholieren zijn dan nog bezig met hun tentamens of examens, en daar moet je
wel rekening mee houden. Dan kun
je hen niet van het studeren afhou, den. Maar als je geluk hebt, dan heb
je een paar scholieren die eind mei
van hun examens af zijn. Tot die tijd
moeten de meeste Strandpachters
" terugvallen op familie of kennissen".
Paap wijst er trouwens op dat het
voorjaar dikwijls vrij aardig uitvalt,
al noemt hij de maand mei 'onvoorspelbaar'. "Het ene jaar heb je het
; ontzettend druk, het andere jaar heb
je niets te doen". Uiteraard blijft het
hele seizoen onvoorspelbaar, maar
'wij zijn altijd optimistisch' verklaart de strandpachter. "En ook al
zou het slecht gaan, dan nog zou een
klant dat niet aan je gezicht mogen
merken".
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zien, is nog niet helemaal duidelijk,
Een dergelijk evenement is uiteraard ook sterk afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Eén van de grootste evenementen

"i:'riT:-i-rrVr
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langs de Nederlandse Noordzeekust
is het Kustzeilevenement. Dit jaar
vindt dat plaats op 24 en !25 juni voor
Noordwijk. Waarschijnlijk vertrekt
er die week een flink aantal boten

naar deze kustplaats. "Maar voor
1991 hebben wij dit evenement voor
Zandvoort
geclaimd".
vertelt
Schuurman, "want dan bestaat de
vereniging vijfentwintig jaar".

De .vereniging is dan ook a! flir.k
actief. "Wij zijn onder andere be^i;:
met een zwartboek over ;',nk-"i •.s i :;;;rvan wij denken dot zij niet in orde
zijn. Dat betreft bijvoorbvvki vervnilde stranden, afknlvir.;; en "n-..'t
naar voren plaatsen van str;indj\i\'i!joens. De oorzaak ligt m het t'eit u;i'
de gemeenten, de provincies -.-n het1
Rijkswaterschap niet op één IHM ."i ten". De bedoeling was 0^1 \v'
zwartboek binnenkort aan '•• i--it•tt"ii
aan staatssecretaris Even l , t : is van
Economische Zaken.
"Daarnaast :'ijn wij bezU; gewe.'st
niet het strandweerberiehi voor
Duitsland, en dat is nu afgerond. En
wij helpen bijvoorbeeld 'uok rit'
strandexploitanten bij het afsluiten
van contracten". De NVSN heeft ~o
ook al een collectieve verzekering
weten te bewerkstelligen. Zaken die
misschien niet direct merkbaar rijn
voor de recreant, maar op den duur
toch ook in zijp. voordeel kunnen
werken.
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Hovenier Van Beek: men koopt over het algemeen te veel

Maak van tuin niet één grote bloemkool'
Het is vermakelijk als je
nu een kijkje gaat nemen in
een nieuwe wijk. Overal zijn
bewoners bezig met hun
tuin. Vooral 's avonds en in
het weekend. Er wordt gespit en gepoot of hun leven
er van afhangt.
Iets minder fanatiek mis-

schien, maar in bestaande wijken is het niet veel anders.
Alleen, daar is het niet zo kaal als in een meuwbouwwijk, zodat je het er minder open en bloot kunt aanschouwen
Het lijkt een een soort massa-hystene. Zodra het een
beetje mooi weer is, duikt iedereen en bloc de tuin in
Het is een gekte die aanstekelijk werkt. Want begint de
buurman driftig zijn tuin om te spitten, dan wil jij niet
achterblijven en haal je ook de schop uit de schuur. En
of het nou nodig is of met, de tuin wordt
weer eens flink op z'n kop gezet. Natuurlijk moetje wat aan je tuin doen, wil je er
van de zomer echt van genieten. Maar of
dat nou elk voorjaar zo drastisch moet
gebeuren, is een vraag waar je maar moei'^
lijk antwoord op kunt krijgen.
Er zijn onnoemelijk veel boeken die je
r.ffv*!
^
vertellen hoe je met je tuin moet omgaan.
Het ene boek weet het nog beter te vertellen dan het andere. Er komt zoveel informatie op je af, dat je door de bomen het
bos niet meer ziet. Dus ga je maar weer
gewoon je eigen gang: spitten en snoeien
als een gek en hollen naar een tuincentrum voor een voordelige bak violen of
vlijtige liesjes, want die geven direct al
zoveel kleur aan je tuin. Hier en daar wat
nieuwe conifeertjes en struikjes en de
tuin oogt meteen weer een stuk groener.
Tenslotte strooi je een pak graszaad, vermengd met alle mogelijke voedmgsstoffen en onkruidverdelgingsmiddelen, leeg
over het gazon. En klaar is Kees!
„Dat had u gedacht, mooi niet", reageert tuinarchitect Van Beek uit Vinkeveen. ,7Die fout
wordt heel veel gemaakt. Vooral in nieuwbouwwijken.
Vandaag krijgt men het huis opgeleverd en morgen
duikt men gewapend met de schop de tuin in. Het moet
om het huis bij wijze van spreken eerder op orde zijn
dan in de woning zelf. Dus met een maand is de tuin
groen. Prachtig gezicht hoor, maar over vijf, zes jaar is
die tuin één grote ruïne."
• Van Beek moet er soms een beetje om lachen. Maar
hij komt in de praktijk ook situaties tegen, dat het

vend advies en een prijsopgave te vragen bij een tuinarchitect of hovenier, dan had het opknappen van haar
tuin duizenden guldens gescheeld."

'Horlepiep'
Volgens Van Beek wordt er op die manier door mensen heel wat afgeknoeid en gerommeld. „Ik kom dat
regelmatig tegen. Komt er in een nieuwbouwwijk zo'n
horlepiep met zo'n gammel karretje met een freesmachine langs.
'
Zonder nadenken wordt zo iemand aan het werk gezet, freest en bemest de tuin en je bent zo honderdvijftig
gulden armer. Maar wat ben je er mee opgeschoten? Die
man wel, die doet tien tuinen op een dag, dus dat is vlug
en gemakkelijk verdiend. Helaas redeneren de bewoners ook zo: 'Honderdvijftig gulden, dat is lekker goedkoop', want hun nieuwe huis kost al zo veel. Maar ze
hebben een tuin van niks. Met als gevolg dat ze een paar
jaar later alsnog een hovenier inschakelen. Dan mag het weer wat gaan kosten,
dan hebben ze de ergste financiële problemen achter de rug. Dan worden er containers vol met tuinspul afgevoerd en komen er kettingzagen aan te pas om de
boel te fatsoeneren. Het slot van 't liedje
is en blijft, dat men onnodig duur uit is."

huilen hem veel nader
staat. Niet alleen omdat
sommige mensen van
hun tuin niets weten te
maken, maar ook omdat
ze door hun onwetendheid onnodig veel geld uitgeven. Men denkt dat het
inschakelen van een tuinarchitect of een hovenier veel
geld kost en voor dat geld koopt men liever perkgoed."
„Laatst nog belde een mevrouw mij op", vertelt Van
Beek, „of ik eens langs wilde komen. Zij had een zogenaamde tuinman in de arm genomen om van haar tuin
iets te maken. Lekker goedkoop... Maanden geleden al
was die beunhaas met zijn werk begonnen. Allerlei obstakels sierden nu haar tuin. Een prachtig medaillon
van lavastenen met vijf rododendrons er omheen, dat
« „Als je het goed
doet, is een tuin pas
over tien jaar mooi."
Foto Luuk Gosewehr

Renault 19 straks als sedan
bruiksmogelijkheden van
een drie- of vijfdeurs. De
conventionele achterkant
maakt de wagen wel 19
centimeter langer dan de
reeds bekende 19-uitvoeringen.

In Frankrijk rijdt ze
al over de Route National: de Renault 19 Chamade, een vierdeurs
sedan op basis van de
19. De Chamade, die
gezien kan worden als
de opvolger van de Renault 9, komt in december in tien verschillende versies op
de markt.
Renault breidt met de
jongste telg het 19-gamma
met de helft uit. De sedan
moet het gaan opnemen
tegen de gevestigde orde
van de klasse die wordt
aangevoerd door de Opel
Kadett. Zeven procent van
de Europese markt wordt
op dit moment door deze
klasse vertegenwoordigd.
De carrosserie van de
nieuwe Renault met het
conventionele 'kontje' is
tot en met de achterportie-

ren gelijk aan de huidige bumper. Ten opzichte van
drie- en vijfdeurs uitvoe- de 19 met een 'achterdeur'
is de inhoud van de kofferring.
ruimte met twintig protoegenomen. Onder
Grote kofferruimte cent
het deksel bevindt zich
De achterste stijl is een ruimte die goed is voor
smaller geworden, waar- 463 liter. De in twee delen
door de achterruit minder neerklapbare achterbank
vlak in de carrosserie ligt. maakt het mogelijk die
Het kofferdeksel is voor- ruimte fors uit te breiden.
zien van een geïntegreerde Door dit alles behoudt de
spoiler en loopt door tot de Chamade de practische ge-

Voor de krachtbron kan
men kiezen uit vijf verschillende motoren, variérend van 1400 cc tot en met
1720 cc, de laatste is als
GTX en TXE goed voor 90
pk. Daarnaast wordt er
nog een 1900 cc dieselmotor geleverd.
Tot voor kort lag de productie van de Renault 19
op 2500 per dag, maar met
de komst van de Chamade
is dit uitgebreid tot ruim
3000 per dag. Van dit aantal worden er 1000 van het
type Chamade gemaakt.
De prijs die de nieuwkomer op de Nederlandse
markt moet opbrengen, is
nog niet bekend.
EVERHARD HEBLY

Bij Alfa Corse, de wedstrijdafdeling van Alfa Romeo, wordt in
stilte de deelname aan de beroemde
500-mijlsrace van Indianapolis
(USA) op 28 mei voorbereid. Een
ambitieus project om binnen te
dringen in de gevestigde orde.
De Indycar-racerij ziet er simpel uit,
nonstop rondjes draaien met een baksteen
op het gaspedaal. De behaalde gemiddelde
snelheden liggen nergens zo hoog als
tijdens de 500-mijlsrace.
Meer dan 340 km per uur gemiddeld in
de kwalificaties voor de wedstrijd van
ongeveer 800 kilometer zijn vrij normaal.
Jaarlijks vergapen zich
vierhonderdduizend toeschouwers aan de
dit supersnelle spektakel waarin men pas na vele jaren
geaccepteerd wordt in de top.
Alfa wil meteen tijdens het debuut meedraaien op het
allerhoogste niveau van Indianapolis. Daarvoor is een
indrukwekkende V8 turbomotor ontworpen die
gestookt wordt op zuiver methanol. Het slechts 155

kilo wegende blok levert 680 pk bij
11.500 toeren. En daar kun je
inderdaad vrij hard mee rijden.
Daarvoor moet coureur Roberto
Guerrero zich wel nog eerst
kwalificeren voor een van de 33
startplaatsen.
Ook in iets normaler verband is Alfa
uiterst actief. Dat bleek op Tweede
Pinksterdag tijdens de traditionele
Pinksterraces in Zandvoort. De Alfa 75
Twin Spark wordt beschouwd als een
grote kanshebber in de tvf eeliter klasse
van het kampioenschap voor produktie
toerwagens.
In deze klasse zien de wagens er uit als
een beschilderde indiaan op oorlogspad.
Het zijn echter gewoon wagens die ook bij u in de
straat kunnen staan. Er mogen kleine veranderingen ,
worden aangebracht, maar het standaardprodukt moet
zoveel mogelijk bewaard blijven. Het resultaat is
duidelijk: nek aan nek naar de finish en dus volop
vuurwerk voor de toeschouwers.

moord. Een jonge journaliste, die als hoofdpersoon fungeert, dreigt als dader aangewezen te
worden. Wie de moord wérkelijk pleegde, onthuil het boekje niet. Dat staat in het laatste
hoofdstuk en dat is pas op 24 mei verkrijgbaar.

bewuste boekje 'Mode voor Moskou' voor ƒ 4,95
gekocht hebben.
In de tussentijd kunnen ze zelf bedenken wie de
moorden op zijn geweten heeft. De inzending
voor die wedstrijd sluit 22 mei.

Alfa Romeo
stort zich
in racerij

Van Beek adviseert, het vooral rustig
aan te doen met het kopen van perkgoed.
„Men koopt over het algemeen veel te
veel. Een oud kwekersgezegde luidt: 'Een
tuin niet volgooien in plaats van volpoten.' Want als je je tuin volgooit, kan het
niet groeien." Hij begrijpt overigens best
dat men de tuin zo gauw mogelijk wil
laten groeien en bloeien. Maar zoals in
zoveel gevallen, geldt ook hier dat geduld
was haar tuin geworden. • Links en rechts
een schone zaak. „Men moet er vanuit
De man stond er zelf bij de mogelijke indegaan, dat het tien jaar duurt, voordat een
te kijken, met een glun- ling van de tuin van
tuin pas mooi is. Dat betekent geduld
derend gezicht van 'dat een hoekwoning.
hebben, maar ook advies vragen. Hol niet
heb ik'em toch even mooi
Ontwerpen J Millenaar
direct naar een tuincentrum voordat je
geflikt'. Ik zei tegen die
weet wat er met de tuin moet gebeuren.
mevrouw dat ik een andere keer wel eens terug zou Zo'n tuincentrum is vaak een cash en carry-bedrijf,
komen, want ik had geen zin die man op zijn werk af te waar je planten en struiken te kust en te keur aantreft,
katten."
maar waar je geen goed advies krijgt. Zetje tuin niet vol
„Toen ik later bij haar terugkwam, vroeg ze mij wat met grove beplanting, die verstikt de hele boel. Dat hele
het haar ging kosten als ik haar tuin onderhanden zou fijne spul trouwens ook. Men zet de tuin vaak zo vol, dat
nemen. Ik rekende haar voor: twee man aan arbeidsloon het lijkt alsof hij volstaat met grote bloemkolen. Maar
is zeshonderd gulden, plus zo'n tweeduizend gulden als je het goed doet, heb je over tien jaar gegarandeerd
tuinmateriaal. 'Goh', zei ze, 'en het heeft me nu al acht- een keurige tuin."
endertighonderd gulden gekost...' Dus als zij een paar
DICK PIET
maanden geleden de moeite had genomen om vrijblijBehangen is weer in de
mode. Er was een tijd dat
vooral in de strakke moderne interieurs de voorkeur uit ging naar een lik
verf op de muren, tegen- -n
woordig gaat men weer §•
meer over op het behan- m
gen. In de slaapkamer °>
kwam behang toch al vaker voor dan
verf op de muur. Het ligt voor de
hand dat er dit jaar hele nieuwe printen, afbeeldingen en kleuren in de
behangcollecties te zien zijn. En uiteraard is er vooral voor het jonge
grut weer een keuzemogelijkheid
aan behang, variërend van Roger
Rabbit tot David de Kabouter.
De huidige behangcollecties bieden veel sfeervolle mogelijkheden
voor de aankleding van de wanden.
Bij de exclusieve behangcollecties
zijn boeiende combinaties met decoratieve behang-randen en bijpassende gordijnstoffen mogelijk. De kleuren van het behang voor dit jaar zijn
vooral lever- zalmroze, lila/aubergine en grijsblauw. De dessins varië-

Behang
raakt
weer in
de mode

ren van verfijnde fantasiedessins tot
royale bloemen en strepen. Voor wie
het allemaal wat romantischer wil
aankleden, is er behang in lieflijke
bloemdessins, in frisse, zachte tinten of de wat minder zoet aandoende
Voor het iets grotere grut bestaan
motieven als gestyleerde penstre- de behangcollecties uit bonte koeiken, kleurige spettertjes en vrolijkje en, brutale aapjes en de bekende
krabbels.
film- en tv-helden zoals Roger Rabbit en David de Kabouter. Voor de
jeugd die dat al weer allemaal te kinderachtig vindt, zijn er dessins met
Knuffelmotieven
stoere sporten zoals rugby en forEen echte kamer om te behangen mule l racen of aerobic- en jazzbalis de zogenaamde kinderkamer. Het letfiguren.
begint al bij de babykamer. Uiteraard vinden we ook dit seizoen weer
Ook voor deze behangsels geldt
de frisse pasteltinten zoals zacht- dat er bijpassende stof verkrijgbaar
blauw, roze, mint en geel. Maar er is is voor bijvoorbeeld het maken van
ook volop keus in vrolijke dessins: een dekbedovertrek.

Anti-f ouling voor de boot
is schadelijk voor milieu

Moord op een
moordschrijver
ken te plaatsen. Het genre wordt in
schrijverskringen niet hoog aangeslagen. Misplaatste gêne, dat zal het
zijn. Want menige uitgeverij wordt
in stand gehouden door thrillers en
detectives.
Voor in de zaal heeft zich een klein
comité aan een lange tafel gezet.
Achter hen een slordig gedrapeerd
gordijn, dat bijna onzichtbaar in beweging is. Eén van de mensen aan
tafel, kucht een paar maal te nadrukkelijk, maar het werkt weer. Hij
is de voorzitter van de bijeenkomst.
Een man om rekening mee te houden, want zijn promotionele activiteiten zijn voor schrijvers en uitgevers van onschatbare waarde. Naast
hem een recensente en weer daarnaast een gelauwerde misdaadschrijver.
Hoewel het gehoor niet wild is van
het genre, luistert men welwillend.
Als de schrijver aan het woord is,
heerst er zelfs respectvolle stilte. Zó
stil is het in de zaal dat het plotselin-

ge en luidruchtige vertrek van een
statige man ieders aandacht opeist.
De schrijver vervolgt onverstoorbaar. In de zaal mompelt iemand
iets over een oude vete tussen schrijver en uitgever, waarop de eerste
blijkbaar een toespeling maakte die
alleen voor ingewijden begrepen kan
zijn. Achter in de zaal blijft de getergde man even staan; schijnt iets
te willen zeggen, maar bedenkt zich.
Slechts even later klinkt uit de gang
de snerpende gil van een vrouw, direct gevolgd door het langdurig geluid van brekend glaswerk. Daar
gaat de in het vooruitzicht gestelde
consumptie.
De gasten in de zaal hebben zich
en masse half omgekeerd, benieuwd
naar een eventueel vervolg. Als verder misbaar uitblijft, wendt men
zich weer tot de spreker, die aanvankelijk ook het brekend glaswerk negeerde, maar nu zwijgt. Als het graf.
Hij hangt gebogen over het papier
waarvan hij zijn speech voorlas.
Door zijn colbert steekt een ivoren
toupeerkam triomfantelijk omhoog.
Achter wijlen de misdaadschrijver
vallen de gordijnen weer bijna stil.
Pas dan wordt de zaal luidruchtig.
FRANK ROOS

geeft u meer!
AMSTERDAM OP DE FIETS
Op zondag 28 mei organiseren de gemeente Amsterdam, de
fietsersbond ENFB, RTC Olympia en hel Amsterdams Stadsblad
de fietstocht AMSTERDAM OP DE FIETS. De tocht voert u langs
markante punten in Amsterdam en over de mooiste fietsroutes,
die ook voor dagelijks gebruik zeer geschikt zijn.
U rijdt dit jaar onder meer door Amsterdam-Nieuw-West en
onderweg kunt u enkele volkstumparken bezoeken. U mag
kiezen uit een tocht van 28 kilometer (ruim 3 uur fietsen) of 38
kilometer. Tussen 10.00 en 13.00 uur kunt u zich tegen inlevering
van onderstaande bon inschrijven en direct starten op een van
de volgende plaatsen
- Spui. hoek Nieuwezijds Voorburgwal
- Plein '40-'45. Slolermeerlaan
- Vondelpark, hoek Amstelveenseweg
Deelname kost / 2.50 per persoon. Kinderen tot 12 jaar kunnen
onder begeleiding gratis mee. Voor elke deelnemer is er een leuk
aandenken. Aan deze fietstocht is een prijsvraag verbonden.

Jon voor onze lezers
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonneemt met
personen deel aan AMSTERDAM OP DE FIETS
op 28 mei 1989.

geeft u meer!

Vuile autoruiten kunnen in een
wip weer schoon worden gemaakt
met de complete 'Ramenwasser'
met spuitpistool en sop-reservoir.
De van doorzichtig kunststof gemaakte steel wordt gevuld met
een sopje wat door een druk op de
spuitknop over het glasoppervlak
wordt verspreid. Aan de steel zit
een spons met aan de keerzijde
een wisser. Met de spons wordt
het raam gewassen waarna.de ruit
met de wisser wordt drooggetrokken.
De 'Ramenwasser' kost 29,95.

'Kleurkleed'
Niks is zo verleidelijk voor kinderen als om op een groot schoon wit
tafelkleed lekker te gaan kleuren.
In Amerika is daar wat op gevonden; een wit kunststof kleed vol
met boeiende kleurplaten die met
krijt kunnen worden ingekleurd.

Het kleed is tafelgroot en er kunnen met gemak zes kinderen aan
zitten. Als de kinderen uitgekleurd zijn, kan het krijt (dat er
speciaal wordt bijgeleverd) met
een droge doek of tissue worden
weggewist. In ons land kost het
kleed ƒ 22,95 en kan v/orden besteld bij Verta, telefoon 073579130.

Gordijn aan één lijn
Een gespannen staaldraad, waaraan met een knijpmechanisme
een stuk textiel tot gordijn wordt
omgetoverd, zonder dat daar confectie voor nodig is: dat is het systeem dat onder de naam Windowline op de markt is gebracht.
Windowline is een uiterst eenvoudig en flexibel systeem. Het stelt
de gebruiker in staat binnen zeer
korte tijd een gordijn aan te brengen, te vervangen door een andere
stof, of het gehele systeem mee te
verhuizen naar een ander raam.
Om het gordijn op te hangen hoeft
u alleen de kabel te laten vieren en
na bevestiging weer te spannen.
Voor meer informatie: Silent Gliss
Nederland: 02940-11858.

Slibt de Randstad dicht? In vijf afleveringen doet Jan Maarten
Pekelharing verslag van een 'rondje Amsterdam'. Op de fiets
honderd kilometer van Muiderberg naar AmsterdamOost. Overstemt het zware gedreun van het wegverkeer de schorre roep van
de meerkoet?

Fietstocht rond Amsterdam

Al houden watersporters van de natuur en staan ze bekend als
milieuvriendelijk, toch gebruiken veel jacht- en booteigenaren
verf die het water vervuilen. Deze aangroeiwerende verf beschermt het schip, maar tast het milieu aan. Niet iedereen is 3. Grutto's, bulderzich ar van bewust dat bij het klussen nogal wat gevaarlijke banen en een egel
stoffen vrij kunnen komen.
De Bovenkerkerweg

Botenbezitters hebben een hekel aan aangroei van algen en andere
waterorganismen op de scheepsromp. Daarom wordt er dikwijls antifouling op gesmeerd. Hierin zitten chemische bestrijdingsmiddelen, die
waterorganismen meteen doden. Zeker in stilstaand water en in havens
hoopt de anti-fouling zich op en vormt een bedreiging voor oesters, mosselen en vissen. Jaarlijks wordt er vijftig- tot vijfenzeventigduizend liter van
dit spul gebruikt, terwijl één gram al voldoende is om in een miljoen liter
water alle plankton te doden. Met ingang van 1990 zal deze verf met
organotin-verbinding in de pleziervaart verboden zijn.
Het Ministerie van onder meer Milieubeheer adviseert een verf zonder
bestrijdingsmiddelen. De watersporter zal zijn bootje dan wat vaker moeten schrobben. Vooral op de waterlijn, waar de algen zich juist vastzetten.
In de campagne 'Houd ons water schoon, maak er een sport van' wordt
ook aandacht gevestigd op het apart inleveren van chemisch afval. Bij
steeds meer jachthavens staan er speciale afvalcontainers voor. Afgewerkte
olie, bilge-olie, afbijtmiddel, verfafval (afgekrabde schilfers, ontlakkingsThomas Ross schreef in opdracht van de Lezers kunnen het tegen inlevering van een bon resten) en polyesterslijpsel zijn voorbeelden die moeten worden weggeCPNB een dun boekje over een drievoudige gratis afhalen bij de boekhandel, waar zij het bracht en niet weggegooid in de gewone vuilnisbak.

Het is niet ongebruikelijk dat een
bijeenkomst waarop iedereen na
lange tijd iedereen ontmoet, wat later begint. De gasten, meest journalisten die schrijven over wat anderen schrijven, komen traag de zaal
in. Hun gesprekken zijn op gedempte toon, aangepast bij de sfeer van de
entourage in de rustieke tuinzaal
van het grote Amsterdamse hotel.
Niks geen drukdoenerig gebral over
papieren wapenfeiten.
Natuurlijk was er enige hilariteit
over de 'toevallige' aanwezigheid in
de lounge van oud-politieman Baantjes, die hoewel zeer succesvol in de
misdaadlectuur, weer niet genomineerd werd voor de cynische onderscheiding 'de gouden strop'. En er
werd ook iets gefluisterd over de afwezigheid van Fer Rmalditsse, expert
op dit terrein. Niemand bedacht
blijkbaar dat het tijdstip van de presentatie, dinsdagochtend, hét moment is, waarop de man beroepshalve in gedachten verzonken pleegt te
zijn.
De hoofdpersonen op deze ochtend waren echter allen aanwezig. Je
herkent ze niet snel, omdat slechts
een enkeling zijn uitgever toestaat
een foto op het omslag van zijn boe-

van knuffelmotieven zoals schaapjes, beren, honden en olifanten, tot
wat neutrale behangsels met stippen, spikkeltjes of streepjes. Bij
sommige behangsoorten is het ook
mogelijk om bijpassende stof te kopen voor bijvoorbeeld de aankleding
van de wieg, gordijnen en kussentjes. Soms gaan de mogelijkheden
van de 'totaal-afstemming' nog verder en zijn zelfs bij het behang passende handdoeken, badcapes en
commodelakentjes leverbaar.

Ruitenwasser met sop

leidt van Uithoorn naar
het uitdijende Amstelveen. Links klotste
vroeger de Legmeer.
Nu hoor je er het drukke autoverkeer. Bij de
kaasboerderij steek ik
de autoweg over naar
het dijkweggetje, waarvan in de jaren vijftig
wel eens 'n autobus van
Maarse en Kroon naar
beneden gleed. Linksaf
de J.C. van Hattumweg
in. Rechts torent de
ranke
Urbanusspits
van Bovenkerk boven
het vlakke land uit. Het
kassengebied
doemt
op: Amstelveens glazen
hoek. Bij Legmeerdijk
(aanvoerroute naar de
Aalsmeerse bloemenveiling) even links en
dan vlucht ik rechts de
rustiger Hornweg op.
Via
Alexanderstraat,
Julianastraat,
Aalsmeerderweg (rechts)
en Kerkweg (links)
kom je bij het Oosterbad aan de Oosteinderweg. Zwemmen in open
water! De Takkade
voert langs een mooi
natuurgebied,
met
doorkijkjes over de
Molenpoel. Rechts ligt
de open Schinkelpolder. Hier roepen de
grutto's, kwinkeleert
een leeuwerik en kwetteren koolmezen van
tak naar tak. Met uitzicht op Schiphol. En
naast een autosloperij,
waar de wagens als
koeien op eikaars ruggen zijn gekropen.
Twee futen varen als
steile mannebroeders
door de Ringvaart van
de Haarlemmermeer.
Onder begeleiding van
een triomfantelijk roepende fazant en luid-

Landsmeer
O

Halfweg O ^

| Amsterdam ]

Uithoorn

ruchtige lijster, ontmoet ik in het Amsterdamse Bos een egel; 'n
dagbraker van een
nachtdier. Met het spitse neusje wroet hij in
het gras langs het fietspad. Een eikeblaadje
zit als feestmuts op de
kop geprikt.
De rit voert verder
langs de Haarlemmermeerse kant van de
Ringvaart naar Badhoevedorp. Onder de
bulderbaan door. Er
raast een trein over me
heen - nog een bulderbaan. De woningen aan
de Meerdijk liggen ingeklemd tussen Amsterdam (de lichtmasten van het Olympisch
Stadion zie je duidelijk) en de stampende
economische
motor
Schiphol. Op De Nieuwe Meer is het opvallend stil. De buitenkant
van de grote stad is rafelig. Er schieten autobedrijfjes en aanpalende sloperijen uit de
grond; opslag van caravans en meer van dergelijk ongeregeld. Dat
geldt voor de Meerdijk
en nog sterker voor de
Osdorperweg aan de
overzijde van de Ringvaart. In Badhoevedorp de brug over en
dan langs de Akersluis.

De oude Osdorperweg heeft, ondanks het
uitbreidingsgeweld van
Amsterdam-West,
stand gehouden. Je
fietst langs en zelfs een
stuk dóór stedelijk
West. Vogels in de bosjes overstemmen het
stedelijk rumoer. Een
meerkoet zit trots op
haar(?) nestvlot van
takken en een winter
koninkje verstopt zich
in de struiken naast
een Osdorpse flat. Tussen de Ookmeerweg
(bekend van sportvelden en uitvaarten) en
Halfweg
wisselen
scheef gezakte daglonershuisjes en rijkere
onderkomens elkaar
af. Nog wel. Borden
langs de weg voorspel
len niet veel goeds'
"Geen sloop maar renovatie", "Nieuwbouw is
uit den boze", "Laat
onze huizen staan".
Het ziet er naar uit dat
de rommelige charme
van op het erf scharrelende kippen en de
knoestige appelboom
naast de schuur moet
wijken.
Waarvoor?
Voor rijtjes woningen
in het gelid?
Volgende week: Van
Spaarnwoude naar Het
Twiske

/EEKMEDIA30

DONDERDAG 18 MEI 1989

•

ZANDVOORT - Vorige week
donderdagavond is er in de interne competitie van de Zandvoortse Schaakclub nog niet
de beslissing gevallen, wie in
de eindrangschikking de tweede plaats gaat innemen. Zowel
Ton van Kempen als Hans van
Brakel wist zijn partij te winnen.

Fraaie plaats Dames-zaalvoetbal Z'75
ZANDVOORT - Toen Zandvoort'75 op l oktober . 1986
startte met een dames zaalvoetbalteam werd niet vervvacht dat voor die tak van
sport zoveel animo zou bestaan. In twee jaar tijd breidde
liet aantal dames, toen nog negen meisjes van 14,-17 jaar, zich
uit naar een groep van 21 dames, onder wie zelfs een aantal
moeders.
Het eerste Zandvoort'75 dames;eam werd het afgelopen seizoen in
de 2e klasse ingedeeld. In deze poule
streden 11 damesteams om het kamnoenschap en de promotie naar de
.o klasse. Het Zandvoort'75 top damesteam eindigde op een fraaie derde plaats in deze klasse. Op zich een
uitstekend resultaat te meer omdat
n dit team geen echte voetbalsters
aanwezig zijn zoals in andere zaalvoetbalteams. Het spelplezier en de
^oede verstandhouding onderling
Jracht uiteindelijk een prima succes van dit team teweeg.
Het tweede en het derde dameseam van Zandvoort'75 werden in de
reserve klasse l ingedeeld. In deze
joule streden 10 damesteams om
iet kampioenschap. Het 2e team
eindigde als 4e en het 3e team kwam
uiteindelijk op een goede 5e plaats
;erecht. Ook dit waren resultaten
om te vieren, te meer omdat juist in
deze poule nogal wat teams met eche voetbalsters vertegenwoordigd
waren. Ook hier leverde het spelplezier en uiteraard veel inzet het goede
resultaat op. Al met al een goed en
succesvol seizoen voor de dames
van Zandvoort'75.
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Het onderlinge verschil tussen
deze spelers is na de 32e ronde

Coach Jan Dietz haalde na afloop
berustend de schouders op. „Jammer, we hebben er hard voor gewerkt, maar we konden het niet afmaken". En het begon zo goed voor
Sporting eerder op de avond. In de
eerste van de twee wedstrijden werd
OVRA 3 simpel aan de kant gezet.
Het klasseverschil was te groot. Een
degelijk spelend Sporting OSS hanteerde de snelle aanval waar de verdediging van OVRA nauwelijks vat
op kon krijgen. En omdat OVRA

ZANDVOORT - De softbalsters van TZB/Priet Praat
wonnen afgelopen week overtuigend van het vijfde team
van Kinheim. Na een moeizaam begin in de eerste inning
werd in de derde en vierde inning topsoftbal gespeeld en de
1-3 achterstand werd pmgebogen in een 25-4 overwinning.

Echter zoals bij elke sport zijn ook
hier aan het eind van het seizoen een
paar dames om diverse redenen genoodzaakt om met zaalvoetbal te
stoppen. Geïnteresseerden in het dames-zaalvoetbal kunnen zich opgeven bij Henk Vermeulen, telefoon
12324. De teamindeling zal zoveel

Foto Berlolt

mogelijk aan de wensen van de nieuwe speelsters worden aangepast.

ook aanvallend nauwelijks een vuist
kon maken was de 2-0 snel binnengehaald door Sporting. Doordat ook
Heemstede met 2-0 van OVRA won
moest de wedstrijd tussen Sporting
en Heemstede de beslissing brengen
wie de plaats in de eerste klasse zou
bezetten voor het komende seizoen.

Oude kwaal
Heemstede kwam fel uit de startblokken en overdonderde Sporting
enigszins. De verdediging, met name
de oude kwaal van een slechte pass,
stak weer de kop op, liet het afweten.
Heemstede kon uitlopen en wist de
voorsprong vast te houden in de eerste set. Albert Vedelaar kwam in
plaats van Erik Schilpzand op de
hoofdaanval in de tweede set. In zijn
afscheidswedstrijd liet hij nog eenmaal zien waartoe hij in staat is.

Het wordt beslist geen zwarte
markt laat Ruth Warmerdam, door
wie een en ander wordt gerealiseerd,
l weten. Hij heeft het pand voor drie
" maanden gehuurd. De plannen zijn
rond en alle benodigde vergunningen binnen. De ambulante handel
betreft kleding, huishoudelijke aparatuur, cosmetica, zonnebrillen en
allerhande andere spullen. Zelfs een
kopje koffie en eventueel een broodje zijn er binnenkort te koop.
Warmerdam ziet het wel zitten.
De open ruimte voor het pand wil hij
benutten als parkeerterrein, waar
zo'n vijftig auto's met gemak een
plaatsje kunnen vinden. Bezoekers

hebben daarbij natuurlijk voorrang
maar ook de buurtbewoners kunnen
ervan profiteren. Het parkeerterrein
zal worden bewaakt, vandaar dat
Warmerdam dan ook een kleine vergoeding in rekening brengt, hoe
hoog kan hij nog niet zeggen. „Maar
beslist niet meer dan de gemeente
berekent". De benaderde middenstanders uit het dorp hebben tot nu
toe positief gereageerd op het plan
en ook de buurtbewoners zien een
dergelijke vrijmarkt op deze lokatie
kennelijk wel zitten. Het brengt tenminste wat leven in de brouwerij en
dat is een goede zaak voor een badplaats, zo heeft men Warmerdam al
laten weten.

Onder andere door zijn enthousiasme nam hij Sporting op sleeptouw
en er ontwikkelde zich een boeiende
wedstrijd voor de ogen van het talrijke publiek.
Beide teams waren nu aan elkaar
gewaagd en hoewel Sporting over
iets meer individueel talent beschikte was Heemstede als team homogener. In een bloedstollende eindfase
kwam Sporting van een 12-9 achterstand terug tot 12-12 maar Heemstede liet zijn enthousiaste aanhangers
niet in de steek en haalde de promotie binnen.
De meisjes-adspiranten kwamen
goed voor de dag op de districtskampioenschappen. Van Allides
werd weliswaar verloren maar de
Waterlanders werd verslagen en dat
leverde een tweede plaats op. Een
voortreffelijke prestatie waarmee de
meisjes een goed seizoen afsloten.

De Zandvoorters moesten naar de
zware tegenstander Kalmthout aangezien dit team een derde plaats bezette op de ranglijst. In de beginfase
was het duidelijk te merken dat Bad
Zuid/ZVN de zenuwen nog niet onder bedwang had, want Kalmthout
kreeg tot driemaal aan toe een doelrijpe kans, maar Wim van der Kuyl
kon telkens weer met fabuleuze reddingen zijn doel schoonhouden. Na
zo'n zeven minuten werd het spel
van de Zandvoorters wat rustiger en
ontstonden er wat kansjes. Toen er
vervolgens een klutsbal voor de voeten van Rik Keur viel, was die er dan
ook als de kippen bij om Bad Zuid
op een 0-1 voorsprong te zetten.
Hierdoor kon Bad Zuid/ZVN de
tegenpartij rustig laten komen en
wachtten de Zandvoorters geduldig
op meerdere mogelijkheden. Die
kans kwam in de 16e minuut toen
Jack Goedegebuure een aanval onderbrak en de bal snel naar de vrijstaande Marcel Schoorl speelde die

Engelse races
in Zandvoort

Na l september wil de eigenaar,
als alle vergunningen rond zijn, beginnen met de bouw van het nieuwe
complex, met een supermarkt, parkeergarage en eenentwintig luxe appartementen. Of de naam 'Orangerie' ook in de toekomst gehandhaaft
blijft, is nog niet bekend.

De ZVM-jeugd kampioenen

ZANDVOORT - Hierboven de kampioensfoto van het zaalvoetbalteam van
de Zandvoortmeeuwen D junioren. Dit
team behaalde de afgelopen competitie 14 overwinningen, drie gelijke spelen en verloor slechts éénmaal. Door
een 8-3 zege op DSC'74, door zeven
treffers van Jordy Paap en één van
Gerben Kraayenoord, is het D team

petitie maakte TZB een misstap en daarvan profiteerde
Bad Zuid/ZVN door bij Kalmthout een fraaie 6-1 overwinning te behalen. Door deze ontwikkeling is Bad Zuid/ZVN
dichtbij een kampioenschap
en móet de laatste wedstrijd
alleen winnend afsluiten.

Er zijn eveneens plannen voor een
muurkrant van acht nieter, waarop
naast dagelijks dorpsnieuws en de
weersverwachtingen ook reclameboodschappen van ondernemers uit
de buurt te zien zijn. De naam 'Orangerie' verwijst 'met een knipoog'
naar de naam van de straat waaraan
ZANDVOORT - Op het circuit
het pand gevestigd is.

Nacht van 8 tot 8
j slaagt met glans
] ZANDVOORT - De nacht van
i 8 tot 8, de luilaknacht voor jon1 geren in 't Stekkie, is een succes geworden, aldus jongerenwerker Fred van der Pols. 'Volgend jaar weer', luidt zijn commentaar.

maar 90 seconden aan slag. Twee vat krijgen op het ontketende
schitterende vangballen en drie-slag TZB/Priet Praat. Het waren vooral
waren daar de oorzaak van. Voor Wilma van Riemsdijk, Nieke ValTZB/Priet Praat sloeg Nieke Valke- kestijn en de nichtjes Ingeborg en
stijn als eerste de bal keihard het Callista van Keulen die geweldig
veld m voor een homerun. Dit inspi- met het slaghout omgingen en de
reerde de Zandvoortse ploeg en ach- score werd steeds hoger. De vele toeter elkaar sloeg TZB/Priet Praat schouwers genoten zichtbaar van
vele honkslagen. Wilma van Riems- het optreden van TZB/Priet Praat
dijk sloeg een fraaie homerun, voor- dat zeer aanvallend softbal liet zien.
dat teamgenoot Ria van Dam de der- Kinheim 5 was blij dat de uitstekende nul kreeg door drie slag.
de bondsscheidsrechter Kees BakIn de tweede inning nam Kinheim
Het veldwerk van de Zandvoortse ker de wedstrijd na vijf kwartier
door een tweetal honkslagen een, softbalsters zat ook prima in elkaar voor gezien hield, anders was de 25-4
mede door twee slordige veldfouten aangezien er m de vierde inning drie overwinning nog hoger uitgevallen
van het Zandvoortse team, 0-3 voor- slagvrouwen van Kinheim snel wer- voor TZB/Priet Praat, vond ook de
sprong. In de gelijkmakende slag- den uitgemaakt. TZB/Priet Praat be- Haarlemse coach. De Zandvoortse
beurt maakte Kinheim eveneens gon de gelijkmakende vierde inning coach Frits Veelshouwers was na afeen fout waardoor Margreet Stam met een 7-3 voorsprong. Kinheim loop uiteraard best te spreken en blij
het eerste Zandvoortse punt scorde, dat in deze inning drie pitchers op met de overwinning. „Mijn team
1-3. De derde inning stond Kinheim de plaat gebruikte kon geen enkel heeft meestal in het begin wat moeilijkheden, maar als ze eenmaal in de
wedstrijd zijn, zijn ze niet te nouden."
De werpcijfers van Nikkie Valkestijn waren: 1-0-5-3 en van Kinheim
1-8-17-4. Hoogste slaggemiddelde:
de doelman met een strak schot treffers van Ilya Gazan, Gerard Nikkie Valkestijn 3 uit 3 (1,000),
kansloos liet, 0-2. In dezelfde mi- Ramkema en opnieuw Marcel Inge van Keulen, Callista van Keunuut zaten de Zandvoorters op ro- Schoorl werd een riante 6-0 voor- len en Wilma van Riemsdijk 3 uit 4
zen toen Rik Keur ongelooflijk fraai sprong opgebouwd. Pas in de laatste (0,750). Het teamgemiddelde was
scoorde na een combinatie met Mar- minuut kon het vooraf gevreesde eveneens zeer goed (0,565).
cel Schoorl, 0-3.
Kalmthout de score een iets drageVrijdagavond aanstaande speelt
lijker aanzien geven door Wim van TZB/Priet Praat de uitwedstrijd teNa de doelwisseling bleven de bad- der Kuyl van dichtbij te passeren. gen het zeer sterke Pinguins op het
gasten oppermachtig en straften De 6-1 zege was zeer verdiend en het Heemsteedse sportpark achter de
vrijwel elke fout van Kalmthout kampioenschap ligt binnen handbe- voetbalvelden, van RCH. Aanvang
19.30 uur.
meedogenloos af. Dankzij fraaie reik van Bad Zuid/ZVN.

Bad Zuid/ZVN dichtbij kampioenschap

Op de foto van Bram Stijnen de
dames van het 2e en 3e team met de
coaches Henk Vermeulen, Pieter
Brüne en interim-coach Charles
ZANDVOORT - In de tweede
Keur.
klasse van de zaalvoetbalcom-

Pand voormaligeDagmarkt wordt
voorlopig ingericht als vrije markt

ZANDVOORT - In afwachjting van de nieuwbouw heeft
i de voormalige Dagmarkt aan
]de Oranjestraat een nieuwe
5 voorlopige bestemming gekrejgen. Vanaf de volgende week
l worden detaillisten van ver] schillende branches in de gele| genheid gesteld daar hun han' del te slijten. De vrijmarkt
krijgt de naam 'Orangerie'.

slechts 6,5 punt. Eén foutje van een
van beiden in de laatste twee ronden
kan uitmaken wie die tweede plaats
gaat bezetten. Ook de 4e tot en met
de 6e plaats zullen nog de nodige
spanning geven. Zowel Lindeman,
Van Eijk en Geerts hebben nog geen
zekerheid.

Winstpartijen waren er voor Termes, Twint, Ayress, Van Brakel, Van
Kempen en Cliteur. Remise speelden Gorter tegen Bais. Ter Bruggen .
tegen Eijsvogel werd afgebroken.
Zeker is dat Olaf Cliteur zich op dit
moment al kampioen mag noemen,
ook al zou hij de komende twee partijen verliezen.
Vanavond speelt de Zandvoortse
schaakjeugd de laatste ronde. Volgende week donderdagavond is in
het Gemeenschapshuis de prijsuitreiking.

Ruime zege TZB/Priet Praat

Sporting-OSS moet stapje terug doen
ZANDVpORT - Met een zinderende finale namen de herenvolleyballers van Sporting
OSS afscheid van de eerste
klasse. Heemstede l bleek
toch de iets betere ploeg te zijn
en wist de laatste set met 15-13
te winnen, waardoor de Zandvoorters degraderen.

,

Kampioenstitel
OlafCliteur

niet meer te achterhalen en is het kampioenschap een feit.
Het Zandvoortse team bestond uit de
volgende spelers, Jordy Paap, Gerben
Kraayenoord, Pascal Borman, Marco
Paap, Jerry Vastenhouw, Geoffrey v.d.
Broek en Donny Visser en stond onder
begeleiding van Gerrie v.d. Broek en
Teun Vastenhouw.

In totaal trok de luilaknachtviering eenenzeventig bezoekers, waarvan een twintigtal ouderen. Over de
hele nacht genomen was er gemiddeld een vijftigtal jongeren tussen 14
en 22 jaar. "Zij vonden' het in het
dorp niets aan", aldus Fred van der
Pols. "En zij hebben nu al gezegd
volgend jaar wéér in 't Stekkie te
komen. We zijn ook zeker van plan
dan weer een luilaknacht te organiseren, misschien dan iets anders van
opzet, met meer afwisseling in het
programma". Hij is eveneens van
plan nog bij omwonenden te vragen
of zij wellicht overlast hebben gehad. "Maar tot nu toe heb ik nog niet
ZANDVOORT - De drie Italianen, die vorige week betrokken waren bij
één klacht gehoord".
een schietpatij in de Duitse plaats Dortmund zijn door de Zandvoortse
politie aan hun collega's in het buurland overgedragen. Bij de schietpartij
De band Girls in the picture moest werden twee mensen gedood en één man zwaar gewond. De drie Italianen
twee dagen tevoren het optreden af- en een Duitse vrouw vervoegden zich vorige week zaterdag op het politiebuzeggen, maar Van der Pols slaagde reau aan de Hogeweg met de mededeling dat zij betrokken waren geweest
er alsnog in een uitstekende rock- bij de schietpartij in Dortmund. De aanleiding daarvoor was een arbeidsgeband te arrangeren, het Haarlemse schil geweest. De man die zwaar gewond raakte, eigenaar van een Duitse
'Van Kampen en De Leeuw'. Na dit pizzeria, zou het eerst hebben geschoten.
optreden en de daaropvolgende disDe Zandvoortse politie nam contact op met de Duitse collega's, die het
co sloeg de vermoeidheid toe tijdens verhaal bevestigden en om uitlevering verzochtten. Via Interpol was aan de
de filmvoorstelling. Nadat deze was omringende landen reeds een verzoek tot aanhouding gedaan.
afgelopen, rond 06.15 uur, bleven er
Na overleg met de Officier van Justitie in Haarlem besloot men de drie
weinig jongeren over voor de volgen- broers en de vrouw, in afwachting van hun uitlevering, op het bureau in te
de disco-uurtjes, zodat men rond sluiten. De vrouw werd zondag op vrije voeten gesteld maar zal als getuige
half acht besloot te stoppen, 's door de Duitse justitie worden gehoord. Na hun voorgeleiding dinsdag bij
Avonds stond Fred van der Pols de rechter-commissaris in Haarlem werd besloten het drietal via een
weer klaar voor de gebruikelijke versnelde uitleveringsprocedure de volgende dag al over de grens te zetten.
kinderdisco.
Aan de autoweg van Bergen stond de Duitse politie hen op te wachten.

Italiaanse schutters melden
zich bij Zandvoortse politie

worden komende zaterdag en
zondag races verreden om het
Engels Nationale Kampioenschap.

Het raceprogramma op zaterdag
begint om 09.45 uur, zondag om
13.00 uur. De entreeprijs bedraagt
ƒ15,-, voor kinderen tot 12 jaar de
helft. Men kan ook voor ƒ15,- een
aanvullende rennerskwartierkaart
kopen. De organisator van de races,
de British Racing and Sports Car
Club, is dit keer van de thuishaven
Brands Hatch uitgeweken naar
Zandvoort. Daardoor kan men hier
nu voor het eerst kennismaken met
een dergelijk volledig Engels raceprogramma van hoge kwaliteit. In
totaal verschijnen er zes klasses,
hoogtepunt wordt waarschijnlijk
een lange afstandsrace voor toerwagens. In het veld komen onder andere zesendertig Porsches 911, volledig
race-geprepareerd met vermogens
van meer dan 350 pk. De gemiddelde
snelheid zal naar verwachting komen te liggen op 145 km per uur.
De Thundersaloons rijden een lange-afstandsrace over vierentwintig
ronden. Verder verschijnen er aan
de start Production Saloon Cars,
Road Saloons en Toyota Formule 3klasse wagens.

Meeste paling
voor Hans Roest
ZANDVOORT - De Zandvoortse
zeevisvereniging hield onlangs een
strandviswedstrijd vanaf het Noorderstrand. Deze wedstrijd stond in
een goede belangstelling en vond
plaats onder zeer gunstige omstandigheden. Voor het eerst dit seizoen
werd er paling gevangen en het was
direct goed raak en het was Hans
Roest die voor de meeste gram paling zorgde. Hij ving 1400 gram en
werd daardoor winnaar van deze
wedstrijd. Een goede tweede werd
Melwin Dröse die tot 1100 gram
kwam maar wel de grootste paling
had van 62 centimeter.

Bond in 't Stekkie
ZANDVOORT - De 'Filmklup' van
't Stekkie (Celsiusstraat 190) draait
vrijdag 19 mei de nieuwste James
Bond film, The Living Daylights. De
voorstelling in 't Stekkie begint om
20.00 uur en is voor personen vanaf
12 jaar. De entree is ƒ2,50. De nieuwste James Bond film betekent tevens kennismaking met een nieuwe
James Bond. Na Sean Connery en
Roger Moore wordt de hoofdrol nu
gespeeld door Timothy Dalton.

Auto & Sport-equipe stijgt in rallysprint
ZANDVOORT/NIJMEGEN
- Afgelopen zondag werd in
Nijmegen de tweede wedstrijd
voor het Nederlands rallysprint-kampioenschap verreden. Opnieuw strikten de organiserende Maas- en Waalrijders een enorm aantal deelnemers, die op de vijf klassementsproeven letterlijk om de
seconden vochten.

stroomdraadje los en werd op een
der klassementsproeven aldaar veel
tijd verloren.
Jeroen Zwaanenburg voor de start
in Nijmegen: „We hebben nu alles
maar zo vast gezet als maar kon; dat
zal ons geen tweede keer gebeuren."
Maar autosport blijft een mechanische sport en nauwelijks was het
tweetal op de eerste klassementsproef gestart, toen er een scheurtje
in het uitlaatspruitstuk ontstond en
de motor danig wat vermogen verVan de honderdachttien equipes loor. Vanzelfsprekend hield chaufwisten er uiteindelijk vijfennegentig feur Zwaanenburg het gas onderin
de finish te bereiken, waaronder een en werd een goede tijd op de klokken
uitzonderlijk tevreden Auto & Sport gezet. Nauwelijks stond de VW Golf
equipe Jeroen Zwaanenburg-Ron weer in het service-park of het ontHoekstra. Zij legden met hun zes- stane euvel werd zo goed als maar
tienhonderd cc. metende VW Golf kon gerepareerd.
GTI beslag op de zeventiende plaats
Zwaanenburg: „Het is echt ongebij de rallysprinters en troefden
daarmee vele twee literrijders af. looflijk, wat onze monteurs Ronald
Het Zandvoortse tweetal toonde Jonker en Marcel van Kampen allezich echter nog gelukkiger met het maal voor ons doen. We verloren
feit, dat het met deze klassering nu echt aanzienlijk wat vermogen door
zelfs de twaalfde plaats in het kam- die scheur in dat spruitstuk; toen zij
pioenschap inneemt.
het probleem in korte tijd hadden
verholpen, liep de Golf weer meteen
Elf concurrenten kende het en- optimaal."
thousiaste Zandvoortse tweetal deze
„Ook de banden, die we nu gekeer in hun klasse en er moest op de bruikten, voldeden beter dan die
twee klassementsproeven - een er- welke we in Eindhoven gebruikten,
van, een volledige asfalt-proef moest dank zij Lynx-Services uit Amsterdriemaal worden verreden, terwijl dam. Op de onverharde stukken
de andere met een gedeeltelijk on- hadden we gelukkig weinig last van
verharde ondergrond tweemaal het stof van eerder gestarte deelnemoest worden afgewerkt - opnieuw mers, zodat we voluit door konden
om de seconden worden gevochten. gaan. Ook de motor hoefde gelukkig
De opvallend blauw-geel gespoten weinig van dat stof te slikken, omdat
Auto & Sport-VW Golf GTI was na we deze maal filters van K & N hadde Eindhovense rallysprint geducht den gemonteerd. Die leveren nog
onder handen genomen om pech- eens wat vermogenswinst op ook.
duivels geen kans meer te geven. Im- Gelukkig kenden we verder geen
mers, in Eindhoven raakte een pech en moesten we slechts één

deelnemer in de klasse voor laten
gaan. En zeventiende algemeen, beter kan het allemaal bijna niet," aldus het tevreden tweetal aan de finish, dat nu al weer reikhalzend uitziet naar de volgende wedstrijd begin juli. Dat wordt de rallysprint van
de Stichting Rally '77, verreden in
Zandvoort. En juist voor th.uispubliek wil het fanatieke tweetal natuurlijk opnieuw de auto danig onder handen nemen. Er komt een versnellingsbak onder, die weer wat
tijdwinst moet brengen, we gaan ook
aan de motor weer het een en ander
doen en we bouwen er ook een andere uitlaat onder. Daar is allemaal nu
wel tijd voor. Hopelijk gaat er daarmee straks weer wat tijd van de
proeven-tijd af," aldus Hoekstra.

D'66 houdt
ledenvergadering
ZANDVOORT - De politieke
partij D'66, afdeling Zandyoort, houdt woensdag 31 mei
in het Gemeenschapshuis een
ledenvergadering.
Centraal thema van de vergadering die 20.00 uur begint is de behandeling van de garantiestelling voor
het circuit door de gemeenteraad
van Zandvoort. Daarnaast komen
nog twee zaken aan de orde, waaronder de komende verkiezingen voor
de Tweede Kamer, het Europees
Parlement en de gemeenteraad. Het
laatste onderwerp is 'Lokaal Referendum in Zandvoort'.

De afschuwelijke najaarsstorm
Ondanks de hulpvaardigheid van
vele staties uit Holland was het teven voor de katholieken uitermate
moeilijk. Niet dat zij op een of andere manier door de gereformeerde
kerkleden in de uitoefening van hun
godsdienst loerden benadeeld maar
omdat hetvoor hen onmogelijk was
het hoofd boven water te houden In
de 17e en 18e eeuw vertrok de ene na
de andere familie uit het dorp om
ergens anders een beter bestaan op
te bouwen. In zestig jaar was het
aantal katholieken gezakt van 171
naar 103 in 1710.

Overveen moet het er
maar bij doen
Dat was dan ook de reden dat het
kapittel in 1695 besloot de zelfstandige statie Zandvoort op te heffen.
De gemeente werd ingedeeld bij
Overveen. De kerk bleef bestaan
maar het woongedeelte werd verhuurd aan een koster, die heel weinig hoefde te betalen als hij beloofde
wat toezicht te houden en de kapelaan van Overveen, die dienst moest
doen, te ontvangen.

De

najaarsstorm

De koster, huurder van de /cerH
kwoning deed nog meer dan toezicht houden. Hij verrichtte de reparaties aan het kerkhuis en zorgde er
voor dat het zo goed mogelijk er uit
bleef zien. Hij kon echter niet beletten dat de zuid-oostenwmd steeds
weer schade toebracht aan de voorgevel. Hij was in het voor jaar van
1717 eens naar de pastoor van Overveen gestapt en had hem gezegd „U
mag deze zomer wel wat laten doen
aan de voorpui anders ben ik bang
dat we ongelukken krijgen". Maar
de pastoor, die erg zuinig ivas. keek
hem aan en zeide „Denk 7je dat het
geld ons op de rug groeit Met heel
veel moeite heb ik het voor elkaar
gekregen dat hier een kerkje staat
en er is echt niets overgebleven om
het voor Zandvoort te besteden"

door Bertus Voets
De koster beloofde er zo goed mogelijk voor te zorgen „maar," zo
voegde hi] eraan toe, „voor de gevolgen sta ik met m. De hele voorpui is door de regens van deze winter poreus geworden en daar kan
alleen een vakman wat aan doen."

De gevel stort in
De koster had mets teveel gezegd.
Toen op l september 1717 een eerste
najaarsstorm over het dorp trok,
zakte die hele voorpui in elkaar. Met
man en macht werd er gewerkt om
de Oostkant met planken dicht te
spijkeren maar het was niet mogelijk en ook niet verantwoord, om de
kerkruimte te gebruiken. Nu moest
de pastoor van Overveen wel wat
doen maar omdat hij geen geld had
om een metselaar en timmerman te
betalen stapte hij, ten einde raad,
naar het kapittel dat sinds 1645 subsidie had gegeven voor de statie
Zand voort.
De hoogeerwaarde heren keken,
voordat ze het besluit namen nog
eens de overeenkomst van 1645
door Daar stond in dat men elk jaar
zestig gulden zou geven voor de zielzorg in Zandvoort en dat, in zeer
uitzonderlijke gevallen, men nog
een extra beroep kon doen op de kas
van het kapittel. „Dit is nu zo'n buitengewoon geval," werd er door de
voorzitter gezegd, „en daarom stel
ik voor dat wij de volledige kosten
van de restauratie zullen betalen "

van de katholieke gemeente wisten
heel goed luat de hoge heren in
Haarlem wilden. Ze lieten alles door
mensen uit het dorp op knappen en
omdat men medelijden had werd er
een hele nieuwe gevel voor de kerk
gezet voor nog geen honderd gulden. De heren prezen de vertegenwoordigers van de Zanvoortse gemeente omdat ze met overleg te
werk waren gegaan. Er werden honderd gulden aan de bestuurders uitbetaald om de kosten te dekken
Men gaf dit niet aan de pastoor
van Overveen omdat men bang was
dat er anders wat aan de strijkstok
bleef hangen, maar wel werd aan de
pastoor de boodschap gestuurd
„sine sequela" wat zoveel betekent
als in het vervolg moet dat met
meer voorkomen. Het onderhoud
immers is een zaak die niet alleen
de twee vertegenwoordigers van de
gemeente maar vooral ook de pastoor aan Overveen aanging Hij
moest er voortaan beter op letten

Onderhoud is duur

Hoewel het aantrekken van vakmensen m die dagen zeer goedkoop
was, was men, vooral in de achttiende eeuw, zeer zuinig met de verzorgmg van het onderhoud Ook de
pastoor van Overveen, die de opdracht had gekregen om ook voor
Zandvoort goed te zorgen, het alles
maar aan de koster over en de twee
kerkmeesters durfden daar moeilijk
tegenin te gaan. Men kon nu eenmaal aan de pastoor van Overveen
met duidelijk maken dat een huis
aan de zee veel meer onderhoud noDe heren zijn slim
dig had dan een huis op het land
Plet kapittel dat vroeger met zo
Er werd geen vast bedrag aan Zandvoort gegeven Ze moesten daar veel gezag handelde, had haar mmaar een goedkope timmerman en vloed verloren en was nu alleen
metselaar vinden, die echt bereid maar goed om arme staties te helwaren om de katholieken te helpen pen. Maar zelf initiatief nemen, dat
en het kon hen niet schelen of ze kon niet meer en zo raakte de kerk
katholiek waren of lid van de gere- weer achterop eii wel zo erg dat 10
formeerde gemeente. Als ze het mei 179S de hele zaak in elkaar
maar voor een zacht prijsje deden. stortte Maar toen hielp de staat de
De twee verantwoordelijke leden onfortuinlijke statie een handje.
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Per l juni te huur ZOMER
HUISJE m Centr Zandvoort
voor 1 pers eigen k d t
ƒ500 p m all m Tel 15733
Schoonmaakbedrijf

Heb jij je MAVO diploma op zak (LBO op
C-niveau mag ook) maar weet je nog niet wat
je verder wilt gaan doen9 Dan hebben wij een
goed idee Je kan namelijk bij ons komen
werken als

Het Flevohuis is een verpleeghuis m
Amsterdam Er worden oudere mensen verzorgd die niet meer op eigen benen kunnen
staan Voor de verzorging van deze mensen
zoeken wij jongeren die de opleiding ziekenverzorgende willen volgen Gedurende de
eerste 7 maanden (de beroepsvoorbereidende
periode) ontvang je een zakgeld van f 395 - per
maand Daarna vervolg je de opleiding in de
praktijk Je verdient dan vaak meer dan het
minimum jeugdloon
Ben je tussen de 16 en 20 jaar oud dan ben je
welkom m september
Voor informatie en/of sollicitatie kun je bellen
met mevrouw M Borgart 020-5607868 of kun
je een brief sturen naar
Afdeling Personeelszaken van het Flevohuis
Kramatweg 20a, 1095 JP Amsterdam

Micro advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergroot
ten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ O 36 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1700 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507 17166 of 02977
28411 of afgeven/zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplem 2 2042 JM Zand
voort
• Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70 1421 AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogplijk in de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad Badhoevese/Slotense Courant
Wij sturen je dan een informatiepakket en een
Zwanenburgse/Halfwegse Courant Hoofddorps/Venne
uitnodiging voor een gesprek
per Nieuwsblad Amstelveens Weekblad Uithoornse Cou
rant De Ronde Vener Aalsmeerder Courant Buitenvel
dertse Courant Diemer Courant De Nieuwe Bijlmer
/Nieuwsblad Gaasperdam alle edities van het Amster
dams Stadsblad Nieuwsblad De Purmer De Zaanse Ge
zinsbode De Nieuwe Weesper en alle bijbehorende
advertentie edities
ƒ 6 01 per millimeter
verzorgingscentrum
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
» Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie
combinaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kanto
ren verkrijgbaar
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
20 MEI OPEN DAG
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
• BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers AUTORIJ INSTRUCTEUR worden en al na 4 maanden les
9
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten geven Dat kan' Pak je kans bij MICHEL Opleidingen via
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor onze spoedcursus Geheel mondeling en gebruikmakend van
de nieuwste lesmethodes Onze jubileum aanbieding voorde
wordt ƒ 3 00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro advertentie combinatie Z telefo spoedcursus is slechts ƒ 1250 Cursusaanvang 23 mei Bel
nisch opgeven tel 020 562 6271 (dit nummer is niet voor nu MICHEL voor deze speciale aanbieding Tel 020 85 30 57
KOM NAAR DE OPEN DAG GRATIS PROEFLES"
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
GRATIS
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
Wonmggids van Zandvoort
in
dezelfde week
v
'oor de betalma ontvangt u een acceptgirokaart

FLEVOHUIS

Dringend pleegadressen gezocht'

ra

NVM

Tel 02507-12614

WAKELAAR
Wij zoeken pleeg en opvangadressen voor jongeren v a 10jr
tm 17 jr Fin verg ondersteuning zijn geregeld Iets voor u
misschien7 U kunt contact opnemen met Freddy Douwes * Aangeb Queen Ann bank
Te koop
Centrale voor Pleegzorg NH/Utrecht tel 020 461 461
stel in perfecte staat Tel na HOEKBANK blauwgrijs ve
19 uur 13863
lours + MERGELLANDTAFEL
Michel Opleidingen houdt Open Dag
* Anja en Theo van harte ƒ750 Tel 020418455
zaterdag 20 mei van 10 tot 14 uur
gefeliciteerd met jullie zoon
Jan Pieter Heijestraat 144 Amsterdam
Cor en Nieki
Gratis en vrijblijvende proefles en/of informatiegesprek

radio
stiphout

Autoverzekering
r

D SAR
PHATI

VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507 14534

Rep. audio - video huishoud.app.

Broodje Burger
Veipluqttuis i u » di gemeente A m s l i r d a m

Wil jij straks
ziekenverzorg(st)er
worden?
In september start m het verpleeghuis
Dr Sarphatihuis een opleiding daarvoor
Als |e tussen de 17 en 21 ]aar bent en een
diploma MAVO/LBO hebt dan kan ]e
tot deze opleiding worden toegelaten
Het is een opleiding die bestaat uit
werken en leren voor een wettelijk erkend
diploma en tj|dens de
opleiding verdien ie al een goed salaris
Wi| willen ie graag meer informatie geven of
uitnodigen voor een gesprek
Bt / ot schrtil naar
Dr Sarphatihitis

f\liiilinit Pcrsiiufi Is d / 1 M
Ri'iltrsstriiul 2 oio ui. Amsttriiam
Te leloon 020 26-jiis llsl 328!

verzorgt HET HELE JAAR
door * lunchpakketten
* borrelhapjes
* salades enz
Belt u voor informatie of haal
vrijblijvend de folder in onze
winkel
* Concert Zandvoorts Man
nenkoor zaterdag 17 junu 8
uur Herv Kerk Zandvoort
GROTE VERZAMELBEURS
zondag 21 mei a s
JAAP EDENHAL Kruislaan
Amsterdam O van 10 17 uur
Tramlijn 9 buslijn 8 Verzame
lingen op elk gebied o a
munten postzegels ansicht
kaarten curiosa enz enz
Ned Ver De Verzamelaar
Tel 020423519
T k TEN CATE SURFPLANK
C36 met toebehoren
Tel 029084943
ZAAN ESCORT
ƒ 175 p u 075 172123 Meis
jes gevr in A dam/Zaanstad

Thorbeckestraat 15

Fnedhoffplein 10
voor uw gebouwen
2042 BN Zandvoort
en kantoren
Tel. 02507-12773
Tel 02507 18546
* Sinterklaas is niet voor niks
in Spanje gaan wonen Heer J van Campen & Zn
ma zo nieti NVH afd Zand
sleutelservice
voort
Nu
ook autosleutels
TE KOOP
op code
Zanussi koelkast ƒ 75 4 pits
gasstel ƒ 50 vaatwasser ƒ 75
Corn Slegersstraat 2
eetk tafel + stoelen ƒ 150 uit
bij het postkantoor
schuif wandmeubel palis
Tel 02507 15449
sander/alummium ƒ350 sa
lontafel marmer/koper rond * Lieve opa van harte gefel
ƒ150 kroon Italiaans ƒ75 met uw 75ste verjaardag en
nog heel veel gelukkige jaren
Alles prima Tel 17168
Monique Erwin Jannie Char
Te koop 4 nieuwe MICHELIN ly (Jan) en de rest v d familie
banden 175/70 R 13 MXL
Lijsten op maat
500 km gelopen ƒ350 Tel
13396
bij
* Te koop brommer Peugeot
Foto
Boomgaard
103 ZT klein mankement
ƒ 200 Tel 02507 14839
Grote Krocht 26
* Te koop elek vleessnijma
Tel 13529
chine Krupps z g a n ƒ 50
*
19
mei
wordt n feestelijke
Tel 13091
dag Dan is t 75 jaar geleden
* Te koop gevraagd 1 a 2 dat pa m z n wiegje lag Van
kub schelpen De Reus tel harte gefeliciteerd An
12082
* Pa en Opie heel hartelijke
* Te koop gevraagd duiven gefeliciteerd met uw 75ste
til op paal Tel 18968
Jannie Piet Henk en Rebec
* Te koop mahonie lage ca
tafel kantelblad mahonie sa
lonkast Tel 13523
Te koop Nortgo VOORDEUR
gelakt merbau 85x200 ƒ 100
moderne EETTAFEL wit/
chroom 90x170 ƒ 150 3
BARKRUKKEN
modern
wit/chroom ƒ285 Tel 15635
Te koop STACARAVAN op
mooie pi Z Veluwe veel ex
1 film
tra s o a str water en toilet
seiz 89 betaald vr pr ƒ 6500
Tel 17181
5 films
TENNIS
Nog enkele uren vrij
Inl mevr Sebregts
tel 0250714273
T k aangeb 2+3zits leren
Foto Boomgaard
bankstel kleur crème/beige
ook voor
z g a n nw pr ƒ 6000 nu
portretfoto s
ƒ1750 Tel 0250715626
pasfoto s
* T k filmcamera 8 mm Fu
receptiefoto s
jica P400 z g a n Prijs ƒ 150
groepsfoto s aan huis
Tel 13868
Grote Krocht 26
Tel 13529
* T k gevraagd kinderledi
kant m hoogte verstelbaar + * Gevr 1 ocht om de 14
tweeling Kinderwagen
Tel dagen flinke interieurverzorg
19147 of 13226
ster Tel 02507 16136 na 20
* T k nieuw kattenluikje uur
ƒ 10 Cultureel Centrum tel * Gevr zelfst hulp voor 1
16924
ochtend p w Tel 12932 of
* T k Nordmende kleuren 15626
t v met afstandsbediemg 56 * Gezocht lieve jonge oppas
cm i z g s t ƒ250 Tel 18667 voor 9 mnd oude baby voor
* T k Pro Custom wave ± 3 ochtenden per week Tel
board l 253 br 53 orig 02507 15626
design of ruilen tegen Tiga
Slalom/F2 Slalom Tel 02507
13193
1e behandeling AFSLANKEN
* T k stevige keukentafel
Bel onze consulente
met afneembare poten ƒ 25
tel 14866
opklapbare tuintafel ƒ10 * Help de Polen Stuur eens
wand toilettafel met spiegel een voedselpakket1 Geen
en 2 laden ƒ10 Tel 17405 adres7 Dat hebben wij voor u'
T k a HONDA CB 750 bj 75 Inl tel 029075235
39000 km redelijke staat * Hoera een zoon1 Anja en
Vrpr ƒ1100 Tel 13262
Theo van harte gefeliciteerd
* T k a manou salontafel Je collega s
met glazen plaat en lektuur * Hoera Sandra is weer m t
bak mt 90x90 cm prijs ƒ 100 land met iets aan haar hand
Tel 02507 15626
Jij kan zeggen waauw1 Maar
Sandra zegt dan chauw Veel
VERENIGINGSGEBOUW
liefs van je vrienden
De Krocht
* Informatie en bezwaar
Grote Krocht 41 Zandvoort schriften tegen flat op Zwarte
tel 02507 15705 18812 voor Veld (bij busbaan) te verknj
BRUILOFTEN RECEPTIES gen via tel 14843 17677
KOFFIETAFELS
* Verloren op 7 mei gouden J van Campen & Zn
voor al uw
schakelarmband met 3 bedel
tjes Tegen beloning terug te
schoenreparaties
bezorqen Tel 14957
Corn Slegersstraat 2
Voor trouwfoto's
bij het postkantoor
Tel 02507 15449
Foto Boomgaard

Cor n. Slegersstraat 2 B
Tel. 02507-12070

25,-p. week
Verhuur Movie-boxén

Gratis

Zandvoor
Tel. 02507-13378
. t.o. casino
HEDEN INBRENG van goede
ren v d veiling van mei
VEILINGGEBOUW AMSTEL
VEEN Frans Halslaan 33
A veen
Tel
020 473004
s Maandags gesloten)
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland Bel
voor gratis infoboek 020
665 7658 Inruil en fin mog.

Pension „Poes"
Het logeeradres voor verwen
de katten'Tel 020 950618
COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste mo
dellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken ook
veranderwerk Voor alle leef
tijdsgroepen en maten
Tel 02507 17370

SNOWWHITE
glazenwassen]
Tel 02507-17935

Grote Krocht 26
Tel 13529

Bob Schmidt

* Wat zijn Hans zijn wensen
als hij weer gaat forensen7
* Welke dierenvriendin heeft
voor mijn ongelukkige moe
derpoes jong kwijt 10 dagen
oud nog zogend katertje7
Liefst rood Tel 17405
* Wieheeftervoorverzame
laar nog fietsbelastmgplaat
jes? S v p bellen naar 14833
of 16924
* Wie kan mij helpen aan
foto s van Zandvoorts Mu
Voorbeeld
ziekkapel voor het samenstel
T e
k o 0 P b r u i d S 1 a P 0 n , mt
len van een fotoboek9 S v d
*
1 e u k e Bos tel 16438
m0 d
s a 1 0 n t a 1e 1 ,
3 8
T e 1
0 2 0 - 111
r i e t en s t o e 1
* Wie wil meebouwen aan
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN nwe projecten v d Bomschui
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300 ten Bouwclub zoals raadhuis
vuurboet en maquette Oud
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH Zandvoort Inl tel 14632
WORDEN OPGEGEVEN
* Wie wil mij 3 uurtjes p w
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT helpen m de huish ? Tel
16275
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN
* Wilt u wat meer weten over
de Verg Vrouwen van Nu9
Vraag eens een maandblad
aan of informeer via tel nr
14462"
WONINGRÜIL Aangeb m
Heerhugowaard
eengez
won 5 kam badk hgb +
douche voort 3x3 m achtert
18lx8br schuur3x3m c v
vrij uitz bosr orng winkels
op loopafst huur ƒ 325 p m
Gevr 3 a 4 kam flat m Zand
voort Tel 0220742518
ZEER ERVAREN SCHILDER
heeft nog tijd over
Tel voor info 02507 14177
30
* Zondag 21 mei is onze
korte stop
Wendy van
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) g Gemert jarig11 Wendy harte
met vermelding van uw postcode naar ons kantoor !lijk gefeliciteerd Floris Vis/
Centrale Orderafdeling Weekmedia
l Softballteam
Postbus 122 1000 AC Amsterdam
|
Zou er nou niemand zijn die
ook een gezellige vriendin
zoekt7 Ben vrouw van 46 jr
Of afgeven bij
Reageer toch eens1 Br o nr
798
76464 bur v d blad
l

5 REGELS^j m GRATIS

-/MICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander huisraad te koop'' Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere leHer punt komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord punt of komma een vakje vrij
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen zoals het
voorbeeld aangeeft

^

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 1330 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag

g

Naam
Adres
Telefoon ^
Postcode

Plaats

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
2041 JM Zandvoort

gediplomeerd
hondentnmster

De Witte Tornado

Leerling ziekenverzorgende

makelaars o.g.

Ellen Cats

l TV REPARATIE EN VIDEO
24 UURS SERVICE
l
Vnjbl prijsopgave geen voor
l njkosten Evt direct bij u thuis
,J gerepareerd Tel 020 962603

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
Uw film op video ƒ 1 75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek
Diverse AROLA 4 WELIGE
INVALIDENWAGENS in goe
de staat rijden 40 km p u
v a ƒ4500 Inl 0206681168
Tuincentrum biedt zich aan
aanleg bestrating en alle
hekwerk Tevens onderhoud
Vrijblijvend prijsopgave Le
vering alle materialen Tel
023 390815/371443 na 18 uur
• Uw rubneksadvertentiè
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven Zie voor
adres en/of telefoonnummer
de colofon in deze krant
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr 7 - Zandvoort
Tel 02507-12327
uw adres voor

Gom Schoonhouden bv
zoekt voor haar object te Zandvoort een

PART-TIME
OBJECTLEIDER m/v
voor 2 dagen per week (maandag en vrijdag)
De werktijden zijn van 10 00 15 00 uur
De objectleider controleert de schoonmaakwerkzaam
heden plant de personeelsbezetting en geeft leiding
aan het uitvoerend personeel onderhoudt contacten
met opdrachtgevers controleert het materiaalgebruik
en verbruik en dient genegen te zijn zelf mee te werken indien noodzakelijk
Voor deze functie denken wij aan een kandidaat die
ervaring heeft m de schoonmaak (liefst als
objectleider/voorman) m bezit is van rijbewijs BE en
ouder is dan 23 jaar
Heeft u interesse m deze afwisselende baan dan kunt
u uw schriftelijke sollicitatie sturen naar ons
vestigingskantoor Tussen Meer 302 1069 EA
Amsterdam
Telefonisch reageren kan ook op nr 020 104848

BARON

Autoverhuur BV
Als u zonder auto bent kunt u nu al bij

FLINTERMAN
m Bentveld een auto huren
v.a. ƒ 27,50 excl. BTW p. dag
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
1

Ook verhuur Chrysler Voyager

Verhuur 9-pers bus, kinderzitjes
Boek nu voor de zomervakantie
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,

INGWERSEN &
HELMIG

Heemstede, Overveen, Zwanenburg

ADVOCATEN EN PROCUREURS

en Bentveld

SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON 023 261230
TELEFAX 023 274785

Bel 7 dagen per week

BARON
HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO

Autoverhuur BV
Paul Krugerkade 10
(t.o. Vomar bij Spaarne)
Haarlem. Tel. 023-270434

kdverteer m de krant

AUTORIJSCHOOL

KZANDVOORT
HOGEWEG 67

02507-18703

EIG E W NEHLS

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1 Zandvoort - Tel. 17093

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN

l

ZOMERPLANTEN

l

OOK NAAR MAAT

|

Groot assortiment

|

veilinggebouw

geraniums hang en staand
Oostenrijkse hang-geraniums
\
Gelegenheid voor het zelf
l
| opvullen van uw plantenbakken |

de witte zwaan

Inboedelveiling
voor juni kunnen
goeaeren dagelijks

worden ingebracht
of afgehaald

Wij zijn geopend
van 1000 - 1800
uur

Fa. Waterdrinker
Tel 12164

Div. Bloembakken Roodsteen - Plastic en
Grieks Aardewerk
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

DONDERDAG 18 MEI 1989

/ÉÊEKMEDIA 16-17-27-30
. .-

AUDI
HI 100 GL. M 78. APK. Rijdt
Una/950. Tel. 02990-37825.
5Ó~S 2.3 1/87 LPG ƒ32.500
Autobedrijf HANS MAFAIT
02940-13044

*,jg bijz. omst. AUDI 80
mé<

.TI.

24/25/26/27 mei GROOT
OCCASIONSPEKTAKEL
MAXIS MUIDEN
Audi 100CD, 1982, luxe uitv.,
zilvergrijs,
vr.pr.
ƒ 5500.
020-420187.

esel, juli '88, ombouw '90, AUTO MAAS B. V., officieel
Seat-dealer biedt aan:
compl., 27.000 km. nw.pr.
Audi 100 cc 2.3 aut., div. opties
49000 vr.pr. ƒ36000.
'87. Tel. 02977-24320.
04192-17686.

Sarage Davidson, off. Austin Rover dealer
alle occasions - volledige garanties - v.a. ƒ 2000.
020-361698/370793. APK Keuringsstation
AUTOBEDRIJF RECORD
JSTIN Metro Surf 1986, met.
AMSTERDAM
v slechts 22.000 km. geloMG MG MG MG MG
>n ƒ9950. Tel. 02982-1212.
MG Metro 1300, bj. '85, rood,
g g. 1464.
52.000 km, prijs ƒ 11.250.
JSTIN Metro Surf 1985, rood, MG Metro Turbo, bj. '84, wit,
achtige auto ƒ 8250.
59.000 km, prijs ƒ9500. Uiter02982-1212/1464
aard met gar. Duivendrechtsekade 75-77, A'dam: 020-949266
AUTOBEDRIJF RECORD
Austin-Rover Dealer.
AMSTERDAM
AUTOBEDRIJF RECORD
ver2600Saut. B.j.'83, goud
AMSTERDAM
500km. met garantie!!!!
iver 2600S B.j.'85, 94.ÖÖOkm. Austin Maestro 1300 Oase. B.j.
'87, 10.000km. rood. div. exver In zeer goede staat.
tra's ƒ 17.500 met 1 jr. gar.
wer 3500 Vandenpias. '85
SOOkm. blauw, met garantie. Metro Van (grijs kent.) B.j.'SS
,ver 3500 Vitesse. B.j. '86 6200km. echte stand, ƒ5750.
75-77,
OOOkm. blauw met LPG inst. Duivendrechtsekade
iver 213SE B.j.'87 zilver Tel. 020-949266. Austin Rover
Dealer. Gevr. ter inruil Mini's,
000, Nw.type Als nieuw,
nvendrechtsekade
75-77, Metro's. SUPERPRIJZEN.
020-949266. Austin Rover
24/25/26/27 mei GROOT
aler. Ook div. nieuwe en
OCCASIONSPEKTAKEL
fno auto's in voorraad.
MAXIS MUIDEN

BMW
MW316.LPG. Sportv.B.j. '85. Zeer rnooie BMW 323 l 1/84
kleur robd 60.000 km ƒ21.500
>gst. ƒ15.950. Inruil moq.
BMW 316, LPG, 8-'87, ƒ 26.500.
el 02990-37825.
Autobedrijf HANS MAFAIT
vlW 518. Bouwjaar '77, APK.
02940-13044
idt prima. ƒ950.
AUTOMAAT
il 02990-37825.
525 l, 1/86, gr. metall., 120.600
M 324 D, 4-drs. Aut., 4-'86, km., st, bekr., FM radio.
M 318i Aut., stuurbekr., 71 BMW315LPG,6-'82. BMW
OFF. FORDDEALER
02 Baur, 6-74.
v.
Kalmthout
& v. Niel
BEREBEIT 020-6627777,
'Marktplein 13-29, 2132 DA
2e Pinksterdag geopend.
Hoofddorp, inl.: 02503-13441.
WV 316. Blauw, w.w.glas.
BMW 5 serie B 7 Turbo Alpina.
85. Schellingwoude BV,
Nw motor. 76. 2 j. gar. Schel. 020-323600.
lingwoude BV, 020-323600.
JIW 316. Zeer mooi. Goed en BMW 5181, bj. '85, blauw met.
af 6-'82. 120.000km. Kleur LPG, schadevrij, ƒ 15.950.
epgroen. Pr. ƒ 8.750. Tel. na Tel. 020-716280.
00 uur 02946-5045.
T.k.a. van part. BMW 315, sept.
320 autom. '82, D.grijs- '82, APK, wit, perfecte staat,
etal.
Sportvelg.
enz. inzage
boekje
onderhoud
ƒ 5.950. Tel. 02907-4222.
ƒ7450. Tel. 02513-12291.
M 320-6, zwart. Dec. '80.
24/25/26/27 mei GROOT
tS-velgen.
l.z.g.st.
APK
OCCASIONSPEKTAKEL
,"89. ƒ 5500. 023-277609.
MAXIS MUIDEN

Chevrolet
Importeur. Globe Master Van
evrolet/Dodge Chassis, grijs en geel kentekenbewijs, uit voorad leverbaar. Bel voor info: 04404-1888, telefax: 04404-2048.
evrolet Piek Up 8 cil., dsl.
otsdale. '82. 2 j. gar. Schelgwoude BV, 020-323600.
mooie Chev. Malibu Clasm.'80,APKtot2-'90/3000.
020-963328.

24/25/26/27 mei GROOT
OCCASIONSPEKTAKEL
MAXIS MUIDEN
• Al voor ƒ 12,50 kunt u uw
auto
aanbieden in „SHOWROOM"

Chrysler
kunt beter MORGEN al instappen
CHRYSLER ES2. 5L inj.
sp LEASING ƒ929,-, 20.000 km/ 4 j.
A'dam. 124876, de Auto-Lease-Lijn van MOTORMEYER,
l/ERTOOM 116-126 A'DAM-W. *
itobedr. ZEIJINGA voor uw
irysler, Wieger Bruinlaan 73,
hoorn. Info: 02975-61212.

24/25/26/27 mei GROOT
OCCASIONSPEKTAKEL
MAXIS MUIDEN

,'OVPHsl-

... ,-ï»,-«O.

Mazda
Met lichte beschadiging- 626
1.6 LX Coupé, LPG, 12-'86
BEREBEIT 020-6627777,
2e Pmksterdag geopend

12-

'•75;

«e-

' 1.3
iERRA S, bj. '86, üwail
'"«a», 4?

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
BX 16 TRS 1984, zilveren me- Regata 100 S, 2-'86 ƒ 13.250.
tallic, 10.000 km, hele mooie Regata 85 S, 7-'86 ƒ 13.250
uitv., pr. ƒ95.00. 02979-82739. Uno 60 S, 3 drs., 3-'87/ 12.750
Uno 45, 3 drs, 10-'87 ƒ 13.750
BX 1.9 GT 4/85 ƒ 16.750
Uno 60, 5 drs, 4-'86 ƒ11.250
Autobedrijf HANS MAFAIT
Panda 1000 CL, 3-'87/ 9.750
02940-13044
Panda 1000 CL, 9-'86/ 9.250
Citroen BXX 10 FRD M '84. Nw Panda 750 L, 6-'86 ƒ 8.750
APK. l.z.g st. ƒ 9950. Inr. gar. Panda 34, 1-'86
ƒ 7.750
mog. Tel. 02990-37825.
Panda 34, 1-'85
ƒ 7.250
ƒ 5.250
2 CV 6-Charleston, '81, i.g.st., Panda 45, 6-'83
ƒ 8.750
enige schade aan spatb., APK Ritmo 3 drs., 1-'86
Autobedrijf Kopyman,
6-'89, ƒ950. 02990-34065.
Demmerik 26, Vinkeveen.
AANBIEDING! Veerbollen op Tel. 02972-1285.
druk brengen bij de Citroenspecialist in Zaanstad, compl. RITMO 70S, 5-d., m'84 Ipg zilv.v.a. ƒ 120, met 1 jaar garantie. met., moet aan gewerkt worVraag tevens naar onze inruil- den ƒ2950 APC 020-791144
auto's: 075-281193/353788.
T.k. Rat 127 Sport 75.
Autobedr. ZEIJINGA uw dea- B.j. eind '83. T.e.a.b.
ler. Wieger-Bruinlaan 73, Uit- Mooie auto. Tel. 02503-35856.
hoorn. Info: 02975-61212.
T.k. FIAT PANORAMA
Citroen CX 2500 D okt. '80 motorisch 100%, gaat weg wegens zaakauto, APK feb. '90,
Vr.pr. ƒ 2.200. Tel. 020-328995.
Citroen Visa Super E, bijna '83,
nieuwe APK, rood, 71.000 km,
i.g.st., ƒ2475. 020-149352.
KNAP off. Citroen DEALER NH
Visa 11 RE, wit '85 . .ƒ 8.250
Visa 11 RE, rood, '84.ƒ 6.250
Visa Super, wit, '83 . .ƒ 4.500
Visa 11 RE, blauw, '83./ 4.900
2 CV Club, blauw, '85.ƒ 6.400
Axel 1100, rood, '89 .ƒ11.500
Axel 1100, rood, '85 .ƒ 4.700
BX 14, beige, '86 .. .ƒ 13.750
BX 14 E, rood, '86 . .ƒ 14.250
BX19TRS, groen, '88.ƒ 28.750
BX diesel, beige, '86 .ƒ 15.900
Resta, 1.1, 2.000 km.
'89
ƒ 17.250
Paltrokstraat 17 Zaandam
075-178051.3 Mnd. Bovag gar.
Mooie, schadevrije BX 16 TRS,
'84, bord. rood, 87.000 km.,
LPG, rad./cass„ APK 7-'89,
ƒ8950. Na 17 uur 020-274579.

IJsselgarage FIAT SPECIALIST Taunus 2.0 L, 5-drs. combi, m Te koop mooie Ford Fiesta de
Biedt aan: Panda's en Uno's '82, APK t/m 4-'90, orig. 1eeig. luxe '85, APK gek., 38.000,
v.a. '84 t/m '87 met Bovag gar. ƒ3950. 020-851020/410063.
goed onderhouden, vaste prijs
Uselstraat 69-73 bij Churchillln.
ƒ9500. Tel 020-138877 of
TE KOOP AANGEBODEN
nw. zuid. Tel: 020-6624729.
6627884, zien is kopen.
van eerste eigenaar
PANDA 1000S meest luxe uitv.,
T.k
Ford Escort Laser 9-'84.
FORD ESCORT 1100 L.
eind '87, zilv.grijs met., nw.st.
70 000 km. apk '90. Hele mooie
Km-stand 38.700
ƒ 9950. ingeruild bij SEAT Autoauto ƒ 7000 Tel. 02975-68632.
Kleur lichtblauw metallic
centrum APC, 2e Schinkelstr.
5-versnellingsbak.
T.k. Ford Escort 1.3 L. groen
18-28, A'dam, 020-791144/
Goed onderhouden
metall. B.j '85. LPG. Pr.f 11.000
711635.
- APK gekeurd.
Tel. 020-962117.
Bouwjaar juli 1984.
Ford Granada 2.3 LPG M '81.
Panda 34 3-'85
ƒ 5.950
Vraagprijs ƒ9.150
Prima auto. ƒ 2950 Inruil mog.
Panda 750 L 5-'86
ƒ 8.250
Inl. tel: 020-449136 of 5622796. Tel. 02990-37825.
Panda 750 CL 8-'87 ƒ 10.250
Panda 4x4 3-'86
ƒ 14.950 Te koop Ford Taunus 1.6, bj. 2x Ford Fiesta '80-'81. 1100L,
Panda 45 CL 8-'85 ƒ 6.750 1980, LPG, met. bruin, vr.pr. groen en bruin. Mooie auto's.
Uno4510-'86
ƒ11.250 ƒ 1400,-. 020-990233
Zien is kopen. Tel. 02976-495.
Uno 45 Rre 1-'87
ƒ 13.950
Ford
Escort
Laser,
LPG.
Bj.'86.
Uno60S3-'86
ƒ12.250
BRAVO
Ritmo 60 L 3-'87
ƒ 13.500 Nw APK. ƒ9950. Inruil gar. ESCORT 1400 BRAVO 3-DRS
mog.
Tel.
02990-37825.
Tipo 1-4 DGT 6-'88 ƒ23.750
Mei 1988, 27.600 km. Grijs meCroma Turbo diesel
tallic, sportvelgen, spoiler achFord
Escort
1.3
L
M
'82.
aug. 1983.
1-'87
ƒ32.500
ter 175/70 x 13 banden,
Stationcar.
Puntgaaf,
ƒ5950.
Autobedrijf CASPARUS B.V.
Tel. 075-281400.
FM-radio.
Inruil
mog.
Tel.
02990-37825,
Casparuslaan 1 Weesp
T.k. Panda 750 L Rre (Carara)
Tel. 02940-15108
OFF. FORDDEALER
Ford Resta M '84. Nw APK.
wit, b.j. 7-'87, 13.000 km.
Tel. 02903-3094.
Panda 34 6-'86
ƒ 8.800 Punt gaaf ƒ5950. Inruil gar. v. Kalmthout & v. Niel
mog. Tel. 02990-37825.
Marktplein 13-29, 2132 DA
T.k.a. Fiat PANDA 750L (Rre} Autobedrijf DICK MUHL B.V.
Tel. 02940-18200.
Hoofddorp. Inl. 02503-13441.
met veel access., okt. '86,
T.k. in opdracht v. cliënt Sierra
km.st. 12.000, pr. st., APK keu- Panda 45 S, beige, m '82, APK 1.6 L, LPG, mei '86, ƒ14500.
24/25/26/27 mei GROOT
ring in prijs inbegr. ƒ 8400. Tel. t/m 5-'90, in perf. st. Prijs
BEREBEIT 020-6627777,
OCCASIONSPEKTAKEL
020-6643347 na 19 u.
ƒ3750. 020-851020/410063.
2e Pinksterdag geopend.
MAXIS MUIDEN
Uno 60 S, bj. '88, ƒ 13.500
Wij
hebben
weer
div.
UNO's
LADA POHL
ingeruild tegen scherpe pnjFSO
020-924469.
zen! Kom snel en doe uw voorUNO Carrara 60 S, '87, deel bij SEAT AUTOCENTRUM
ƒ 13.800, REGATA 70 '86 met APC,
2e Schinkelstr. 18-28,
Autobedrijf Hagenaar BV
gas, met. blauw ƒ 10.500, UNO A'dam, 020-791144/711635.
diesel 5 d. luxe met. blauw
ƒ 12.500, PANDA 1000 Super, PANDA duurste uitv. '86, APK
Schinkelkade 26-29 Amsterdam
'87, ƒ 10.900, UNO 45 Rre, '87, t/m 5-'90, zwart. Pr. ƒ 7950. Tel.
Telefoon 020-71 34 57
ƒ 11.900, PANDA 1000 CL'87 020-851020/410063.
zwart ƒ10.500. Rat dealer D.
Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- incl. BTW
24/25/26/27
mei
GROOT
van der Wal B.V., WeteringU kunt ook terecht voor occasions
OCCASIONSPEKTAKEL
straat 2, 1431 BC Aalsmeer.
24/25/26/27 mei GROOT
MAXIS MUIDEN
Tel. 02977 - 25230.
OCCASIONSPEKTAKEL
MAXIS MUIDEN

Auto make-up

Te koop 2 CV 6 Citroen loop/
sloop. Geen APK '81. Vr.pr. Uw auto in showroom conditie, zowel buitenzijde als interieur
waarbij de motorruimte niet wordt vergeten, alles afgerond met
ƒ400. Tel. 020-172362.
onze SPECIALE LDS (lakbescherming) behandeling. Prijs v.a.
T.k. CITROEN BX GT 1985, ƒ125 ex BTW. Bel voor een afspraak Auto Direkt, tel.
mooie sportieve wagen, km 020-851020/410063.
55400, boordcomputer, stuurbekrachtiging, elektrische
ramen, centrale vergrendeling
en div. extra's. Prijs ƒ 13.500.
Inl. na 19.30 u. tel. 075-282513.

ivan Amsterdam b.v.

T.k. Citroen Dyane, b.j. '80,
i.g.st. APK 06/'89, ƒ975. Tel.
020-931884. na 18.00 uur.
T.k. Citroen Visa 11 RE, b.j.'85,
km.st. 70.000. Vr.pr. ƒ 7500.
Tel. 075-215460.
T.k. v. part. Citroen BX 14,
1985, LPG, APK-gekeurd, trekhaak, grijs metal. 02526-87651.
24/25/26/27 mei GROOT
OCCASIONSPEKTAKEL
MAXIS MUIDEN

DAF
OLDTIMER QAF 33, wit, puntgaaf, APKL aste prijs ƒ 2.500.
Tel. 02968193406.

Importeur MVS - Dealer van Chrysler, Dodge en; eep.
Verkoop & Service van Mercedes Benz.'

De grootste FIAT dealer voor Amsterdam en omstreken
voor uw nieuwe en gebruikte FIAT
* eigen schade afdeling
* Zaterdag geopend voor Rapido service en voor al uw onderdelen
van 10.00-14.00 uur ,

BHESO

aaan

van der Madeweg 28
bij metrostation Duivendrecht /de Makro
Amsterdam tel. 020 - 93 46 84
vrijdagavond koopavond

GARANTIE TOT ZEKERHEID
Ford

Resta 1.1 U l X Automaat anthr.
grijs met. 1988.
Escort 1.1 Laser wit 1985.
Escort 1.3 C rood 1986.
Escort 1.3 Laser l.blauw 1985.
Jto Leaselijn: 020-1 l 22 33, Overtoom 116 126, 1054 HM Amsterdam. Escort 1.6 CL 5 drs.l.groen met.
1987. Orion 1.6 Laser blauw
Telefoon 020 12 48 76. 5 lijnen
1985. Orion 1.6 Laser Diesel
grijs met. 1987. Sierra 1.6 Laser
bruin met. 1986. Sierra 2.0
24/25/26/27 mei GROOT
Laser blauw 1986. Sierra 2.0
OCCASIONSPEKTAKEL
GL 5 drs. grijs met. 1985.
MAXIS MUIDEN
Sierra 2.0 Laser Stationcar,
1.6RS, 6-'86. BX1.4RE, 9- AXEL 1.1 '88 orig. 3600 km!!
blauw met. 1986. Granada 2.0
BX 1.4, LPG (klein defect), dus gewoon als nw., vr.pr.
L stationcar blauw 1985.
ƒ9750,- ingeruild bij SEAT Au35 2CV 6 Club, 3-'83.
Allen met een jaar volledige gatocentrum APC, 2e Schinkelstr.
BEREBEIT 020-6627777,
AUTO GUIT
18-28, A'dam, 020-791144.
2e Pinksterdag geopend.
Daihatsu-dealer, ruime keuze rantie.
in nw. en gebruikt, APK-stat. Speciale aanbiedingen:
klaar terwijl u wacht, onderde- Resta 1.1 CTX automaat 1988.
1.6 CL
5
drs.
len etc. Parklaan 129, Haarlem. Escort
24.000km.1987.
Autobedrijf
Info: 023-312450.
J.Jongsma off. Ford Service en
Daihatsu-Charade XTE-5, bj. Verkoop, Curiestraat 8, Zand'81, APK6-'90, in g.st. ƒ 2650. -voort,
Nieuw-Noord.
Tel.
Tel. 020-733032.
02507-13360. b.g.g. 12432
Wit mini-busje 850, dec. '85, Resta 1977, 67.000 km. APK
Aulorubnek SHOWROOM verschijn! elke vrijdag m
32.000 km., geel kent., ƒ8000. tot 31/3'90. Ingeslagen ruit.
Het Parool
Tel. 020-912068.
ƒ 750. Tel. na 18 u. 020-996048.
Daarnaast elke week in alle edities van Weekmedia. t w
24/25/26/27 mei GROOT
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Ford Escoit 1.3 L autom., 4
-ourant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
OCCASIONSPEKTAKEL
drs., zr. mooi en goed, bj. '80,
Nieuwsblad de Purmer, de Zaanse Gezinsbode, de Nieuwe
MAXIS MUIDEN
vr.pr. ƒ3000, tel.:020-423909.
Weesper
Ford Granada 2.0 Savoy staBadhoevese/Slotense/Zwanenburgse/Halfwegse Courant,
Fiat
tioncar, automaat, bj. 1983,
Arnstelveens Weekblad, Uithoornse Courant. De Ronde
met LPG, APK gek. tot 17-2/ener, Aalsmeerder Courant, Hoofddorps
Rat Panda 45 M '84. Punt gaaf. '90,
Jieuwsblad'Venneper Nieuwsblad en Zandvoorts
zeer
goed, ƒ6500.
Nw APK f3950. Inruil mog.
Nieuwsblad
020-321853.
Tel. 02990-37825.
Ford GRANADA 2.3 GL, bj. 10Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Rat 133, APK 11-'89i.pr.st. rijdt '83, schuif-kanteldak, getint
elelonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en 20 00
slecht nw. radiateur evt. voor glas, 1e eig., geh. in nw.st.
Jur Tel 020-6658686 Fax 020-66563 21
onderd. ƒ 200. 020-6645283
ƒ6750. 020-966369.
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan SHOWROOM,
'ostbus 156, 1000 AD Amsterdam Afgeven kan ook Het
Rat Fiorino 1050
Ford Sierra 1.6 Laser, 5 drs.
p
arool, Wibautstraat 131 of Rokm 110. Amsterdam
11/81, 1eeig. ƒ2750,LPG. Bj.'SS. 2 j gar. SchellingLOMMERSE AUTOMOBIELEN woude BV, 020-323600.
Ol bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen,
02526-87255.
dorpsstraat 54-56; Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn.
Ford Taunus 2 L BRavo stationStationsstraat 70. Weesp, Nieuwstraat 13, Zandvoort.
Rat Panda 34 bj. mei '83, APK wagon, '81, APK-gek., roest en
jasthuisplem 12
t/m sept. '89, ƒ 3450.
schadevrij, ƒ 3275. 020-149352.
Tel: 020-340112.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die vóór
Ford Taunus, bj. '81, LPG, APKdinsdag 1600 uur of donderdag 2000 uur m ons bezit zijn,
FIAT Panda, 750 bestel, juni gek. tot nov.'89, vr.pr. ƒ2500.
•''orden de volgende dag reeds geplaatst Totale oplage
1986,
rood, km.st. 84.000. Tel. 020-184583.
'30000 exemplaren
uitst.st. pr. ƒ 5400. Breve
Onze Resta 1100 C Diamond
autobedrijf 020-323121.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
White Striping radio 15.000 km.
Rat Ritmo 60 L. Jan.'86, 3 d. in absolute nieuwstaat, 4-'88,
3 regels
ƒ 25,- '
71.OOOkm. Kleur donkerblauw. ƒ 14.450. Tel. 020-473790.
'oor elke extra regel ƒ 1 1 , i-pnjs
/ 5,67
Prijs ƒ 8000. Tel. 020-946625.
SIERRA 1.8 LASER COMBI, bj.
i-prijs met vignet ƒ 6,10
Rat Uno 60 S '87, kl. zwart, '85, 75.000
km,
i.z.g.st.,
24.000 km, prijs ƒ 13.500. Tel. ƒ 14.450.02940-16434, na 18 u
Alle prijzen zijn excl 6% BTW
02942-4419.
SIERRA 2.0GL, 5-drs., LPG,
)r meer informatie of advies, bel
Rat Uno. 60S. W.w.glas,
antr.grijs met., '84, nw.st.
5 versn. B.j. '86. Schellingwou- ƒ9850. 020-791144.
de BV, tel.: 020-323600.
T.k. Ford Sierra diesel 2,3 D,
FIAT VERMEY B.V.
in perf. st., • slechts
Keuze uit ruim 35 occasions. '86,
60.000 km, APK gek., ƒ15.400.
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
' Tot 30 juni 1989 op deze prijzen 50% introductiekorting
Tel. 020-438026
Tel. 02975-62020

Citroen

Daihatsu

020-665 86 86

...vr.ut("t' lal, I« VM ••"•'•*•-•
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eer

Austin

_

M8rc808s235E.bi,-8>;^«i>rB7> LPG, nieuwste model, <,BOOO, ƒ !4,2SO ÖOOOOOOOC

km.
km

Escort 1100
1-'86
Escort 1100 CL
8-'86
Escort 1100 L
2-'84
Escort 1100 L
10-'82
Escort 1100 L 5 drs . . . .1-'86
Resta 1100 sport
4-'87
Resta 1100 L
10-'83
Escort 1300
3-'84
Escort 1400 CL
4-'86
Escort 1400 CL
5-'87
Escort 1400 CL
4-'87
Escort 1600 L
1-'86
Escort 1600 L Kombi . 4-'82
Escort 1600 CL
10-'86
Orion 1600 L
12-'85
Orion 1600 L
6-'85
Sierra 1600 3-drs
. . .1-'84
Sierra 1800 5-drs
6-'86
Sierra 1600 3-drs
5-'84
Sierra 1600 3-drs . . . ,10-'84
Sierra 2000 CL 4-drs . . . 4-'87
Sierra 2000 Special
1-'89
Sierra 2000 SP 5-drs . . . .6-'88
Scorpio 2000 CL
5-'87
Scorpio 2000 GL
1-'86
Scorpio 2000 CL
2-'87
OFFICIAL FORD DEALER
AUTOBEDRIJF VAN NES BV
Hogeweyselaan 97 Weesp
Telefoon 02940-15443

Honda
Civic 3 drs, '81, groen met.,
techn. perfect, nwe APK
ƒ2450. APC 020-791144.

Holdinga B.V.
Civic 1.3 L7-'84
ƒ10.450
Civic 1.3 L 1-'84
ƒ 9.750
Civic 1.3 L 4-'87
ƒ18.750
Civic 1.3 L aut. 5-'84 ƒ10.750
Civic 1.3 L aut 1-'86 ƒ15.450
Civic 1.5 S 1-'85
ƒ13.950
Civic Sedan 1.6i 2-'88 ƒ 27.500
Civic Shuttle 1.5 4-'87 ƒ 20.750
Intrega 1,5 4-'87
ƒ19.950
Accord 3-drs 6-'85
ƒ 12.950
Accord 1.64-'86
ƒ19.450
Accord 20i 10-'86
24.750
Accord 2.0i 7-'86
ƒ 27.950
Accord Aerodeck LPG 20i 1ƒ31.450
Accord Aerodeck 3-'87/ 26.750
HONDA
WEESP
Hogeweyselaan 201
WEESP
Tel. 02940-17673.

Escort 16, 1984, APK. LPG,
150.000 km, r.spiegel, sch.dak,
ƒ9500. Tel. 020-907098.
Escort 1.6 CL 1986-Escort 1.1
Laser 1985 • Escort 1.1 Laser
1984 (2x) - Escort 1.3 Bravo
1983 (3x) - Sierra 1.6 Laser
1987 - Volvo 360 2.0 1984 Citroen BX 14E 1986
Automobielbednjf Stoof Vinkeveen, Herenweg 165, Vinkeveen. Tel. 02972-1333.
Escort 1 6 GL (XR3 uitv.)
7-'84, ƒ12950
LOMMERSE AUTOMOBIELEN
02526-87255.
ESCORT L 5 drs, '81, groen
met., perf. staat, ƒ5450,APC, 020-7911^4/711635.

Honda Accord, 5-'86, schuifdak, alarminst., APK jan. 1990,
zeer mooi. 01723-8912.
Honda Civic 1.5 GL 5-'87,
40.000km. zilver metallic, radio/
cass., getint glas, 1e eigen, die
auto van de zaak krijgt.
Vr.pr. ƒ 17.450 Tel. 020-476852.
Honda Civic b j. '80. I.g.st.
100.400 km. Vr.pr. ƒ 2500. Tel.
na 17.00 uur 020-6624590.
Honda Prelude 1983. Nieuw
model, zilvermet, lichtmetalen
velgen elec. dak. APk 4-'90.
Pr. ƒ 12.750. Tel. 020-193467.
Te koop Honda CRX 1.6 V. B.j.
juni '86. 43.000 km. Kleur rood.
Div. extra's. Vr.pr. ƒ 20.750.
Tel. 020 - 438395.

T.k. Honda Civic 1.3, rood,
26.000 km., bj. 1986, ƒ18000.
Tel. 020-903626.

T.k. Honda CIVIC 1.4 GL, b j. 7'88, kl. rood, 13.000 km, vr.pr.
ƒ 22.500. 02963-5085.

Honda Accord, 4-drs , LPG, 6'87. BEREBEIT 020-6627777,
2e Pinksterdag geopend

24/25/26/27 mei GHOOI
OCCASIONSPEKTAKEL
MAXIS MUIDEN

Hyundai
Auto Centrum Duivendrecht Voor alles van Hyundai, CentraEen nieuwe dimensie voor uw le Auto Garage, Postjeskade
totale auto-onderhoud.
23. Tel. 121666 A'dam.
• Wij verzorgen voor u o.a.
24/25/26/27 mei GROOT
APK alle merken
OCCASIONSPEKTAKEL
Autoschade herstel
MAXIS MUIDEN
Onderhoudsbeurten
incl gratis APK
• „SHOWROOM" verschijnt
HYUNDAI service-dealer
huis aan huis in geheel
Amsterdam en omgeving.
Industneweg 27 020-995167

Isuzu
Isuzu gesloten bestelauto LPG.
Bj. '85. 2 jr. garantie. Schellingwoude BV, iel: 020-323600.

occasions met een
half jaar garantie!

Bouwjaar
Type
83
323 HB 1 1 DX, wit
83
323 HB 1 3 DX, blauw
323 HB 1 5 DX, groen
83
84
323 HB 1 3 Sport, rood
323 HB 1 3 LX, 5-drs
85
8b
323 HB 1 5 LX, zilver
MAZDA 626 Sedan 1 6, 1987 323 HB 1 5 GLX, special 88
35 500 km , stuurbekr, alarm 323 Sedan 1 5 autom.
82
ƒ14800 Tel 020-179683
84
323 Sedan 1 5 GT, rood
323 Sedan 13 LX + LPG 84
323 Sedan 1 3 LX + LPG '85
a a v.d. BRAAK 323
Sedan 1 3 LX, zilver
86
l Burg., v. Leeuwenlaan 31
l A'dam - Sl.meer - tel. 130727 323 Sedan 1 3 LX, blauw
323 Sedan 1 3 GLX, brons 86
323 Sedan 1.3 GLX, blauw 86
24/25'26/27 mei GROOT
OCCASIONSPEKTAKEL
SPECIALE AANBIEDING
MAXIS MUIDEN
Mazda 626 HB 20-12 v GLX
maart '88 • NU ƒ 29 000
oBewijsnummers van een geplaatste "SHOWROOM"
85
advertentie krijgt u alleen toe- 626 HB 2 O GLX -f LPG
85
gezonden als u dat bij de op- 626 HB 20 GLX diesel
gave van de advertentie ken- 626 HB 20 GLX, autom ii 86
baar maakt De kosten daar- 626 Sedan 2 O DX diesel 86
626 Sedan 2 O LX diesel 87
voor bedragen ƒ 3,626 Sedan 2 O GLX diesel 87
626 Sedan 2 O GLX, blauw 86

Mercedes Benz

DEMONSTRATIEAUTO S
121 Cabno-top, rood
'88
323 HB 1 3 GLX, beige
'89
626 Sedan 1 8 LX, antr
'89
626 HB 2 O GLX 12 v
'89

iauu, ƒ 1,^98,-. 200D ƒ 1.338,- 300D ƒ 2 195,-. 20 000 km, 4
Bel A'dam 124876, De Auto-Lease-Lijn van
MOTORMEYER, OVERTOOM 116-126, AMSTERDAM
MERCEDES-BENZ 100D BESTEL. Aktiepnjzen
Voordelig en bednjfszeker vervoer vindt U bij MOTORMEYER
B.V.
OVERTOOM 116-126. AMSTERDAM
TEL
020124876.
PERFECT DIESEL LEASING MERCEDES-BENZ 200D, 20 000 km
per jaar, 4 jaar ƒ 1 338 excl BTW
Bel Amsterdam 124876 de Auto-Lease-Lijn van
MOTORMEYER, OVERTOOM 116-126 A'DAM-W ' *
Mercedes 190 E verlaagd+veMercedes 280 SEL Airco-+
Diverse opties. Bj '82 Schel- le acces Bj '84. 2 j. gar SchelImqwoude b v. 020-323600
lingwoude b.v. 020-323600.

DIVERSE ANDERE MERKEN
Citroen BX 19 TRD, grijs 85
Fiat Regata Super, diesel '86
Lada 2104 Stationcar LPG '87
Opel Corsa 1 2 GL, 5-drs '86
Opel Kadett 1 6 aut sedan 87
Opel Ascona 1 6 S, Sedan '84
Opel Ascona 1 6 HB LPG 87
Peugeot 305 GR Break.
'85
Saab 900 Turbo-8, Silver A '86

T.k. Mercedes Benz 280 S, '76,
LPG,
in.zgst., ƒ8000. Tel.
n?0-902106.
MB 280 S (USA uitv.) 1975,
APK 5/90, ƒ 2950.
LOMMERSE AUTOMOBIELEN
02526-87255

Mercedes 230 E, v v vele opVAKANTIE-AUTO S
ties Bj. '83 2 j gar SchellingMET APKwoude b v 020-323600
Mazda 323 HB 1.3, oranje. 80
Mercedes 230 TE v v. alle ac- Mazda 323 HB 1 3, bruin '82
'79
cessoires. Bj '83 2 j. gar. Mazda 626 Sedan 1 6
'80
Schellingwoude
b.v. Honda Accord, groen .
Fiat 127 "Prima", blauw . '83
020-323600.
Opel Kadett, LPG, blauw '82
Mercedes 190 diesel jan. '88,
Opel Kadett 1.3 HB, zwart '83
50.000
km.,
donkerblauw, Mercedes 230 E. Nw mod.
Bj.'85 ƒ34950, Mercedes 190
elektr. sch.dak, pr ƒ46000.
MAZDA-DEALER
VAN VLOTEN AMSTERDAM, E Bj'86 ƒ36950, Mercedes
380 SE. Bj '83 ƒ 24 950 Inruil
tel. 020-369222.
Van
Bruggen '81
gar. mog Tel. 02990-37825.
Van IJssendijkstr 411
Mercedes 200,1978, APK 1/90,
Purmerend
24/25/26/27 mei GROOT
perf. st., voorz v sportvelg,
Industrieterrein de Koog
OCCASIONSPEKTAKEL
Pirelhband.,
ƒ4500,-.
Tel.:
Tel 02990-36311
020-760826.
MAXIS MUIDEN

Importeur MVS - Deéler van Chrysler, Dodge ert Jeep.
Verkoop & Service van Mercedes Benz

Auto Leaselijn: 020-11 22 33, Overtoom 116 - 126, 1054 HM Amsterdam;:
Telefoon 020-124876, 5 lijnen.

Jeeps/Terreinwagens

Mini

Mini 1000 HLE. Nw APK Punt
SAMEN naar het buitenland, me my girl and 2M3 luggage dat gaaf, sunroof. M '85. Inruil mog
kan met JEEP CHEROKEE 4WD 5sp 2.IL DIESEL-Turbo.
Tel. 02990-37825
Perfect LEASING, 20.000 km, 4 jr. ƒ 1.398 excl BTW.
Bel Amsterdam 124876 de Auto-Lease-Lijn van MOTORMEYER T.k. MINI 1100 special APK
3-'90. B.j.77 In perf. st van
Autobedr. ZEIJINGA, Wieger24/25/26/27 mei GROOT
onderh. Vr pr. ƒ 1 250
Bruinlaan 73, Uithoorn. Off.
OCCASIONSPEKTAKEL
Tel 02979 - 86406
dealer. Info. 02975-61212.
MAXIS MUIDEN
24/25/26/27 mei GROOT
DUTCH Off-Road Association,
• De nieuwe autorubriek
OCCASIONSPEKTAKEL
Terreinauto
Club
Postbus
„SHOWROOM" heeft
MAXIS MUIDEN
9042, 1006 AA Amsterdam
een oplage van 730 000 ex.

Importeur MVS - Dealer van Chrysler, Dodge en Jeep.
Verkoop & Service van Mercedes Benz

mms

Auto Leaselijn: 020-11 22 33, Overtoom 116 -126, 1054 HM Amstë!cl!f|
Telefoon 020-124876, 5 lijnen.
.-Jijt

Mitsubishi
Mitsubishi Colt M '85. l.z.g st.
Rijdt prima, ƒ 6950. Inruil mog
Tel. 02990-37825

Galant 1 6 EL, LPG, 1-'86.
Galant 1.6 GL, LPG, 3-'83.
BEREBEIT 020-6627777,
2e Pinksterdag geopend.

Mitsubishi Galant 2 Turbo diesel. Bj '83. 2 jr. gar. Schelling- Colt 1200 EL '84. l.z g st.
woude BV, 020-323600
59.800 k m , wit ƒ6900. Nw
Mitsubishi Sapporo GSR 5 bak, accu, uitl. 020-117421
'79, LPG, nw. bdn.; APK 4-'90
pr. n.o.t.k., i.z.g s 075-313224
V. part. Mitsubishi Galant 1600
GL, 12-'82, LPG, 123000 km,
i.pr.st. ƒ4000 02990-35945

-J

THEO KOELMAN
AUSTIN-ROVER
inkoop-verkoop-onderhoud
Nieuw uit voorraad leverbaar
Fagelstraat 71 A'dam
tel 020-843743
• Handelaar of particulier
Uw auto(s) aanbieden in
„SHOWROOM" is de manier
Tel 020-6658686

Nog meer Showroom-advertenties
op een volgende pagina

24/25/26/27 mei GROOT
OCCASIONSPEKTAKEL
MAXIS MUIDEN

Jaguar/Daimler
Jaguar 4.2 aut als nw. M '85
ƒ29.950 Inruil gar mog
Tel. 02990-37825.

'n excellente Jaguar dealer
„KIMMAN-AMSTERDAM"
ESCORT 1 3 L BRAVO, aug. Stadhouderskade 100 + Gernt
1981, zwart, i.z.g.st., veel ex- v.d. Veenstr. 118. Info. 764080
tra's, ƒ 5500. Tel. 02990-41330.
Escort 1.3 L, 3-drs. combi, m
'82, APK t/m 5-'90, in perf. st„
ƒ5250. 020-851020/410063.

Honda Accord 3 drs. '84 rood |
metall. 70 OOOkm. In
staat, ƒ9750. Tel. na 1£
020-5646253.

Prisma 1600 6-'84
ƒ10950
Prisma 1500 5-'85
ƒ11.950
Thema IE Turbo 1-'86/27500
Thema Turbo diesel
8-'86
/ 29.750
Autobedrijf CASPARUS B V
Casparuslaan 1 Weesp
Tel 02940-15108
24/25/26/27 mei GROOT
OCCASIONSPEKTAKEL
MAXIS MUIDEN

RX 7, de nieuwste modellen uit
voorraad leverbaar Ruilmotoren uit voorraad OCCASIONS
va / 14000 Firma E de
Graaff, Koninginneweg 48,
Haarlem Tel 023-314275
Centraal onderdelenmagazijn

Mazda Kroon

THEO KOELMAN
JAGUAR SPECIALISTEN
inkoop-verkoop-onderhoud
Fagelstraat 71 A'dam,
tel. 020-843743.
24/25/26/27 mei GROOT
OCCASIONSPEKTAKEL
MAXIS MUIDEN

Lada
WESTDORP, voor uw nieuwe Nivra, bj. '79 met APK,
vr pr. ƒ 3500.
of jonge Lada-Keur2104 Station, bj. '86, ƒ 7.500.
Occasion.
LADA POHL
1200 S 15000 km '86 ƒ 6.500
020-924469.
1200 S 25 000 km '86 ƒ 6000
1200 S 28.000 km'85 ƒ 5500 T.k. Lada 1600 GL, b j '83,
1200 S 63.000 km '84 ƒ 4.500 APK 3/'90, m prima staat. Vr.pr.
1200
60 000 km'82/ 3.250 ƒ2450. Tel. 02990-41500
2104 1 5 10.000 km'88/11950
2104 13 32 000 km'86 ƒ 8500 Lada 210 S GL, 1985, 28000
2105 1.2 8 000 km '87/ 8.000 km. ƒ6.950. RIVA
2105 1.3 41.000 km'86/ 7500 A'dam-Noord BV, 020-361153
2105 13 72 000 km'82/ 3750
2107 1.5 45 000 km'86 ƒ 8500 LADA 2104, stationcar, 1985, m
2107 1.3 17.000 km'86/ 8250 z.g.st. ƒ6750. Tel. 029821212/1464
Natuurlijk met BOVAGgarantiebewijs tot 1 jaar.
Lada 2105, bj. '81, zonder APK,
Ga inderdaad eens kijken aan rijdt 100%, motor en banden
de Adm de Ruyterweg 398,
prima, ƒ400, 020-6644743
A'dam, tel. 020-825983.
• Auto te koop? Plaats een
24/25/26/27 mei GROOT
SHOWROOM advertentie. U
OCCASIONSPEKTAKEL
zult verbaasd staan over het
MAXIS MUIDEN
resultaat.

Taunus 1600, mei 1981, APK 4'90, 49.000 km, 2 deurs, zien
doel kopen ƒ 4900. 02997-4347
Wij hebben enkele perfecte
Opel Kadetten in verschillende
uitvoeringen o.a. stat'oncars
die verkocht worden met volleTHEMA TURBO DIESEL 1986,
dige garantie onder ƒ9.000
98000 km., div accessoires.
RIVA Amsterdam-Noord b.v
f26950 Tel 02975-62020
020-361153

Lancia
Thema Turbo D 11 -'86/34 000
HANS MAFAIT
Tel 02940-13044

Informeer vrijblijvend naar
UW keuzemogelijkheid
in merk en type bij de diverse
KOST BEORIcJVEN.

KOM EN KOOP NU!
KOST
AUTOMOBIELBEDRUVEN

Valschermkade 16
Amsteldijk 10
Ruysdaelkade 243
Ophelialaan 93
Gooilandseweg 2

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Aalsmeer
Weesp

tel. 020 -174934
tel. 020 - 734666
tel. 020 - 768033
tel. 02977 - 24550
tel. 02940 - 12517

KOST de VW/AUDI dealer
voor Amsterdam en Aalsmeer

DONDERDAG 18 MEI 1989
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Mitsubishi

MITSUBISHI-DEALER
Van der Madeweg 19, A'dam
Showroom t o Makro
Alle modellen van Colt tot
Starion en ons Jeep-model De
Pajcro leveren wij m alle kleuren en uitvoering uit voorraad
TEVENS BIEDEN WIJ
± 25 GESELECTEERDE
OCCASIONS AAN W O
Colt 1200 GL 3-drs
Colt 1500 GL/GLX
Cordia 1600 SR
Lancer 1500 GLX
Wagon Diesel GL
Galant Diesel GLX
Galant 1600 GL
Galant 1800 GL

'86,"88
'87
'83
'85
'87' 88
'85
'86
88

lnruil en financiering mogelijk

020-6651076.

Colt 12 GL 5-'84
ƒ 11 800
Colt 12 GL 11-'84
/ 11 950
Colt 1 2 GL 7-'84
ƒ 9 450
Colt 1 8 GLD 9-'84
ƒ 12450
Colt 1 8 GLD 1-'87
ƒ 18.750
Colt 1 8 GLD 3D 4-'84/ 12 950
Lancer 1 2 GL 10-'85 ƒ 14 950
Lancer 1 5 GLX 6-'84 / 14450
Saporro 2 4 i-GLS 9-'87/ 32 900
Colt 1 2 EXE 2-'87
ƒ 17.450
Galant 1 6 GL 10-'84 ƒ 9850
Galant 2 O GLS mj 4-'88/ 35.750
Tredia 1 4 GL 7-'85 / 11 995
Mitsubishi J LANCKER B V
Hogeweyselaan 215 Weesp
Industrieterrein Noord
Tel 02940-16619

Godelindeweg 3 Naarden

Ali

-iERRA S. bj. '66. «xatl.
•f«o, ^JQCD Hm. vt.pt.

autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Opel Kadett 1.2, 1982, Ipg, Opel Kadett 1.6 GT, 78 OOOkm. Rover 3500 Vandenpias. Bj.'84.
goed onderhouden, apk 1-'90 Rood, LPG. April '86 met
2 jr. gar. Schellmgwoude BV,
ƒ5500. 020-6001405.
keuringsrapport en APK.
tel.: 020-323600
Opel Kadett 13 S 4 drs 1986. f 15.750. 020-168466.
T.k. Rover 3500 P6, b.j. '72,
oVoor f 12,50 (introductiepnjs) 53000km
ƒ16950.
RIVA
24/25/26/27 mei GROOT
pr. n.o t.k., tel.: 020-906829 na
uw auto verkocht in
A'dam-Noord BV, 020-361153
OCCASIONSPEKTAKEL
18.00 u.
„SHOWROOM", de nieuwe
MAXIS MUIDEN
Upel Kadett 16S GL 3 drs. Bj.
24/25/26/27 mei GROOT
autorubriek voor Amsterdam
1985, 50 OOOkm. ƒ 15.950 RIVA
OCCASIONSPEKTAKEL
en omgeving Oplage 730 000
A'dam-Noord BV, 020-361153
MAXIS MUIDEN
ex Tel. 020 6658686
24/25/26'27 mei GROOT
OCCASIONSPEKTAKEL
MAXIS MUIDEN

Peugeot

Nissan Prayry Bj '83 Rijdt per- Nissan Cherry 1 5 GL l blauw 104 GL, 5-drs., m. '84, 66.000
met. 1986 Met één jaar volledi- km., abs nw.staat, ƒ5950
lekt ƒ 5950 inruil mog
ge garantie Autobedrijf J APC 020-791144.
Te! 02990-37825
Jongsma, off Ford Service en
ƒ 14.950
Biuebird! 6GL B] 10-83 APK Verkoop, Curiestraat 8, Zand- 205 Junior 2-'87
205 Accent 1-'87
ƒ 14.950
1-'90 Boorücomp, el spiegels
voort
Nieuw-Noord,
tel. 205 GT 3-'84
ƒ 12.950
V r p r ƒ4750 03240-24079
02507-13360, b.gg. 12433
205 XR 6-'85
ƒ 14.250
Bluebird 1 6 LX, 9-'86 Bluebird NISSAN Silvia 1 8 Turbo, '86, 205 XR 2-'86
ƒ 15.950
2 O GL, LPG, 10-'85 Bluebird nw banden, stuurbekr., grijs 205 XR 3-'87
ƒ 17.500
2 0 S L X H B , LPG,8-'86 Cherry kenteken, ƒ 16 500 02907-6206 305 GL 2-'84
ƒ 9.250
1 3 DX. '84 en '85. Sunny 1 3 L,
305 SR 1-'86
ƒ 14.950
LPG, t-'87 BEREBEIT, 020- Datsun Cherry 1 4 GL, 1981, 309GL5-'86
ƒ16.250
6627777, 2e Pmksterd open i z g s t , APK 04-90, luxe uitvoe- 309 Allure 2-'87
ƒ17.950
nng,
ƒ
2900
020-937639.
309XRD2-'87
ƒ20.750
Datsun Bluebird 1982, i g s t ,
ƒ16.950
APK gek
'90. Vraagprijs Nissan VIOLET 1.6, 4 drs, '80, 309GR2-'86
ƒ21.250
ƒ2450 Tel. 020-170216
APK 11/89,123.000 km, ƒ 1700. 309GRD1-'87
505 GL 1.84-'83
ƒ 8.950
Nissan Sunny 17 diesel, Tel. 02503-31638 na 18 uur.
505 Select 4-'87
ƒ21.500
52000km 5 drs. Hatchback Stanza 1.85-drs., okt. '82, zilv. 505 Break GL 4-'87 ƒ 29.250
Van Bj '86 2 jr. gar Schellmg- met., 1e eig., alsnw., div ace., 505 Break GR 1-'83 ƒ 9.950
woude BV, tel.: 020-323600
st. sch dak, br banden, alarm, 505 Break GRD 1-'86 ƒ19.950
ƒ 8.250
Nissan Sunny 1 7 SLX, wit, bj. rad./cass., mistl., verstr., nw. Mini 1000 E 11-'86
Mazda 323 GLX 1 5 limited
06-'88, 24 000 km, diesel, mcl. uitl.. f6750. 020-367599.
4-drs 6-'87
ƒ17.500
spoilers en skirts, nw. ƒ 32.000,
24/25/26/27 mei GROOT
Alfa 90 Quadrifoglio
vr pr ƒ 19.500: na 18 uur.
OCCASIONSPEKTAKEL
1-'86
ƒ20.750
020-962910
MAXIS MUIDEN
Ford Resta 1.1 1-'88 ƒ16.500
Golf GTD Turbo 2-'87 ƒ 29.500

Opel

Auto make-up

Autobedrijf VAN DER POUW
Amstellandlaan 1 Weesp
Tel. 02940-15110

205 XE 10-'85
ƒ11.950
205 XE 1-'85
ƒ11.900
305 Break 1-'85
ƒ12.500
309 XE 3-'87
ƒ 16.250
ƒ17.950
309 SR 4-'86
405 GR 1-'88
ƒ28.500
ƒ 29.500
Opel Kadett 1.6 dsl metaalkl. 505 GR aut. 5-'87
M '84. l.z.g.st. ƒ7.950. Inr. w.w glas Bj '85 2 j. gar.Schel- 505 GR break 6-'85 ƒ 17.500
gar.mg Tel. 02990-37825.
HANS MAFAIT 02940-13044
lingwoude BV, 020-323600.
Opel Kadett 1 3 S 5 drs. M '81. Opel Kadett 5 drs. 1987, 33.000
T.k. PEUGEOT 505, '81, wit,
Punt gaaf. Nw APK. ƒ3950.
km. ƒ19.750. RIVA A'dam- LPG, al. sportvelgen, ƒ 1500,-,
Tel 02990-37825.
Noord BV, 020-361153.
Tel: 075-281567.
Ascona 1.6 S 4 drs. grijs met. Opel Kadett Club met LPG. Bj.
1986 Met één jaar volledige mei '87. 86.000 km. l.z.g.st. T.k.a. PEUGEOT 305 GL wit,
garantie. Autobedrijf J. Jongs- Nwe banden, ƒ17.500. Tel. i.g.st., bj. '84, 71500 km, APK
ma, off Ford Service en Ver- 03434-53204 (na 18.00 u.) '89. Tel. na 18 uur 020-340835.
koop, Curiestraat 8, Zandvoort b.g.g 03434-51736. Op afspr.
Nieuw-Noord, tel. 02507-13360. te bezichtigen Politieburo Meer 305 GL blauw met. 1984.
505 Sti. Autom. beige met.
b g g. 12433
en Vaart A'dam, (werk)
1982. Autobedrijf Rinko, off.
Ascona 1 6D trav. 5-'86/ 18.950
Renault Dealer, Curiestraat 8,
Opel Kadett Sedan 1.6 S,
Ascona 16 s LS 3-'87/ 21.750
Zandvoort Nieuw-Noord, tel
bj. 1986, 60000 km.,
Corsa 12N Swing 1-'88/ 16.950
02507-13360 b g g. 12433.
blauw metallic, LPG.
Corsa 1 23 GL 5-'86 ƒ 14.750
Van 1e eigenaar.
Corsa 1 2S LS 8-'86 ƒ 14.750
Vraagprijs ƒ 15.900.
Corsa 1.2SLS 1-'86 ƒ14.750
Tel 03465-67445
Corsa 1 2 S L S 1-'86 ƒ14.250
Corsa 1.3N LS 1-'87 ƒ15.950 Opel Manta GSi 2 liter. Bj '86 Porsche 944 Targa Dak Fuchs
Corsa 1.3N LS 1-'87 ƒ15950 coupe. 2 j.gar. Schellmgwoude wielen, ecl. mooi. 2 j.gar. SchelCorsa 1.2S Swing 5-'84/ 10.950 BV, tel.: 020-323600.
lingwoude BV, tel.: 020-323600.
Kadett 1 2S GL 3- '86 ƒ 18.450 Opel Manta GTE 2.0 HatchKadett 1.3S LS 8-'85 ƒ14.750 back. Bj. '83. 2 j.gar. SchellingKadett 1 3S aut. 7-'86/ 18.950 woude BV, 020-323600
Kadett 1.3S LS 11 -'86 ƒ 18.950
Kadett 1.3S LS 12-'86/ 19.450 Opel Rekord 2.0S Traveller, 7- RENAULT TOPOCCASIONS
Kadett 1.6D LS 1-'87 ƒ21.950 '86, 5 versn., c.v., 47.000 km, 5
TL 3-'85
ƒ 10.700
Kadett 1 2 S sp 10-'86/ 18.750 ƒ15.500. Tel. 020-457799.
5
TL 7-'87
ƒ 14.000
Kadett 2 OiGSI 10-'87/33950 Opel Rekord 23 D. Berlma, b.j. 5
TL 6-'87
ƒ 14.250
Omega 1 8S LS 2-'87/26950 '79, Gold m. schuifdak, Pulman 5
TL 4-'87
ƒ 14.000
Rekord 2.0S trav 5-'86/21.950 motor, '84, APK 9-'89, in goede 5
TD9-'86
ƒ16500
AUTOBEDRIJF KORS B V.
staat + div. nieuwe onderde- 5 aut. 7-'85
ƒ 14.750
Groeneweg 18 Weesp
len, ƒ2850,-. Tel. 02963-4443.
9 GTX 2-'86
ƒ 14.900
Telefoon 02940-14277.
ƒ 15.250
OPEL Rekord 5 drs st. wagen T 9 GTX 4-'86
ƒ 9.800
Corsa 1.0S VAN, m '85, 45.000 '84. Zacht groen met. zw.glas 9 GTL 3-'84
ƒ17.900
km, perfecte staat, ƒ5950. achterwisser, stereo, ƒ 8750. 9 GTD 7-'86
11 TL6-'87
ƒ15.500
APC 020-791144/711635
Tel.: 02997 - 1271.
11 TL3-'84
ƒ 8.750
Corsa 1 2 3 , 8 5 , ƒ 11750,-; Ka- Opel Rekord stationcar zoN
11 TL 1-'86
ƒ13.500
dett 1 2 S, 85, ƒ 13750,-, Rekord 5 drs. met trekhaak, juli '81
11 GTL 10-'84
ƒ 9.750
2 OS, 85, ƒ 12950,-, Kadett City, APK tot 20-1-90. 95.000km.
11GTX2-'84
ƒ10200
78, ƒ 2300,donkerbl. lichte lakschade.
11GTX2-'88
ƒ24.000
LOMMERSE AUTOMOBIELEN Vr. pr. ƒ 4000 Tel. 020-165971
21 TS 5-'86
ƒ 18 500
02526-87255
na 17.00 uur.
21GTS3-'87
ƒ24.500
Kadett 1 2
.
1-'86 Opel Senator 30i, model en b.j 21GTS4-'87
ƒ23700
Kadett 1 2 S
. .
.7-'83 1989 Deze comfortabele auto 25 GTS 2-'85
ƒ 17.750
Kadett 1200 SC HB
10-'87 met 177 pk krachtbron heeft 25 TS2-'86
ƒ17900
OFFICIAL FORD DEALER
ƒ33.500
slechts 11 000 km gereden en 25 Monaco 11-'86
AUTOBEDRIJF VAN NES BV wordt verkocht ƒ 10 000 onder 25 Turbo D 6-'84
ƒ 14.500
Hocieweyselaan 97 Weesp
Autobedrijf HANS MAFAIT
de nieuwpnjs. Schitterende
" Tel 02940-15443
twee komponentenlak, kleur Zo plezierig kan service zijn
Nijverheidslaan 14 Weesp
Kadetl 1 2A 79, APK 4-'90, rood Auto is alleen door Riva
02940-13044
70000 km, uitm st van on- direktie bereden. Zeer vele opties o a automaat etc Riva SUPER 5 GTL 5 drs , eind '87,
derh , ƒ 3750 02995-2732
Amsterdam-Noord
BV
Kadett 1 3 S, apr '86, kleur 020-361153 na 1800 u Moes 33000 km, abs. nw.st, div. acces ƒ 13 950,-APC 020-791144
blauw. 54 000 km, 1e eigenaar, 365662 J H. Pieters 361565.
ƒ16000 Tel 020-825624
T.k. Renault 11 Broadway 1.2,
bj '86, rood, 32000 km,
Kadett 1 6 D CARAVAN eind
i z g.st., keuringen toegest,
'85, brons met ƒ12950,ƒ11000. Tel 020-6683323.
APC 020-791144-739815
ALLE KLEUREN

Uw auto in showroom conditie, zowel buitenzijde als interieur
waarbij de motorruimte niet wordt vergeten, alles afgerond met
onze SPECIALE LDS (lakbescherming) behandeling. Prijs v a.
ƒ 125 ex BTW. Bel voor een afspraak Auto Direkt, tel.
020-851020/410063

COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot-dealer
2e PINKSTERDAG GEOPEND
205 XE Ace. 5-'87 .. .ƒ 14.900
205 XE Ace. 6-'87 .. .ƒ,14.700
205 XE Ace. 1-'86 .. .ƒ 12.600
205 XR schuifd. 1-'88./20200
205 XR d.blauw3-'87.ƒ16.900
205 XR schuifd. 12-'85./ 14.500
305 break SR 7-'86 . .ƒ14400
309 GR 5 bak 9-'86 .ƒ17.500
309 GR 5 b. gas 2-'86./ 16.500
505 GL break 3-'87. .ƒ21800
Ook nog vele andere merken
Alle auto's worden geleverd
met 3-12 mnd LeeuwekeurGarantie.
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam, 020-121824
Tot ziens op 2e Pinksterdag.

OOK IN SPUITBUSSEN
Kadett 1 60 Station, '85 en '86
otto nieuwenhuizeri bv
Kadett 1 3 LS. LPG, 7-'86
Overtoom 515, Amsterdam
Kadett 1 2 S Station, LPG o b ,
(020) 12 98 04
12-83 Kadett 1 3 S, 10- '84.
Kadett 1 2 S, 8- '84 Ascona 1 8
2 OGLS,
m '86,
E SR 8-'84 Ascona 1.9, 2-'81 REKORD
89000 km, met LPG, nw.st.,
BEREBEIT, 020-6627777,
wit, ƒ13750 APC 020-791 144
2e Pinksterdag geopend
Kadett 1 6D CARAVAN eind Te koop Opel Kadett, bj 1980,
'85, brmet, nw st ƒ12950 apk tot 2-1990, prijs ƒ 3800 Tel:
02979-11752, na 17.00 uur
APC 020-791144

Opel Ascona 1 6, '76, APK tot
1 1<"89, in g st en veel nwe onderd, pr ƒ900 02908-3391
Opel Ascona 1 6 -•- LPG, wit
febr '87, 58 OOOkm met uitgebr Rivagar tot 2-'90; m perf
staat, ƒ 21 000 Tel 020-710517

T.k Renault 17 TL sportcoupé,
1974, opknapper. Vr pr ƒ 1500.
Tel. 01720-9789
T.k Renault 4 GTL, bj. 1981,
i.a s t , APK gek. tot okt., vr.pr.
ƒ "1600. Tel. 020-259728.
T.k Renault 5 '83. APK 12-'89
66.000
km.
l.z.g.st.
Vr.pr ƒ 4500. Tel. 020-333640

Renault 5 GTL, 79, 90 000 km,
geen APK, veel roest, goed
T.k onverslijtbare OPEL
voor onderdelen, ƒ300. Tel.
ASCONA 16 1977, 120.000 A'dam 180815 of 793576.
km, sterke motor, i.z g st.,
Renault 5 GTL Bj.'81. apk
ƒ1300 020-164104.
dec.'89 Nw banden/accu/uitT k. OPEL ASCONA 20S, bj laat Vrpr. ƒ1650. 020-465230
'80, Berlma, APK tot '90, 4 drs.
Renault 5 TL, bj '80, APK jan
-t- trekh , i z g st ƒ 3500
1989, 105.000 km., ƒ 1 200.
Tel 075-289853
Tel 075-176328
T k Opel Kadett, bj '83,
i z g.st..
prijs
ƒ5.995 RENAULT 5 TL, bj. '86, rood,
puntgaaf, 39.500 km. apk '90,
02987-4662, na 1700 uur
ƒ 10.900 Tel. 02990-45324.
T k Opel Kadett B.j '80 1.2n,
gas, trekhaak ƒ2500 Tel. Renault R5, autom., 5 deurs
van 18/4 '89, 85 km. Nieuwpnjs
02526-89070 na 1700 uur
ƒ25.000 nu ƒ19.500, tel. 020Weg omst CORSA 1.3 SR, 412142 of 023-316956.
mei '85, km st. 44 000, i. perf
st., vrpr ƒ 14000020-252430.

Wij hebben enkele perfecte
Opel Corsa 1.3 N, 4 drs 1987 Opel Kadetten m verschillende
53000 km ƒ 14.950 RIVA uitvoeringen o a stationcars
Adam-Noord BV, 020-361153 die verkocht worden met volleOpel Corso 12 S GL 5 rfr<T dige garantie onder ƒ9000
'985. 55 nnni,m f 10 oen ™,, RIVA Amsterdam-Noord b v.
31153
Adam-Noord BV 020-361153

24/25/26/27 mei GROOT
OCCASIONSPEKTAKEL
MAXIS MUIDEN

Renault 5 GTL, M '82. Puntgaaf
ƒ 2450. Inruil mogelijk.
Tel 02990-37825.
DS 20 break, bj. '75, mooi en
goed, imp. Frankrijk, Hollands
kent, ƒ7500. Tel: 020-794850.
GTL wit 1984. 5 L rood 1983.
5 TL wit 5 drs. 1986. 5 TS wit
1986 5 GTS d.blauw 1986.
21 Neveda statipncar rood met
LPG 1987. Met één jaar volledige garantie. Autobedrijven
Rinko, off. Renault Dealer, Curiestraat 10, Zandvoort NieuwNoord. 02507-13360 ' b.g.g.
12433

THEO KOELMAN
AUSTIN-ROVER
inkoop-verkoop-onderhoud
Nieuw uit voorraad leverbaar
Fagelstraat 71 A'dam,
tel 020-843743

TOYOTA WELGRAVEN
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota

biedt aan:
Starlet 1.0 DL, 38.000 km
Starlet 1.3 DX, 53.000 km
Corolla Sedan GL
Corolla Liftback
Tercel XG
Tercel Combi 4 WD, 1.5,

Speciaal aanbevolen:
Toyota Tercel Combi 4 WD, 1987, + LPG, 55.000
Toyota Corolla Hatchback, 1987, sportvelgen, striping,
spoiler, 24.000 km.

SAAB 96, d.gr., bj. 74, met Toyota Corolla Sportswagon, aut
houten stuur, in perf. st., APK Toyota Carina 1.6 Station, 5-drs
tot 2-'90. Vr.pr. ƒ 8500.
Toyota Camry 1.8 Liftback
Tel. 020-6649449/228977
Toyota Corolla Diesel Sedan, . "
Toyota Camry Diesel Sedan
24/25/26/27 mei GROOI
Toyota Celica 2.0 Liftback
OCCASIONSPEKTAKEL
Toyota Celica Coupé ST
MAXIS MUIDEN
Hi-Ace-Diesel long
Toyota Dyna 100, dubbele cabine
Ford Escort 1.4 Bravo, 32.600 km

Saab 96. B.j.78 APK tot 4-'90.
In perfecte staat. T.e.a.b. boven de ƒ 4000. Tel. 02972-3398
in weekend 02949-3308.

'81
'82-'83
'83-'84
'84
'84-'87
'83
'83
'87
'88
'87

Seat

Sportliefhebbers
opgelet!!!

'86-'87
'86
'83-'84-'86
'84
'84
'83

TOYOTA WELGRAVEN - OOSTZAAN
Kerkbuurt 83-87. Tel. 02984-1424-4551
Inruil - Financiering - Bovag garantie
TOYOTA lite-ace org. 7-persoons busje 40.000 km. 1987
nw. prijs ƒ 34.400,- nu ƒ 22.500,Alleen bij Toyota De Wildt,
Condensatorwég 44
Nieuw-Vennep, 02526-72515.
A'dam - SLdijk - 865511 -020Toyota Camry 1.8, bj. 11-'83,
ook voor onderdelen
v.part.+ onderh.boek. Plaatje
Div. extra ƒ9500. 075-156476
24/25/26/27 mei GROOT
Toyota Carina de Luxe, bj. 78,
OCCASIONSPEKTAKEL
APK gek. tot febr. 1990, prijs
MAXIS MUIDEN
ƒ650. 02968-95678.

TQYQTAj

Volkswagen
Nw

VWGolf 1.6 CL diesel, bj. '82,
APK 1-'90, blauw met., vele extra's, t.e.a.b. 02975-62868.

DELRCAMPER: 2-4 pers. Nw.
en occ. Gratis uitgebreid
infopakket. Tel. 015-144097.

VW GOLF 18001, 3 drs., wit,
nov. '86, radio-cass, div. extra's. Prima onderh. ƒ 16.000.
Tel. 02159-35873.

VW Transporter bestel.
APK. l.z.g.st. '82. ƒ 2950.
Tel. 02990-37825.

Derby GLS, blauw, m 79, APK
t/m 2-'90, ong. 1e eig. Prijs
ƒ 1450. 020-851020/410063.
Golf 1600, bj. 79, APK, ƒ 2300.
LADA POHL
020-924469.
GOLF 1980, pas gespoten,
APK juni 1990, ƒ2450.
Tel. 075-171139.
GOLF Turbo diesel, mei '85,
ƒ 16.750. Autobedrijf Kooyman,
Demmerik 26, Vinkeveen. Tel.
02972-1285.

VW Golf GTD Turbo diesel.
Spoilers, w.w. glas, metaalkl.
Bj.'87. Schellingwoude BV,
Tel.: 020-323600.
VW Golf GTi. 16 klepper, wit,
schuifdak. Bj.'86. Schellingwoude BV, 020-323600.
VW Golf GTi. Elec. ramen- AlBecker stereo. Bj'85. Schellingwoude BV, 020-323600.
VW Golf GTS Spoilers, w.w.
glas, sunroof. Bj '83. Schellingwoude BV. Tel.: 020-323600.

Subaru

Kever Isun spec. gespot, apk,
nw. br. band., v. ace.,
uitgebouwd,
ƒ 3750.
Tel:
02550-13502/22298.

VW Golf LS, groen, m 78, APK
t/m 8-'89, in perf. st. Prijs
ƒ 1350. 020-851020/410063.

Museum-Autobedrijven

Passat 1.6 GL 2-'86 ƒ21.500
HANS MAFAIT
02940-13044

VW Kever 1300. Bj '76. Met 2 jr.
garantie. Schellingwoude BV.
Tel.: 020-323600.

T.k. rode Golf 18 i. B.j. '87.
51.000 km. Div. ace. Pr.no.t.k.
Tel. 020-798360 na 19 uur

VW Kever 1303 S 73, 1600 CC
motor, sportwielen en verschijners/4500. Tel. 020-998143.

T.k. VW camper 2 Itr. 77, org.
Westfalia, i.z.g.st./ 11.500. Tel.
020-902106

VW Cabri. Gerest. 73-76.
Evt.
winterstalling.
v.a.
ƒ11.500. Tel. 020 - 7.17188.

off. dealer A'dam-A'veen e.o. biedt aan:
1600, 5-drs., stat.wagon, '86, zilv. met., . .90.000 km, ƒ 14.000
1600, 5-drs., stat.wagon, '85, wit
50.000 km, ƒ 12.000
1800 GLF Turbp stat.wagon automaat, 5-drs., dec. '85,
mosgroen, in nieuwstaat
60.000 km, ƒ 24.500
Al 12'/2 jaar uw dealer, voor nw. en gebruikt.
RUYSDAELKADE 75, A'dam-Oud Z. Info: 020-732853/6623167,
in prijs gelijk... in service beter!!
24/25/26/27 mei GROOT
OCCASIONSPEKTAKEL
MAXIS MUIDEN

T.k. VW Derby 1300 LS, APK
tot 24-10-'89, bj. '80, vr.pr.
ƒ2750. Tel. 02995-1939.
T.k. VW GOLF GLD. b.j. '87,
67.000 km., rood, diverse extra's. 03240-19146.

VW Scirocco 1600, rSari rood,
1975, APK t/m oTfJ, vr.pr.
ƒ1600,-. Tel.: 02997- "M2.

Wij hebben enkele perfecte
Opel Kadetten in verschillende
uitvoeringen o.a. stationcars
T.k. VW Transp. 2.0 L, camper, die verkocht worden met vollebj. '84, Joker inb., hefd., pr. dige garantie onder ƒ9.000
ƒ21.500. Tel. 05232-63700.
RIVA Amsterdam-Noord b.v.
UW OFF. SUZUKI-DEALER VOOR AMSTELVEEN EN OMSTR.
VW polo Pointer, 2 drs. K6, 020-361153.
Extra korting op diverse overjarige Swift-modellen
24/25/26/27 mei GROOT
Vele occasions met BOVAG-gar. o.a. Alto Aut., '84, 35.000 km Nov.'86. Kl.wit. Weg. omst. 1e
OCCASIONSPEKTAKEL
Amstelveenseweg 77, A'veen (bij KLM-hoofdkant.), 020-470136. eign. 19.500km. ƒ 13.000. Tel.
na 19.00 uur 02979-83514.
MAXIS MUIDEN
SUZUKI SJ 410 Q, 8-'86, grijs ALTO eind '84, 65000 km, in st.
kent., gas, z. + w kap, div. v. nw., ƒ5950. ingeruild bij
extra's, 59.000 km, prijs SEAT Autocentrum APC, 2e
Schinkelstr. 18-28, A'dam, 020- Volvo 265, stationcar. Bj. '76. 740 Turbo EST
ƒ13.750. Tel. 020-457998
'86
791144/711635
Rijdt prima, ƒ1950.
740 GL Diesel, 2 stuks. ...'88
Suzuki Swift 1.3 GR 5 versn. Autobedr. ZEIJINGA voor alle Tel. 02990-37825.
740 GLE, LPG
'85
ww glas, metallkl. Bj.'85. Schel- Suzuki-modellen. Wieger-Bruin- 244 DL LPG 1-'88
'85
ƒ32.600 740 GL, aut
lingwoude BV, 020-323600.
'87
Iaan73, Uithoorn: 02975-61212. 360 2 ltr.c1-'84
ƒ 9.900 240 GL
'86
T.k. SUZUKI Alto autom , bj. 10- SUZUKI BUSJE, ramen rond- 345 Winner 5-drs. 7-'86/ 16.900 240 GL, LPG
'86
'85, km 8250, APK 11-10-'89, om, grijs kent, 2-'88, 13.000 340 Winner spec. 5-'86/ 16.800 240 DL, LPG
240 GL GL
'84
3 mnd. voll. B.O.V.A.G. gar.
vr.pr. ƒ9000. Tel. 02995-1939. km, ƒ 10.250. Tel. 02990-48522.
240 GLE, aut
'82
VOLVO DEALER
T.k. SUZUKI Alto, 1983, pr.
'83/'88
Suzuki personenbus,
Autobedrijf DICK MUHL B.V. 360, 5 stuks
n.o.t.k. Tel: 020-6685624.
340, 1.7, 4 stuks
'86/'87
4/82, ƒ 4400,Achtergracht 71 a, Weesp.
340, 1.4, hand., 9 stuks.'86/'87
Tel. 02940-18200.
VAN DEINUM, daar staat het! LOMMERSE AUTOMOBIELEN
340, 1.4, aut., 7 stuks ,'83/'86
02526-87255.
Jarmuiden 29, Sloterdijk III.
343 DL autom., m.'SO, LPG,
24/25/26/27 mei GROOT
Tel. 020-148933. Ook Jan v.
nwe APK, techn. perf., ƒ 2250.
OCCASIONSPEKTAKEL'
Galenstr. 113, A'dam.
APC 020-791144/711635.
MAXIS MUIDEN
Info: 020-831956.
740 Turbo EST
'86
740 GL Diesel, 2 stuks....'88
740 Turbo
'85
740 GLE, LPG
'85
TALBOT
Samba,
bj.
'83,
+
Te koop: TALBOT SOLARA 1.6
740 GL, aut
'85
GL Automaat, bouwjaar 1985, APK, van part, ig.st., ƒ3600. 240 GL
'87
47 000 km, zeer mooi. Prijs Tel. 02975-62037.
240 GL, LPG
'86
ƒ7950. Tel. 02990-26506.
240 DL, LPG, 2 stuks ,.'85/'86
HORIZON 1.9 DIESEL, 5-drs, 240GLGL
'84
Meeuwenlaan 128
Horizon L DIESEL, 5-drs, '83, met access., 8-'84, APK 8-'89, 240 GLE, aut
'82
Tel: 020-369222.
APK t/m 5-'90, in. perf. st. Prijs perf. staat, ƒ 5000. 02505-1689. 360, 5 stuks
'83/'88

Suzuki
AutoPlaza Amstelveen

Volvo

OP VRIJDAG 12/5, ZATERDAG 13/5 EN MAANDAG
2e PINKSTERDAG 15/5 NODIGEN WIJ IEDEREEN UIT
DIE GEÏNTERESSEERD IS IN EEN PERFEKTE OCCASION
VEEL KEUZE EN VEEL VOORDEEL. EN NATUURLIJK
STAAT ER EEN HAPJE EN EEN DRANKJE VOOR U KLAAR

Tijdens de Pinkstershow:
* 2 JAAR TOTAALGARANTIE OP
ARBEIDSLOON EN ONDERDELEN
* MINIMAAL ƒ 1.500,- INRUIL VOOR UW OUDE AUTO
ONGEACHT IN WELKE STAAT.
* BIJ AANKOOP RADIO/CASSETTE, FIETSENREK
OF TREKHAAK GRATIS.
Audi 80 CL 4 drs. '85
ƒ 13.950 p.m. 316,8c
Audi 80 C 4 drs. sport.velg. als nieuw m.'QG.f 15.950 p.m. 357,6=
BMW 316 LPG sport.velg. spoiler '83 . .ƒ 10.250 p.m. 248,9'
BMW 315 zeer mooi '83
ƒ 9.250 p.m. 231,3;
BMW 316 veel ace. '83
ƒ 9.750 p.m. 231,3;
BMW 320 i 4 drs. autom. m.'85
ƒ 19.750 p.m. 447,0'
BMW 525 E aut. el. ramen, als nieuw m.'85./ 17.750 p.m. 402.3E
Citroen BX 1900 TRS stat.car 5 drs. m '87.ƒ 19.750 p.m. 447,0'
2x Citroen Visa RE II 5 drs. v.a. m.'86 .ƒ 8.750 p.m. 208.2C
2x Ford Fiesta 1100 L 3 drs. v.a. m.'85 .ƒ 9.250 p.m. 231 3;
2x Ford Escort 1600GLS drs. alsnwv.a.'85./11.250 p.m. 271,6
4x Ford Escort 1100,1300 3 + 5 drs. v.a.'84.jc 9.250 p.m. 231,3;
Ford Escort stationcar 1300 m.'82 . . . .ƒ 7.950 p.m. 185.0c
Ford Sierra 2.0 LPG m.'84 '.
ƒ 10.750 p.m. 248,9'
Ford Sierra 1600 3 drs. in st.v.nw. m.'85 .ƒ 12.250 p.m. 294,2ü
Ford Scorpio CL 2.0 5 drs. een plaatje m.'86.ƒ 19.750 p.m. 447,0;
Honda Accord 2.0 luxe Ipg 4 d. sedan m.'87./ 18.950 p.m. 447,0',
Mercedes 200 diesel stuurbekr. zr mooi '83.ƒ 15 950 p.m. 357 K
Mazda 626 2.0 GLX coupé zeer apart m.'85./ 14.950 p.m. 339.5
Mazda 626 1600 sedan LPG '87
ƒ 18.750 p.m. 447,0;
Mazda 626 sedan LPG '86
ƒ 15.750 p.m. 357,65
Mazda 626 sedan LPG m.'85
ƒ 13.250 p.m. 316,85
Mazda 929 sedan DX LPG m.'83 . . . .ƒ 8.250 p.m. 208.2C
Mercedes 280 SL cabriolet '81
ƒ59.000 p.m.1103,<M
Mitsubishi Lancer 1400 4 drs. zeer mooi '82./ 5.250 p.m. 138,8(
Nissan Bluebirö 2.0 LX LPG m.'87 . . . .ƒ 19.750 p.m. 447,0'
Nissan Micra 3 drs. zeer mooi '87 ...
.ƒ 13.750 p.m. 316,88
Nissan Micra 3 drs. m.'86
ƒ 10.250 p.m 248,97
Nissan Sunny 1700 diesel Gl 4 drs. m.'86./ 11.750 p.m. 271,6
Opel Kadett hatchb. 1600 diesel 5 d. m.'84./ 9.750 p.m. 231,3;
Talbot Solara 1600 GLS 4 d. sch.d. m.'83.f 6.250 p.m. 161,9;
Triumph Aclaim HLS el.ram. 4 d. 5 sp. m.'84.ƒ 7.950 p.m. 185.0E
Opel Kadett 1300 S gt als nw.zo mooi m.'87./19.750 p.m. 447,0;
Opel Rekord 2.0 S stat.car 5 d. mooi m.'84./ 11.750 p.m. 271,6
Opel Kadett hatchb. 1300S 3 d. Ipg m.'84./ 9.500 p.m. 231,3;
Opel Kadett hatchback 1300 5 drs m.'84./ 8.950 p.m. 208.2C
Opel Kadett 1600 diesel stat.car 5 d. m.'87./ 19.750 p.m. 447,07
Opel Kadett 1600 diesel sedan 4 drs. m.'87./ 18.750 p.m. 447,0;
Opel Kadett 1600 diesel m.'87 '.
ƒ 17.800 p.m. 402,3e
2x Opel Kadett 1300 S 3 drs. z.mooi m.'86./ 14.250 p.m. 339,5
Opel Ascona 1600 LS sedan 4 drs. LPG '87.ƒ 17.950 p.m. 402,36
Opel Ascona 1600 LS LPG '86
.ƒ 15250 p.m. 357,65
Opel Manta hatchb. 1800S aut.als nw.'86./ 16.750 p.m. 402,36
Opel Corsa 1300 TRS sedan m.'84 . . .ƒ 9.950*p.m. 231.33
Peugeot 505 GL LPG in st.v.nw. m.'87 .ƒ 14.950 p.m. 339,5
Peugeot 505 GL LPG '83
ƒ 5.950 p.m. 138,80
Peugeot 505 GR m.'87 '
ƒ 15.750 p.m. 357,65
Peugeot 205 GR diesel 5 drs. '87 . . .ƒ 14.950 p.m. 339,5
Suzuki busje carry m.'83
ƒ 4.250 p.m. 138,80
Toyota Corolla 1600 liftback SLX 5 d. m.'85./ 12.250 p.m. 294.2'
Toyota Corolla 1600 GL sedan LPG '84 .ƒ 10.250 p.m. 248,9:
Toyota Camry 1800 turbo diesel 4 drs. m.'85./ 12.250 p.m. 294,22x Toyota Starlet 1300 DX 3 drs. v.a. m.'84./ 8 950 p.m. 208,20
Toyota Corolla 1600 i coupé gt 16 kl m.'86./ 21.950 p.m. 447,0?
Toyota Tercel 1300 DX 3 drs. '84
ƒ 8350 p.m 208.2C
2x Rover 2600 S 6cil. aut. mooi v.a. m.'Se.j113.750 p.m. 316,83
2x Renault 25 V.6 inj. in st.v.nw. m.'86 v.a..ƒ 19.750 p.m. 447,0;
Renault Fuego 'GTS zeer sportief m.'83 ..ƒ 8750 p.m. 208.20
Renault Fuego GTS in st.v.nw. m.'85 . .ƒ 12.250 p.m. 294,2"
Rat Ritmo 65 CL 5 drs. in st.v.nw. m'87 .ƒ 10.750 p.m. 248,9;
Fiat Panda 750 L 3 drs. m.'87
ƒ 9.950 p.m. 231,1'
Fiat 127 3 drs. 900 L '85
ƒ 7.950 p.m. 185,06
VW Karman Ghia voor liefhebber '69 . .ƒ 12.250 p.m. 294 2"
VW Jetta 1600 C 4 drs.' m.'87
ƒ 15.250 p.m. 357,65
2x VW Golf C.Diesel 3 drs. m. '83 . . .ƒ 9.750 p.m. 231,33
VW Golf 3 drs. '82
'
ƒ 8.250 p.m. 208
2x VW Polo Pointer 3 drs. v.a. m.'84 . .ƒ 9.750 p.m. 231,33
VW Jetta 4 drs. '85
ƒ 13.950 p.m. 316,88
Volvo 240 DL LPG zeer mooi 4 drs. '87 ƒ 24.250 p.m. 555,5-3
Volvo 360 GL 20 sedan LPG m.'87 . ƒ 17.250 p.m. 402,36
VW Passat Diesel 5 drs stat.car aut.m.'86./ 19.750 p.m. 447,07
Rat Regata 85 S 4 drs. m.'86
ƒ 8.950 p.m. 208.20
Renault 18 T diesel stat.car 5 drs. '86 .ƒ 14.950 p.m. 339.5
Lancia Delta 1600 GT 5 drs. m.'87 . . .ƒ 14.250 p.m. 339,5'
Opel Kadett stationcar 1300S LPG '84 .ƒ 9.750 p.m. 231,33
* FINANCIERING BINNEN 1 UUR GEREGELD
* GARANTIE V.A. 3 MND. tot 12 MAANDEN
* OOK ONDERHOUD EN SERVICE IN EIGEN WERKPLAATS
Openingstijden Pinkstershow: •
vrijdag 12/5: 10.00-21.00 uur
zaterdag 13/5: 1000-17.00 uur
maandag 15/5: 10.00-17.00 uur
dagelijks van: 10.00-18.00 uur
Tot ziens bij OCCASIONDEALER ROOSSIEN
Godelindeweg 3 Naarden.
Tel.' 02159 - 50005

Nu exclusief rijden voor een gewone prijs'
Onze exclusieve Lancia's nu extra aantrekkelijk geprijsd b'j

EDUARD DE VRIES HEILOO
Tel. 072-330900 - Kennemerstraatweg 524

Nieuwe Lancia Thema's V-6 l.E TD in voorraad en voor proefrit
VAN KALMTHOUT
ten beschikbaar. Splinternieuwe Lancia Prisma S 1.6 Jubileum
12 MAANDEN O %
met vele opties, normale prijs ƒ 34.950,- nu ƒ 29.950,-.
tot. max. ƒ 10.000,Splinternieuwe Lancia Delta's 1.6 GTI Jubileum incl. div. extra s
5 T R 1-'88
ƒ17000
ƒ29.950,-, 1.3 GT ƒ23.950,-. Lancia Thema I.E, 8 mnd. oua
5GTL3-'85
ƒ11500
ƒ 15.000 onder nieuwprijsüü! Lancia Prisma 4-drs. met div e*
5 GTL 3-'85 sunr. . ..ƒ10.950
tra's '86 ƒ 16.950,-. Lancia Ypsilon LX, 5 mnd. oud, kl. zwart, v \
5 GTS 5-drs 3.87 .. .ƒ16250
vele opties, ƒ 7.000,- onder de nieuwpnjs. Lancia Ypsilon Rre s
5 Aut4-'85
ƒ12.750
mnd. oud, wit, v.v. alle opties, ƒ 4.000,- onder de nieuwpnjs
5 Aut 4-'82
ƒ 5.750
Lancia Ypsilon Rre, 10 mnd. oud, antraciet-met., v.v. vele opties
11 GTX m comf.pak.
ƒ 4.000,- onder de nieuwprijs.
1-'87
ƒ17.900
11 GTX2-'85
ƒ13.500
11 TL Brway 1-'86 .ƒ12.600
Nu ook SAAB-select occasions
11 TC6-'84
ƒ 6900
tegen zeer scherpe prijzen!
11 TSE9-'83
ƒ 7.750
Saab 9000 16 valve Turbo, airflow-set in kleur, 40.000 km, me'
18 GTL II 4-'85 ... .j 9.000
alle opties, ƒ 39.950,-. Saab 900016 valve Turbo, met div. opties
18 TS 1-'83
ƒ 5750
ƒ 34.950,-. Saab 900 Turbo, 5-drs. autom., div. opties, ƒ 19.950
Fuego GTS 7-'84 ....ƒ10.900
Saab 900 Turbo, div. opties, ƒ15950,-. Saab 900 GL Seda'
21GTS3-'87
ƒ21.000
ƒ9950,-. Saab 900 GL, 4-drs., ƒ 19.950,-. Saab 90 ƒ 16.950.21 GTSNev. 5-'87 .. .ƒ24.500
25GTS3-'86
.. ƒ21500
25 GTS 6-'86
ƒ23.500
Inruil occasions:
Diversen:
met BOVAG Garantie.
205 GT 5-drs 12-'86 ƒ16.500
Honda Accord 2 L EX Sedan, m. '87, LPG, zilv.gr.-met., cent'
Express 1.1 5-'86 ....{ 9250
vergr., zonw. ramen, stuurbekr. en andere opties, uniek mooie'
12 maanden
goed, ƒ17.950,-. Mazda 626 2L Diesel LX 5-drs. hatchbaO
TOP OCCASION GARANTIE
m. '86, wit, ƒ 13.950,-. Mazda 626 GLX Sedan, m. '85, zilv.-me!
ƒ4950. 020-851020/410063.
'86
T.k.a. Talbot Horizon Diesl. 340, 1.7, 3 stuks
Abcoude, Bovenkamp 8,
1983, APK, 12-89, v.p. ƒ 3000,- 340, 1.4, hand. 9 stuks.'86/'87 T.k. Volvo 244-GL bj. 79 APK div. extra's, LPG, zeer mooi en goed, ƒ 10.950,-. Rover 2600 S
02946-1206/4004
TALBOT FOURGONNETTE E, Inl. 020-753601.
340, 1.4, aut., 5 stuks ,.'83/'86 17-2-'90, LPG, in prima staat, m. '86, bl.-met., stof inter., elektr.- en zonw. ramen, centr deu'
vergr., 5 versn., stuurbekr. geheel als nieuw, ƒ11.950,-. Fof£
vr.pr. ƒ2350. 020-135682.
bouwj. 1980, APK okt. 1989,
Part biedt aan Renault 4
24/25/26/27 mei GROOT
Sierra 1.8 Laser, 5-drs., m. '87, gr.-met, centr. vergr., hoofdsteu
T.k. weg. omst. Volvo 244 GL 6
bestel m. ramen, APK, bj. 9-'80 fabrieks gebouwde rolstoel
OCCASIONSPEKTAKEL
nen, zonw. ramen, zeer mooi en goed, ƒ 15 950,-. Ford Sierra 1 <
auto met rijplaten. Vraagprijs
diesel,
nw.st.,
bj.
'80,
APK,
4e
ƒ900. 075-175482.
MAXIS MUIDEN
Laser, Vialle LPG, 3-drs., m. '88, wit, centr.vergr., zonw. ramer
f1500. Tel 02981-1632.
mnd.'90. Pr. ƒ4750. Inr. kleine
Prima RENAULT 4 GTL, 1981,
dubb. spiegels, kofferb. spoiler, zeer mooi en goed, ƒ 17.950
auto mog. Tel. 045-415528.
APK t/m nov. 1989, kleur rood,
Ford Sierra 1.8 Laser, 3-drs., m. '87, bl.-met., centr. vergr., zorw
T.k.a. door 1e eig., 5 drs. zwar- ramen en andere opties, zeer mooie en goede auto, ƒ 15.950
ƒ 1500 Tel. 020-260109
te VOLVO 240 DL, bj.'86, perf. Ford Scorpio 2.0 CL, m. '87, rosérood-met., 5-drs., 5 versr
Toyota - Brouwer
Renault 25 TD. Dsl. Bj'85. met 2
onderh.: als nieuw. Pr. ƒ 25.000 zonw. ramen, zeer mooie en goede auto, ƒ 17.950,Vele merken - vele prijzen
jr. garantie. Schellmgwoude
excl. btw. 020-192958 na 18 uur
2e Jan Steenstraat - 42-48
BV, tel.' 020-323600.
A'dam-Oud.Zuid. Tel. 763829
Koop van de week:
Volvo 340 metaalkleur. Bj.79.
Renault 25 TX. v v. alle accesAmsterdam-Noord
Meeuwenlaan 128 2 jr. garantie. Schellingwoude Peugeot 205 GLD, m. '85, 5-drs., zilv.gr.-met., met div. opties
soires. Bj.'85 2 jr. gar. SchelHamerstraat 3-15. Tel.'360401.
Tel: 020-369222.
BV, tel.: 020-323600.
uniek mooie en goede auto, slechts ƒ 8.950,-.
lingwoude BV, tel.: 020-323600.
Plus nog vele andere occasions. Bel nu voor informatie
Div. Toyota Starlet's '86-'87 Nu Gevr. Toyota Hiace of Urvan, Volvo 480 ES rood, v.v. vele Volvo 343 DL, m. '82, LPG,
schade of zonder, APK mag. extra's. Bj.'86. Schellingwoude APK tot 12-'89, ƒ3950.
24/25/26/27 mei GROOT
met 1 jaar voll.garantie.
Telefoon 072-330900
BV, tel.: 020-323600.
OCCASIONSPEKTAKEL
Autobedrijf Brouwer, Hamer- [Tel. 075-178208 na 18.00 uur.
Tel. 02990-30916.
MAXIS MUIDEN
straat 3-15, tel. 020-360401.
** Autoveiling ** 35 APK GEKEURDE auto's,
Gevr. Toyota Carina, 4 drs. VW Kever 1200, wit, 1983, APK Volvo 343 GLS, LPG, m '82,
Te koop Toyota Canna B.j. '88. Schade of sloop rnag. Tel. tot maart '90, 47.000 km, prijs APK t/m 5-'90, in perf. st., in het Olympisch Stadion Am- 1986, ƒ 650 tot ƒ 8250. Inr., fin.
n.o.t.k Tel. 020-112273.
sterdam. Reeds 28 jaar iedere gar. mog. Den Brielstraat
7100 km. Pr. ƒ25.500. Open 075-178208 na 18.00 uur.
ƒ5750. 020-851020/410063.
maandag. Inbreng vanaf 09.00 A'dam, zijstraat Haarlemme1
•
„SHOWROOM",
dak, radio. Tel. 020-798295.
Toyota Tercel coupe M '81. Nw
VOLVO 360 GL '85, LPG, APK, uur. Aanvang veiling 1300 uur.
weg bij molen. Donderde
nieuwe
autorubriek
ƒ11.000. Tel. 020-711957.
ROVER 3500 Vandenpias, au- T.k Toyota Corolla 16 3D 16 APK. Punt gaaf. ƒ 2950.
Voor inlichtingen: 020-473004. dagav. geopend 020-84407?
voor Amsterdam
tom. Bj '83 Vr pr ƒ 9250. Ver- Valve, bj. 1988, ks 20.000, auto Tel. 02990-37825.
en omgeving.
24/25/26/27 mei GROOT
keert
in
goede
staat verkeert in nieuwstaat,
Nog meer Showroom-advertenties
Toyota Corolla Coupé M '81.
Tot 30 juni aantrekkelijke
OCCASIONSPEKTAKEL
wegens aankoop huis, vr. pr. Nw APK. Punt gaaf. ƒ 2950,ln075-218039 na 17u
introductiekorting.
op een volgende pagina
MAXIS MUIDEN
ƒ 20.000. Tel- 02975-40093
ruil mog. Tel 02990-37825
Tel 020-6658686

Rover

"

Saab

Skoda

Renault

aotolak

• „SHOWROOM":
De nieuwe autorubriek voor
Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex.
Elke week in Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA.
Vraag naar onze lage
introductiepnjzen
t/m 30 juni. Tel. 020-6658686.

Seat Marabella b-'87 ƒ 9.700
AUTO MAAS B.V., officieel
Autobedrijf DICK MUHL B.V
Seat-dealer biedt aan:
Tel. 02940-18200.
Ibiza GLX 1.5 '87. 29,000 km,
rood. Ibiza GL 1.2 del Sol, rood,
Een perfecte FURA, MARBEL- '87. Tel. 02977-24320.
LA, BIZA, RONDA of MALAGA
occasion koopt u vertrouwd bij
SEAT autocentrum APC, 2e
Schinkelstraat 18-28 A'dam
020-791144/711635.
Kuperus
Verdien nu ƒ 1000,voor alles van Peugeot, nw. en Het kabinet kan weer op het sportieve accessoiresgebruikt, v.d Madeweg 1-5, bij
pakket van de IBIZA 1.2 XL met
opstaan!
Makro, A'dam. 020-6683311.
systeem Porsche Motor!!!!!
LET OP, Peugeot 205 Accent
mei'88. Weinig bereden als 2e want onze SEAT MARBELLA Alleen bij SEAT AUTOCENauto. Wit, extra's. Nieuwstaat Sprint is nu zo milieu-vriendelijk TRUM APC, 2e Schinkelstraat
geprijsd, dat u geen reiskos- 18-28, tel. 020-791144/711635
ƒ14.450. 020-421641.
tenforfait nodig heeft!!!!
en Ruysdaelstraat 77-83, tel.
Peugeot 205 XE,
020-798304/739815.
10-'86, ƒ11.750
Alleen bij
•LOMMERSE AUTOMOBIELEN SEAT AUTOCENTRUM APC koopt u nu de IBIZA SPORT
02526-87255.
2e Schinkelstraat 18-28, tel. met een korting van ƒ 1000,-!!!!!
Peugeot 305 GLS, 5 drs, sta- 020-791144/711635 en Ruys- Te koop aangeboden SEAT IBItion, '82, APK 12-'89, beige, daelstraat 77-83, tel. 020- ZA GLD 17, 37.500 km, 1987,
798304/739815
sunroof, ƒ2750. 020-149352.
pr. n.o.t.k. 020-271475.
Peugeot 305 GL, beige, m '83,
Koopt u nu de
24/25/26/27 mei GROOT
APK t/m 5-'90, in perf. st.,
MARBELLA SPRINT
OCCASIONSPEKTAKEL
ƒ4950. 020-851020/410063.
voor
ƒ.11.995!!!!!
MAXIS MUIDEN
Peugeot 505 SR 4-'83. Elektr.
sch.dak en ramen, st.bekr.
Centr. vergrend. APK 5-'90.
ƒ 5800. Tel. werk 020-272757.
privé 02290-42475.
120 L Summer, m.'87, div. ac505 GR, LPG, elektr. schuifd., Skoda 105 L M '85. Nw APK. cess. in st. v. nw., ƒ 6850,- ingeruild bij SEAT Autocentrum
stuurbekr., 7-'86.309 GR, 6-'86. Punt gaaf. Inruil mog.
APC, 2e Schinkelstr. 18-28,
505 GL Break, LPG o.b„ 12-'83. Tel. 02990-37825.
A'dam, 020-791144/711635.
305 GLD Break, 2-'84.
Skoda 105S wit, okt. '86,17.000
BEREBEIT, 020-6627777,
24/25/26/27 mei GROOT
km, Pap. ter inzage, ƒ4950
2e Pinksterdag geopend.
OCCASIONSPEKTAKEL
Tel. 02975-63503.
MAXIS MUIDEN
24/25/26/27 mei GROOT
OCCASIONSPEKTAKEL
MAXIS MUIDEN

Porsche

Manta 1200, 3-'84, dub kopl ,
getint glas, spec uitlaat, Cobra
alarm, Opel Recaro's. enz,
vrpr ƒ20000 020-435557

Grandioze Pinkstershow
met heel veel voordeel
Occasiondealer Roossien
Tel.: 02159-50005

JO.
1275.

Nissan

Kadett 1-86
ƒ17250
Kadett Caravan 5-'86 ƒ18950
Kadett 1 3 7- '87
ƒ17500
Kadett GT 5-'86
ƒ 18.750
Ascona Hatchback 5-'86
ƒ18750
HANS MAFAIT 02940-13044

Algemeen

IPG, siaalgiij* met., gsooo
km, plaasjö ƒ '0.900. oké
keur, toK,

MITSUBISHI WAGON 1800 GL D Van 1986, Rood metallic, Grijze
Bekledma 5-deurs, Km Stand 76 000, / 12000,- Bel Amsterdam
124876, De Occasion-lijn van MOTORMEYER

De Jong
Zuid-Oost BV

10

Van Vloten
A'dam

Talbot

Uw
Volvo- Dealer

Toyota

Van Vloten
A'dam
Uw
Volvo Dealer

Algemeen

CARBO AUTO'S
AKTE-WEEK
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'e

JQ,
1275;

Biedt aan een aantal geselecteerde occasions:
Bij aankoop GRATIS nieuwe radio/cassette KADOÜ!
"if.FIRA S, bj. '86, zwart
:>,WV 316, bj '82 Lapisblauw, nette auto
ƒ 6.950
4?OÖ km. vi pf.
!>,WV 315, bj '82 Bah.beige, w.w.glas, Zender-grille, . ƒ 6.750
:>jlW 633 CSI, m. '82, bordeauxrood met. sp.vlg.,
zwart leennt., electr. ramen, i.z.gst. Vr.pr. . . . ƒ 18.500
:'iW 316, m '85, rookzilver, w.w.glas, 1e eig.,
80.00 km., als nieuw
'. .ƒ 16.500
:f.fW 320, m.'82, met.blauw, w.w.glas, sp.vlg., in z.g.st./ 6.900
:«,M/ 316, bj '82, zwart, sport.uitv., sp.vlg Vr.pr. . / 5.900.
316 m.'SO, LPG
ƒ 4.250
Chevy Van, bj '81, 8 cil-autom., LPG ond.b,
verhoogd dak, vele opties, grijs kent
ƒ 14.750
;troen Visa, bj.'84, rood, in z.g.st
ƒ 4.250
i3t Üno D, m'85, groen met., 5 drs., sunroof, . . . ƒ 7.250.
al 127 Van Stationcar, bj '84, met zijramen, in z.g.st.,
1e eig. Vr.pr
/ 3.250. HENRY VAN GERVE Auto's, bird 2.0 GL Diesel Stationcar
ƒ 3.000 Bovenkerkerweg 137a, Am- Van-uitv., '88, ƒ 16.950. Nis|3! Panda 34, m.'83, rood,
ord Escort 1.6 L, m.'83, bruin met., 3 drs., sportv. ./ 7.250 stelveen (bij Uithoorn), 02974- san Cherry 1.3 Trend, '84,
559, b.g.g. 602, fax 02974-838. ƒ8950. Nissan Cherry GL, '83, BURGER-TRUCKS Aalsmeer
:3rd Sierra 1.6 Laser, bj. '85, wit, 5 drs. LPG, centr.lock,
in nw. st
ƒ12.750 Dagelijks geopend van 9-18 ƒ4950. Nissan Cherry 1.7 GL Mercedes bedrijfswagens.
rd Escort 1.3 L m. '84 zwart 5 drs org.sunroof i.z.g.st./ 8.250 uur, donderdag koopavond, 2 Diesel '84, ƒ8950. Nissan Inkoop/verkoop en onderd.
ord Sierra 2.3 D bj.'SS 3 drs rookzilv.met
ƒ 12.900 jaar garantie vanaf ƒ7500. 1 Laurel 2.4 Automaat, LPG, '83, Tel. 02977-28660.
ord Sierra 2.3 D bj.'86 3 drs zilv.met
ƒ 14.250 jaar garantie vanaf ƒ5000. ƒ3950. Nissan Violet 1.6 SSS
Audi 100 CS, '84, ƒ11.950. Coupe '79 ƒ 1750. Nissan Mi- BURGER-TRUCKS Aalsmeer
ord Onon 1.6 L, m.'86, groen met., 4 drs., sch.dak,
w.w.glas, 5-bak, m nw. st
ƒ11.750 Audi 100 CC, '84/9950. Audi cra DX, '87, ƒ11.750. Nissan Mercedes for sailes wanted
80 GT 5S Coupe Automaat, Stanzal.SGLHB,'85, ƒ8950. and spareparts: 02977-28660.
ord Scorpio 2.0 CL, m.'86, blauw met., LPG,
orig. sunroof, w.w.glas, 1e eig , in z.g.st. . . . ƒ 16.750 '82, ƒ11.950. Audi 80 GL, 4- Nissan Bluebird 2.0 SLX, alle
ord Taunus 16 L, m'82, grijs met, 2 drs
ƒ 3.250. deurs, LPG, '85, ƒ11.950. opties, '87, ƒ15950. Opel
ord Granada 2 Itr., '81, antrac.met., in z.g.s.t
ƒ 4.250 BMW 316, '86, ƒ16.950. Omega 1.8 LS, div. ace., '87,
Prelude EX, bj.'84, grijs met. LPG, in z.g.st. . ƒ 13.750 BMW 316, spoilerset, '86, ƒ23.950. Opel Rekord 2.3 D,
lercedes 280E, m.'83, autom., LPG, w.w.glas, cl, sp.v ƒ 10.500 ƒ17.950. BMW 318i Auto- 4-deurs, '84, ƒ8950. Opel Re- FIAT 500, bouwjaar 1973, oplercedes 250, autom., LPG met. stuurb., m.'81 . . . ƒ 7.250 maat, '82, ƒ8950. BMW 745i kord 20 S Travellen '87, knapper, uit Italië. Prijs ƒ 1750.
Automaat Turbo, alle mog. ex- ƒ17.950. Opel Rekord 2.0 S Tel. 02975-40029, na 18 uur.
lercedes 500 SEL, m.'82, diamantzwart, alle opties,
tra's, '85, ƒ29.950. Chevrolet Luxus
Station Aut., '83, OPEL Manta Spec. 1972, geel,
EER APART
Monte Carlo Coupé Automaat, ƒ6950. Opel Ascona 1.6 S, 4APK dec. '89, i.z.g.st., ƒ4950.
'ercedes 190 D, m'85, zilvergroen met., w.w.glas,
'80, ƒ2750. Citroen CX 20 Re- deurs, LPG, '82, ƒ 5950. Opel
Tel. na 18 u. 02908-3945.
stuurbekr
ƒ24.500 flex, '85, ƒ 12.950. Citroen BX
'ercedes 280 SLC, m.'SO, gold met., Amer.uitv. . .ƒ38.000 16RS, '85, ƒ9950. Citroen BX Ascona 1.6, '78, ƒ950. Opel Simca 1501 Spec. autom.'76.
'ercedes 280 Aut., m.'79, brons met. LPG
ƒ 4.500. 19 Diesel, '87, ƒ14.950. Ci- Ascona 1.6 D, 5-drs., Hatch- In prima staat. APK ƒ 1250.
back, '86, ƒ 13.950. Opel Asissan 280 ZX Targa, m.'81, gold met., autom.
Autobedrijf Brouwer, Hamerstr.
troen 2CV 6, '84, ƒ2950. Civele opties
ƒ 12.750 troen Axel TRS, '87, ƒ8950. cona 1.9 N, '81, ƒ4950 Opel 3-15, tel. 020-360401.
Kadett
GSi
div.
extra's,
'86,
oei Kadett Hatchback 1.6 D, bj.'84, grijs met., 3 drs./ 8.250 Citroen Visa RE II, '84, ƒ5950.
ƒ23.950. Opel Kadett 1.2 S T.k. DAF 46, bj. '74, APK tot 5pel Kadett Hatchback 1.6 SH, m.'85, wit, 3 drs.,
Rat Argenta 2000 S Automaat,
5-deurs,
'86, '90. Pr. f 675. Tel. 02968-95192.
in z.g.st
ƒ11.250 LPG, '84, ƒ5950. Fiat Argenta Stationcar,
ƒ13.950. Opel Rekord 2.3 D
pel Kadett Hatchback 1.6 LS, m.'86, brons met.,
120 iE LPG, '86, ƒ8950. Rat Station, '82, ƒ3950. Opel Kaw.w.glas, 3 drs
ƒ 12.750 Panda 34, '84, ƒ 4950. Fiat Ritpel Kadett 1.3 S, stationcar, bj.'SS, 3 drs., LPG . . ƒ 7.900 mo 60 Diesel, 4-drs., '83, dett 1.3 S, LPG, 3-deurs, '87,
ƒ14.950. Opel Kadett 1.2 LS,
:pel Kadett 1.6 D, stationcar, m.'86, 5 drs.,
ƒ5250. Rat Ritmo 60 CL, LPG,
weinig bereden
ƒ 12.250 '84, ƒ4950. Rat Ritmo 60 CL, '86, ƒ13.750. Opel Kadett 1.6
S. 3-drs„ LPG, '84, ƒ7950. AUTOBANDENUITVERKOOP!
pel Kadett Van, m.'86, 1e eig., LPG onderb.,
LPG, '87, ƒ8950. Rat Uno
lapis blauw
ƒ 8.900. Turbo E nieuw '89, ƒ24.950. Opel Kadett 1.6 LS Diesel, '87, Vele maten voor lage prijzen!
pel Ascona 1.6, m.'83, wit, 2 drs
ƒ 6.900 Ford Sierra 1.6 Laser, 5-drs., ƒ17.950. Opel Kadett 1.6 LS Speciale aanbieding: 4x 195Automaat,
'85, 65-15, incl. balanceren, ƒ 200.
jel Ascona 1.6 S, m.'84,4 drs., gold met., LPG. Vr.pr./ 6 900. LPG, '86, ƒ 15.950. Ford Sierra Diesel
oei Rekord 2.3 D, m.'84, stationcar, 5 drs., nw.st. .ƒ 8.250 2.3 Diesel Laser, 5-drs., '86, ƒ12.950. Opel Kadett 1.6 Die- De Wittenkade 69, 020-846276.
oei Ascona 1.6. D, m.'84, weinig bereden, in z.g.st. ƒ 7.250 ƒ 14.950. Ford Scorpio 2.0 GL, sel 5-drs., ''85, ƒ 12.950. Opel AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Kadett
1.6, 3-drs., '86, Klaar terwijl u wacht. Ruilstarsnault 20 TX, bj. '83, autom. elektr. ramen, sportv.,
div. extra's, '86, ƒ 19.950. Ford
. .zilver mei., LPG, in z.g.st. Vr.pr
ƒ 5.250 Escort XR3i, '85, ƒ15.950. ƒ13.950. Pontiac Fiero MR 2, ters en dynamo's, alarm en veraab 900 GLT, autom., m.'SO, zwart, in z.g.st
ƒ 2.750 Ford Escort 1100 Laser,'5-drs., alle opties, '88, ƒ 39.950. Peu- lichting. Valkenburgerstr. 134.
geotSOSGLS, '83, ƒ 3950. ReTel. 020-240748.
eat Ibiza, m.'88, schuifd., get.glas, striping pakket,
'86, ƒ12.950. Ford Escort 1.3
1e eig , 27000 km, nw.st. vr.pr
ƒ 11.250 L, LPG, '84, ƒ8950. Ford nault 5 Turbo, Van-uitv., '88, CARFIX groothandel gespeciaƒ21.950.
Renault
5
GTL,
'86,
dda 120 LS, m.'85, wit, orig. sunroof
ƒ 4.750 Escort 1.3 Bravo Station, '84,
liseerd in Franse onderdelen.
iV Golf diesel, m.'81, Bah.beige, weinig bereden . .ƒ 3.950 ƒ9250. Ford Escort 1100 CL, ƒ11.950. Renault 11 Le Mans, Nwe Hemweg 6 L, 020-880348
N Jetta, bj.'SS, met.blauw, 2 drs., LPG, 1e eig. . . ƒ 8.250 '87, ƒ15.950. Ford Escort 1.6 LPG, '86, ƒ9950. Skoda 105
Europarts Automaterialen
Jetta D m.'86 zilv.met
ƒ 12.900 D Laser, '86, ƒ12.950. Ford LSde luxe, '83, ƒ2950. Subaotvo 343, m.'83, 3 drs., wit. Vr.pr
ƒ 4.900 Escort 1.6 D Station. '86, ru Mini Bestel, '84, ƒ 2250. Su- Surinameplein 38, Amsterdam,
zuki
LJ
80
Jeep
4x4.
soften
tel. 852779/852465.
itroen Special Service, m.'85, gesloten stationcar . ƒ 3.250 ƒ13.950. Lancia Delta 1.5, '84,
Vakantie aanbieding:
aihatsu Mini Van 55 Wide, m.'S2, gesloten bus
. . ƒ 2.500 ƒ6950. Lada 1200 S, '86, hardtop, '83, ƒ5950. Talbot
impenals,
ercedes 207, m.'SO, gesl.bus, verlengd, in pr.st. Vr.pr./ 5.750 ƒ4950. Mazda 626 2.0 Hatch- 1510 SX, '81, ƒ950. Talbot surfplankdrager,
Solara. 1.6 GLS, LPG, '83, fietsdragers, voor impenal en
ercedes 307, open laadbak, m.'81, met tandemback, LPG, '84, ƒ 8950. Mazda ƒ 4950.'Toyota Corolla Coupé, voor trekhaakmontage
asseraanh, bj.'81. Vr.pr
ƒ11.750 626 2.0 GLX Diesel Sedan, '86,
'83, ƒ 6950. VW Golf C Diesel,
NU 25% KORTING.
(V Transporter 2.0 L, m.'81, gesloten bestel,
ƒ11.950. Mitsubishi Colt EXE,
autom. weinig bereden
ƒ 3.750 '88, ƒ 15.950. Mitsubishi Colt '86, ƒ 12.950. Volvo 340 Win- Garage ROBE, gespec. in remner, '83, ƒ 6950. Volvo 244 GL
Inruil/financiering mogelijk, 6 maanden garantie
men en fricties, Comeniusstr.
GL, '83, ƒ5950. Nissan Blue- Aut., '81, ƒ4950.
APK en BOVAG-gekeurd.
455, 020-177388. Lid BOVAG.
Geopend ma. t/m za. van 9.30-18.00 uur.
Koop- of VERKOOPPLAN- Grote sortering ONDERDELEN
DONDERDAG KOOPAVOND.
** Autoveiling ** NEN? Bel dan snel tel. 023- van alle schade-auto's, alle
Osdorperweg 928, tel. 02907-2021 Amsterdam-West.
in het Olympisch Stadion Am- 365206. Nationale Occasionlijn. merken, alle bouwjaren.
Ook div. caravans en boten.
sterdam. Reeds 28 jaar iedere
Ravenstijn, 02502-5435.
maandag. Inbreng vanaf 09.00
24/25/26/27 mei GROOT
LPG-INBOUW nu zéér vooruur. Aanvang veiling 13.00 uur.
OCCASIONSPEKTAKEL
•De nieuwe autorubriek „SHOWROOM"
delig met 2 jaar garantie, ook
Voor inlichtingen: 020-473004.
MAXIS MUIDEN
heeft een oplage van 730.000 ex.
rep. telef. 020-182163.

HET LAATSTE NIEUWS OVEf |9
DE JONGSTE BEUSTINGVERHQGI||f
MOETVÓÓR11 UURMNAV0$(il
>P DE REDACTIE IN AMSTERDAA||i)S

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Bedrijfsautos

Klassiekers en
oldtimers

Accessoires en
onderdelen

Voor al uw reparaties o a
remmen en FRICTIES,
tel. 020-6643523.
24/25/26/27 mei GROOT
OCCASIONSPEKTAKEL
MAXIS MUIDEN

Aanhangwagens/
(boot)trailers

Service en reparatie

Auto make-up
Uw auto in showroom conditie, zowel buitenzijde als interieur
waarbij de motorruimte niet wordt vergeten, alles afgerond met
onze SPECIALE LDS (lakbeschermmg) behandeling. Prijs v.a.
ƒ 125 ex BTW Bel voor een afspraak Auto Direkt, tel.
020-851020/410063

Metalen bagagewagen met
deksel, torsievenng, nieuwe
banden, ƒ375. 020-150290.

Gevraagd SKODA-MONTEUR
voor reparatie Circusplein 74,
1033 ZJ Amsterdam Noord.

24/25/26/27 mei GROOT
OCCASIONSPEKTAKEL
MAXIS MUIDEN

T.k. 1 Ton's Rabbe AHW
LxBxH 2x1x1 2, huif, geremd
ƒ2600. Inl. 020-310701

Rijscholen

Autosloperijen

20 JAAR MICHEL
1e 10 echte autonjlessen
ƒ25 PER LES
Korting op theorieboekjes
en theoriecursus op video
Telefoon
Amsterdam
020-853683
Purmerend .
02990- 40087
Zaandam . . .. 075-174996
Probeer maar eens het
verschil tussen
1 jaar of 20 jaar ervaring'
Kom naar de OPEN-DAG
op 20 MEI voor een
GRATIS PROEFLES!!

Autosloopbedr. Onne van de
Stadt, mk v sloop- en SCHADEWAGENS, verk. auto-onderdelen Rijshoutweg 4, Zaandam Tel. 075-165272

24/25/26/27 mei GROOT
OCCASIONSPEKTAKEL
MAXIS MUIDEN

Autofinanciering
en verzekering
GOEDKOPE AUTOVERZ. met
termijnbet. 100% autolening
Bel of bezoek onze infowinkel
De Rijpgracht 2, tel
020-846095, P.W.O. ass.
UW AUTO goed verzekerd met
een lage premie. Assurantiekantoor CELIE, Lmdenlaan 380,
1185NM A'veen, 020-416607

Autoverhuur
ANSA RENT A CAR
De nieuwste autotypes voor
bedrijfsleven en partikulier.
Alles Inklusief Tarief v.a
ƒ70 p.d (ex brandstof) Hobbemakade 6.020-6648252, Zuiderbad achter Rijksmuseum.
Zelftransport of verhuizen
bel Kapper H. Bakker'
020-124047/152674.

Autoverhuur
ANSA RENT A CAR
De nieuwste autotypes voor
bedrijfsleven en partikulier
Alles Inklusief Tarief v.a.
ƒ 70 p.d. (ex brandstof). Hobbemakade 6.020-6648252, Zuiderbad achter Rijksmuseum.
Zelftransport of verhuizen
bel Kapper H. Bakker.
020-124047/152674.
24/25/26'27 mei GROOT
OCCASIONSPEKTAKEL
MAXIS MUIDEN

PERSCOMBINATIE TRANSPORT
Regelt 't welen snel.

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

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
AUTORIJLES
gehaald. Autosloperij Jan.
Schakel
-f
automaat
+ Tel. 020-361178/02907-6248.
VRACHTWAGEN. DinsdagsCENTERPARTS
avonds theorie. LEMSTRA,
Weesp- 02940-12656 of 14797. vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R.D.W.-vnjwaAUTORIJSCHOOL ZEEMANS nng. De hoogste prijs en geen
Al meer dan 30 jaar uw adres risico. Tel. 107942 of 107946.
voor een gedegen rij-opleiding.
24/25/26/27 mei GROOT
NU: Rooseveltlaan 213, A'dam.
OCCASIONSPEKTAKEL
Tel. 020-460699.
MAXIS MUIDEN

Auto's te koop gevraagd
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw.bewijs. Tel: 020-105478.

INKOOP/VERK. Den Bnelstr.
18, A'dam, zijstr. Haarlemmerw. bij molen. 020-844079.

Gevr., loop- , sloop- en luxe
auto's, busjes en vrachtwagens. Tel: 020-194613.

T.k. gevr.AUTO'S v.a 1981,
kont. betaling met vrijwaring, ±
ANWB-prijzen.
020-151488
Joh Huizingalaan 629, A'dam

Gevraagd PEUGEOTS 504,
505, sloop of schade enz. Afstand geen bezw. 020-244255.
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwaringsbewijs, geen
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
INKOOP AUTO'S, +ANWBpr., snelle afw. a contant m.
vnjw bew , def. geen bezw.
Tel. 020-149352, ook 's av.

• „SHOWROOM",
de nieuwe autorubriek m
Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel
Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex.
Tel. 020-6658686.
24/25/26/27 mei GROOT
OCCASIONSPEKTAKEL
MAXIS MUIDEN

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag m
Het Parool
Daarnaast elke week m alle edities van Weekmedia t M
Amsterdams Stadsblad Buitenvclderlse Courant Dierner
Courant de Nieuwe Bijlmer. Nieuwsblad Gaaspcrdam
Nieuwsblad de Purmer de Zaanse Ge/insbode de Nieuwe
Weesper
Badhoevese Slotense Zwanenburgse Halfwegse Courant
Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant. Hoolddorps
Nieuwsblad'Venneper Nieuwsblad en Zandvoorls
Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag l'm vrijdag tussen 8 30 en 20 00
uur Tel 0206658686 Fax 020 665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan SHOWROOM
Postbus 156 1000 AD Amsterdam Afgeven kan ook Het
Parool. Wibautslraat 131 ol Rokin 110 Amsterdam
Ol bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen
Dorpsslraat 54 56, Purmerend, Weerwal 19. Uithoorn
Stationsstraat 70, Weesp. Nieuwstraal 13, Zandvoort
Gasthuisplem 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die voor
dinsdag 1600 uur of donderdag 2000 uur in ons bezit zijn
worden de volgende dag reeds geplaatst Totale oplage
730 000 exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
/25. '
Voor elke extra regel ƒ 1 1 .
mm-prijs
ƒ 5.67
mm-prijs met vignet ƒ 6 1 0
Alle prijzen zi|n excl 6% BTW
Voor meer informatie of advies bel

020-6658886
' Tol 30 juni 1989 op deze prijzen 50% introductiekorting

Voor f 12,50 staat uw auto in de SHOWROOM
De nieuwe autorubriek SHOWROOM is nauwelijks van start en is nu al heel succesvol. Logisch, want
SHOWROOM heeft een enorm bereik: uw advertentie komt niet alleen in Het Parool rnaar óók in alle
nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. Met een oplage van maar liefst 730.000 exemplaren.
U loopt dus de kans dat ruim r r"".
7~""
r~"
"""""""."""""" ""."""•
i
Ja, ik'wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst
plaatsen in de autorubriek SHOWROOM:
1 miljoen mensen uw auto
(Geldig van 7 april t/m 30 juni
1989.)
ni1989.)
willen kopen. En dat voor
prijs
prys
excl. 6% incl. 6%
slechtst 12,50. Dus: vul de bon
ital regels
BTW
BTW
in en maak gebruik van deze Schrijf hier uw tekst 1
1 letter per hokje.
2
Cijfers, leestekens en
aantrekkelijke aanbieding.
13,25
12,50
3

Introductie/voordeelbon

woordtussenruimten
tellen voor 1 letter.
Minstens drie regels
beschrijven.

1823,50
2934,50
4045,50
51-

4
5
6
7
8
9
10

19,08
24,91
30,74
36,57
42,40
48,23
54,06

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

l

Opsturen m een ongefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Antwoordnummer 2470,
1000 PA Amsterdam of afgeven: Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam
j
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56; .
Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 13; Zand voort, I
Gasthuisplein 12.
•
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WEEKMEDIA30
Gevraagd

r de mooiste kleuren betaalt u
ich niet blauw bij de Hema.

voor het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in een
hotel te Zandvoort in de ochtenduren (variabele werkdagen
ook m het weekend).
Max. 25 uur p.w.

!nl.
Schoonmaakbedrijf City Service B.O.
te!. 010-4322000
tussen 9.00-12.00 uur

_^$Ü&&.,

10

MEI >KOOPJ£
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zo herkent u aanbiedingen in de Hema

zo herkent u aanbiedingen in de Hema

/*=*\

vanaf
Hoogglansverf» voor binnen en
buiten In diverse kleuren
2 50 ml
„ë-7"5 4.75
750 ml
.13-25 10.75
2,5 Hr
2JêrTS 30.75
5ltr

Nylon boodschappentas met 3
voorvakken en rits In 4 felle kleuren

4.25

-\ 2.50 (
'2 voor

Pakje met 5. wegwerp dubbele
scheermesjes Voorzien van beschermkapje
Fietscomputer Registreert snelheid, dagafstand en totale afstand

WEBER'S

Si
SpecialiteitSCHOONMAAK
LUXAFLEX
REPARATIE
ROLGORDIJNEN
VERKOOP
VERT. LAMELLEN
Verhuur: sproei extractie Tapijtreinigers
Be! voor info 14764-14090

3 voor i
Uni herensokken 100% katoen of
64% katoen/36% polyamide In10
verschillende kleuren Mt 39-46

Foto-album met witte bladzijden
In diverse kleuren

Nassaupiein 10:
Aan rustiek pleintje gesitueerde bovenwonmg met balkon aan voor- en achterzijde.
Ind. entree, ruime hal, bergkast, kameren-suite, douche, keuken, 2 slaapkamers,
toilet, C.V.-gas.

Vraagprijs ƒ 137.500,-- k.k.
Helmersstraat 8:

7.75

16.75
Diverse bedrukte chintz stoffen,
140 cm breed en luxe jacquard
weefstoffen, 120 cm breed Kent u
onze gordijnmaakservice aP

In goede staat van onderhoud verkerende
eengezinswoning in gezellige buurt met
voortuin, achterplaats en achterom. Ind.
entree, hal, toilet/douche, keuken, kameren-suite, 1e etage: twee slaapkamers
waarvan 1 met wastafel. Gaskachelverwarming

vanaf
&K
Gevormde steunpanties
40 denier Mt 38/40-48/50

7.25 per stuk

nü 3voor

Onze rolletjes zijn net zo •HÊÊriMBMÉÉÉtafeAIH goed als de grote merken maar stukken goedkoper. Deze week hebben we een speciale zormeraanbieding: 3 kleinbeeldfilms van 24 opnamen (100 ASA/ISO) van 21.75 voor 15.-.
En na de vakantie laten we u graag zien hoe goed en goedkoop onze afdrukken zijn.
•-o

Vraagprijs ƒ 139.000,-- k.k.

Steunkousen 70 denier
Mt 8 1/2-11 XL
i&75 8.75

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

Brederodestraat 14:
Op prima lokatie gelegen tussenwoning
met voor- en achtertuin. Opp. 176 m2. Ind.
entree, hal, woonkamer met erker en open
haard, keuken, kelderkast, douche, 1 et. 3
slaapkam., toilet, balkon, 2e et. zolderkamer, C.V.-gas.

Vraagprijs ƒ 245.000,-- k.k.
Oosterparksïraat 3:
Vrijstaand woonhuis met schuur en rondom
tuin. Ideaal voor verhuur. Opp. 1 94 m2. Ind.
entree, hal, kelder, zijkamer, ruime woonkarner, woonkeuken, garderobekast, toilet,
1e et. badkamer met douche, toilet en wastafel. 4 slaapkamers met wastafel. C.V.gas.

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

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

Een bijlage in full colour met informatie over
allerlei vormen van recreatie in de buurt.
DE WIT VERHUIZINGEN

Prof. Zeemanstraat 7:
In gezellige nieuwbouwwijk gesitueerde vrijstaande woning met garage, voor- en2 achtertuin. Bouwjaar 1975. Opp. 180 m . Ind.
entree, hal, toilet, roy. woonkamer, open
keuken met inbouwapp., garage, bergruimte. 1e et. 3 slaapkam., hobbykam.,
badkamer met dubbele wastafel, ligbad en
toilet, zolderruimte.

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

„De.Vuupboet

u uw woning verhopen?
Wilt ei een woning Kopen?

maar,

Laat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig
adviseren door:

Aankoop Verkoop Taxaties Huur Verhuur Beheei
Projekten Adviezen Hypotheken Assurantiën
Hogeweg 56a 2042 GJ Zandvoort
Tülefoon 0?507 12944' Fax 02507 18644
Openingsuren dageli]ks 0900 J 8 00 uur
vri|i)acjavond 1900 21 00 uur zaterdag")O00 1400 uur

Het adres voor:
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantenarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Zomert(r)ips is ook de hele zomer te koop in het
verspreidingsgebied van Weekmedia bij de
losse verkoopadressen, VVV's, campings, etc.
Voor meer informatie over
advertentiemogelijkheden kunt u bellen
020-562.3074.

STEENGRILL RESTAURANT

Vraagprijs ƒ 345.000,- k.k.

Ê MAKELAAR O.G. •

In de week van 5 - 1 1 juni brengen wij als
extra katern bij deze krant Zomert(r)ips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Vraagprijs ƒ 249.000,-- k.k.

VAN

telefoon: 023-385478

zomer

Ongezouten of gezouten pinda s Uit onze
notenbai 250 gram

Slagroom-aardbeientaart Cakebodem met
aardbeienkwarkvulling . 03-7511.75

Ir

Belegen Goudse kaas
1kg
13&V 11.70

Parijzer
boterhamwoi st Vers van t mes
100gtam
12&1.-

Koffie "Pittig" Snelfiltermaling Vacuüm verpakt, 500 gram

Cuvee Louis Chedeville Een jonge fnsfruitige witte of rode wijn

425 3 voor 10.75

Zoete of zoute drop
Zak a 500 gram
Ainh 'xiirioen qoklti l m

565 2 voor 9.60

70 herken! u tkinbedingen ndeHrvm

HEMA
Echt Waar Voor Je Geld.

Onbeperkt vlees •
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood

en een

aardappelgerecht

29,50

Jaarmarkt
zondag 21 mei
in het

Alles zoveel u wilt!!
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616

CENTRUM

Gaarne reserveren
Dagelijks
geopend van
17.00 uur.
Dinsdag en
woensdag gesloten.

ZANDVOORT

van

aanvang 13.00 uur

Staat uw auto
al in de
(Zie elders in deze krant.)
Donderdag 1 juni 1989

49e jaargang nummer 22

Los nummer ƒ 1.25

Goedkeuring van belang voor gemeente en Vendorado

Provinciebestuur verdeeld
over het Duinbeheersplan
ZANDVOORT - Binnen Pro- PSP en klein-rechts, samen goed
vinciale Staten heerst grote voor 3 zetels, waren donderdag afwezig. De overige partijen hadden ernverdeeldheid over het Zand- stige
tegen het plan.
voortse Duinbeheersplan. Al- Als debedenkingen
het duinbeleen CDA en VVD, een kleine heersplanmeerderheid
kan dat vervelenminderheid, konden direct al de gevolgenafkeurt,
hebben zowel voor Veninstemmen met het plan dat dorado en als voor de gemeente
"donderdag in een gecombi- Zandvoort.
neerde commissievergadering
ter discussie stond. Bij afkeuring zouden een snelle realise- Motie
Dat houdt verband met de motie
ring van Fase II van het Vendo- Van
der Gaast, opgenomen in het
radopark plus vier ton aan in- Streekplan.
Hiermee werd het prokomsten van de gemeente in vincie bestuur
verzocht, 'geen pianohet gedrang komen.
logische medewerking te verlenen
Als het even tegen zit, kan de gemeente haar 'huiswerk overdoen',
zoals DG6 statenlid Veerman afgelopen donderdag eiste in de gezamenlijke vergadering van de commissies
voor ruimtelijke ordening, natuuren landschapsbescherming en openluchtrecreatie, en voor milieuhygiëne, energie en drinkwater. De meerderheid van de statenleden was van
mening dat er nog teveel hiaten in
h e t ' duinbeheersplan • voorkomen,
omdat niet alle maatregelen in detail
zijn uitgewerkt. Een definitief
standpunt over het plan is uitgesteld
tot de Provinciale Staten-vergadering op 12 juni. Bij die stemming
gaat het er om of men de gemeente
Zandvoort het vertrouwen schenkt
van een goed duinbeheer.
Het zal er dan om spannen. VVD
en CDA, die beide schoorvoetend accoord gingen met het duinbeheersplan, hebben samen 37 van de 79
zetels, een kleine minderheid dus.

als haar aandeel in de aanleg van het
interim-circuit. Daarnaast is goedkeuring ook nodig voor de aanleg
van het definitieve, gecomprimeerde circuit, én voor het verkrijgen
van de A-status.
Vervolg op pajrina 3

ZANDVOORT - De route van
Nieuw Unicum naar het dorp
wordt aanzienlijk verbeterd.
De gemeente heeft een krediet
van ƒ205.000,- beschikbaar gesteld voor de verbetering van
voet- en fietspaden langs de
Zandvoortselaan, ten behoeve
van de minder validen. De paden moeten hierdoor een stuk
veiliger worden.
De ongelijkheid van de paden tussen Nieuw Unicum en de Kennemerweg vormt voor rolstoelgebruikers
al jaren een probleem. Met name de
grote dwarshellingen bij inritten en
het schuin aflopende talud tussen

Oplage: 4.650
liden. De rest komt van de post 'her
stel fiets-voetpaclen Zandvoortselaati', voor 1989 vastgesteld op
ƒ170.000.-. Het resterende bedrag,
ƒ 115.000,-, wordt gebruikt om de paden aan dezelfde zijde van de Zandvoortselaan, tussen Kennemcrweg
voet- en fietspad ervaren zij als ge- ding van het trottoir wordt vervan- en de huisnummers 41/43, opnieuw
vaarlijk. Bovendien worden beide gcn, het fietspad wordt geasfalteerd. te bestralen dan wel te asfalteren.
paden regelmatig geblokkeerd door De versmalling daarvan, met GO cengeparkeerde auto's. Het krediet timeter, levert volgens het college
In het verleden is de suggestie gewordt onder andere aangewend om geen problemen op, omdat tle druk- daan, de rolstoelrijders gebruik te
de hoogte van de dwarshellingen tot te hier afneemt, zodra het fietspad laten maken van het niomv aan te
een minimum terug lo brengen. over de oude trambaan is aangelegd. leggen fietspad over de voormalige
Daarnaast wordt het voetpad tol 2,5 Ook op het traject tussen Huis in de tramtaaan. Uit overleg tussen gemeter versmald en het bcklinkerde Duinen on de Kostverlorenstraat meente en een vertegenwoordiging
talud verwijderd.
worden enkele inritten verbeterd.
van Nieuw Unicum bleek, dat de
De ruimte die hierdoor ontstaat,
In de meerjarenraming voor 1989 route langs de Zandvoort selnan de1
wordt benut om een aparte parkeer- was ƒ 150.000,- gereserveerd voor ver- voorkeur genoot, vanwege de sociale
strook aan te loggen. De teeclverhar- keersverbeteringen voor minderva- controle.

Graven en s

aan verdere ontwikkelingen in het
noordelijk duingebied, bijvoorbeeld
door middel van artikel 19-verklaringen, voordat een met de beleidsdoelstellingen van provincie en rijk
in overeenstemming zijnd beheersplan is vastgesteld'.
Afkeuring kan tot gevolg hebben
dat de provincie de artikel 19-verklaring 'van geen bezwaar' voor de
bouw van fase II van het Vendoradopark weigert of uitstelt. Oponthoud
betekent voor Vendorado uiteraard
een flinke schadepost. Bovendien
mist de gemeente dit jaar een bedrag
van 4 ton aan extra inkomsten, indien het tweede deel van het park
niet vóór l januari 1990 klaar is.
De gemeenteraad had echter wel
rekening gehouden met dit bedrag,
toen men eerder deze maand besloot
garant te staan voor een lening van
de Stichting Exploitatie Circuitpark
Zandvoort. De lening, een bedrag
van zes ton, is verschaft door Vendorado en wordt door de ECP gebruikt

e> Om Music All In en het ZancJvoorts Vrouwenkoor gezamenlijk
een concert te laten geven, bleek
een goede keuze.
Pag. 3
o De procedurele ontwikkelingen rond de spraakmakende
nieuwbouw op het Zwarte Veld
; schrijden voort.
p ag . 3
•

1

ffl De verhoudingen binnen het
ZVM zaalvoetbaltoernooi beginnen zich al danig af te tekenen.
Pag. 5

Stembureau in schoolgebouw

ZANDVOORT - Voor de verkiezingen voor het Europese
Parlement, op donderdag 15
juni, is het stembureau Huis in
het Kostverlpren verplaatst
naar de Wim Gertenbach
Mavo. Aan de Flemingstraat
wordt een nieuw stembureau
ingericht.

D66 kamerlid Eisma heeft zoals
aangekondigd dinsdag mondelinge
vragen gesteld in de Tweede Kamer,
omdat men tot zijn schrik al daadwerkelijk met de aanleg was begonnen. Dat kon hij zelf vorige week
constateren tijdens een bezoekje
aan Zandvoort. Hij kwam echter
weinig verder met zijn vragen. Het
enige antwoord dat staatssecretaris
hierop wilde geven, was dat de aanleg van het interim-circuit geen
rijksaangelegenheid is. De controle
hierop valt onder Gedeputeerde Staten van Noord-Hollarid. "Onze boosheid is nog aanwezig", aldus Eisma.
"D66 en de PvdA vinden dat zij onbehoorlijk zijn behandeld". Dat sloeg
op het feit dat er op de schriftelijke
vragen, ingediend begin april, nog
geen enkele reactie was gegeven.
Verdere stappen zal hij niet ondernemen, ook niet tegen de aanleg van
het tijdelijke circuit.

Degenen die elders in Nederland
hun stem willen uitbrengen, kunnen
dit doen met een kiezerslegitimatieVoorzitter Sandbergen van de
kaart. Op vertoon van de oproepingskaart is deze aan te vragen bij Zandvoortse D66-gemeenteraadsde afdeling Burgerzaken in de fractie distantieerde zich dinsdagaSchoolstraat, dat kan alleen vóór vond van uitspraken van Eisma,
voor zover deze het college beticht
maandag 12 juni.

Het stembureau in het Huis in het
Kostverloren kan niet gebruikt worden in verband met een verbouwing
in het bejaardenhuis. Daarom heeft
men het bureau in de nabij gelegen
ZANDVOORT - De gemeente
Gertenbach Mavo, Zandvoortselaan Zandvoort heeft sinds vandaag
19 a, ondergebracht. Op de dag van een eigen voorlichter. De negede verkiezingen is het hek van de nentwintigjarige Jeanine van
school aan de kant van de Burg. Na- Oorjen zal deze nieuwe functie
wijnlaan eveneens geopend. In
Zandvoort-noord wordt een nieuw inhoud gaan geven.
stembureau geopend in de Mr. Van
'Een voorlichter is het smeersel in
Heuven Goedhartschool, Flemingstraat 180. Verder zijn er nog tien de machine', zo omschrijft Jeanine
andere, gebruikelijke locaties in van Ooijen haar taak. Als voordeel
deze gemeente waar men zijn stem van een voorlichter ziet zij, dat deze
kan uitbrengen.
precies de weg weet binnen de gemeente, en dus ook waar de nodige
De oproepingskaarten zijn inmid- informatie is te krijgen. Een voordels verzonden. Degenen die zelf lichter tracht ook de algemene geniet in de gelegenheid zijn om hun meen telijke kijk op de dingen naar
stem uit te brengen, kunnen met be- buiten toe te verwoorden, al blijft
hulp van de stemkaart een ander dat waarschijnlijk meestal beperkt
machtigen. Voorwaarde is dat deze tot de algemene lijnen. "Maar mijn
persoon in hetzelfde bureau moet taak ligt zowel binnen als buiten het
stemmen.
raadhuis", vult zij aan. Zo behoort
daartoe ook het opvangen van 'geluiden' van de burgers en die doorsluizen naar de meest geschikte personen. "De bedoeling is, de lijn tussen
de burgers en de overheid zo kort
mogelijk te maken", zo vat zij het
samen.
HW LW HW LW
Datum
Hoe een en ander praktisch wordt
ingevuld, is uiteraard per onder1 jun
01.46 09.24 14.16 22.20 werp verschillend en zal op den
2 jun
02.35 10.25 15.01 23.00 duur blijken. Maar enige voorbeel3 jun
03.21 11.35 15.51 23.45 den kan zij wel geven, zoals het toe4 jun
04.07 12.25 16.38 ----- voegen van bijsluiters bij tarieven,
5 jun
04.50 00.24 17.26 13.15 of het tijdig op de hoogte stellen van
6 jun
05.37 01.20 18.15 13.55 de bewoners als er dingen in hun
7 jun
06.25 02.10 18.58 14.56 straat, bijvoorbeeld opbrekingen,
8 jun
07.16 02.56 19.5015.35 staan te gebeuren.
9 jun
08.10 03.40 20.40 16.25

zou hebben van 'onbehoorlijk bestuur'. Volgens GBZ-fractievoorzitter had Eisma dergelijke uitlatingen
gedaan in een landelijk ochtendblad. Hij wilde dan ook graag weten
wat Sandbergen daarvan vond.
Na Eisma heeft nu ook mevrouw
J.A. Schoondergang. PPR Provinciale Staten, vragen gesteld, zij het bij
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Zij heeft gevraagd of er een
ontheffing nodig is van de verbodsbepalingen van de Verordening
Grondwaterbeschermingsgebieden
Noord-Holland.

Brief

Maanstanden:
Zaterdag 3 juni NM 21.53 uur
.Springtij 5 juni 04.50 u. NAP-t-lOTcm

Inspraak
Voorlichting is volgens haar geen
luxe meer, maar een beleidsmiddel

ming vragen om een aanvang te kunnen maken met de aanleg, in afwachting van de beslissing over de ontheffing.
Zo is dus een onduidelijke situatie
ontstaan, waarin zelfs de afdeling
voorlichting van de provincie geen
helderheid kan verschaffen. Gedeputeerde Margreet de Eoer was niet
voor commentaar te bereiken. Anderzijds was het ook niet te verwachten dat zij duidelijkheid zou geven,
vooruitlopend op het antwoord op
de vragen van Schoondergang. Volgens een medewerker van de gemeente heeft de provincie wel degelijk al toestemming gegeven voor de
aanleg van het interim-circuit. Dat
later de bewuste verordening in werking is getreden, doet daar volgens
hem niets aan af.

Valpartij met
ongelukkige afloop

Toevallig heeft de provincie op 22
mei een brief gestuurd naar de directie van de Stichting Exploitatie CirZANDVOORT - Een hoofdwond,
cuitpark (ECP) met de mededelingdat een dergelijke ontheffing nodig een gebroken stifttand en een verlocontactlens waren de gevolgen
is, alvorens men met de aanleg van ren
een valpartij die vorige week
het interim-circuit mag beginnen. van
op het strand plaatsvond.
Op dat moment was men echter al woensdag
op het moment dat een Zandbegonnen. De verordening is op 16 Net
tractorbestuurder voorbij
mei in werking getreden, met terug- voortse
kwam een Amsterdamse badwerkende kracht tot l januari 1989. reed,
gast ten val. Hij kwam onder het
ECP kon echter wel om toestem- passerende
voertuig terecht.

'Een voorlichter is het smeersel in

Waterstanden

e Zandvoort is zowel 'buenisimo'
als 'supertriste' vindt een jonge
Venezolaanse die hier een klein
jaartje te gast is.
Pag. 7
e De leiding van de Mariaschool
heeft haar doel bereikt met de vorige week gehouden fancy-fair.
Pag. 7

Folo BCTlott

ZANDVpORT - Tussen de fietstunnel in Zandvoort-noord en
het Duinpieperspad wordt waarschijnlijk nog dit jaar een fietspad aangelegd. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke verbinding ZANDVOORT - Ondanks alle rumoer er omheen wordt er
voor ƒ1,7 miljoen lustig door gegraven en geschoven voor de
tussen het Duinpieperspad en het Visserspad.
aanleg van het interim-circuit. Ondertussen is er de nodige
Door de aanleg van het pad kun- rein teveel doormidden snijdt. Vol- onduidelijkheid ontstaan over de vraag of de provincie nu wel of
nen fietsers vanaf Kraantje Lek, de gens wethouder Van Caspel kiest niet toestemming heeft verleend voor de aanleg.
Zandvoortselaan of de Sophiaweg het college voor het nieuwe tracé,
omdat dit voor de fietser aantrekkelijker is. Voor het project is een krediet beschikbaar van ƒ245.000,-, ervan uit gaande, dat dit bedrag voor
negentig procent door het Rijk en de
provincie wordt gesubsidieerd. Dat
is ook een voorwaarde voor de aanleg van het pad, dat is opgenomen in
het Provinciaal en Regionaal Fietspadenplan. Voor het gedeelte bij het
volkstuinencomplex aan de Keesomstraat moet de provincie eerst
nog een verklaring van geen bezwaar afgeven, omdat het pad niet
past in het huidige bestemmingsplan. De verklaring is al aangevraagd.

e De Beatrixschool toonde zich
de sterkste van de deelnemers
aan het ZVM schoolhandbaltoernooi.
Pag. 5

© Op het circuitterrein
worden
gigantische hoeveelheden zand
verplaatst
om
een baan vrij te
maken voor het
interim-circuit.

Toeristisch fietspad in
noordelijk duingebied
achter Zandvoort-noord om door
het duingebied het Duinpieperspad
bereiken. Dit vormt zo een directe
verbinding met Bloemendaal aan
Zee, waardoor men niet meer door
de Keesomstraat hoeft. Dit laatste is
vorgens de gemeente een onaantrekkelijke route voor de toeristische
fietser.
Het tracé volgt vanaf de fietstunnel het ruiterpad, dit in tegenstelling
tot een suggestie van PvdA-raadslid
Kuyken, die ervoor pleitte gebruik
te maken van het pad langs de J.
Wattstraat. Volgens hem wordt er
nu onnodig 150 meter extra pad aangelegd dat bovendien het duinter-

« De dames van TZB/Priet Praat
gedroegen zich bijzonder kranig
op een sterk bezet toernooi.
Pag. 5

nemen1'. Het coördineren van de inspraak, waarbij het organiseren van
inspraakavonden, behoort dan ook
zeker tot haar taak. Inspraak zal zoveel mogelijk onderdeel gaan uitmaken van de procedure voor het tot
stand komen van beleidszaken.
Voor sommige mensen wil het
echter nogal eens onduidelijk zijn,
hoe een gemeentebestuur in elkaar
zit en functioneert. Voor Jeanine
van Ooijen aanleiding om, voor zover dat binnen haar mogelijkheden
ligt, aandacht te besteden aan voorlichting op scholen en bij andere insta'nties, voor de 'democratische
vorming'.

Drentse
Jeanine van Ooijen heeft al de nodige ervaring opgedaan op het gebied van voorlichting. Zij begon a!.s
journaliste bij het Nieuwsblad van
het Noorden en in 1980 trad zij als
beleidsvoorlichter in dienst van de
gemeente Zwolle. In 19ÜG werd zij
hoofd van de afdeling Voorlichting
van de gemeente Roden. De eerste
tijd voor haar in Zandvoort wordt
'spannend', omdat een dergelijke
functie hier niet eerder bestond. "Ik
vind het erg leuk, dat ik het van de
grond af aan kan opbouwen". En als
'echte Drent' streeft zij daarbij naar
een zo gemoedelijk mogelijke wijze
van werken. Enthousiast is Jeanine
in ieder geval, want voor zij daadJeanine van Ooijen voor het Zandvoortse raadhuis, waar zij vanaf vandaag werkelijk in dienst trad, vandaag
officieel werkzaam is als voorlichter.
FOIO Berioit dus, was zij enkele weken geleden al
op het raadhuis te vinden om er wat.
dat in een zo vroeg mogelijk stadium burger zo veel mogelijk in staat stcl- thuis te raken.
moet worden toegepast. "Je moet de len aan de besluitvorming deel Ie
JOAN KURPERSHOEK

ZANDVOORT - De gemeente heeft een krediet van ƒ257.598,beschikbaar gesteld voor de voorbereidingsactiviteiten ten behoeve van het definitieve, gecomprimeerde circuit. Het Rijk zal
in het kader van het plan van aanpak een deel van de kosten
vergoeden.
Het bedrag is onder andere nodig
voor de uitvoering van de M.E.R., de
Milieu Effect Rapportage,-waarmee
wordt, uitgezocht wat de gevolgen
zijn van de aanleg van het circuit.
Dit wordt uitgevoerd door de Grontmij. die vanaf het begin bij de ontwikkeling van het accommodatieplan is betrokken, en dat ongeveer
drie a vier maanden duren. De kosten van dit onderzoek, waarvoor de
richtlijnen dinsdagavond tijdens de
gemeenteraadsvergadering
zijn
vastgesteld, worden geraamd op een
ton.
Daarnaast moet nog een aantal aan-

vullende onderzoeken verricht worden, deel uit makend van de reeks
voorwaarden die staatssecretaris
Dees had gesteld, voor het verlenen
van de A-status aan het circuit.
Deze kosten kunnen ten laste van
de reserve 'nieuwe bestemming circuit' worden gebracht, waarin een
bedrag
is
gereserveerd van
ƒ257.598,-. Voor het opstellen van de
M.E.R. verstrekt het Ministerie van
VROM een bijdrage van ƒ75.000,-. De
overige kosten worden grotendeels
vergoed in het kader van het plan
van aanpak.

Er gebeurt nogal eens wat op de sportvelden, zoals afgelopen
zaterdag. Daarvan heb je normaal gesproken niet zo snel weet.
Tenzij je misschien vader, moeder, oma of opa bent van een
dreumes op één van de basisscholen. Want misschien deed deze
wel mee met het ZVM-schoolhandbaltoernooi. En dan nog is het
lastig om er het fijne van te weten te komen. Een andere mogelijkheid is abonnee worden op het Zandvoorts Nieuwsblad. De inforrnatie, ook over de kinderactiviteiten, komt zo de bus inrollen. Vele
anderen ervaren dat al wekelijks. U ook binnenkort?

v

Naam:.

Adres:.
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon: _

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal pei
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.

Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel

zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.

710371

017003

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 1 JUNI 1989

FAMILIEBERICHTEN

SPAR

RECTIFICATIE
m de overlijdensadvertentie geplaatst d.d. 27 april jl.
stond
Belina Cate Schroot
dit moet zijn
Belina Cato Schroot

Dankbaar voor de vele jaren dat zij bij ons was,
wij een deel van haar, zij een deel van ons, te
zamen behorend bij elkaar, is op 25 mei 1989 na
een liefdevolle verzorging in het Dr. P. C. Borsthuis te Hengelo-O., naar de niet met mensenmaat
te nieten tijd vergleden onze moeder, schoonmoeder en oma

Maria Wagenaar-van Roosendaal
weduwe van L. Wagenaar
in de leeftijd van 89 jaar.
Hengelo-O.:
Ing. A. Wagenaar
F. H. M. Wagenaar-Becks
Drs. L. G. M. Wagenaar
Utrecht:
Drs. A. M. G. Wagenaar
R. W. Ruis
Zandvoort:
Ir. C. J. Wagenaar
Mr. J. W. Hofman
Leontine Wagenaar
Amsterdam:
Carla van Thijn
Marion van Thijn
Hengelo-O., 25 mei 1989
Corr.adres: C. J. Wagenaar,
Kostverlorenstraat 23, 2042 PA Zandvoort.
De begrafenis heeft op maandag 29 mei op de Algemene Begraafplaats plaatsgevonden.

Hinderwet
(W.A.B.M.)
Burgemeester en wethouders hebben onder voorwaarden om gevaar, schade
of hinder voor de omgeving te ondervangen op 25 oktober 1988 vergunning
verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvraag van P.F.
Drommel voor een dergelijke vergunning voor het oprichten en in werking
hebben van een snackbar, gelegen aan het Kerkplein nr. 12 te Zandvoort,
kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sektie C no. 5989.
De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen van 2 juni 1989 tot 2 juli 1989
ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, Swaluéstraat 2 te
Zandvoort, op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur, alwaar desgewenst een
mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34 te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
staat tot 2 juli 1989 beroep open bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur
van de Raad van State voor:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid,
onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben
ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28 eerste lid
onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te
brengen.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor
deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op
de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking
danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht en verzonden aan de Raad van State,
afdeling voor de geschillen van bestuur, postbus 20019, 2500 EA
's Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is
beslist.
Gemeentelijke Studiebijdragen Zandvoort
Voor het schooljaar 1989/1990 is het mogelijk een tegemoetkoming in de
studiekosten te krijgen van de gemeente Zandvoort.

Je wilde nog zoveel, maar had niet meer de
kracht.
je ziekte had je volkomen in d'r macht.
Je u-as zo moe. je hebt je strijd gestreden.
al je zorgen en verdriet behoren nu tot het
verleden.
Rust nu maar uit. je bent nu uit je lijden.
maar oh. \vat is het zwaar, van jou te
moeten scheiden.
Bedroefd maar dankbaar om hetgeen zij voor ons
betekend heeft, is na een moedig gedragen ziekte
overleden mijn lieve zorgzame vrouw, mama,
dochter, zuster en schoonzuster
Henderika Achten-Boer
echtgenote van Theo Achten
op de leeftijd van 32 jaar.
Uit aller naam:
Theo en Diana Achten

27 mei 1989
Corr.adres: Th. H. J. Achten,
Keesomstraat 73, 2041 XC Zandvoort.
De crematie heeft hedenmiddag plaatsgevonden
in het Crematorium Westerveld te Velsen.

Wie komen in aanmerking?
Inwoners van de gemeente Zandvoort waarvan het gezinsinkomen
minder bedraagt dan bruto ƒ 34.000,- per jaar.
Hoe hoog is de studietoelage?
De toelage is in de regel een vast bedrag en afhankelijk gesteld van de te
volgen opleiding en de gemaakte kosten.
Voor welke opleidingen?
Het voortgezet onderwijs zoals lavo, mavo, havo, vwo, lbo, vbo, mbo,
dag- of avondschool voor volwassenen en particuliere instituten die door
het rijk worden erkend of gesubsidieerd.
De regeling geldt niet voor o.a. basisonderwijs, hoger beroepsonderwijs
en universiteiten.

heeft volop
parkeergelegenheid

opa

Leendert Paap
betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
T. Paap-van der Meulen
Zandvoort, mei 1989

LORENTZSTRAAT 61
Huur ƒ719,36 per maand
2. De flatwoning
woningbouwvereniging

Gewijzigde agenda voor de Algemene
Vergadering d.d. 8 juni 1989 (aanvang
20.00 uur):

C. K. H. van der Burg
Dermatoloog
Kostverlorenstraat 60, Zandvoort
Afwezig 6, 7 en 8 juni
Spreekuren zonder afspraak volgens
antwoordapparaat

Tel.: 02507-16022

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering
van 20 december 1988
4. Verzoek aan de ledenvergadering
om uitstel van de behandeling van
de jaarrekening 1988 tot de najaarsvergadering
4a. Bouwplan Prinsesseweg: verzoek
tot instemming van de Algemene
Vergadering met oog op het aangaan van geldleningen, het verkrijgen van subsidies, de vaststelling
van het bouwplan, de grondkoop
en het overige wat nodig is om dit
plan te realiseren
5. Klachten-adviescommissie
6. Woonruimteverdeling
7. Rondvraag
8. Sluiting

*

023-315855
\ ASSOCIATIE UnVAART VERZORGING

P?

Zijl weg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
•van'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Vergadering
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, hu\\elijk, geboorte of andere familieberichten.
I' bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in
Aandxoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts /27,00 (excl. G7r BTW).
J

Voor meer informatie bel Wcekmedia Uithoorn, telefoon 02970-400.11.

Interesse ?
Even bellen met de heer v.d. Pauw-Kraan
tel. 02507-14641 en je krijgt alle informatie.

Bovenstaande flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche, c.v. berging en lift.

-

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verleent voor bovenstaande woningen slechts
woonvergunning aan:
2-persoonshuishoudens
(onvolledige) gezinnen, tenminste bestaande uit 2 personen.

-

6. De garage

VOLTASTRAAT K
Huur ƒ73,10 per maand

-

-

Alle leden van de vereniging kunnen op bovenstaande garage
inschrijven. De toewijzing zal geschieden in volgorde van het
lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de
huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/huurster de op
zijn/haar naam gestelde gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en
3 alsmede het rijbewijs te tonen.

Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en
berging.
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verleent voor deze woning slechts woonvergunning

aan:

alleenstaanden

2-persoonshuishoudens
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 6 juni 1989 vóór
12.00 uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling
heeft voor meerdere woningen/garage kan men dit kenbaar
maken in één brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte
brief te schrijven. U dient de woningen/garages in volgorde van
voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de
brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het
bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust bij het College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort. De
uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag
9 juni a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de
vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de
vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren ;
voor het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op
het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
het lidmaatschapsnummer van de vereniging:
uw geboortedatum;
het aantal punten dat u' scoort volgens het gemeentelijk
puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort
voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente
Zandvoort.

AART VEER
GROENTE EN FRUIT
Grote Krocht 25
tel. 14404

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
Tel. 02507-13278

die gedurende enkele avonden per week van
18.30 tot 22.00 uur willen meewerken in ons
team om onze gezellige supermarkten aan te
vullen voor de verkoop van de volgende dag.
Bij 8 avonden per maand verdien je al zo'h
225,- bruto.

-

LIJSTERSTRAAT 4-12

DAG en NACHT bereikbaar

AVONDMEDEWERKERS/STERS

KEESOMSTRAAT 289
Huur ƒ 680,94 per maand

Huur ƒ 480,06 per maand

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat burgemeester en wethouders voornemens zijn om:
met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een
bouwvergunning te verlenen voor:
- oprichten van serre op perceel Lijsterstraat 5.

De gezelligste supermarkt van Zandvoort
vraagt 18-19 of 20 jarige:

5. De flatwoning

7. De 2-kamerwoning

Voorgenomen bouwvergunning

DIRK VAN DEN BROEK

KEESOMSTRAAT 135
Huur ƒ 537,79 per maand

-

Zijdie menendooree'n vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnenop
grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Msrmmi

4. De flatwoning

J R Berkenbosch, secretaris EMM

Oprichten schuur
Oprichten serre aan woning
Plaatsen nieuw dakkapel, en vergroten bestaande dakkapel.

1 juni 1989

KEESOMSTRAAT 63

Zandvoort, 25 mei 1989

Ter voldoening aan het bepaalde in de door de raad bij besluit van 24 september
1985 vastgestelde inspraakrichtlijnen zal het voorontwerp-bestemmingsplan
Oranjestraat met ingang van 1 juni 1989 gedurende veertien dagen voor een
ieder ter inzage liggen op de afdeling ruimtelijke ordening, Raadhuisplein 4,
geopend maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Het voorontwerp behelst het gebied gelegen tussen de Oranjestraat Hogeweq
Poststraat en het Raadhuisplein.
Eventuele reakties inzake voormeld voorontwerp kunnen gedurende de
tervisielegging schriftelijk worden gericht aan het college van burgemeester en
wethouders van Zandvoort, Postbus 2. 2040 AA Zandvoort.

De betreffende bouwplannen liggen met ingang van 5 juni 1989 gedurende 14
dagen op de afdeling Ruimtelijke Ordening voor een ieder ter inzage (geopend
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur).
Gedurende de termijn van de ter inzage ligging, kan een ieder bij burgemeester
en wethouders schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen.

3. De flatwoning

AGENDA:

Het is ook aan te raden bij de provincie (aanvraagformulieren zijn
telefonisch te verkrijgen tel. 023 -169933) en bij het rijk (aanvraagformulieren zijn bij het postkantoor verkrijgbaar) studietoelagen aan te vragen.

met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bouwvergunning te verlenen voor:
- oprichten woning met garage op perceel Max Euwestraat 26;
- oprichten woning rnet garage op perceel Max Euwestraat 28.

Huur ƒ 727,21 per maand

Huur ƒ 562,39 per maand

Waar en wanneer aanvragen?
Voor 15 september 1989 moet een aanvraagformulier worden ingediend
bij de afdeling onderwijs c.a., Thorbeckestraat 27 (watertoren) te
Zandvoort.
Vanaf heden zijn ter gemeentesecretarie bij de genoemde afdeling
onderwijs c.a. de aanvraagformulieren verkrijgbaar.
Meer informatie kunt u telefonisch verkrijgen onder nummer: (02507) 61404.

37-B-89 Zeestraat 57
69-B-89 Lijsterstraat 23
73-B-89 PatrijzenstraatU

LORENTZSTRAAT 517

eendracht maakt macht

Verleende bouwvergunningen

ADVERTENTIES

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR
JUNI 1989

1. De flatwoning

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan Oranjestraat
Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn lieve man, onze vader en lieve

E mm

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGhR
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

RUILRUBRIEK JUNI 1989
1. Aangeboden: 3-kamerwoning
DR. J. G. MEZGERSTRAAT
Huur ƒ 565,25 per maand
Bestaande uit: woonkamer,
2 slaapkamers, douche, c.v. en
berging.

Gevraagd:

1- of 2-kamerwoning in
Zandvoort-Zuid.

2. Aangeboden: 2-kamePWOning

SOPHIAWEG
Huur ƒ 494,62 per maand.
Bestaande uit: woonkamer,
slaapkamer, douche, c.v. en berging.

Gevraagd:
3. Aangeboden:

beneden 3-kamerwoning in
centrum of Zandvoort-Zuid.
4-kamerflatwoning
CELSIUSSTRAAT
Huur ƒ 494,20 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche, c.v. en
berging.

Gevraagd:

Eengezinswoning
(niet in de Celsiusstraat).

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen vo|gens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer. •
UÏ<unt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.
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Gemeente verkoopt Zwarte Veld
voor 33 nieuwe woningen EMM

Rode Kruis Zandvoort

ZANDVOORT - Het 'Zwarte
Veld' wordt verkocht aan woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht, ten behoeve van de bouw van drieëndertig woningen. De gemeenteraad ging hier dinsdagavond
mee accoord. Sommige partijen echter schoorvoetend, omdat er veel bezwaren tegen het
bouwplan zijn ingediend.
De grond wordt verkocht voor een
bedrag van ƒ467.848,10. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland moeten hieraan nog hun goedkeuring
verlenen. Dit is bijna zes ton minder
dan de werkelijke 'grondkosten', gevormd door het bouwrijp maken, de
kostenplan-ontwikkeling en renteverlies. Dat verschil wordt in eerste
instantie opgevangen met het grondprijsegalisatiefonds, maar naar verwachting zal tachtig procent hiervan gedragen worden door het provinciaal fonds stads- en dorpsvernieuwing.

Deze week in het kader van de oude school- en verenigingsfoto's een plaatje
van het Rode Kruis, genomen waarschijnlijk in 1947 in Hotel Keur. De inzender
is A. Frank.

hulp telefoon 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
'OLITIE: tel. 13043, Alarmnummer Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Konin[14444.
RANDWEER: tel. 61584, alarm- ginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
lummer 12000.
MBULANCE: tel. 023-319191 (On- van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
;evalllen), Centrale Post Ambulan- mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
:evervoer (CPA) Kennemerland.
I EREN AMBULANCE (Regionale): t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be023-334323/363476.
woners van 55 jaar en ouder) geHuisartsenpraktijk Nieuw Noord: bruik te kunnen maken, dient men
tel. 19507, Bart van Bergen. Huisart- zich 24 uur van tevoren op te geven
>enpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. Paar- bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tusdekoper: Voor dienstdoende arts sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
tellen: tel. 15600/15091. Verdere in- bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
ichtingen omtrent de weekenddien- binnen de gemeente.
sten worden verstrekt via de tele- Alg. Maatschappelijk Werk Zandfoonnummers van de huisartsen: voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
Vnderson, 12058; Drenth, 13355; Flie- 023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maanïnga, 12181; Zwerver, 12499.
dagavond van 19.00-20.00 uur. VerTandarts: Hiervoor de eigen tand- der volgens afspraak.
Deze hulpverlening, beschikbaar
irts bellen.
\potheek: Zandvoortse Apotheek, voor iedere inwoner van Zandvoort,
is gratis.
Ji.B.A. Mulder, tel. 13185
Wijkverpleging: Voor informatie Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
over de dienstdoende wijkverpleeg- 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
\undige: 023-313233.
Verloskundige:
Mevrouw
Tine Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- Davidsstraat. Eerste en derde
roort,
tel.
02507-14437, bgg: woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
123-341734.
dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
Jeckestraat 17 te Zandvoort, tel. dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
15847.
ientrum Voor Vrijwillige Hulpver- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
jening: Voor informatie, advies en Taxi: tel. 12600.

[Weekend: 3/4 juni 1989

Kerkdiensten
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: B. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
JHervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. G.H.N. Ger- 023-244553.
jmans, Sassenheim. Kollekte Jeugd* 'elzijn/kinderbescherming
anderdienst i.h. Jeugdhuis (10.00
tor)
IVV'eekend: 3/4 juni 1989

Burgerlijke stand

pereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: geen opgave ont- Periode: 23 - 29 mei 1989
Hngen.
Ondertrouwd:
Boer, René en Winter, Sonja Jo[Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap De
hanna Catharina
.Nl'B:
Zondag 10.30 uur: dhr. H. de Jong, Philips, Joseph Johannes en Van der
Mije, Diny Aleida Suzanna
Zandvoort
Gehuwd:
l Roomskatholleke Kerk:
Kinneging, Hendricus en Vink, Jo|Vrijdag 10.00 uur: E.V.
hanna Alberta
iZaterdag 19.00 uur: geen opgave,
Schreuder, Maurits en Voolstra, Jel Zondag 10.30 uur: geen opgave,
anette
i Kinderwoorddienst
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, Geboren:
Samantha Denise, dochter van: BakHaarlem:
Zondag 10.30 uur: geen opgave ont- kenhoven, Gerardus Jozua en Pietersen, Mya Brunhilde
vangen.
19.00 uur: geen opgave ontvangen. Nour, zoon van: Khachnaoui, Mohieddine en Zwemmer, Leonora
Ariana, dochter van: Van
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, Giulietta
Tongeren, Joseph. Gerardus en NauSmedestraat 37 te Haarlem.
welaerts de Agé, Jacqueline Henriette
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Schoonheidsprijs
Het bouwplan verdient volgens
hem geen schoonheidsprijs, maar
toch ging zijn fractie accoord uit
volkshuisvestingsbelang en het tekort aan woningen voor ouderen. De
contingenten hiervoor, oftewel de
rijkssubsidie, zouden verloren gaan
indien de bouw niet op tijd, per l
september, begint.
Sandbergen (D66) vroeg zich af
wat het overleg met de bezwaar makende omwonenden had voorgesteld. "Ik denk dat het college alleen
bezig is geweest met het weerleggen
van de argumenten", zo verklaarde
hij. In verband daarmee miste mevrouw Paap (CDA) de argumentatie
waarom juist voor het Zwarte Veld

werd gekozen. Uiteindelijk ging zij
accoord, maar zij verweet het college wel, dat bouwplannen al ver worden uitgewerkt, 'voordat de mensen,
ook raadsleden, ervan af weten'. Het
bouwplan had bovendien tezamen
met de parkeerproblematiek taehandeld moeten worden. Over de aanpak van dat laatste wenste zij op
korte termijn een notitie.
Daarop had haar partij al meerdere malen gehamerd, verklaarde
VVD-raadslid De Jong. Haar fractie
stemde in met het bouwplan in verband met het belang voor ouderen.
Dat zelfde plus het veilig stellen van
de contingenten brachten ook Sandbergen er uiteindelijk toe om zich
accoord te verklaren.

Bezwaarschriften
Tegen het plan zijn reeds vele bezwaarschriften ingediend, waarover
het college nog moet beslissen. Wéthouder Van Caspel gaf dinsdagavond te kennen dat inspraak niet als
bedoeling heeft om tot een alternatief te komen. Bovendien ontkende
hij onzorgvuldig met de insprekers
te zijn omgesprongen, een opmerking die hem op de publieke tribune
niet in dank werd afgenomen. De
raadsleden zijn volgens hem uitvoerig genoeg in de commissievergaderingen op de hoogte gehouden.
ZIE OOK PAGINA 7

De meeste fracties hadden moeite
met de voorstellen. Jongsma (GBZ)

Duinbeheersplan alleen 'een papieren stuk'

Weekenddiensten

Zandvoorts
Nieuwsblad

De leden zijn: staand (v.l.n.r.): v.d. Mije, Moppes, De Jong, Keur, Van Vliet,
Kraayenoord, De Jong en Reurts. Zittend: Loos, mevr. Keur, Beekhuis, Koningsbruggen en Molenaar.

Tevens ging de gemeenteraad accoord met een ander voorstel dat
met dit project te maken heeft, namelijk de financiering van de bouw
ten bedrage van ruim 3,6 miljoen.
Dit bedrag is bij de provincie gereserveerd. De woningen zijn bestemd
voor ouderen, zo werd dinsdag nogmaals bevestigd, en de huur komt op
ƒ486,28 per maand.

wees erop dat het uitvoeringsplan
dorpsvernieuwing
Prinsesseweg
e.o., waarvan het bouwplan de eerste
fase wordt, nog niet eens definitief
bekend was. Ook Bloeme (PvdA)
keek verder dan het gebouw op zich:
'Als wij accoord gaan met dit voorstel en het gebouw op die locatie
komt, dan gaan wij automatisch accoord met de herinrichting van de
Prinsesseweg'. Hij betreurde het,
dat de plannen niet in een breder
perspectief geplaatst waren. Zo ook
dat het college nooit was ingegaan
op suggesties voor bouwlocaties die
hij vorig jaar had genoemd.

Vervolg van pagina l
WD-statenlid Bongers beschouwde het plan als niet meer dan een
structuurschets in plaats van een
beheersplan, maar toch vertrouwt
hij erop dat de deelplannen daadwerkelijk worden ingevuld. Dat vertrouwen in de gemeente Zandvoort
bleek bij de overige commissieleden
maar uiterst gering, wat onder andere is veroorzaakt door het conflict
vorig jaar over de kwestie Roggeveld, dat toen in gebruik werd genomen voor het plaatsen van stacaravans. Het Roggeveld moest later
weer ontruimd worden. 'De gemeente Zandvoort heeft steeds bewezen
rollend over straat te gaan, zowel
met de provincie als met zichzelf",
concludeerde Steltenpool, CDA, dan
ook. Toch kreeg de gemeente van
hem 'het voordeel van de twijfel'.
PvdA en D66 tilden er zwaar aan, dat
concrete zaken niet voldoende waren uitgewerkt. "Welke juridische
zekerheid hebben wij, dat de deelplannen van dit duinbeheersplan
worden ingevuld", zo vroeg Veerman, D66, zich af.

Aanscherpen
De PvdA was van mening dat de
bescherming van de natuur onvoldoende is gegarandeerd. Aan de inhoud van de motie van statenlid Van
der Gaast, opgenomen in het Streekplan, was niet voldaan, zo concludeerden beide partijen. Ook De

Groenen en CPN toonden zich niet
tevreden met het plan. Een concept-brief voor de reactie van Gedeputeerde Staten aan de gemeente
Zandvoort, betreffende haar standpunt, zou volgens hen aangescherpt
moeten worden. In die brief constateert men onder andere dat de analyse van het plangebied 'mager' is uitgevallen en dat de inrichtings- en
beheersvisie op bepaalde punten onvoldoende basis biedt voor een goed
duinbeheer. Bovendien is de indruk
ontstaan, dat de inrichting van de
gebiedsdelen met als hoofdfunctie
'recreatie' in vergaande mate ten
koste zal gaan van het duinmilieu.
In de concept-brief spreken GS namens de commissies de verwachting
uit dat het duinbeheersplan, 'een
eerste stap op weg naar een goed
beheer van het duingebied', wordt
uitgewerkt in gedetailleerde beheersplannen.

Uitvoering
De gedeputeerden Margreet de
Boer, ruimtelijke ordening, en Van
Gelder, natuurbescherming, toonden donderdag wel vertrouwen in de
gemeente Zandvoort. "De gemeente
is met dit duinbeheersplan op de
goede weg", aldus Van Gelder. "En
als het wel in detail was uitgewerkt,
dan nog zou het een papieren stuk
zijn. Het gaat ten slotte om de uitvoering ervan".
Voor de vergadering was ook de

Stichting Duinbehoud uitgenodigd.
Volgens secretaris Van Schalk
vormt het huidige plan onvoldoende
basis voor een goed beheer en moet
het eerst in detail worden uitgewerkt. Hij toonde absoluut geen vertrouwen in de gemeente Zandvoort.
Daarbij wees hij op de kwestie Roggeveld, op het feit dat er 'ondanks de
vele verzoeken van GS' nog geen
goed bestemmingsplan is gemaakt,
en op 'de verwaarlozing' van het
duinterrein rond het circuit.

Exceem
Wethouder Aukema, die daarna
namens de gemeente het woord
kreeg, verklaarde dat de gemeente
wat dat laatste betreft niet had kunnen optreden, omdat men niet gesteund werd door de officier van justitie. Deze achtte daarvoor de aanwezigheid van een nieuw inrichtings- of bestemmingsplan noodzakelijk. Dat werd niet ontworpen
omdat er met het binnenterrein van
het circuit niets anders was aan te
vangen. Met het ontwikkelen van
het gecomprimeerde circuit werden
er wel mogelijkheden geschapen.

De nieuwe indeling van Zwarte Veld en naaste omgeving. Ter oriëntatie: I.
het nieuwe flatgebouw (3 lagen) van EMM; II de nieuwe locatie van het
speelplaatsje; III het Gemeenschapshuis; IV. nieuwe parkeervoorzieningen
naast de (verplaatste) Prinsesseweg. De loop van de Oosterstraat is gewijzigd, de busbaan verdwijnt bij de nieuwe opzet.

Man moedwillig meegesleurd

ZANDVOORT - Een eenenveertigjarige
Zandvoorter
werd vorige week over honderd meter door een auto meegesleurd, toen hij trachtte de
bestuurder van het voertuig tegen te houden. Deze had kort
daarvoor bijna zijn kinderen
aangereden waarna hij nogmaals op het slachtoffer inreed.

Aukema sprak de hoop uit dat de
provincie de gemeente toch opnieuw het vertrouwen zou schenken, ondanks de perikelen rond het
Roggeveld. "Als je één keer exceem
De bestuurder, een tweeëntwintighebt gehad, hoefje je toch niet altijd jarige Haarlemmer, was met hoge
met zalf te blijven insmeren".
snelheid op rotonde bij de Thorbec-

Zandvoorts Vrouwenkoor en Music All In
vormen goede combinatie voor een concert

ZANDVOORT - Een onvolledige bezetting en een daarvoor
kennelijk iets te moeilijk repertoire waren er waarschijnlijk de oorzaak van, dat het in
1985 opgerichte Zandvoorts
Vrouwenkoor zaterdag iets
minder schitterde dan bij voorgaande optredens.

V-
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Daarentegen kwam het ensemble
"Music All in" tijdens het gezamenlijke concert in de Hervormde Kerk
tot opmerkelijke resultaten.
Het geheel begon zo veelbelovend,
het Zandvoorts Vrouwenkoor in samenzang met Music All in. 'Wahre
Freundschaft', passend op deze
avond. Zelfverzekerd klonken bij
aanvang van deze uitvoering de eerste noten door de redelijk bezette
Hervormde kerk. Harmonieus en
ingetogen bracht het Zandvoorts
Vrouwenkoor 'Ich horte ein Sichlein rauchen' van Johannes Brahms.
Het tekort aan 'mankracht' manifesteerde zich al snel in Tn meinem
Garten' van Robert Schumann en
'Eine kleine Wolke' van de componist Nicolai Rimskij-Korssakow. De
onderbezette eerste sopranen deden • De samenzang van beide koren, aan het begin en tegen het eind van het concert, was perfect. Foto Bram stenen
nog wel verwoede pogingen het geOverleden:
heel bij te benen, maar dit resulteer- AH in" is in korte tijd uitgegroeid tot van deze laatste vereniging. De potMaar liefst twee toegiften waren
Van Beets geb. Van Beets, Judith, de slechts in het produceren van wat een volwaardige en veelzijdige vocal pourri niet liedjes uit de twintiger nodig alvorens dirigent Dico van
oud 89 jaar
schrille tonen, vooral in de hogere groep. Dat bleek duidelijk tijdens de jaren zoals 'I can't give you anything Putten het geheel kon afsluiten met
Bluijs, Cornelis Gerardus, oud 68 regionen.
eerste uitvoering van deze sinds but love', 'Chicago', 'Baby face' en het Zandvoorts Volkslied. Resuméjaar
Ook het abbattimento van. de diri- kort geformeerde zanggroep. Voort- 'Ain't she sweet', begeleid ;door de rend kan er, ondanks enkele onvolAchten geb. Boer, Henderika, oud 32 gent werd blijkbaar door een deel gekomen uit het Zandvoorts Kamer- formatie 'Connsonant Five lag bij komenheden, toch gesproken worjaar
van de zangeressen niet op tijd opge- koor heeft deze groep nu al zijn kwa- het publiek goed in het gehoor, dat den van een alleszins geslaagd optreLeegstra geb. Huizinga, Magteltje, merkt, getuige de ongelijke inzet bij liteiten meer dan bewezen. Hoogte- bleek wel uit de enthousiaste reaktie den van beide koren, waarbij een
oud 70 jaar
aanvang van sommige liederen. punten op deze avond waren het van de toehoorders. Met handgeklap compliment voor de formatie 'ConnHarder geb. De Boer, Marion Caroli- Maar het koor kende ook zijn goede 'Cantemus' van Bardos, 'Sicut cer- werden de koorleden dan ook tot sonant Five' voor de perfecte begena, oud 61 jaar
momenten, sommige nummers wer- vus desiderat' van de componist da "meer" aangemoedigd, men kon er leiding zeker op zijn plaats is.
BRAM STIJNEN
den wel degelijk goed en met verve Palestrina en het 'Echolied' van Di maar geen genoeg van krijgen.
gebracht. Het volksliedje "Wenn ich Lasso. Het 'animato' bovenaan de
früh in den Garten geh" van Robert partituur van het cantemus werd
Schumann was technisch gezien door de koorleden goed begrepen:
van uitstekend gehalte. 'Bezint eer levendig en bezield, net zoals de
gij begint" is een spreekwoord dat componist bedoelde. Ook het declaVereniging
Vrouwen VanNu zeker van toepassing is op dirigent meren bij de psalm 'Sicut cervus
houdt dinsdag 6 juni een intekenoch- Dico van Putten. Een onvolledige desiderat' werd perfect uitgevoerd.
W'J IS TE VUACM l TE PIK.'
TE OUP/ TE ZAMAI?.' MGEFT
tend in Restaurant Delicia, Kerk- bezetting vraagt om een aangepast Zelfs het imiteren van de Anita
TE VEEL. HAAR EhJ MEEMT
straat 16. Men kan intekenen voor repertoire. Namelijk ook 'Als ge- Clark Singers ging deze groep goed
C\JE VEEL PLAATS IN.
het museumbezoek, de kienmiddag, blüht der Kirschenbaum' uit de ope- af en de de Fuga van Johan Sebastide 'aangeklede' wandeling en excur- rette 'Der Vogelhandier' van Carl aan Bach werd perfect ten gehore
sie. De ochtend begint om 10.00 uur. Zeiler, 'Close to you' van Burt Ba- gebracht.
Donderdag 8 juni maakt men ge- charach en 'Pieces of dreams' van
De samenvoeging van beide koren
bruik van het feit dat het langer licht Michel Legrand, in een bewerking aan het einde van de voorstelling
blijft. Om 19.00 uur komt men name- van deze dirigent, bleken duidelijk bleek een goede formule, maar toonIrjk samen bij manege Rückert in de te hoog gegrepen.
de tevens aan dat het gemis van enbocht van de Linnaeusstraat, om
kele goede stemmen door de overhemet Evelijn een avondwandeling te
veling van leden van het vrouwenmaken. Na afloop drinkt men hier Music All in
koor naar 'Music all in' een zware
een kopje koffie. Bij twijfel over het
Het uit achttien zangers en zange- aanslag is geweest op de algehele
weer kan men Evelijn bellen, tel. ressen bestaande ensemble "Music bezetting en daardoor de kwaliteit
19057.

Vrouwen VanNu

j Dommel

kestraat afgestoven en reed op het
zeebrapad bijna de kinderen aan.
Toen hun vader daar een opmerking
over maakte, keerde de automobilist om en reed recht op de Zandvoorter af. Deze moest voor zijn zelfbehoud springen, waarbij hij op de
motorkap terecht kwam.
Het slachtoffer maakte zich hierover zo kwaad dat hij de bestuurder
door het raampje vastgreep. Hij
kwam echter klem te zitten doordat
het raam werd dichtgedraaid. De automobilist reed weg, de Zandvoorter
zo'n honderd meter met zich meesleurend. Nadat hij het raam had
opengedraaid vluchtte de Haarlemmer richting Heemstede. Een oplettende mëdeweggebruiker noteerde
het kenteken, waarna de dader op de
Zandvoortselaan kon worden aangehouden.
Op het politiebureau aan de Hogeweg werd proces-verbaal opgemaakt. Na enkele uren werd de man
vrijgelaten. Het slachtoffer liep ernstige schaafwonden op.

Tweemaal dronken
achter het stuur
ZANDVOORT - De samenwerking tussen de Zandvoort se en de Bloemendaalse politie
verliep zaterdag weer eens uitstekend. Na een achtervolging,
waaraan beide korpsen deelnamen, kon een eenenveertig] arige Zandvoorter in zijn woonplaats worden aangehouden.
De man was in de nachtelijke uren
in Bloemendaal betrapt toen hij onder invloed van alcohol achter het
stuur van zijn auto zat.
Hij werd prompt op de bon geslingerd en kreeg een rijverbod opgelegd. Toen de politie nauwelijks uit
het zicht was, ging de Zandvoorter
er toch in zijn voertuig vandoor.
De agenten konden dit nog net via
hun achteruitkijkspiegel opmerken,
waarna een korte en felle achtervolging werd ingezet.
In samenwerking met de Zandvoortse politie, die inmiddels was
gewaarschuwd, kon hij binnen de
Zandvoortse gemeentegrenzen worden klemgereden. Op het bureau op
de Hogeweg volgde een tweede proces-verbaal, waarna de man lopend
de weg naar huis mocht vervolgen.
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Bij He SP AH,
Celsiusstraat 192,
heen u aan één
betaalcheque genoeg

TE KOOP
IN ZANDVOORT
Burg. van Alphenstraat 55/19: Driekamerapp. op 7e etage, (thans in gebruik als tweekamerapp.),
ind. entree, hal, keuken, woonkam. met plavuizenvl.,
badkamer, slaapkam. met vaste kastenwand en aluminium schuifpui. C.V. gas, servicek. ƒ200,- p.m., garage.
Vraagprijs ƒ 145.000,- k.k.
Brederodestraat 14: Tussenwoning met voor- en
achtertuin, opp. 176 m2. ind. entree, hal, toilet, woonkam. met erker en open haard, keuken, kelderkast, douche, 1e et. 3 slaapkam., toilet, balkon, 2e et. ruime zolderkam. met wastafel. C.V. gas.
Vraagprijs ƒ 245.000,- k.k.
Oosterparkstraat 3: Vrijst. woonh. met schuur en
rondom tuin nabij centrum, ind. beg. gr. entree, hal, ruime
kelder, zijkamer (wastafel, bergkasten), ruime woonkarn., woonkeuken, garderobekast, toilet, 1e et. badkam., 4 slaapkam. met wastafel. C.V. gas.
Vraagprijs ƒ 249.000,- k.k.
Celsiusstraat 185: In uitstekende staat van onderh. verkerend halfvr. woonhuis met garage. Ind. entree, ruime hal, toilet, trapkast, woonk. met parketvloer
en open haard, roy. eetkeuken met inbouwapp., 1e et. 3
slaapkam., studeerkam., badkam. met ligbad, douche en
2e toilet, 2e .et. slaapkam., zolderberging. C.V. gas.
Vraagprijs ƒ320.000,- k.k.

Wilt u uw woning verkopen?
Wilt u een woning kopen?
Laat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig .
adviseren door:

VERHUIZEN?
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

RKBIDE

VERHUIZERS
Te koop

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

INGWERSEN &
HELMIG

Opel Kadett
GT 1600

kleur rood, mei '86,
APK, 48.000 km.

SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

Pr. ƒ15.900,Tel. 02507-20012.

Spraakmakertjes
bloemen van

Rabobank fS Meer bank voorje geld

Te koop
gevraagd door
jonge vrouw

Grote Krocht 30-36 - Zandvoort

etagewoning,

J. BLUYS

SCHAIK

Bij uw Rabobank regelt u alles in een keer:
• Buitenlands geld
• Reisverzekeringen
• Reischeques
• Eurocheques en Eurochequepas met PIN-code
• Eurocard/Rabocard
• Safeloket
• Hulpverlening in het buitenland
Kom tijdig langs, clan gaat u geruster op reis.

ADVOCATEN EN PROCUREURS

BLOEMENHUIS

VAN

Goed geregeld bij de Rabobank

Verhuizen is vakwerk!

OPEN HUIS
Prof. Zeemanstraat 7: zaterdag 3 juni van 14.0017.00 uur. Vrijst. won. met inp. garage, voortuin met terras op zuiden, bouwj. 1975, opp. 180 m2, roy. woonkam.
met voorzethaard, open keuken, geheel opp. plavuizenvloer, 3 slaapk., hobbykam., zolder, thermopane beglazing.
Vraagprijs ƒ329.000,- k.k.

Vakantiezaken?

De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

liefst centrum
ZANDVOORT
Brieven onder nr. 970022
bur. van dit blad.

EET U
BIKINI-

T.k. Zandvoort-Zuid, direct achter
boulevard, mooi woonh., met luxe keuken, c.v. gas, i.z.g.st.
1e Verd. 3 slaapk. w.v. één met balkon
met zeeuitzicht, en zeer luxe badkamer.
2e Verd. 1 gr. k. met zeeuitzicht.

MET

MAKELAAR O.G.

1 TOT 3 KILO

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën.
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 29 44V Fax 02507 -18644
Openingstijden: dagelijks 09.00 - 1 8 00 uur
vrijdagavond 19.00 - 21.00 uur/ zaterdag 1000-1400 uur

Vr.pr. ƒ295.000,- k.k.
Tel. 02507-15774-19541

PER WEEK

GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT
Bij de Beheersdienst van het Zandvoortse politiekorps bestaat een
vacature voor een

Nu bij uw eigen
warme bakker:

• Malsovit brood

administratieve medewerker (m/v),

• Malsovit Knacke
~ Malsovit Maaltijdkoèkcn
• Malsovit Kofïïekoekjes
• Malsovit Slanksprcad

in deeltijd voor 50%

De Beheersdienst heeft tot taak het verrichten van (gespecialiseerde)
uitvoerende/ondersteunende
en beleidsvoorbereidende werkzaamheden, welke in principe niet behoren tot de feitelijke executieve
politiewerkzaamheden.
Functie-inhoud:
- behartigen alle voorkomende financiële zaken (begroting, kredietbewaking, rekeningen, declaraties en kasgelden);
- behartigen alle voorkomende materiële zaken (gebouwen, voertuigen, kleding, uitrusting, kantoorbenodigdheden en huishoude- lijke zaken);
- behartigen alle voorkomende administratieve zaken (typen en
notuleren).

MET LEEDWEZEN DELEN
MEDE DAT ER VOOR
NABESTAANDEN BITTER
WEINIG WAS GEREGELD.

Gevr.

flinke
hulp

BAKKERIJ
SEYSENER

in de viskar,
Tel. 16910

Haltestraat 23

Functie-eisen:
- Mavo-, Havo- of vergelijkbaar diploma;
- type diploma;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- goede contactuele eigenschappen;
- ervaring met de te verrichten werkzaamheden, alsmede met
gebruik van tekstverwerkingsapparatuur en het bezit van het
diploma praktijk boekhouden strekken tot aanbeveling.

ZANDVOORT
Tel.

VOOR VADERDAG
Dit overhemd
past iedere vader
de smaken zijn rum of
mokka.

02507-12159

Salaris:
Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring bedraagt het salaris
maximaal ƒ3.152,00 bruto per maand (bij werktijd van 100%).
Verdere doorgroei naar ƒ 3.307,00 (bij werktijd van 100%) behoort op
termijn tot de mogelijkheden. Overigens zijn de bij de overheid
gebruikelijke rechtspositieregelingen van toepassing.

Van Tummers
Tijdig bestellen

Informatie:
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer B. ten Haave,
coördinator beheersdienst, telefoon 02507-13043 toestel 128.
Bij de selectie wordt een vertegenwoordiging van het personeel
betrokken.
Een handschrift onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

og maar al te vaak blijkt er bij een overlijden weinig tot niets te zijn vastgelegd.
Het valt ook niet mee om stil te staan
bij zaken als een testament, codicil of voogdijschap. Toch zijn er goede redenen om 't wel te
doen, want wat gebeurt er met uw partner, de
kinderen, en het huis?
Wij hebben een boekje voor u samengesteld
waarin duidelijk en overzichtelijk de meest
essentiële maatregelen worden besproken.
Stuur de coupon naar SIRE, p/a Stephensonstraat 12, 2723 RN ZOETERMEER. Sluit een
extra postzegel van f l,- bij. Dan krijgt u het
boekje 'Voor het te laat is' thuisgestuurd.
REGEL JE ZAAKJES VOOR HET TE LAAT IS.
m/v

Naam
Adres
Postcode

LA BONBONNIÈRE
Haltestraat 39a
Tel. 15584

l

Had ik daar maar
eerder aan
gedacht!!

Kunt u uw auto
niet kwijt?

Autorijschool

Phil Waaning
Kostverlorenstraat 70
Zandvoort
Tel. 02507-12071

De SPAR heeft
ruim parkeergelegenheid

"DESUNSHOP"
NU GOEDKOPER DAN OOIT
PVC Lamellen en aluminium jalouzieën
Tevens zonneschermen en markiezen

Woonplaats

Publicatie aangeboden door dit blad in samenwerking
met de Stichting Ideële Reclame.

l

Solliciteren:
Met de hand geschreven sollicitaties dienen uiterlijk 9 juni 1989 te
worden ingezonden aan de commissaris van de gemeentepolitie,
Postbus 210, 2040 AE Zandvoort.

Ondergoed voor mannen die
kwaliteit en pasvorm willen vooi
een betaalbare prijs.
100% katoen in 3 kleuren.
Slip of singlet f 1 f\ O C

2 stuks

T 1:?.;? O

Schiesser^
Perfektie is onze kwaliteit

Kroon
Mode
Haltestraat 55
Zandvoort

Gediplomeerde
Pedicure
KOMT OOK
AAN HUIS
Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Tel. 19632.

Het adres voor:
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantenarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Je koopt een groter pand . . .
Maar wat is ruimte als die 'n andere bestemming krijgt.
Met 'n NVM-rmakelaar koop en verkoop je zonder zorgen

SIRE

Tel. 02507-14443

Tijdelijk
Scniesser
voordeel!

NVM
MAKELAAR

H. W. COSTERB.V.
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

teleï. 02507-15531
telefax 02507-20025
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Softbalsters TZB/Priet Praat
derde in sterk bezet toernooi

De Haan wint
de derde
circuitloop

ZANDVOORT - De softbalsters van TZB/Priet Praat hebben
afgelopen weekend een schitterende prestatie geleverd door
derde te worden op het jubileumtoernooi van Sportclub EDO
(40 jaar bestaan). Dit toernooi had een uitermate sterke bezetting met teams als Kinheim 4, Hoofddorp, Spaarnwoude 3, EDO
4 etc.
Het Zandvoortse team van coach
Frits Vleeshouwers begon tegen het
hoger spelende Kinheim 4, maar van
enig krachtsverschil was nauwelijks
sprake. Het TZB/Priet Praat team
speelde prima softbal tegen het sterke Kinheim maar de homeruns van
Sonja Koper en Wilma van Riemsdijk bleken net niet genoeg te zijn
om Kinheim van de zege af te houden. Kinheim won uiteindelijk met
6-4. Door dit eerste, minimale verlies, kon TZB/Priet Praat zich niet
meer plaatsen voor de grote finale.
In de volgende wedstrijd werd revanche genomen op de eerder in de
competitie geleden nederlaag tegen
EDO 4. EDO ging in de eerste inning
goed van start en nam door zeven
honkslagen een 4-0 voorsprong. Korte stop Wilma van Riemsdijk en catcher Belinda van Kerkwijk zorgden
ervoor dat EDO met drie nullen aan
de kant moest. In de gelijkmakende
slagbeurt kwam TZB/Priet Praat
weer terug in de wedstrijd. Nikkie
Valkestijn en Callista van Keulen
kwamen beide over de thuisplaats
(4-2). Ria van Dam kwam daarna

ches toegesproken. Dat bleek te helpen daar in de laatste inning alles uit
de kast werd gehaald en bijna de
gehele ploeg voor punten zorgde.
TZB/Priet Praat won uiteindelijk
nog vrij ruim met 9-4.
In de kleine finale moest tegen
door vier wijd en een gestolen honk Spaarnwoude 3 om de derde plaats
op het tweede honk waarna Sonja gespeeld worden. In een beladen
Rijnders de bal verschrikkelijk hard wedstrijd werd Spaarnwoude naar
weg sloeg, wat goed was voor een de vierde plaats verwezen. Het wahomerun, 4-4. In de volgende inning ren vooral Wilma van Riemsdijk, die
nam EDO toch weer een voor- haar zevende homerun van dit jonge
sprong, drie Haarlemse dames pas- seizoen sloeg, en Belinda van Kerseerden de thuisplaats, 7-4. Maar kwijk die de laatste klap uitdeelde,
TZB/Priet Praat had in de gelijkma- zodat de Zandvoortse softbalsters
kende slagbeurt alle drie honken be- met 8-7 wonnen. Kinheim won uitzet en het was Callista van Keulen eindelijk dit spannende toernooi
die vervolgens drie punten binnen- door in de finale van THB te winnen.
sloeg, 7-7. Diezelfde Callista van
Keulen werd vervolgens binnengeEindstand: 1. Kinheim 4,2. THB l,
slagen door Sonja Rijnders waar- 3. TZB/Priet Praat l, 4. Spaarnwoudoor TZB/Priet Praat met 8-7 EDO de 3, 5. DSC'74 3, 6. DSS 5, 7. EDO 4,
de baas bleef.
8. Hoofddorp. Meeste homeruns
De wedstrijd tegen DSS leverde al werden geslagen door TZB/Priet • Op de voorgrond van links naar rechts: Ronald Roele, Dennis van der Meijden, Erik Jorning, Pepijn Paap en Linda
snel een 1-0 achterstand op maar Praat namelijk 6. Beste slaggemid- Schmidt. Bas van der Hoek 3e in groep B was afwezig. Daarachter enkele jeugdleden van de schaakclub.
Nikkie Valkestijn zorgde voor de ge- delde: Nikkie Valkestijn 6-8 (0,750),
Polo Rram Slijncn
lijkmaker door een prachtige home- Wilma van Riemsdijk 5-7 (0,715),
run te slaan. De DSS pitcher zorgde Sonja Rijnders 5-7 (0,715).
daarna voor driemaal drie slag en de
Programma softbal: Donderdag;
inning was ten einde. In de tweede 19.30 uur Spaarnwoude-TZB/Priet
inning nam DSS zelfs verrassend Praat, 19.30 uur DIO-TZB dames 4.
een 1-3 voorsprong om die in de der- Vrijdag: 21.00 uur EDO 1-TZB heren
de inning te vergroten naar 1-4. Het 2, 19.30 uur TZB/Riny Bay-Pino's 2,
Zandvoortse team werd daarna in 19.30 uur TZB heren 3-DIO 5. Zatereen time-out heftig door de twee coa- dag: 12.00 uur TZB/Floris Vis-TZB
adsp. jongens, 10.00 uur DSC'74 bkloksimultaan tegen de jeugdleden.
ZANDVOORT - Pepijn Paap voorzitter Hasn Drost.
TZB Pup. A, 18.30 uur TZB/Riny en Ronald Roele zijn de nieuIn groep A waren de beste drie: 1. Erik Jorning speelde remise terwijl
Bay-PTT. Maandag: 19.30 uur we jeugdschaakkampioenen Pepijn Paap, 2. Erik Jorning, 3. Den- Anta Samsuria, Martin van den Bos
TZB/Priet Praat-Pino's 2, 19.30 uur van de Zandvoortse Schaak nis van der Meijden. In groep B: 1. en Pepijn Paap in de race tegen de
TZB dames 3-Bloemendaal 5. Dins- Club in het seizoen 1988-1989. Ronald Roele, 2. Linda Schmidt, 3. klok, hun partij wonnen.
dag: 19.00 uur DSC'74 4-TZB dames
Bas van der Hoek. Voorafgaande
2. Woensdag: 19.30 uur TZB dames
Vorige week donderdagavond kre- aan de prijsuitreiking speelden Olaf
4-Terrasvogels 10.
gen zij de bekers uitgereikt door Cliteur en Hans van Brakel nog een Winst
Bij de senioren was de belangrijkste verrassing de remise van Van
Brakel tegen Geerts. Hierdoor is
Van Brakel niet op de tweede plaats
geëindigd terwijl Geerts wel kon
doorschuiven naar de vijfde plaats.
Winstpartijen waren er in de laatste
ronde voor De Graaff, Schiltmeijer,
Termes, Van Eijk en De Bruin. Remise speelden De Oude-Drost, Van
Brakel-Geerts en Cliteur-Ayress. De
ZANDVOORT - Het vorige De uitslagen waren: Roger War- de zondag het kampioenschap beha- eindstand is: 1. Cliteur, 2. Van Kemweek zo goed op dreef zijnde menhoven - Bitter 6-2, 6-3. Edwin len. In Hoorn was Zandvoort 2 veel pen, 3. Van Brakel, 4. Van Eijk, 5.
6. Lindeman, 7. Twint, 8. Aytennisteam van TC Zandvoort Vissers - Vos 1-6, 4-6, Hellas ter Riet - te sterk voor concurrent Juliana en Geerts,
6-0, 6-4. Esmir Hoogen- won gemakkelijk met 6-2. Aanstaan- ress, 9. De Bruin en 10. Drost.
kon afgelopen zondag tegen Palmintera
doorn - Nijhuis 7-6, 6-3, Warmenho- de zondag is Zandvoort bij een overVanavond zal voor de negende
Joy Mozaïek hetzelfde niveau ven/Vissers
- Bitter/Vos 6-2, 6-7, 0-6. winning kampioen van de over- keer het open snelschaakkampioenniet halen. Na een 3-1 voor- Ter Riet/Hoogendoorn - Parminte- gangsklasse.
schap van Zandvoort gehouden worsprong ging het vooral in de ra/Nijhuis 7-5, 6-2. Ter Riet/WarZandvoort 3 had kansen op de titel den. Vanaf 20.00 uur zullen de klokdubbelspelen mis en moest menhoven-Palmintera/Bitter 6-0, 6- maar moest uit tegen het sterke Fal- ken gaan lopen om in partijen van 2
Zandvoort genoegen nemen 7, 5-7. Hoogendoorn/Vissers - Nij- cones en moest daar winnen. Dat x 5 minuten beslissingen te kunnen
huis/Vos 3-6, 3-6.
was te veel gevraagd daar Falcones forceren om tot de snelschaakkammet een 4-4 gelijkspel.
Het tweede team van Zandvoort duidelijk te sterk is in deze klasse en pioen van Zandvoort te komen. Ook
niet leden van de Zandvoortse
De Zandvoortse dames Esmir was beter op dreef en kan aanstaan- met 8-0 zegevierde.
Hoogendoorn en Hellas ter Riet beSchaak Club kunnen vanavond meedoen. Men dient zich dan uiterlijk
zorgden Zandvoort twee punten
om 20.00 uur te melden in het Gedoor winstpartijen. Van de heren
wist Roger Warmenhoven tot winst
meenschapshuis aan de Louis Date komen maar Edwin Vissers leed
vidsstraat.
jammer genoeg een nederlaag. Niets
keer in het veld voor een competitie- leek een ruime overwinning voor
ZANDVOORT - De op het wonnen en de finale leverde in het
wedstrijd. Daarvan wonnen de Zand- Zandvoort in de weg te staan, aangevoort'75 talenten twaalf keer, speel- zien het dubbelspel altijd zeer sterk Ripperda-terrein in Haarlem geheel geen problemen op. Hoofdden eenmaal gelijk en moesten vijf gespeeld wordt. Hellas ter Riet en gehouden 4 tegen 4 voetbal- dorp werd kansloos door Andy
wedstrijden aan de tegenpartij laten. Esmir Hoogendoorn maakten het kampioenschappen voor de Beek, Jeffrey Koper, Jaimi HeeseOok werd aan diverse toernooien deel- volledig waar, doch in de overige jeugd, zijn voor Zandvoort- mans, Jerry Vastenhouw en Timo
genomen met zeer goede resultaten. dubbelspelen liep het niet meer en meeuwen zeer succesvol verlo- Greeven weggespeeld met 9-1.
De hoofdprijs voor de jonge ZandZANDVOORT - Verslag van
Op de foto het Zandvoort'75 F-Junio- kon Joy Mozaiek alsnog een 4-4 ge- pen.
lijkspel in de wacht slepen.
voorters bestaat uit een week ver- de laatste wedstrijd in de 5e
ren team met begeleiding.
De Zandvoortmeeuwen E-junio- blijf op het sportcentrum in Zeist competitie. Omdat nog 3 paren
ren (8-9 jaar) werden daar na een van 14 tot en met 19 augustus.
in de A-lijn in aanmerking kwaprima gespeeld toernooi eerste.
De D-junioren van ZandvoortAchttien teams hadden zich voor de meeuwen waren minder succesvol men voor het clubkampioenfinalerondes geplaatst en Zand- en werden in de poule van vijf, ge- schap 88/89, was het tot het
voortmeeuwen plaatste zich in de klasseerd als vierde. Daardoor werd laatst toe spannend dit jaar.
halve finale door vier overwinnin- dit team uitgeschakeld voor een
Het echtpaar Heidoorn moest 3e
of beter eindigen om zich clubkamgen. Tegen EDO werd met 4-1 ge- hoge klassering.

Pepijn Paap en Ronald Roele
Jeugdkampioenen schaakclub

Z'75 F-jes deden het goed

Tennis Club Zandvoort laat
een belangrijk punt liggen

• In de jeugdvoetbalkompetitie vielen
dit jaar vele kampioenschappen te vieren.
Een team dat geen kampioen werd
maar toch uitstekend presteerde was
het allerjongste team, de F-junioren
van Zandvoort'75.
Voor het eerst dit jaar op de groene
mat kwamen deze jongens achttien

ZVM junioren winnen regionale
kampioenschappen in Haarlem

ZANDVOORT - Het 19e
Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltpernooi is in volle gang en
al zijn de onderlinge verschillen nog zeer klein, een paar
teams hebben zich duidelijk laten zien.

ment de toon aan in 2A en gaat aan
kop met zes punten. Luiten gaf goed
partij maar verloor toch van Henri
met 5-3. Big Mouse kwam voor het
eerste in actie en won van het taaie
DVS/Borher met 3-2. De andere
teams hebben al punten verspeeld
maar Tum Turn en Radio Stiphout
Het toernooi staat in een behoor- doen nog volop mee.
lijke belangstelling van het publiek
en volgens een van de organisatoren,
Hans Jongbloed, loopt het perfect. Kansloos
In poule IA staan vier teams na twee
De Zandvoortse ploegen Auto Verwedstrijden op drie punten. Jaap steege en Bad Zuid maken de dienst
Bloem Sport verloor een punt tegen in poule 2B uit. Beide teams haalden
Bukowski door in een spannende het volle pond uit drie wedstrijden.
partij op 5-5 te eindigen. Play In en REA werd naar een kansloze 5-2 nePim Janssen behoren eveneens tot derlaag tegen Versteege gespeeld en
de ploegen met drie punten. In een Bad Zuid haalde uit tegen Casino
onderling, goed gespeeld duel, kwa- met 8-1. Kuipers B. kwam tot twee
men de teams tot een 2-2 gelijkspel. overwinningen en ligt op de loer.
Scandals kwam door een 4-1 zege op Café Neuf.bleef lange tijd overeind
Bukowski en een 2-2 gelijkspel tegen maar Kuipers B won toch met 2-1.
't Hemeltje eveneens op drie punten.
In poule 3A zijn nog vele teams die
De strijd is in deze poule nog geheel kans hebben op een hoge klassering.
open en ook Zandvoort Centrum dat Pim Janssen Olds is de enige die nog
Repro met 5-3 klopte is .nog niet geen puntverlies heeft opgelopen.
kansloos.
De Olds kwamen tot de tweede zege
In poule l B is de situatie wat over- door Rinko kansloos met 6-2 te verzichtelijker maar dat kan met de dag slaan. Rinko is uitgeschakeld. Jaap
veranderen. Zo maakt Raco Auto- Bloem Classics volgt op één punt.
banden veel indruk en boekte de Dat team won met 2-1 van Repropderde overwinning via een 6-2 eind- roof en speelde gelijk tegen Weber's,
stand over Warmteservice. De Klik- 1-1. Lippies is vrijwel uitgeschakeld
spaan kwam op vijf uit drie door een maar Weber's doet nog volop mee
gave 8-1 overwinning op Aurora, dat wat ook gezegd kan worden van
te zwak was. De overige teams mo- Imex, Banana's en Reproproof.
gen vrijwel geen punt meer verspeCleopatra vet., dat vorige week
len om Raco en De Klikspaan niet veel indruk maakte leed nu verrasuit het oog te verliezen.
send puntverlies tegen Bakkerij
Snackbar Henri geeft op dit mo- Paap. De Bakkers hielden knap

Oplettende buren verijdelen
inbraak in een garagebedrijf

Terwijl de eigenaar van het tankstation aan de Zandvoortselaan in
verband met de verkoop van een
auto door een Engels sprekende
man werd benaderd, probeerden
twee anderen aan de achterzijde via
een open raam de woning van de
garagehouder binnen te dringen.
Oplettende buren, die getuige waren
van deze poging tot insluiping, gaven de garagehouder een seintje,

Voor de wedstrijd over tien kilometer hadden zich vierhonderd lopers aangemeld, zodat daar wel een
goed deelnemersveld voor bestond.
Die tien kilometer werd winnend
afgelegd door Kees de Haan van atletiekvereniging Lycurgus. Hij had
voor het parcours over tien kilometer een tijd nodig van 33 minuten en
2 seconden.
De straffe wind tegen op het rechte eind was zeker een van de oorzaken dat het taaanrecord niet gebroken werd. De Haan was veel sterker
dan zijn volgers en de tweede man
eindigde dan ook op ruim een halve
minuut. Die tweede was Hans Brader met een tijd van 33.3-1. De derde
plaats werd een prooi van Jeroen
Peperkoorn van Suomi in 34.12.
In de veteranenklasse kwam Erik
Nederhorst als eerste over de finish
in 34.00 minuten rond. Op ruim één
minuut, om precies te zijn in 35.03,
werd Johan van Ikelen tweede.

Melwin Dröse
beste visser
ZANDVOORT - De Zandvoortse zeevisvereniging trok.
voor de achtste wedstrijd vanaf het strand zoals gebruikelijk
naar het Noorderstrand. In zomerse temperaturen bonden
13 man de strijd met elkaar
aan.
Het werd echter een wedstrijd
waarbij vrijwel niets werd gevangen.
Alleen de laatste tijd goed presterende en daardoor op de ranglijst stijgende Melwin Dröse slaagde erin
om 660 gram vis uit het water te
halen. Daarbij waren de grootste bot
en paling.

Lege handen
Met die vangsten werd hij eerste
gevolgd op de tweede plaats door
Gerard Bluys met paling van 240
gram. De overige visliefhebbers
moesten met lege handen huiswaarts keren.
Op 10 juni volgt de negende wedstrijd opnieuw vanaf het Noorderstrand.

Echtpaar Heidoorn verovert
kampioenschap Bridgeclub

ZVM zaalvoetbaltoernooi trekt
zeer veel publiek naar sporthal

ZANDVOORT - Door de oplettendheid van enkele buren
kon vorige week vrijdag een
poging tot inbraak bij een garagebedrijf aan de Zandvoortselaan worden voorkomen. Eén
van de daders werd gegrepen.

ZANDVOORT - Afgelopen
vrijdagavond vond op de racepiste de derde circuitloop van
Zandvoort plaats. De organisatie had op meer deelnemers gerekend en vooral voor de prestatieloop over vier kilometer
was geringe belangstelling.

waarop de twee mannen plus de
pseudokoper, die kennelijk bij het
duo hoorde, er haastig vandoor gingen.
De gewaarschuwde politie begon
onmiddelijk een zoekaktie in de omgeving, zonder dat dit in eerste instantie resultaat opleverde. Ook de
politie uit Bloemendaal werd bij het
onderzoek betrokken. Eén van de
motoragenten van deze gemeente
kon even later aan de hand van het
signalement een van de insluipers,
een 24-jarige Engelsman, aanhouden. Deze werd naar het bureau aan
de Hogeweg overgebracht en ingesloten. De Zandvoortse recherche
stelt op dit moment een uitgebreid
onderzoek in.

stand en na veel spanning werd het
5-5. Cleopatra maakt echter de beste
kans. Friture d'Anvers volgt door zeges op Zandvoort Centrum vet. (1-3)
en Nihot met 3-2. De nederlaag tegen
Bluys (2-0) maakt de zaak wat moeilijker voor Friture. Bluys Nederland
echter doet het verrassend goed. Na
de 10-1 nederlaag tegen Cleopatra
herstelde Bluys zich knap via een
tweetal overwinningen. De eerste
keer werd Rabbel Boys met 3-1 geklopt en vervolgens Friture met 2-0.
De Gemeente Zandvoort verloor belangrijke punten door met 3-2 te verliezen van Friture.

Programma
Donderdag
18.45 uur Studio Z aan Zee - Radio
Stiphout. 19.30 uur Scandals-Reprox. 20.15 uur Kuipers B.-Auto Versteege. 21.00 uur Trefpunt 8-Café
Neuf. 21.45 uur Tum Tum Ajewe
Sport-Snackbar Henri. 22.30 uur Bukowski-Play-In.
Vrijdag
18.45 uur D.V.S. Borher-Stratus
Computers. 19.30 uur ReproproofPim Janssen Olds. 20.15 Lippies
Boys-Rinko. 21.00 uur Fritures d'Anvers Vet.-Bluys Nederland. 21.45 uur
Cleopatra Dekbedden Vet.-Nihot
Vet. 22.30 uur Pim Janssen-Jaap
Bloem Sport.
Maandag

Beatrixschool wint handbaltoernooi
ZANDVOORT - Onder ideale weersomstandigheden is afgelopen zaterdag het door Casino Zandvoortmeeuwen Handbal georganiseerde schoolhandbaltoernooi voor basisscholen verspeeld. Zowel bij de meisjes en jongens kwam de Beatrixschool
als winnaar naar voren en kwam daardoor eveneens in het bezit
van de totaal wisselbeker.
De laatste jaren was het telkens de
Oranje Nassauschool, dat in de
hoofdprijzen viel en nu waren de
andere scholen er op gebrand om
hierin verandering te brengen. Dat
de jongens van de Beatrixschool
zouden gaan winnen bleek niet na de
eerste wedstrijd tegen de Oranje
Nassau die door laatstgenoemde
met 3-0 werd gewonnen. Toch wist
de Beatrixschool de eerste plaats te
pakken door een paar misstappen
van de Oranje Nassauschool. Bij de
meisjes won de Beatrixschool al de
te spelen wedstrijden. Op een goede
tweede plaats eindigde de Hannie
Schaftschool.
Dit jaar was er overigens van een
groot krachtsverschil tussen de
scholen geen sprake, grote uitslagen

konden niet genoteerd worden,
maar spannende wedstrijden waren
er wel te zien. De sportiviteit vierde
ook dit jaar weer hoogtij wat zeker
te danken was, niet alleen aan de
spelers en speelsters, maar ook aan
de coaches en scheidsrechters, die
alles in goede banen wisten te leiden.
Daardoor had de dame van het Rode
Kruis afd. Zandvoort gelukkig weinig te doen.
Aan het einde van de dag reikte
voorzitter G. Dijkstra van CasinoZVM de prijzen uit. Elk schoolteam
kwam in het bezit van een fraaie
beker. De organiserende vereniging
had voor een perfect verloop van het
toernooi gezorgd en kon terug zien
op een geslaagd gebeuren.

18.45 uur Gemeente ZandvoortCleopatra Dekbedden Vet. 19.30 uur
Studio Z aan Zee-Turn Tum Ajewe
Sport. 20.15 uur St. Tropez Mode/Vouwd.-York optiek. 21.00 uur Big
Mouse-Radio Stiphout. 21.45 uur
Bakkerij Paap-Bluys Nederland.
22.30 uur Aurora '75-Race Autobanden.
Dinsdag
18.45 uur Weber's Schoonmaakbedr.-Reproproof. 19.30 uur Cor
Smit-Peter
Jan-Warmteservice
Haarlem. 20.15 uur 't Hemeltje-Bukowski. 21.00 uur H.B. BeveiligingKlikspaan. 21.45 uur Reprox-Pim
Janssen. 22.30 uur Jaap Bloem Classics-Banana's Vet.
Woensdag
18.45 uur Trefpunt 8-Auto Versteege. 19.30 uur Gemeente ZandvoortZandvoort-Centrum Vet. 20.15 uur
Zandvoort-Centrum-Bukowski. 21
uur Imex Brilmode Vet.-Pim Janssen Olds. 21.45 uur Scandals-PlayIn. 22.30 uur Textlite-Café.Neuf.

Over de publieke belangstelling
mochten de schoolhandballers(sters) zeker niet klagen. Menig ouder stond langs de lijnen om de
schooljeugd aan te moedigen en de
gehele dag was het gezellig toeven op
de handbalvelden in het binnencircuit.
Eindstand meisjes: 1. Beatrixschool 6-12, 2. Hannie Schaftschool
6-8, 3. Mariaschool 6-7, 4. Plesmanschool G-G, 5. O. Nassauschool 6-4, 6.
Nicolaasschool 6-4, 7. Van Heuven
Goedhartschool 6-1.
Eindstand jongens: 1. Beatrixschool 6-10, 2. Oranje Nassauschool
6-9, 3. Mariaschool 6-8, 4. Van Heuven Goedhartschool 6-6, 5. Nicolaasschool 6-5, 6. Hannie Schaftschool 64, 7. Plesmanschool 6-0.
Totaal eindstand: 1. Beatrixschool
22 punten, 2. Mariaschool 15 pnt., 3.
Oranje Nassauschool 13 pnt., 4. Hannie Schaftschool 12 pnt., 5. Nicolaasschool 9 pnt., 6. Van Heuven Goedhartschool 7 pnt.. 7. Plesmanschool
6 pnt.

pioen te noemen.
Afgelopen woensdagavond scoorde het echtpaar Hoogendijk echter
het beste want zij werden eerste met
66,07%. De rest van het veld volgde
op behoorlijke afstand, tweede werden de dames Lemmens en Roest
met 54,91%. De vijfde competitie
werd uiteindelijk toch nog gewonnen door mw. de Leeuw met de heer
Braun, zij hadden nog 10% voorsprong. Als tweede eindigde deze
competitieronde het echtpaar Heidoorn en daarmee werden zij clubkampioen 1988/89!
Gedegradeerd naar de B-lijn zijn
de heren de Leeuw en Polak, de dames Menks en Roest en mw. Paap
met de heer Vergeest. In de B-lijn
stelden mw. Stocker met de heer
Stomps hun promotie naar de A-lijn
zeker door eerste te worden met
58,04%. Het echtpaar Potharst werd
tweede met 57,59%.
Gepromoveerd naar de A-lijn zijn
dus mw. Stocker en dhr. Stomps, en
verder het echtpaar Peeman en de
heren Overzier en vd Staak. Degradratie was er voor mw. de Kruyff
met dhr. Kleijn, het echtpaar Potharst en de dames Berghoff en Dröse.
In de C-lijn hadden mw. Visser en
dhr. van Leeuwen een behoorlijke
eindsprint, door als eerste te eindigen met 65,83% stelden zij hun promotie naar de b-lijn zeker, tweede
werden de dames Götte en Koning
met 57,50%. Behalve mw. Visser en
dhr. van Leeuwen promoveren naar
de B-lijn eveneens de dames Götte
en Koning.
Terug naar de D-lijn gaan de dames Haverkate en Rudenko en de
heren Holtrop en van Zoelen. De dames van Duyn en Koning haalden in
de D-lijn vernietigend uit met
71,67%! voor de rest van het veld
blijft er dan niet veel over, nummer
twee werden de dames Meijer en
Sikkens met 53,33%. Gepromoveerd
naar de C-lijn zijn dan ook de dames
van Duyn en Koning, de dames Meijer en Sikkens en de dames Havinga
en Vis.
Ook in de zomer wordt er gebridget en wel elke woensdagavond vanaf acht uur in het Gemeenschapshuis en ook niet-leden van ZBC kunnen aan deze zomercompetitie meedoen. Inlichtingen over ZBC kunt u
verkrijgen bij de heer C. Braun telef.
14060 of bij mw. E. Visser telef.
18570.

Val van fiets

De leerlingen van de Beatrixschool.

ZANDVOORT - Een vijfentwintigjarige Haarlemmer raakte vorige
week dinsdag bij een val met de fiets
gewond aan zijn gezicht. Het ongelukje gebeurde rond negen uur in de
avond op de Boulevard Barnaart. De
oorzaak van 's mans duikcling lag
waarschijnlijk in een overmatig aleoholgebruik. Het slachtoffer moest
voor behandeling in een ziekenhuis
moest worden opgenomen.
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WEEKMEDIA30

J. van Campen & Zn
sleutelservice

Verpleeghuis v a n de gemeente Air.stcrdam

Wil jij straks
ziekenverzorg(st) er
worden?
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

In september start in het verpleeghuis
Dr Sarphaohuis een opleiding daarvoor
Als je tussen de 17 en 21 jaar bent en een
diploma MAVO/LBO hebt, dan kan je
tot deze opleiding worden toegelaten
Het is een opleiding die bestaat uit
werken en leren voor een wettelijk erkend
diploma en tijdens de
opleiding verdien je al een goed salaris

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Psr*iculieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,36 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur
U kunt uw te><st telefonisch opgeven 02507-17166 of 02977Wij willen je graag meer informatie geven of
28411 of afgeven/zenden aan
* Zardvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zanduitnodigen voor een gesprek
voort
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, 1421 AA Uithoorn
B('/ vl schrtil naar
s Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
Dr Sarphatibuis
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant,
r>crsoncels:akcn
Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/VenneRoelcnstruat 2 1018 wc. Amsterdam
per Nieuwsblad Amstelveens Weekblad, Uithoornse CouTclcli'oii 020 263115 llsl 3281
rant De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer,'Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het AmsterVeilinggebouw Amstelveen veilt weer
dams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode. De Nieuwe Weesper, en alle bijbehorende
maandag 5 en dinsdag 6 juni
advertentie-edities
Aanvang 1930 uur
ƒ 601 per nrllimeter
KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG, 3/6 en 4/6, 10 16 uur
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
Veel inboedels, antiek en curiosa Frans Halslaan 33,
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieAmstelveen (hoek Rembrandtweg) Tel 020-473004
combinaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
9 Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
GRATIS
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten
o BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
Woninggids van Zandvoort
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
makelaars o.g.
L|J
wordt ƒ3,00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefomsch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
NVM
Tel. 02507-12614
MAKEUAH
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
vraagt
in dezelfde week
Voor de betalina ontvangt u een acceptgirokaart.

Zandvoorts Nieuwsblad

bezorgers/sters
voor de vakantieperiode

WEBER'S

Sehoonmaaktiedrijf-glazenwassepij

Minimum leeftijd 15 jaar
Aanmelden tel 17166

Specialiteit.

SCHOONMAAK
REPARATIE
VERKOOP

LUXAFLEX
ROLGORDIJNEN
VERT. LAMELLEN

Verhuur sproei extractie Tapijtreinigers
Bel voor info 14764-14090

ZEER ERVAREN SCHILDER
heeft nog tijd over
Tel voor info 02507-14177

Cursus Bedrijfskunde
(compact en compleet)

start weer 12/14 september a.s te Zandvoort
communiseren - plannen - organiseren
beheersen - motiveren - leiderschap
7 lessen om de 14 dagen van 190021 30 uur
Vraag folder
Management Adv bur Dr Gerkestraat 76 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 15308

Heierman Schoonmaakbedrijf
Het object:

kantoorpand centrum
Zandvoort.

Werktijden:

18.00-20.00 uur.

Beloning:

ƒ 10,-netto per uur.

Voorwaarden: ervaring als
schoonmaker/ster en i.b.v.
fiscaal nr. (dus niet-juist!!)
Tevens:

vakantiewerk in Haarlem
juli en augustus.

Aanm. of ml: na 19.00 uur 19292.

5 REGELS

AUTORU-INSTRUCTEUR worden en al na 5 maanden lesgeven9 Dat kan' Pak je kans bij MICHEL Op'eidmgen via
onze spoedcursus Geheel mondeling en gebruikmakend van
de nieuwste lesmethodes Onze jubileum-aanbieding voor de
spoedcursus is slechts ƒ 1250 Cursusaanvang 13juni Bel nu
MICHEL voor deze speciale aanbieding Tel 020-85 30 57

Diverse AROLA 4-WIELIGE |
INVALIDENWAGENS, in goede staat, rijden 40 km p i
v a ƒ4500 Inl 020668116
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland Bel
voor gratis infoboek 020665 7658 Inruil en fin mog

DOMBO

Nu ook autosleutels
op code
Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor
Tel 02507-15449
* Jeanme van harte gefeliciteerd Je jongere tweelingzus' Kustjei"
* Leuk om met de kinderen
naar toe te gaan Zomerconcert Kinderkoor 30 juni m Ger
Kerk, Julianaweg, 20 uur,
m m v Pommetje Horlepiepm

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
* Luxaflex, mt 138x256, 25
mm, gebroken wit, nieuw, wegens verkeerd meten nu
ƒ175 Tel 02507-13695
Onze rooie Emma heeft nog
1 blauw/crème POESJE
Tel 02507-17790
Schoonmaakbedrijf

De Witte Tornado
voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 02507-18546
Te koop
SCOUT VOUWWAGEN
i g st met reservewiel Tel
0104709044 of 02507 17490
* Te koop eiken kast, De
Boet Tel 15486
* Te koop oude poppen v a
ƒ 95-ƒ175 Tel 02507-18589
* Te koop oudhollands eiken
bankstel met velours bekleding, m prima staat, ƒ275
Tel na 18 uur 13533
* Te koop paardnjlaarzen,
mt 37, 38 en 41, ƒ25 p p ,
kunstschaatsen, mt 37, ƒ25
Tel 02507-15542
Te koop RC RACEAUTO,
merk Serpent Quatro, incl
zender, servo's, motor 3 5 cc,
startkist, ƒ800 Tel 15928
* Te koop Tomos versnelImg-brommer, ƒ 100
Tel
02507-16130
* Te koop trottoirtegels,
30x30, 1100 stuks, ƒ 100 (zelf
afhalen) Tel 02507-18882
* T k antieke hangolielamp
(schippertje), ƒ 150, 4 houten
keukenstoelen, ƒ75
Tel
02507-15402
* T k blauw-wit gestreepte
markies, br 100 cm, alumimum ombouw, nieuw, ƒ200
Tel 02507-18799
* T k kmderw , net (bak +
kap) ƒ 100, hoogslaper, rood/
wit, m boekenr, trap, bur blad, ƒ 150, 3 My Little Ponies
+ toebeh ƒ 15 Tel 15542
Tk
KINDER/WANDELWAGEN,
donkerbl, i z g st,
ƒ350, DAMESSPORTFIETS, 5
versn , ƒ 150 Tel 15663

Corn. Slegersstraat Z B J. van Campen & Zn

VERZAMELBEURS van 10-17
uur op zondag 4 juni a s in
twee zalen van ARTIS te Amsterdam, Plantage Middenlaan 41-A O a munten, postzegels, curiosa, oude ansichtkaarten enz Entree één gulden Ned Ver „DeVerzamelaar' Tel 020-423519

Tel. 02507-12070
1 film

voor al uw

schoenreparaties
Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor

Tel 02507-15449

5 films

Autoverzekering .

* Ben je 10 jaar of ouder?
Opgelet1 10 juni houdt Amnesty International een spon*
sorloop Doe je ook mee7 Bel
12572 voor informatie
Beschaafd jong meisje zoekf
WOONRUIMTE
Tel 023-360416

V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534
* T k ronde peutertafel + 2
Broodje Burger
stoelen ƒ 15 p s t , 4 pits gas- * ZVM start nu met meisjesfornuis ƒ 25, rotan kleutertafel voetbal, leeftijd 11-15 jaar verzorgt HET HELE JAAR
door * lunchpakketten
+ stoel ƒ25 pst Tel 15913 Inl tel 174670 - 19595
* borrelhapjes
* salades enz
Belt u voor informatie of haal
vrijblijvend de folder m onze
winkel
glazenwassen]
HULP GEVRAAGD
in petit restaurant
Tel. 02507-17935
Bob Schmidt
Tel 02507-15445 of 15523
* Concert Zandvoorts Mannenkoor zaterdag 17 juni 20
uur, Herv Kerk Zandvoort
COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste modellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken, ook
veranderwerk Voor alle leeftijdsgroepen en maten
Tel 02507-17370

S N OW WHIT E

GRATIS

ICRO

ADVERTEMTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander huisraad te koop7 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter punt komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij
Sch-ij' per regel hele woorden of lettergrepen zoals het
voorbeeld aangeeft

Voorbeeld1e k o o p b r u i d s J a P o n , m t
*
3 8 ;
sa 1 on t a t e 1 ; 1 euk e
Tl o d
r i e t e n s t 0 e 1
Te 1
0 2 0 - 111 .

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentnmster

Friedhoffplem 10
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
2042 BN Zandvoort
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
Tel. 02507-12773
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
Te koop LADA 2101 1980, m
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT prima staat, APK-gekeurd,
ƒ600 Tel 15923
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.
* Te koop oranje zonnescherm, 100 cm, br aluminium, nieuw, ƒ 150 Tel 18799
* De Verg Vrouwen van Nu
is nu op voorjaarsreis naar de
Vogezen, maar vanaf 4 juni
kunt u weer bellen met tel nr
14462»
ECHTPAAR uit Noorwegen
ZOEKT voor de maand juli
KAMERS met gebruik van
keuken Tel 13586

Foto Boomgaard
30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 1330 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week op donderdag
i3

Naam

i
j]

Adres

i
E

Telefoon

i

Postcode

u

n
ü

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

«araraBBBraami

Of afgeven bij

Plaats

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
Uw film op video, ƒ 1,75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek
* Te koop harmonium Vr pr
ƒ295 Tel 18633
* Te koop kmderfiets, + 7-10
jaar, ƒ 25, stevige kmderfiets,
±58
jr,
ƒ50
Tel
02507-17813
* Te koop Koelstra donkerblauwe combi-kinderwagen
Prijs ƒ 100 Tel 18718
* Te koop koelkast met
groot vriesvak, ƒ 100, koelkast klein vriesvak ƒ 50 Tel
02507 16548

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
GARAGE
te huur gevraagd m Zandvoort-Noord Tel 02507-15738
* Gevonden 2 kluissleutels
Te bevr tel 02507-15884
* Gevr oppas voor 3 dagen
per week Tel 13675
* Gevr werkster, 1x per
week, 9-12 uur, ƒ 15 per uur
Tel na 18 uur 13022
•* Gevr werkster van 10 tot
13 uur, 2 ochtenden per
week, ƒ75 Tel 17982
* Gevraagd zelfst hulp m de
huishouding voor 4 uur in de
week liefst vanaf 1 aug (2kamerapp)Tel 15081
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakketi Geen
adres9 Dat hebben wij voor u1
Inl tel 02907-5235
* Hiep, hiep hoerai Kim M
Soepnel geslaagd voor eindexamen
Conservatorium
A'dam contra-bassiste1 Knap
1
hoor H G Papa en Letty
HOERA, vanaf vandaag kunnen we voor een lekkere
SNACK weer terecht bij
RENE en CHIQU1TA Gefehciteerd1 Richard, Carla, Nancy
* Hulp gevraagd voor het
schoonhouden van mijn huis,
Hogeweg 54' Tel 13289
ZAAN ESCORT
ƒ175 pu 075-172123 Meisjes gevr in A'dam/Zaanstad
Voetbal International vraagt
abonnementenverkopers
voor H A H , beursen en bradene op provisiebasis BIJ
100% inzet hoge verdiensten
mogelijk Inl tel 02290-36597
na 1900 uur
TV-REPARATIE EN VIDEO
24-UURS SERVICE
Vnjbl prijsopgave, geen voornjkosten Evt direct bij u thuis
gerepareerd Tel 020-962603
Tuincentrum biedt zich aan
aanleg, bestrating en alle
hekwerk Tevens onderhoud
Vrijblijvend prijsopgave Le
vering alle materialen Tel
023-390815/371443 na 18 uur
ALLEEN
KOM NOU'
De KONTAKTENBANK
erkend door R v T
(Martha Cohen)
Bemiddeling door het hele
land, ƒ 75 per 3 mnd of ƒ 200
p jr Vraag gratis en vrijblijvend een proefnummer aan
van ons tijdschrift voor alleenstaanden, waarin onze werkwijze en alle bijzonderheden
beschreven staan Ook dansen contactavonden
Tel 0206628618 Postbus
7098, 1007 JB Amsterdam
* T k wandslijpmach , merk
Metabo, 220380 v, type
7206D, 50 Hz, 1 3/0 75 amp ,
3000/min , schijf 0 150x20x32
Prijs ƒ 250 Tel 13868
* T k z g a n Philips radio
met 2 boxen ƒ 175, 2 pr synth
nw eenpers dekbedden, samen ƒ 100,3 batjes voor tafeltennis/25 Tel 12063
* T k a grote zwart/witte uitschuifbare eettafel met afschroefbare poten ƒ25 Tel
15626
* T k a manou salontafel
met glazen plaat ƒ 100 + lectuurbak en lamp met 4 leren
kapjes ƒ50 Tel 15626
Tka PUCH MAXI i z g s t ,
incl helm en U-slot, ƒ 850 Tel
02507-15233, na 1900 u
• * T k a werphengel, wandtegels, beige, +170 s t , vakantie-lektuur, ƒ O 25
Tel
02507-18371
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

*schoenen
Nu óók *'

in Zandvoort

op de zomermarkt in de Orangestraat hebben wij eenMgrote stand voor het
raam.
Door dagelijkse bevoorrading hebben wij steeds nieuwe aanbiedingen
y
DEZE WEEK
gekleurde
A ft C
Kindertrim
Q ft C
Espadrille
t ,9 v)
met klitband <7,3O
En voor iedere klant een gratis kopje koffie aan de bar

JOCH GOtDKOKR\
Fa. Gansner & Co.

OVERDEKTE!

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

ZOMERMARKTf
Z A N D V O O R T

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

m het hartje van Zandvoort, nog geen 100 meter van
het Raadhuisplein, is tot 1 september
1989 een permanente
overdekte zomermarkt van 1 000 m 2 geopend

• SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

op deze unieke markt, die gratis toegankelijk is, vindt
u een grote, afwisselende kollektie textiel, schoenen,
parfumerie, cosmetica, lingerie, byoux, horlogene,
exotisch fruit, limburgse vlaaien, electronica, speelgoed,
handwerk, kmderkledmg, t-shirts, strandkleding,
ijzerwaren snoepgoed, houtsnijwerk, trainingspakken,
batik kleding, opdekdeuren enz enz tegen prijzen
waarvoor normale winkeliers niet eens kunnen inkopen

Strandpaviljoen

de markt is dagelijks geopend, zeven dagen per week
(dus ook de zondagen) tot 22 00 uur, zo'n 50
standhouders zorgen voor een afwisselende kollektie
artikelen, altijd tegen de laagst denkbare prijzen

volledig ingericht
compleet met inventaris en
landrover

een bezoek aan deze supervoordehge overdekte
zomermarkt is zonder meer de moeite waardi

Vr.pr. 90.000,- k.k.

u bent welkom!

Tel. 02507-15531

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

02507-15531

CÜ3

.UdNVMJ

O R A N G E R I E
Z A N D V O O R T
Oranjestraat 10 / Zandvoort / telefoon 02507 - 1 6646

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1 Zandvoort - Tel. 17093
ZMRR-ANTN
|

Groot assortiment

|

geraniums hang en staand
Oostenrijkse hang-geraniums
\
Gelegenheid voor het zelf
l
| opvullen van uw plantenbakken |

Div. Bloembakken Roodsteen - Plastic en
Grieks Aardewerk
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
* Verloren omg Flemmgstr,
portemonnaie,
leverkleur
Misschien kan vinder rijbewijs
en andere pasjes terugsturen
of m bus gooien Flemingstraat 354 Tel 12043
* Verz zkt unif, helmen, insignes, medailles, foto's, stafkaarten,
Bevrijdingsspullen
Alles periode 1940-1945 Tel
17469 Discr verz

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
•k Vriendelijk gevr ouderwetse werkster die 3 uur p w bij
voorkeur op vrijdag mijn 2kamerflat wil schoonmaken
Tel tussen 21-22 uur 14816
* Weggelopen onze poes
Rocky, zwart, witte vlooienband Wie heeft haar gezien?
Graag tel 12245 (Noord)
* Wie heeft mijn gouden
schakelarmbandje
gevonden9 Hoge beloning voor de
vmderi Tel 02507-13449
* Wie wil voor ons brieven m
het Spaans vertalen9 Werkgroep Amnesty International
Zandvoort Bel 12572 voor
meer informatie
* Wij zoeken oppas voor
onze baby, 2'/2 mnd, + 2 dgn
p week, ma - wo Tel
02507-16984
HULP GEVRAAGD
in petit restaurant
Tel 02507-15445 of 15523
* Zandvoorts Vrouwenkoor
wenst Zandvoorts Mannenkoor 17 juni veel succes bij
hun optreden Aanvang 20 00
uur Hervormde Kerk
* Zaterdag is de grote dag
die je gezell vieren mag Met
deze 50 zijn wij hartstikke blij
Doe er nog maar 50 bij Hetty,
Celestiene Gertjan, Moe

EEM

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

i.

l
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Jonge Venezolaanse Federica Sosa verblijft jaartje in Zandvoorts gezin

Zandvoort is 'buenisimo' maar toch ook 'superfriste'
ZANDVOORT - De scholiere voort geweldig. Het strand herinnert haar aan het strand in Puerto
[Jnda Koper verblijft in het
Eico, al noemt zij het Nederlandse
cader van een uitwisselingsklimaat „een ramp".
irogramma in de Verenigde
De twee hebben onlangs deelgeno>taten. Het is het streven van
men aan een weekend waar alle
Ie American Field Service, de American Field Service scholieren
rganisatie die verantwoorde- die op dit moment in Nederland
ij k is voor de uitwisseling, om zijn, bij elkaar kwamen. „De Latijii het gezin waar een deelnenen (Zuid-Amerikanen) kropen allemer tijdelijk vertrokken is en maal bij elkaar."
urdere deelnemer te plaatsen.
Cen streven dat niet altijd
Koud
vaargemaakt kan worden. In
Federica en Joan kunnen inmidiet geval van Linda Koper is
dels hartelijk lachen om wat ze hun
iet wel gelukt: bij de familie
'meest ingrijpende ervaring' noevoper woont voor de duur van men. Beiden vonden de manier
jijna een jaar de Venezolaanse waarop Nederlanders elkaar be"èderica Sosa.
groeten en met elkaar omgaan
Linda heeft het geweldig naar
:aar zin bij haar Amerikaanse 'vaIer en moeder'. Daarover liet zij
;een twijfel bestaan in haar brief
iie enige weken geleden in het
ïandvoorts Nieuwsblad werd gepuiliceerd. Federica is al even gelukdg, de ouders van Linda zijn haar
üerbaar. In een grotendeels in het
Spaans gevoerd gesprek vertelt de
Juid-Amerikaanse over haar ervaingen in Zandvoort.
Op de afspraak die de verslaggeef,ter met Federica gemaakt heeft,
'erschijnt de Venezolaanse niet aleen. Ze heeft een logee meegeno•nen. Het is Joan Gonzalez die in
^uerto Rico geboren is. Eén van de
waalf Zuid-Amerikanen die in het
vader van het American Field Serice uitwisselingsprogramma in au;ustus vorig naar jaar Nederland gewmen zijn. De twee ontmoetten elaar tijdens de lange vliegreis naar
Nederland en spraken af contact te
:ouden.
„Afgelopen week heb ik bij Joan
;elogeerd in Hyppolitushoef bij de
Afsluitdijk. Dit weekend is zij bij
-nij." Joan vindt de zee van Zand-

'koud'. „Hier moet alles op afspraak. In Zuid-Amerika bellen we
elkaar op en vragen we of de ander
zin heeft om mee te gaan naar de
bioscoop. Als twee Nederlanders elkaar ontmoeten geven ze een hand.
Wij omhelzen elkaar en praten hard
en lachen." Inmiddels hebben ze
zich bij de Nederlandse gewoonte
aangepast.

„Wij zijn allemaal erg open en
kunnen ons goed aanpassen," zeggen ze over de scholieren die mee
doen aan het uitwisselingsprogramma. Het gesprek met de twee vindt
dan ook in een volkomen ontspannen sfeer plaats. Hoewel Federica
achttien is en Joan zestien, vertoont
geen van beiden ook maar een
spoortje onzekerheid. Federica
komt met voorstellen betreffende
het interview en het stuk in de
krant. „Ik ben erg zelfstandig geworden omdat ik, toen ik veertien
was, eenjaar in de Verenigde Staten
heb gewoond in een internaat. Dat
is traditie in mijn familie," zegt de
dochter van een inmiddels overleden ingenieur en moeder die de
kost verdient als landschapsarchitect.

Accent
American Field Service eiste dat
de meisjes Frans en Engels spraken. Tijdens een zware selectieprocedure die tien maanden duurde,
konden de kandidaten hun voorkeur opgeven voor een land. Federi-

ca koos in West-Europa Frankrijk
of Zwitserland, vanwege de taal. Het
werd Nederland. Joan kreeg Denemarken toegewezen maar protesteerde. Toen de twee in augustus op
de plaats van bestemming arriveerden, spraken zij geen woord Nederlands. Federica: „De uitspraak van
het Nederlands vind ik verschrikkelijk moeilijk. Vooral de ui en de eu."
Haar nogal moeizame Nederlands
spreekt zij met een Engels accent.
Dat de verslaggeefster het interview
in het Spaans kan afnemen, is aanleiding tot enthousiasme en bewondering.

Zandvoort
„Op school doe ik Frans, Engels
en Nederlands. Verder tekenen, muziek en textiel. Ik zit opde IVO
Mavo in Aerdenhout en daar kan ik
de vakken op het niveau doen dat ik
aankan. Bovendien zit mijn 'zusje'
van vijftien daar ook." Het tweede
meisje in de familie Koper is twaalf.
Over haar 'vader en moeder' is Federica enthousiast.
'Incredible' oftewel ongelooflijk

noemt zij de opvang in het gezin.
Gevraagd naar een toelichting zegt
zij: „Ze zijn spectaculair om hoe ze
zijn. Ze bieden me hun huis aan en
accepteren me als een dochter." Als
voorbeeld vertelt ze hoe de familie
haar voorzichtig duidelijk maakte
dat Nederlanders zich strikter aan
tijdsafspraken houden dan zij in
Zuid-Amerika gewend was. Ze
wenst haar dankbaarheid uitdrukkelijk in de krant vermeld te zien.
Federica vindt het Nederlandse
landschap prachtig en raakt in vervoering wanneer zij over de grachten en oude huizen van Amsterdam
praat. Zelf afkomstig uit een middelgrote stad zegt de Venezolaanse
over Zandvoort: „In de zomer buenisimo, dat wil zeggen bijzonder
goed. Maar in de winter supertriste,
bijzonder treurig." Een treurigheid
die ze goed weet te bestrijden door
veelvuldig met vriendinnen in 'de
prachtige discotheken die hier zijn'
uit te gaan.

Schaatsen
„Ik haat het klimaat," zegt Federica en haar Portoricaanse vriendin
valt haar bij. „Maar nu vandaag de

ZANDVOORT - Zo'n 1150
mensen in totaal hebben bezwaar aangetekend tegen de
voorgenomen nieuwbouw op
het Zwarte Veld. Het merendeel zijn bewoners van de directe omgeving, een deel bestaat uit ondernemers waaronder ook de NZH busmaatschappij. Daarnaast komt het
bezwaar ook van tal van mensen, die zich vooral druk makèn om het behoud van het karakteristieke dorpse karakter
van deze buurt.

ZANDVOORT - Visueel gehandicapten kunnen met de
stichting Gehandicaptenspprt
ïaarlem en wielervereniging
De Kampioen toertochten maken door Zuid-Kennemerland.
Het doel is toeren, trainen of aan
vedstrijden deelnemen. Hiervoor
zijn drie toertandems en twee race.andems beschikbaar en men rijdt
met ervaren oud-amateurrenners
ils Peter Sweers, Ron Smit, John de
3ie en Han Kramer.

De racetandem kan na een telefolische afspraak worden geleend, via
is Stichting Gehandicaptensport
•ian men in contact komen met de
•enners. Het telefoonnummer is 023
275188.
Tevens organiseert de stichting
oftbal voor mensen met een vertandelijke handicap. Deze wekelijke activiteit, op woensdagavond van
9.00 tot 21.00 uur, vindt plaats op de
•elden van B.S.M., I. Sweerslaan 5 te
Bennebroek, een zijstraat van de
^uyterlaan. De kosten bedragen
'30,- per kwartaal, de eerste twee
ivonden daarvan zijn gratis. De
5.G.H. kan eventueel bemiddelen bij
iet vervoer.

Ongeveer 25 procent van de buurtbewoners van het Zwarte Veld is tegen de bouw van de drieëndertig woningen op genoemd terrein. Zoals
eerder vermeld richten de bezwaren
zich vooral tegen de vorm van het
gebouw, het wegvallen van het parkeerterrein en de open, 'multi-functionele' ruimte. Maar ook tegen de
veranderde verkeerssituatie rond
deze plek, die door betrokkenen als
zeer gevaarlijk wordt gezien. Niet op
de laatste plaats voor de kinderen
die hun speelplaats dan aan de overkant moeten opzoeken.
De buurtwerkgroep die zich kritisch bezighoudt met de nieuwbouwplannen voor het Zwarte Veld,
heeft een landelijke organisatie voor
speelruimtebeleid en jeugdrecreatie, het NUSO, gevraagd om haar
mening betreffende de nieuwe locatie van de kinderspeelplaats. Deze
noemt het huidige terreintje 'de enige veilige en gemakkelijk bereikbare
speelgelegenheid bij de aangrenzen• Nu zal het wel de wijk, waar toezicht door volwasmeevallen maar senen mogelijk is'. Wat betreft de
Federica
vond nieuwe locatie aan de overkant
het hier tijdens spreekt men van een gevaarlijke siwinter en voor- tuatie. Daarbij wordt gewezen op het
jaar maar bar drukke kruispunt, de omringende
koud.
muur waardoor de speelplaats geïFoto: Berlott
soleerd wordt van de woonwijk, én
de te verwachten bezwaren en klachten van de 55-plussers die in de aangrenzende flat komen te wonen.
Overigens wijst werkgroep-woordvoerder Van Wijk erop, dat nog nergens zwart-op-wit staat, dat de woningen voor ouderen bestemd zijn.
en Zandvoort en ook verschillenden
Ook de ondernemers uit het cenvan de ENET maatschappij en met
trum zijn kennelijk niet gelukkig
enthousiasme begon men aan deze
eerste rit. In de papieren van de
ENET staat van deze tocht iets heel
pikants vermeld: „Toen ons voertuig de halte Aerdenhout bereikte
voor de spoorwegovergang stapten
de burgemeester en de overige beZANDVOORT - Een videorestuurders van Zandvoort uit en zeicorder en enkele sportvoorzieden dat ze de verdere weg wilden
ningen moest de jaarlijkse fanlopen. Wij vonden hun gedrag
cy-fair van de 150 leerlingen
vreemd maar hoorden later dat de
tellende Mariaschool dit keer
Zandvoorters hadden gezegd dat het
opleveren. En dat lukte, tijmaken van deze brug een verzoedens het gezellige evenement
king van de Heere was en dat hij de
in de feestelijk versierde aula
overmoedigen .zou straffen." De
van deze school aan de PrinZandvoorters wilden blijkbaar niet
tot die overmoedigen behoren en kosesseweg. De dag leverde ruim
zen de zekerste weg!
ƒ3000,- op.

De gok van de heren Arend en Van de Steur
werd gevraagd, was: kunt u ons absoluut garanderen dat uw tram veilig zal zijn? Onze ervaring is dat
enkelingen verschillende moeilijkheden over het hoofd zien. Ons advies gaat uit naar een samenwerking met andere ondenemingen die
op dit terrein werkzaam zijn geweest.

Toen Zandvoort een badplaats in
opkomst was, was het het grote probleem, hoe men er zo gemakkelijk
mogelijk kon komen. Er was in 1881
een spoorwegverbinding tot stand
gekomen maar gewone dagjesmensen hadden er niet zoveel aan. Men
ging alleen 'met het spoor' als men
Op deze vraag werd door de heren
verre reizen moest doen maar die
kleine stukjes zoals van Haarlem Arend en v.d. Steur uitvoerig geantnaar Zandvoort dat was toch te gek wopxdrZeker^hun gedachten waren
om daar de trein voor te nemen.
ook al die richïijig uitgegaan. Wanneer men een dergelijk groots plan
Het plan Arend • V. d. Steur ging opzetten en rftet name de veiligNu waren er twee ondernemende heid van honderdduizenden moest
zakenlieden, de heren J. Arend en H. garanderen, dan zatter niets anders
v. d. Steur, die wel winst zagen in op dan een maatschappij te stichten
eeTz tramverbinding tussen Haarlem waarin kennis en kapitaal samen
m Zandvoort. Er werd een soort voor de beste oplossing konden zorplan op papier gezet van een electri- gen.
sche verbinding tussen Haarlem en
Zandvoort, die naar het zeggen van Onderhandelingen met de
de plannenmakers veilig, vlug en ENET
Voor het zich ontwikkelende
voordelig was. De stukken die zij
hadden opgesteld waren in 1894 op- tramverkeer was de Eerste Nedergestuurd naar het ministerie van landse Electrise Tramwegmaatverkeer en waterstaat om goedkeu- schappij, kortweg de ENET genng te krijgen. De politiek die toen noemd, in het leven geroepen.
nog werd gevolgd was dat men in dit
Alvorens de heren Arend en v. d.
•voort van zaken volkomen ruimte Steur de plannen op papier 'hadden
tiet aan het particulier initiatief gezet, hadden ze al besprekingen
naar toch was de regering wel zo met deze maatschappij gevoerd en
i'an haar verantwoordelijkheid ze konden het rijk verzekeren dat zij,
doordrongen dat zij, alvorens toe- als zij de concessie verwierven, testemming te geven, een hele vragen- rug konden vallen op deze ondernetiist naar de ondernemers stuurde. ming.

Qe vragen

Het eerste ioat door Den Haag

ZANDVOORT - Bij een inbraak in een woning aan de
Parnassialaan in Bentveld
zon schijnt is het mooi." Regenbui- werden afgelopen week goedeen die een halve dag duren zijn een
ren ter waarde van ongeveer
nieuw verschijnsel voor hen.
„Laatst was het zo erg dat ik op weg honderd duizend gulden tauitgemaakt.
naar school van de fiets moest af-

stappen." Federica kende het fietsen als sport. De fiets als transportmiddel is voor haar nieuw, maar levert weinig problemen op.

Zij heeft geen pogingen gedaan
om - bij gebrek aan natuurijs op een
kunstijsbaan - te schaatsen, in tegenstelling tot Joan, die 'het gevoel
had op een draadje te staan en onmiddellijk viel.' Het Nederlandse
eten bevalt Federica goed. Veel
aardappels terwijl wij rijst gewend
zijn maar gelukkig voldoende
vlees."
De zevenendertighonderd dollar
die voor de uitwisseling werden betaald, zijn aan Federica weltaesteed.
„Als ik terugkom ga ik verder met
talen studeren en dan ga ik iets in
het toerisme of de communicatie
doen. Het enige slechte van de AFS
uitwisseling vind ik dat je zo aan elkaar hecht en dat het over enkele
weken alweer afgelopen is."
MARGREET KWAKERNAAK

De dieven, die volgens do politie
op de hoogte moeten zijn geweest
van de situatie, kwamen binnen na
vernieling van de achterdeur. De bewoners waren op dat moment niet
aanwezig. Onderdeel van de buit
vormde een kostbaar beeld uit de
oudheid ter waarde van zo'n tachtig
duizend gulden. Opvallend was, dat
tijdens een inbraak een aantal jaren
geleden in dezelfde omgeving eveneens enkele beeldjes werden gestolen. Deze hadden een gezamenlijke
waarde van meer dan een miljoen
gulden.

Inbraak
ZANDVOORT - Bij een inbraak in
een woning aan de Parnassialaan in
Bentveld werden donderdag diverse
zilveren voorwerpen, betaalcheques
en girobetaalkaarten weggenomen.
De dieven wisten binnen te dringen
door een ruitje in te slaan. De politie
heeft de zaak in onderzoek.

Meer dan duizend bezwaarschriften
tegen nieuwbouw op 'Zwarte VeP'

Fietsen visueel
gehandicapten

door Bertus Voets

Inbrekers stelen
kostbaar beeld

bij de ENET en toen vandaaruit de
bevestiging kwam, werd in 1897 de
concessie verleend.

De aanleg

De grote moeilijkheid was om het
land te krijgen voor de aanleg. Voor
een belangrijk deel zou de baan
gaan door de duinen langs de Zandvoortselaan maar hierover moest
met gemeenten en particulieren
worden onderhandeld. De meeste
moeilijkheden maakte de Hollandse
Ijzeren Spoorwegmaatschappij. De
trambaan moest het spoor kruisen
en als men, zoals het plan was, deze
frequent wilde laten rijden, zou het
spoorwegverkeer daar veel hinder
van ondervinden.
Maar de heren Arend en v. d. Steur
waren voor geen gat te vangen. „Wij
begrijpen dat u daar last van zult
hebben maar kijk eens hier: we hebben de oplossing op papier hier getekend. We bomuen hier bij de ingang
van Aerdenhout een brug zo over het
spoor waar de tram overheen gaat.
Het spoor kan rustig daar onderdoor rijden." Dit werd goed gevonden en zo begon men met de aanleg
van de baan onder toezicht van de
ENET, die zo vijftien maanden duurde.

De opening:

En l juli 1899 was het dan zover
dat men de nieuwe lijn officieel in
gebruik kon gaan nemen. De eerste
rit ging vanuit Haarlem. Men had er
Den Haag, dat het niet alleen van alle mogelijke autoriteiten bij geéén kant wilde horen, informeerde vraagd, van Haarlem, Bloemendaal

Bezwaarschrift
De busmaatschappij NZH, met
wie afgelopen week voor het eerst
overleg werd gepleegd, is eveneens
tegen de plannen. Zij wijst in een
bezwaarschrift op het gebruiksrecht
van de busbaan tot 14 oktober 1990.
Het vervallen hiervan, waardoor de
bus deel gaat uitmaken van het normale verkeer op de Prinsesseweg, is
volgens haar in strijd met het tegenwoordige besef dat de kwaliteit van
het openbaar vervoer moet worden
verbeterd. De doorstroming van het
busverkeer moet juist worden verbeterd ten opzichte van het normale
autoverkeer. Het bouwplan en de
wijziging van de verkeerssituatie
zou die doorstroming juist verslechteren en de belangen van de NZH
ernstig schaden, aldus NZH-directeur Testa. Hij vindt een en ander
dan ook 'onaanvaardbaar'.

Misbruik
Zoals eerder aangekondigd zal de
werkgroep zich tot het uiterste verzetten tegen de bouwplannen. Mede
omdat de door hen aangedragen alternatieven 'zonder echt overleg'
van de hand zijn gewezen, maar ook
vanwege de gevolgde - volgens hen onduidelijke procedure, waarbij diverse regels verkeerd zouden zijn
toegepast of misbruikt, en het ont-

breken van overleg met belanghebbenden. Verder is men verbaasd dat
het herinrichtingplan voor de Prinsesseweg niet in het bouwplan is opgenomen. Men noemt de nieuwe indeling ondoelmatig en een kwalitatieve aantasting van openbaar vervoer en leefmilieu.

Paniek om
portemonnaie
ZANDVOORT - Een portemonnaie in een schouderholster was afgelopen zondagavond reden voor enige paniek.
Een man die deel uitmaakte van
een groepje Fransen viel op bij enkele voorbijgangers. Zij vermoedden
dat hij een pistool onder zijn oksel
droeg. De gewaarschuwde politie
stelde een onderzoek in en kon de
Fransman even later aanhouden.
Kennelijk uit uit angst voor een beroving had hij zijn potemonnaie in
een soort schouderholster te hebben
opgeborgen.
Nadat aan de man was uitgelegd
wat de reden van de paniek was,
werd hij weer op vrije voeten gesteld. De getuige werd door de politie bedankt voor zijn oplettendheid.

Verdacht
ZANDVOORT - Drie mannen hielden zich afgelopen
zondag verdacht op bij enkele
geparkeerdstaande auto's.
De gewaarschuwde politie ging
een kijkje nemen en zag dat één verdachte zich bij het zien van'de surveillancewagen snel uit de voeten
maakte. Na een achtervolging kónden twee Amsterdamse knapen van
zeventien jaar worden aangehouden. Tijdens het onderzoek in de directe omgeving werden geen opengebroken wagens ontdekt.
Aan het bureau gaf een der verdachte echter toe, van plan te zijn
geweest om enkele auto's open te
breken. Door de komst van de politie was dit verijdeld.

Fancy-f air levert aardig wat g

De gok geslaagd

Na deze proefrit bleek dat de heren
Arend en v. d. Steur goed hadden
gegokt. Ze hadden voor het seizoen
een dienstregeling opgesteld waarbij er ieder half uur een tram ging
van Haarlem naar Zandvoort. De
belangstelling van het publiek was
groot en in de boeken van de ENET,
die een belangrijk aandeel had ook
bij de exploitatie, staat op 2 Jan
1900: 'Van l Juli tot en met 31 Dec
1899, de eerste- zes maanden van
haar bestaan, vervoerde de tram
196.366personen'. Plet kaartje kostte
toen een stuiver maar door de goedkope opzet werd er nog door de directie van de ENET en door de heren
Arend en v. d. Steur aardig aan verdiend.

Drieduizend gulden was het
streefbedrag. Daarvan zouden dan
een nieuwe video-recorder en enkele
sportvoorzieningen ten bate van de
oudere jeugd betaald kunnen worden. De school zit erg verlegen om
een verplaatsbaar volleybalnet en
een basket voor aan de muur van de
speelplaats, laat directrice mevrouw
Snijders-Blok weten.
Zo'n 2100 loten waren er van tevoren al verkocht met een huis aan
huis verkoop. Naast de loterij moesten deze avond de spelletjes, waaraan men tegen een kleine vergoeding kon deelnemen, de kas verder
spekken. Voor vijf gulden per persoon konden de kinderen een spelletjeskaart bemachtigen waarop de
verschillende onderdelen met op-

(ADVERTENTIE)

• onderhoudsvrij • koude-warmte-geluidwerend
• verfraaiend
• naar elke maat leverbaar
bel vooreen vrijblijvend bezoek van onze vertegenwoordiger

Ramen+Deuren JAN V.D. VLUGT&ZN. B.V.
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met de voorgenomen plannen. Zo
heeft Ondernemers Vereniging
Zandvoort een bezwaarschrift ingediend, waarin men het betreurt dat
er een 'postzegel-plan' is opgesteld
in plaats van een 'over-all-plan'. De
huidige parkeerruimte is voor hen
van groot belang, bovendien wijzen
op het functioneren van de huidige
situatie voor de weekmarkt, jaarmarkten en evenementen. Apart van
OVZ heeft een aantal winkeliers ook
zelfstandig een bezwaarschrift ingediend, waaronder de filiaalleider
van Albert Heijn. Deze vreest grótere parkeeroverlast op de Grote
Krocht. De eigenaar van de buurtwinkel aan 't Zwarte Veld vreest grote achteruitgang doordat het pand
uit het gezicht en de looproute komt
te liggen, ten aanzien van de nieuw
aan te leggen parkeerplaatsen.

02550-30624 CORNWALLSTRAAT6 UMUIDEN

Vooral het rad van avontuur trok veel aandacht tijdens de fancy-fsir van
de Mariaschool.
Foto Bfam St^ner,

drachten van de benodigde punten
werden voorzien.
Ballonnen trappen, een rad van
avontuur, snoephappen en sjoelen
waren slechts enkele van de vele activiteiten waarmee de kinderen zich
konden vermaken. Er werd dan ook
druk gebruik gemaakt van al die verschillende mogelijkheden om de
avond op een aangename wijze door
te brengen. Ook de ouders van de
leerlingen amuseerden zich opperbest. Vooral de electrische spiraal,
bekend van de Willem Ruis-show
trok veel belangstelling van - vooral de meegekomen moeders, terwijl de
vaders zich te goed konden doen aan
de consumpties die in een tot bar
omgetoverd klaslokaal te koop werden aangeboden. Ook voor het rad
van avontuur was veel belangstelling, getuige de vlotte verkoop van
de loten, die kans gaven op het winnen van een van de vele mooie prijzen.

verkoop vond tegen het eind van de
avond plaats. De volle emmer met
verkochte loten wp.s voor deze gelegenheid hoog opgehangen tussen de
slingers en de ballonnen en diende
dus geleegd te worden. Het tomvlje
moest uitkomst brengen en terwijl
de loten naar beneden dwarrelden
zagen de leerkrachten kans er vijf te
bemachtigen die recht gaven op een
prijs. De fiets, die als eerste prijs was
ingezet ging naar lotnummer .1331
van de familie Thesselaar. De \vaikman als tweede prijs viel op lotnummer 1459 gekocht door Bettina van
Dam. de derde prijs, een barbecue
op lotnummer 0964 van de familie
Thesselaar, de vierde prijs, goed
voor twee bioscoopbonnen op numiner 1100 en de laatste prijs, een rugzak, ging naar de eigenaar van lotnummer 1847, Joachim Busscher.
Nadat de balans was opgemaakt
kon een tevreden schoolhoofd constateren, dat het streefbedrag was
gehaald. Met ƒ3020.00 lag dit bedrag
zelfs nog twee tientjes boven het netLoterij
to bedrag dat op de vorig jaar gehouDe trekking van de huis-aun-huis den fancy-fair werd opgehaald.
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Alfa Romeo
Alfa 33 1 5 mei 85 zilv met
get glas elektr ramen houten
s»uur APK tot 4 90 km 68000
/ 11 500 Tol 020 6640308

ALFA ROMEO 75 3 O V6
01 88
24000 km
zwart
/ 40 250
ALBATROS AMSTERDAM
020 973927

ALFA ROMEO 1 6 4 2 0 T Spark
01 89 ABS Alarm 18000 km
antraciet ƒ50950
ALBATROS AMSTERDAM
020 973927

ALFA ROMEO GTV
Bertone 20
74 Met werk
rood ƒ 8 5 0 0
ALBATROS AMSTERDAM
020 973927

AUDI
VOOR UW AUDI
natuurlijk naar
A POINT AMSTERDAM ZUIDOOST
De nieuwe naam van Autopon
Kollenbergueg 11 A d a m Zuidoost Info 964 964
Audi 100LS bj 80 APK 9 89
met sunroof sportvelgen LPG
en
trekhaak
ƒ 1 850
020767060754193
Audi 100 b j 79 LPG i pr st
APK gekeurd vrpr ƒ 1500
020 00454 na 1800 u

AUDI 100 Avant CS autom
ABS airco 56 000 km bl met
b] 85 AUDI 1 0 0 C C 2 2 E antr
86 82000 km AUDI 100 CS
2 2 E zilv met 83 Auto Maas
BV Tel 0297724320

AUDI 80 1988
Zwartmetalhc
21000
km
Audi 100 diesel b j dec 80 Nieuwpnjs ƒ 42 000 nu / 32 900
160000 km strbekr 5 bak Citroem Dealer KNAP Pal
i p r s t APK 3 90 V r p r / 4 0 0 0
trokstr
17 Zaandam
Tel
020 160454 na 1800 uur
075 178051 Bovag garantie en
inruil mogelijk
AUDI 100 GL 5 bouwjaar 81 T k AUDI 80 LS 3 deurs APK
rnet /onnedak prima staat
tot 10 89 bj 1979 ƒ 1750 Tel
ƒ2950 Tel 0297741638
940723

Austin
THEO KOELMAN
AUSTIN ROVER
het adres voor
MINI METRO MAESTRO
MON1 EGO ROVER
inkoop verkoop-onderhoud
NltUW EN GEBRUIKT
uit voorraad leverbaar
APK keuringsstation
Fagelstraat 71 Adam
Tel 020843743

« SHOWROOM
de nieuwe autorubriek in
Het Parool en Weekmedia
Huis aan huis m heel
Amsterdam en omgeving

316 aut LPG 86 wit vele
opties 1e eig ƒ20750
Tel 020411809
520 eind 79 APK tot 9 89 Met
nwe mot Vr pr ƒ 2250 Tel
0299043007 na 1800u

BMW 323i Bj 81 Schuifkan
teldak
kleur brons
Prijs BMW 316 ƒ 1950 BMW 1502
ƒ1650 BMW 316 LPG ƒ3950
ƒ10000 Tel 029875372
BMW 320 ƒ 2200 075 284358
BMW 323i met access model
84, ƒ19750 BOVAG garage BMW 316 1985 70000 km
Benelux J v Lennepkade 344 kleur rood Tel 02977-25200
020 181343
BMW316 86 diamantzw, verlaagd, alum velgen 19550-15,
BMW 324 B aut 4 drs 4- 86, getint
glas
alarm
Prijs
BMW 316 LPG 4-drs 1 87, ƒ19500 Na 18 u 020172002
BMW318iaut 7 81 BMW 315
LPG
4- 82
Berebeit BMW 316 Blauw w w glas Bj
85 Schellmgwoude BV.
020 6627777
Tel 020323600
BMW 518 inj m 86 5 versn ,
sportv champagne-met APK BMW 320 79 Gerest/nwe lak/
90 ANWB-gek ƒ15950 Inruil nwe mot 120 PK-2 dubb carb
aut ;sch dak APK 12 89 Fanmoq 023-272918
tast auto ƒ4950 020-868315
BMW B 7 Turbo Alpma 5 serie
BMW 320 6 bj 8 82 i z g st km
Nwe motor 79 2 j gaf Schelst 65 000, div extra's o a st
Imgwoude BV 020-323600
bekr-aut vrpr ƒ 10250
Koop geen kat m de zak, Tel 020960420
AANKOOPKEURINGT k BMW 320 Bouwj 77 LPG
v a ƒ 98 - ook Diesels,
Autom APK 74-90 ƒ2500
AUTOTEST 0206654277
Tel 020 332463 na 1800 uur

Chevrolet
Importeur Globe Master Van
Chevrolet Dodge Chassis grijs en geel kentekenbewijs uit voor
raad leverbaar Bel voor info 04404 1888 telefax 04404-2048
T k KLEINE AMERIKAAN
CHEVROLET 6 cil automaat
bj 1981 vaste prijs ƒ2750Tel 020933303
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Gebruikte Wagens
'Plus Systeem
Streng gekeurd.
5 Maanden HOVAG garantie.
') Maanden extra BOVAG garantie
voor auto's van max. 4 /aar.
14 Dagen (minulgarantie.

OBOVAE
/////
VERMEIJ B.V.

• SHOWROOM
de nieuwe autorubriek m
Het Parool en Weekmedia

Citroen
CX Prestige aut 86 CX 25 TRI
Break 86 CX TRD 85 CX
D 86 CX 20 RE 85 LPG
22 stuks BX alle types Visa 11
RE 86 2CV6 84 4 stuks C15
bestel 86 AK Dyane bestel
84 Visa Garage Houtmanka
de 37 Adam te! 020278410

2CV6 81 APK t/m mei 1990 m
z g s t ƒ1950 Tel 075215684
(wormerveer)

AANBIEDING' Veerbollen op
druk brengen bij de Citroenspecialist m Zaanstad compl
v a ƒ120 met 1 jaar garantie
Vraag tevens naar onze mruilKNAP off Citroen DEALER NH autos 075-281193353788
BX basis 65000 86 ƒ15000 Autobedr ZEIJINGA uw dea
BX 14RE 82000 86 ƒ 14700 Ier Wieger Brumlaan 73 UitBX 14E 89000
83 ƒ 9250 hoorn Info 0297561212
BX bssis 84000 86 ƒ13950
BX bas'S 99 000 85 ƒ 11 500 BX 1 4 E LPG 86, BX 1 4 LPG
BX 19TRS 19000 88 ƒ26800 85, BX 1 6 RS 86
Visa Super
84
ƒ 5 900 Berebeit 020 6627777
Axel 1100 18000 88 ƒ 9700 Citroen 14 RE 4 86 grijs met
C X 2 2 T R S 12300086/18950 12 mnd garantie ƒ14250
PaltroKstraat 17 Zaandam
Autob Zuidwijk 020 6629517
fel 075 178051
CITROEN 16 TRS rood 84
electr ramen APK 90 ƒ8250
T k Direktie auto Citroen BX 023 272918
Sport 140 PK 59000 km bj
Citroen BX 1 4 bj 85 ƒ 9500
aug 1986 unieke auto vr pr
BOVAG gar Benelux J v Len
ƒ21500 Tel 020933303
nepkade 344 020 181343
T k van Citroenmedewerker CITROEN BX 19 D Break grijs
Citroen AX11RE 12 88 7000 kent m 87 kleur wit smette
km 6 mnd fabneksgar prijs loos ƒ12750 023272918
ƒ13500 Tel 0297565639
Citroen CX 2500 D okt 80 mo
Visa (2 cil) rood 43 000 km tonsch 100°o gaat weg we
486 12 mnd garantie ƒ 7 9 5 0 gens zaakauto APK feb 90
Vr pr / 2 200 Tel 020 328995
Autob Zuidwijk C20 6629517

aaan

Daihatsu

Fiat

Ford Sierra 1 6 Laser 5 drs
LPG Bj 85 2 j gar Schelling
woude BV 020 323600

T k Ford Escort 14 Bravo, bj
'88, 42 000 km, moet weg wegens auto v d zaak, vr pr
ƒ19500 Tel 020203809

Ford Taunus 2 O Coupe APK
B j 75 Mooie auto ƒ 2350 en T k FORD SIERRA 2 Itr, 5 drs ,
MERCEDES 350 SEL B j 74 bj 85, 100000 km, in pr s t ,
APK Plaatje ƒ7750 Wegens vrpr ƒ13995,- 02977-27959
beëindiging hobby
T k Ford Sierra 1 6, nw s t , eind
Tel 020342548/343298
86, zwart, sunroof, c v , dubb
FORD TAUNUS 2 O L stat car, spiegels, LPG Vr pr ƒ 14750,-''
m
82 APK 90 ƒ3500 Tel 02990-42597
023272918
Tk Ford Taunus 2 OL
FORD TAUNUS 2 OL 6 cil au 6'81 ƒ2750 mschuifd APK
torn 4 drs bj 1280 KMS 6/90 In perfst 020968216
110000 APK 1289 Mot car,
int i z g st
1e eig vrpr T k Ford Taunus 1600 GL, 4
drs eind 79 M 80 APK 2- 90
ƒ6000 Tel 020937837
Schuifdak nwe banden kopp ,
Ford Taunus bj 81 LPG APK remmen accu Prima onderh
gek tot nov 89 vr pr ƒ 2500 ƒ1650 Tel 03240-13868
Tel 020235533236826
T k Perfect onderhouden Ford
Granada 2 3 LPG nw APK st Escort 1 3 L 1985 Div ace
bekr open d trekh puntgaaf APK juni 90 1e eig Vr pr
m 81 ƒ3950 0299046800
ƒ12500 Tel 02908-1779

Jaguar/Daimler
Jaguar XJ6 4 2 blauwmet
1983 airco, autom, alarm
ƒ 17 200,-Tel 020156707

KimmanAmsterdam
N EXCELLENTE
JAGUAR-DEALER i
Showroom
Stadhouderskade 100-Adam
Werkplaats
Gernt v d Veenstr 118
Info 020-764080
THEO KOELMAN
JAGUAR SPECIALISTEN
inkoop-verkoop onderhoud
APK-keunngsstation
Fagelstraat 71 A'dam,
tel 020-843743

• Voor f 12,50 (mtroductiepnjs) Mitsubishi Colt 1200 EL m 85
nw APK, puntgaaf ƒ 6950 In
uw auto verkocht m
ruil mog Tel 02990-37825
„SHOWROOM', de nieuwe
autorubriek voor Amsterdam
en omgeving Oplage 730 000
ex Tel 0206658686
MITSUBISHI DEALER
• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor ad- Van der Madeweg 19, Adam
Showroom t/o Makro
vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige
ren (Art 16 regelen voor hel .Alle modellen van Colt tot
Starion en ons Jeep model De
advertentiewezen)
Pajero leveren wij in alle kleu
• .SHOWROOM
ren en uitvoering uit voorraad
de nieuwe autorubriek
voor Amsterdam
TEVENS BIEDEN WIJ
en omgeving
± 25 GESELECTEERDE
Tot 30 juni aantrekkelijke
OCCASIONS AAN W O
introductiekorting
Tel 0206658686
Inruil en financiering mogelijk
Autobianchi A112 ELEGANT
'80 APK eind '89 ƒ 1 800
020203160/0215264634

• BeMjsnummers van een ge-THEMA TURBO DIESEL 1986,
plaatste "SHOWROOM'
98 000 km , div accessoires
advertentie krijgt u alleen toe- ƒ26950 Tel 02975 62020
gezonden als u dat bij de opgave van de advertentie ken YPSILON FIRE IX 11-'86 met
blue, 45 000 km Aantr prijs
baar maakt De kosten daar
Van part Tel 020 456235/Jan
voor bedragen ƒ 3,-

Land-/Range rover
LANDROVER/RANGE ROVER
verkoop, inkoop, lease, verhuur, service, onderdelen
KNOOK'S LANDROVER
Purmerend 02990-34141/27257, Breda 076-714888
UNIEK AANBOD bijna nwe Range Rover Zeer goede st
RANGE ROVER Turbo diesel Geel kent stuurbekr ƒ8700
1988 Geel kent 28000km 020-6651534/237606
Van 1e eig Schadevrij en voll
Huis aan huis m heel
gar Nw pr ƒ 105 000 Vr pr
Amsterdam en omgeving
nu ƒ75000 Inr en fin mog
Oplage 730 000 ex
Autobedrijf VAN RUITEN
Tel 0206658686
Tel 01712 - 2510

Mazda
Autobedrijf
't AMSTERDAMMERTJE
voor Mazda-occasions

FIAT
Regatta 85 S
Speciale uitvoering
11-87
46000 km wit ƒ13950
ALBATROS AMSTERDAM
020-973927

AMSTEL 340 - T/0 CARRÉ
TELEFOON 020 • 236491
MAZDA OCCASIONS

Fiat 126 2/81 /ƒ2 000
APK tot 3; 90
Bontekoe s Autobedrijf
Verrijn Stuartweg 6
tel 020-992865

LEONARD LANG

Fiat Panda 34
2- 85, ƒ 6 250 LOMMERSE AUTOMOBIELEN
Tel 0252687255

MAZDA OCCASIONS

Fiat Panda 750L
ƒ7900 BOVAG gar
J v Lennepkade
020-181343

DAN GOEDKOOPSTRAAT 13, AMSTERDAM
020 - 93 69 35

Mazda van Vloten Car B.V.

dec 86
Benelux,
344

Mazda 323 HB 1 3 1983
/ 6950
Mazda 323 HB 1 3 aut 1985
ƒ11500
Mazda 323 HB 1 3 1985
/ 10 750
Mazda 323 HB 1 3 GLX 1985
ƒ13 750
Mazda 323 HB 1 3 LX aut 1986
ƒ 15750
Mazda 323 HB 1 3 LX 1987
ƒ 16 500
Mazda 323 HB 1 5 Limited 1987
ƒ 15 950
Mazda 323 HB 5-deurs LX 1985
ƒ 13950
Mazda 323 Sedan 1 3 LX 1986
ƒ 14950
Mazda 323 Sedan 1 3 LX5 1986
ƒ15 750
Mazda 323 Sedan 1 3 GLX 1986
ƒ 13950
Mazda 323 SEdan 1 3 LX 1987
ƒ 16 950
Mazda 626 Sedan 1 6 LX 1986
ƒ 17950
Mazda 626 HB 1 6 LX 1985
ƒ 14 950
Mazda 626 HB 1 6 GLX 1986
ƒ 17 950
Mazda 626 Coupe 1 6 GLX 1987
ƒ 23 950
Mazda 626 Sedan 1 8 LX5 m '88
ƒ 24 750
Mazda 929 Sedan 2 O LTD 1985
ƒ 12 950
Diverse andere merken staan bij ons m de Showroom
Slijper weg 18, Amsterdam-Noord Tel 020-320202

Fiat Ritmo 60 L kl blauw, juni
88 km st 7900 Nw ƒ 17 500
Vr pr ƒ 13 000, 020324648
Fiat Ritmo 60 5 drs , APK, bj
6- 85, LPG, i z g s t , ƒ 7300,Tel 0299362959
Fiat Ritmo diesel 4-'86, 3d,
70000 km, d blauw, trekh ,
p r n o t k Tel 02996-1645
Fiat Uno 60S Metaalkleur, 5
versn , w w glas Bj 86 Schelhngwoude BV, tel 020-323600
FIAT VERMEY B V
Keuze uit ruim 35 occasions
A Philipsweg 13, Uithoorn
Tel 0297562020
IJsselgarage FIAT SPECIALIST
Biedt aan Panda's en Uno s
v a '84 t/m 87 met Bovag gar
Uselstraat 69 73 bij Churchillln
nw zuid Tel 020-6624729

Autobedrijf Schellmgwoude BV in Amsterdam-Noord laat
weten "Vroeger adverteerden we m andere kranten, maar
sinds SHOWROOM er is staan we alleen maar daar m
Eerlijk, in het begin waren we een beetje huiverig om te
veranderen, want je weet nooit hoe het loopt Wij hebben
daarom zuivere proeven genomen door ook enkele
weken alleen in SHOWROOM te plaatsen Dat bevalt uit
stekend, de mensen blijven komen en dat eigenlijk de hele
week door Logisch want de advertentie staat m alle
edities van het Amsterdamse Stadsblad en ook nog eens
m andere kranten van Weekmedia hier in de buurt als
Nieuwsblad De Purmer en de Zaanse Gezinsbode
en natuurlijk vrijdag m Het Parool Tegen zo'n lage prijs
hebben we nog nooit zoveel mensen over de vloer gehad,
fantastisch die introduktieprijs'

Panda 750 L wit 6 88 beige 12
mnd garantie ƒ8250 Autob
Zuidwijk 0206629517
Panda 750L, 87 38000 km
vrpr ƒ8500 020334429

PAULUS TOL B.V.

de krant ie staan hebben we verlengd van 30 juni
tot 31 augustus U bereikt met uw advertentie m Het Parool
en nog 26 kranten van Weekmedia met een totale oplage
van 730 000 iedereen in Amsterdam en wijde omgeving
Heeft u ook zo'n goede ervaring met SHOWROOM7 Laat
het ons eens weten, schrijf een briefje naar
Daan Verschoor, SHOWROOM, Wibautstraat 131,1091 GL
Amsterdam Als uw verhaal wordt geplaatst is een gratis
advertentie uw deel

020-6651076.
T k Mitsubishi Lancer GLX
150, 4 drs met grijs Bj 84
54000km I z g s t ƒ9250
Tel 020 205225 na 1700 uur
T k a Mitsubishi Galant 1 8 GL
Turbo diesel, beige, 9 85
98 500 km , trekhaak Vaste
prijs ƒ 8900 (b t w factuur mo
gelijk) Keuring toegst
Tel 020-992816

Nissan
Bluebird 2 O SLX hb LPG '86
Bluebird 2 O GL LPG '85, Blue
bird! 6 LX 86, Sunny 1 3L LPG
'87, Sunny 1 3L LPG (lichte
besch) '87, Sunny 1 3 Trend
LPG
86
Berebeit
020-6627777
Nissan Cherry 1 5 GL l blauw
met 1986 Met een jaar volledi
ge garantie Autobedrijf J
Jongsma, off Ford Service en
Verkoop, Curiestraat 8 Zand
voort
Nieuw Noord
tel
02507-13360 b g g 12432
Nissan Sunny 1 7 diesel, 86
52000km Hatchback 2jr gar
Schellmgwoude 020-323600
Nissan Sunny 1 3 LX 3 drs 88
19000 km
RIVA ADAM
NOORD b v 020-361153
Stanza 18 5-drs , 10-82, 1e
eig , als nw st sch dak, rad
cass , ƒ 5400 Tel 020-367599
T k Nissan Urvan diesel pers
bus b j '83, APK tot Mrt 90
incl 3 m lange impenal Vr pr
ƒ10500 Tel 0206624738

Opel
OPEL Kadett Caravan 13 S
LPG, m 82 nw APK, ƒ4950
i p r s t Inruil mog Tel 02990
37825
OPEL Kadett aut, oud mod
79, puntgaaf, nw APK, ƒ 1950
Tel 02990-37825
Opel Manta l G Hatchback
Bj 81 Schellmgwoude B V
Tel 020-323600
A MANTA 74 van clublid 16S
autom APK okt, sign groen
ƒ2950 Info 020 850704
Ascona 1 6 S 4 drs grijs met
1986 Met een jaar volledige
garantie Autobedrijf J Jongs
ma, off Ford Service en Ver
koop, Cunestraat 8, Zandvoort
Nieuw-Noord, tel 02507-13360
bgg'12432

MAZDA 323 SEDAN, sept '82, Ascona 1 6Dtrav 5-86/ 18950
met groen, heel mooi, ƒ 5750 Ascona 1 6S LS 3-87 ƒ 21 750
023-272918
Corsa 1 2N Swing 1- 88/ 16 950
Mazda 626 GLX, Sedan, 10/86, Corsa 1 2 Swing 10-'87/ 16 450
T k Mazda 323, bj 79, nieuwe Ipg, 1e eig , 70000 km, nw Corsa 12S GL 5-'86 ƒ14750
Corsa 1 2S LS 8- 86 ƒ14 750
startmotor + uitlaat, ƒ 600
mod , ƒ 13 750,-, 020-954520
Corsa 1 2S Swing 5-'84/ 10 950
Bel snel 020-769324
RX 7, de nieuwste modellen uit Corsa 1 3N 1-'87
ƒ15950
T k Mazda 626 Sedan 1600
voorraad leverbaar Ruilmoto- Corsa 13N LS 1-87 ƒ15750
Bj '82 APK tot '90 ƒ2400
ren uit voorraad OCCASIONS Kadett 1 2S LS 10- 86ƒ 18750
Tel 075-287086
va ƒ14000 Firma E de Kadett 1 2S LS 3-86 ƒ15950
Graaft, Koninginneweg 48, Kadett 1 2S LS 11-'84 ƒ 11450
Oplage 730 000 ex
Haarlem Tel 023-314275
Kadett 1 2S LS 6-'86 ƒ16450
Tel 020-6658686
Centraal onderdelenmagazijn Kadett 1 2S LS 6'87 ƒ17450
Kadett 123 GL 3-'86 ƒ 18450
Kadett 1 2 S LS 1-85 ƒ 14 250
Kadett 1 3N LS 6-'88 ƒ 22 750
Kadett 1 3S L S 8 - 8 5 ƒ14750
190D, ƒ 1,298,- 200D ƒ 1 338,- 300D ƒ 2 195,- 20 000 km, 4 jr
Kadett 1 33 aut 7-'86/18950
Bel A'dam 124876, De Auto-Lease-Lijn van
Kadett 1 33 LS 11-86/18950
MOTORMEYER, OVERTOOM 116-126, AMSTERDAM
Kadett 1 3S LS 12-'86/19450
l v m inruil op een Range Rover Vogue SE hebben wij voor u Kadett 1 6D LS 1-87 ƒ 21 950
Kadett 2 OiGSI 10-87/33 950
Omega 1 8S LS 2- 87 ƒ 26 950
Rekord 2 OS trav 5-'86/ 21 950
Rekord 2 OS trav 6- 86/ 21 950
Korte wielbasis, personenuitvoenng met de volgende extra's Senator 2 5E 8- 86
ƒ 37 500
cabnoletkap/wmterkap, bullbar, lier, spatbordverbreders, sideAUTOBEDRIJF KORS B V
bars, alum velgen, recaro stoelen, radio/cassette, lederen stuurGroeneweg 18 Weesp
wiel, alarmmstall incl afstandsbediening, differentieelslot op
Telefoon 02940-14277
voor- en achteras etc etc, bj dec 1985, km st 72000, kleur
Corsa
1 O S 84 APK 9 '89,
zilvermetallic Knook's Landrover Purmerend, te+ 02990-34141
beige met sunroof, 59000km
MERCEDES-BENZ 100D BESTEL Aktiepnjzen
Vrpr ƒ8950 02503-38026
Voordelig en bednjfszeker vervoer vindt U bij MOTORMEYER
Kadett 12 S, 1983, 50 000 km
BV
OVERTOOM 116-126, AMSTERDAM
TEL
020ƒ 8950 RIVA AMSTERDAM
124876
NRD BV Tel 020-361153
PERFECT DIESEL LEASING MERCEDES-BENZ 200D, 20 000 km
Kadett 1 3 S 5 drs
per jaar, 4 jaar ƒ 1 338 excl BTW
3-'85
ƒ 11 900
Bel Amsterdam 124876 de Auto-Lease-Lijn van
Autobedrijf DICK MUHL B V
MOTORMEYER, OVERTOOM 116-126 A'DAM-W • * • * * • • «
Tel 02940-18200
MERCEDES 380 SE, mod '84 Mercedes 230 E Zeer luxe uit- Kadett 1 3 S, apr '86 kleur
Arco, autom, getinte ramen, voenng Bj '83 2 j gar Schel- blauw, 54 000 km, 1e eigenaai
Imgwoude b v 020-323600
ƒ24950 Inruil mog
ƒ16000 Tel 020-825624
Tel 02990-37825
Mercedes 230 T E, v v alle op- Kadett 1 3S HB wit, 43 000 km
Mercedes 200 D 5-'82 Sport- ties Bj '83 2 j gar Schellmg- 3'87, 12mnd garantie ƒ 17500
woude b v 020-323600
velgen APK ƒ 13 500
Autob Zuidwijk, 0206629517
Tel 02977-25200
Mercedes 280 SEL Airco +
KADETT 1 6 D CARAVAN, eind
Mercedes 220 diesel Bj 72 Alle accesoires Bj '82 Schel- 85, als nw, ƒ12950
Schellmgwoude BV,
Imqwoude b v 020-323600
SEAT Autocentrum APC
TP! 020-323600
•
020-791144
._ v.d. BRAAK
Burg. v. Leeuwenlaan 31
A'dam - Sl.meer - tel. 130727

Mercedes Benz

SHOWROOM

Goed nieuws voor SHOWROOM adverteeiders
de termijn om op de voordeligste manier (voor f 12 50} in

Voor een gebruikte Fiat
met BOVAG garantie
Julianaweg 192 Volendam
Tel 02993 - 63268

een speciale aanbieding

k a Fiat Regata Champ
Regata 100 S 2-86 / 13 250
Regata 85 S 7 '86
ƒ 13 250 model 70 Bj 88 20000km
Uno 45 3 drs 10 87 ƒ 13 750 •r ƒ 14 000 Tel 020-762878
Panda 1000 CL 3-87 ƒ 9750
Panda 1000 CL 9 86 ƒ 9250 UNO 45 S Fire, m 87 wit weiPanda 750 L 6 86
8750 nig km s geen tweede zo
Panda 34 1 86
7750 mooi ƒ 12750
Panda 34 1 85
7250 UNO 45 S RIALTO bl grijs
Panda 45 6 83
5250 met nw staat ƒ9850
Ritmo 3 drs 1 86
8750 UNO 55 S m 84 do blauw
met f7950
Autobedrijf Kooyman
Demmenk 26 Vinkeveen
'ANDA 1000S zilv grijs met
Tel 029721285
duurste uitv als nw ƒ10950
Te koop Fiat Ritmo Diesel Alle auto s zijn techn nage
bouwj 1981 motor 100%, prijs zien worden verkocht met vol
edige BOVAG garantie en zijn
ƒ750 Tel 02990-43718
ngeruild bij SEAT AUTOCENT k Fiat X1'9 showroomstaat, "RUM APC 2e Schmkelstr 18bj 78 pr ƒ8500, 1300 4-bak 28, A dam 020791144/711635
tel 029021278 vr na 20 30 u
T k PANDA 750 L Fire (Carara) Uno 55 S 85 3 drs benz
wit bj 7-87 14000 km vrpr groenmet get gl rad cass ,
APK 90 ƒ 8000, 020 994600
ƒ9000 tel 029053094

Ford
Escort 1 6 1986 Escort 1 1
1985 Escort 1 1 1984 (2x) Escort 1 31983(3x) Sierra 1 6
1987 Sierra 2 O sedan kataly;ator 1988 Volvo 2 0 1984 •
Citroen BX 14E met LPG 1986
Automobielbedrijf Stoof Vmke
veen Herenweg 165 Vmke
veen Tel 02972-1333

Citroen D super 5 1972 kei
Weg afschaffing auto goed
hard APK tot april 90 138000 Fiesta 1 1 CTX Automaat anthr
onderh 2 CV 6 Eend 82 APK
km
Pr
ƒ8 500 grijs met 1988
1 90 ƒ 1800 Tel 020796568
020155234234577
Escort 1 1 Laser wit 1985
Wegens omst h t k CITROEN
Escort 1 3 C rood 1986
BX 1 9 GT 85 zeer weinig km DIANE BESTEL 85 rood i z
Escort 1 3 Laser l blauw 1985
alle mogelijke opties ml tel g st incl losse slaapmbouw Escort 1 6 CL 5 drs l groen mei
ƒ5500- tel 030961115
075282513
1987 Onon 1 6 Laser blauw
1985 Onon 1 6 Laser Diesel
grijs met 1987 Sierra 1 6 Laser
Fiat 128 4 drs 1100 CC 1981 jrum met 1986 Sierra 20
T k Daf 44 bj 74 apk tot 11 APK goedgekeurd In pr st Laser blauw 1986 Sierra 2 0
GL 5 drs grijs met 1985
89 i z g st m radio vr pr ƒ1750 Tel 020437150
Sierra 20 Laser Stationcar
ƒ1300 020112390 na 18 u FIAT Bambino
126P4 bj jlauw met 1986 Granada 2 O
80 30 000 km gaaf APK enz L stationcar blauw 1985
Prijs 2500 075314220
Allen met een jaar volledige
Fiat Fionno 1050
garantie
AUTO GUIT
11 81 51 000 km ƒ2750
Daihatsu dealer ruime keuze LOMMERSE AUTOMOBIELEN Speciale aanbiedingen
Fiesta 1 1 CTX automaat 1988
m nw en gebruikt APK-stat
Tel 0252687255
Escort
16
CL
5
drs
klaar terwijl u wacht onderde
len etc Parklaan 129 Haarlem Fiat Panda 1000 Super 7- 87 24000km 1987 Foid Scorpio
getint glas alle extra s weinig 29 GLI
1987
Autobedrijf
Info 023312450
km s ƒ8950 020151488
J Jongsma off Ford Service en
Daihatsu 1000 pers busje Fiat Panda 34 rood nov 84 Verkoop Cunestraat 8 Zand
1984 ƒ5750 '.' jr gar Wetter 33 000 km APK nov 89 i z g voort
Nieuw Noord
Tel
Autose-Mce lel 029076572
st Vi pr ƒ 6000 020 665898? 0250713360 b g g 12432

DAF

A PHILIPSWEG
1422 AL UITHOORN

Verkoop occasions: 02975-65244

Chrysler

Autobedr ZEIJINGA voor uw
Chrysler Wieger Brumlaan 73
Uithoorn Info 0297561212

. (vvlijvYs-.;
«•««****<

De Jong
Zuid-Oost BV

Panda 34 6-'86
ƒ 8 800
Chevrolet Piek Up 8 cil, dsl Autobedrijf DICK MUHL B V
Tel 02940-18200
Scotsdale 82 2 \ gar SchelImqwoude BV 020-323600
PANDA 45, jan 84, blauw
Trekhaak, spoiler, nieuwe banden 03240 14011 ƒ4950-

U kunt beter MORGEN al instappen
CHRYSLER ES2 5L inj
5 sp LEASING ƒ 929, 20 000 km 4 j
Bel Adarn 124876 de Auto Lease Lijn van MOTORMEYER,
OVERTOOM 116 126 A DAM W
*

cw, riöt ,
... ca, ffi
,800C, ƒ (42SO 000000000

JQ.

Verkoop nieuw: 02975-62020

AUSTIN ROVER DEALER
GARAGE BOOM
Metro s 82 t m 88
Rover 213 S 1986 LPG
Aalsmeer 0297725667

BMW
BMW 323 i 6 85 diamantzw
km st 94 000 airco comp l-rll
L-rR scheel st elect schuif
dak alarm vr pr ƒ 29450
020 194308

. ,
. ,
ui. Ie «.„„
b| B<.t., -j, \ w, t°Q, nieuwste

LKi.
k-n,
keur t.

FORD Escort 1 6 XR 3 m 82
i z g st ƒ 8950 Inruil mog
Tel 0299037825
1e eig Escort 1 6 CL diesel
6- 86 D blauw metall 5 versn
+ trekh Zeer mooie staat
Pr ƒ14500 Tel 075168606

TAUNUS 23 GHIA autom
APK 4-90, LPG trekhaak
ƒ950 020767060754193
Voor liefhebber Ford CAPRI S
2 3 8 1 als nieuw veel extra s
+ nwe onderd 020437753

TAUNUS 1600 L combi, bj 77
km 74 767 APK nov 89 ƒ1 100
Tel 020882032904141

Innocenti

Taunus 2 L Combi, 80 APK 9
89 nette auto met nwe band ,
ƒ1850 020-767060754193

Innocenti, type Nile 1982, APK
1- 90, prima staat Prijs ƒ 2950
Tel 0252673906

FSO
Autobedrijf Hagenaar BV

Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Telefoon 020-71 34 57

Lada
1200 LPG 8/85 ƒ3750
1200 S 3/83 ƒ ƒ2750
2107 1/'87 /ƒ7250
Bontekoe s Autobedrijf
Verrijn Stuartweg 6
tel 020992865

Er is al een FSO met 3 jaar garantie v a ƒ 10499 - incl BTW
U kunt ook terecht voor occasions

2105 GL,'87 met LPG, ƒ 5 950
Ingeruild bij SEAT Autocentrum
APC, 020-791144/711635

Honda

Lada 1200 S, 1986 31000 km
i p r s t ƒ4500
Tel 020-133121

Honda Civic m 81 APK 5 90 Civic 4 drs 79 APK 3-'90
rad/cass trekh l z g st Vr pr Voorport l m elkaar Techn
ƒ1975 Tel 020-122326
100% f350 Tel 020260184
Honda Civic Wagon, LPG
Honda Accord 2 O DC LPG 781 12mnd APK, ƒ215087
ƒ17 500
035
Tel 02521 15340
855602 832080
Honda Prelude aut,
wit
ƒ2750 020-719154
Honda Civic 1200
2 79 ƒ 2 7 5 0 Pracht Honda Civic 12 5 drs
station m 82 ƒ3450 APK LOMMERSE AUTOMOBIELEN
Tel 0252687255
1089 In perf st 020968216

Hyundai

Lada 210 S GL, 1985, 28000
km , ƒ 6 750 RIVA
Adam-Noord BV, 020-361153
Lada 2105 GL 13 4/83 ƒ 2250
Nwe bnd , uitl, rad/cass apk
5/90 In perf st 020-968216
Lada 2105 GL, '85, ƒ6850
Lada 2105, '86 ƒ7700 Lada
2105 87 ƒ8250 Lada 1200 S,
86 ƒ 5500 Al deze occasions
half jaar garantie Autoservice
Wetter 02907 6572

Mercedes 230 GE

MG

Mini
THEO KOELMAN
AUSTIN-ROVER
inkoop-verkoop-onderhoud
NIEUW EN GEBRUIKT
uit voorraad leverbaar
APK-keunngsstation
Fagelstraat 71, A'dam,
tel 020-843743

Van part MG Metro Turbo '86
1e eig 70000km ƒ2400 Tel
020 6651534/237606

•Voor f 12,50 (mtroductiepnjs)
uw auto verkocht m
Samara 1 1, 3-drs, summerti„SHOWROOM' de nieuwe
me, een exclusieve aanbieding
autorubriek voor Amsterdam
van de Lada aealer Lenssel,
en omgeving Oplage 730 000
mk Purmerend 02990-21351
ex Tel 0206658686
Samara
Summertime" met
sunroof, sierdoppen striping,
stootlijsten m summertime,
kleur ivoor, ƒ 14400 'cl BTW
Bij deze aanbieding een pas- MITSUBISHI WAGON 1800 GL D Van 1986, Rood metallic, Grijze
send fmanciermgsaanbod zon- Bekleding, 5 deurs, Km Stand 76 000, ƒ 12 000,- Bel Amsterdam
der aanbetaling Deze aktie is 124876, De Occasion-lijn van MOTORMEYER
tijdelijk en zolang de voorraad
Mitsubishi Colt 12 GL, '81, Mitsubishi Colt 1200 GL, okt
strekt
metagoudj 1650,-m schade '87, 20 000 km, rood, ƒ16500
T k Lada Niva 4 WD APK t/m Tel na 18 u 02996-1699
Tel 020-719154
4-10-'89 Door omstandigheMitsubishi
Galant
2
l
,
GLS,
'85,
MITSUBISHI Gold Eterna, z
den Bj '79 Vaste prijs ƒ 1500
ƒ15000, beige metall Tel grijs, mei '84, gave auto,
Tel 020130152
020-719154
/6500 023-272918

Kadett 3 LS LPG 86/ 87,
Kadett 1 6 D station '85/ 86
Kadett 1 2 S '84, Kadett 1 2 S
station LPG o b '83, Ascona
1 8 E S R 84 Rekord 20 S LPG
'86 Berebeit 020 6627777

Kadett GSI 5-86 52000 km
Schuifdak Get glas Rood
Als nieuw Hyundai Stellar 1 6 L,
ƒ23500 Tel 02977-25200
Auto Centrum Duivendrecht
6' 86 ƒ 8450 APK 6 90
Een nieuwe dimensie voor uw
Kadett GT 13 S, 3 drs lood
Ford Escort 1600 Chia 78, Inr mog 020-968216
totale auto onderhoud
jan'87 45200 km ƒ21400
ƒ 2000
Autoservice Wetter
Hyundai Pony 1200 TL 1984
02968-92333 na 18 00 uur
02907 6572
zilver met 45000km APK t'm
Wij verzorgen voor u o a
Koop geen kat m de zak
Ford Escort 1987 4500 km 3 90 ƒ3200 Tel 020132944
APK alle merken
-AANKOOPKEURING-,
Shoppmg car
Silver grey
Autoschade
herstel
T k Hyundai Stellar 1600 met
v a ƒ98,- ook Diesels,
smells brand
new - kept m
Onderhoudsbeurten
LPG radiocass bj 85, nette
AUTOTEST, 020 6654277
covered and closed garage
incl gratis APK
wagen ƒ6200 02990-41251
perfect without scratces
Opel Ascona - 1985
Voor alles van Hyundai CentraPnce ƒ 16 800
HYUNDAI service-dealer
Sedan - red • 73 000 km
le Auto Garage, Postjeskade Industrieweg 27 020995167
Phone 02975 53040 67956
In very good conditions
23 Tel 121666 Adam
Pnce ƒ12200
Ford Escort Estate 1 3 CL, 5
Phone 02975-53040/67956
drs 1-87 30000 km Vrpr
Opel Ascona 1 6 S Bj 77
ƒ18700 Tel 02979 86143
groen, 4 drs APK 4-5-90
FORD ESCORT mei 81 blauw SAMEN naar het buitenland me my girl and 2M3 luggage dat
ƒ1200 Tel 020974278
met
APK
90
ƒ4950 kan met JEEP CHEROKEE 4WD 5sp 2 IL DIESEL-Turbo
Mitsubishi
L300,
2300
D,
beiMitsubishi Galant, GLX, TD,
Perfect LEASING, 20000 km 4 jr ƒ 1 398 excl BTW
023 272918
'86, ƒ17500, bl metall Tel ge, '86, ƒ14000 020-719154
Opel Corsa 1 2 S
Bel Amsterdam 124876 de Auto Lease Lijn van MOTORMEYER Lancia A112 85, 21 000 km, 020-719154
10-'85, ƒ10950,Mitsubishi Sapporo GL
rood, ƒ8000 020719154
Ford Fiesta 1 1 79 APK
T k gevr terreinwagens hoog Autobedr ZEIJINGA WiegerBj '81 Schellmgwoude BV, LOMMERSE AUTOMOBIELEN
feb 90 Prima staat ƒ2150
Mitsubishi
Galant
1600
begin
Tel 02526-87255
bod 4x4 center Cas Kieft Brumlaan 73 Uithoorn Oft Lancia Prisma 1 5 bj eind 86
Tel 020-323600
Tel 0299033533
42 000 km, Ivoor, ƒ 15500 Tel '86 ƒ 10 500 075-287733
Zaandijk 075212109 Tevens dealer Info 0297561212
020-127271 na 18 uur
Ford Fiesta 1 1 CL bj 87 25 000 aang Opel Kadett aut 1986
Mitsubishi Galant 1600 GL, bj
•4 Nog meer Showroom-advertenties
DUTCH Off Road Association
km blw met
i z g st Prijs Volvo 340 diesel 1985 Lada
81, vr
pr
ƒ2500
Tel
Terremauto Club
Postbus Te koop LANCIA BÈTA 2000
ƒ12500 Tel 020202593
'
op een volgende pagina
2107 GL 1984
904? mop AA AiTctnrH^m
80 T e a h Tel 02507 15941 025083199
Ford Escort 1 4 Bravo aug 87,
donkerblauw met getint glas
ƒ16000 020975697

Mitsubishi

Jeeps/Terreinwagens

Lancia

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

CJISSEND, PUFFEND en
Q onder indrukwekkend
grote stoomwolken
spoorde in 1839 de eerste trein
over de railverbinding
Amsterdam - Haarlem. Nu, 150
jaar later, razen er over dit
oudste spoortraject van
Nederland de bekende gele
Sprinters. De Nederlandse
Spoorwegen vieren enkele
maanden feest en daarom is
het mogelijk reiziger te zijn in
zo'n blauw, stalen rijtuig
voortgetrokken door een
majestueuze
stoomlocomotief. En dat is
slechts één van de
feestattracties.

Onder stoom sporen
naar supersneikJrein

•A
Nieuwe autoboeken

Het massa-vervoermiddel bezit iets
romantisch. Het station, het perron
en de coupé zijn ideale plekken om
mensen te observeren en te spreken. Een verlaten stationnetje bij
winderig weer wekt nostalgische gevoelens op. Zwervers beschouwen
een centraal station zelfs als een redelijk alternatief voor een huis.
Het fenomeen trein houdt velen
in hun vrije tijd bezig. Het spelen
met een modelspoorbaan of verzamelen van miniatuurtreinstellen/ .
zijn volwassen hobby's.
Er bestaan fanatiekelingen die
langs de spoorbaan opmerkelijke
• De oude, rodelde reiziger geen NS-personeel.
•
Rechts de
—.-J.
locomotieven en wagons spotten en Het verborgen werk wordt zichtmahtische
oudste stoomloc
fotograferen. Behalve bij verstokte
stoomlocomotieDe Arend voor
baar gemaakt voor de bezoeker die
liefhebbers van treinen, staat het
ven denderden
het Amsterdamter plekke kan testen of hij/zij gemoderne railverkeer momenteel he- schikt zou zijn om een trein te bein het begin met
se paleis van
lemaal in de picture. Het vervoer40 kilometer per
Volksvlijt.
De
sturen. De toekomst wordt op de
middel is, nu ook in de politiek, een manifestatie geschetst en men kan
uur
zichtbaar
snelste treinen
symbool van milieuvriendelijkheid alvast in een stoel gaan zitten van
door het landvan tegenwoorgeworden. De trein is een geduchte
schap.
de komende generatie stoptreinen.
dig zijn met het
concurrent voor de auto. Een goede De NS showen alles van dichtbij en Links de Pulloog nauwelijks
tijd voor de NS om het evenement
te volgen; ze legvragen de bezoekers niet na te laten mantrein uit de
Treinen door de Tijd tot een succes
gen 400 kilomeoveral aan te zitten.
jaren twintig op
te maken. Van 22 juni tot 6 auguster af in een uur.
het
baanvak
tus zijn er in het Jaarbeurscomplex
Foto J Esser/Coll. Ned.
In-de Julianahal presenteren zich Haarlem-Halfen rondom het Centraal Station in
Ver.v Bel. in spoor en
bedrijven die samenwerken met
weg.
Utrecht een tentoonstelling, een
tramwegwezen
onze nationale spoorwegmaatFoto J. van der Vorm
beurs, een treinenshow en een festi- schappij. De reis van een brief
Al jaren vliegt over de Franse spoorwegen de TGV met een snelheid
val.
wordt door de PTT in beeld gestoomtrein De
in het stoomtijdvan 380 kilometer per uur. Dat scheelt tijd. De hogesnelheidstrein zal in
De expositie in de Magriethallen
bracht. Met als voorbeeld de Flevo- Arend op een
perk. Elke mid1993
of
1994
naar
Nederland
komen.
De
reistijden
zullen
binnen
ons
is onderverdeeld in de thema's tijd, lijn wordt aanschouwelijk gemaakt speciaal aangedag (behalve op
kleine land echter niet indrukwekkend worden verkleind. Want hier
ruimte, geld, werk en onderweg. Een wat er zoal komt kijken bij het aan- legd stuk breedmaandag) zullen
wordt nog geen nieuwe spoorbaan aangelegd die het'mogelijk maakt
perfecte dienstregeling op het verleggen van een nieuwe spoorbaan.
spoor. Andere
er tien gerestaudie verbluffende snelheid te bereiken. Nu rijden de treinen met hooguit
takte spoorwegennet is even noodVerder komt er een Intercity-rijtuig bijzonderheden
reerde locs op
zakelijk als ingewikkeld. De ten140 kilometer per uur over de rails. De TGV zal tussen de grens en de
in aanbouw naar Utrecht, waar de
zijn de buitenstoom worden
toonstelling laat bijvoorbeeld zien
gehele constructie aan een onderlandse Speeltuinhoofdstad niet harder dan 180 mogen.
gebracht en fotohoe alle treinen in het gareel blijven zoek kan worden onderworpen. Mo- trein (waarin
geniek langs het
De Nederlandse reiziger zal toch gemak ondervinden van de komst
lopen en hoe eventuele vertragingen delbouwverenigingen leggen gezazelfs een glijpostperron spovan de Train a Grande Vitesse, want zonder overstappen is hij binnen
worden opgelost.
menlijk een uitgebreide miniatuur- baan niet ontren. Voor wie
drie en een half uur in Parijs, in plaats van de huidige vijf uur en een
Behandeld worden de kosten van baan aan.
breekt), enkele
niet alleen wil
kwartier. De hogesnelheidstrein is in aankomst, maar zeker is dat deze
een trein en van een kilometer
dubbeldekkers,
kijken, staan er
dan nog op vele trajecten zijn snelheid moet matigen.
spoorbaan. Te zien is de geschiedeeen postrijtuig,
historische ritBreedspoor
nis van het treinkaartje, dat over
diesellocs, diverten op het proeen paar jaar misschien is vervangramma (waarvan gedetailleerde inVeel rollend materieel is naar het se electrische locs en treinstellen
ste stoomlocomotief uit ons landgen door een magneetkaart.
emplacement van het Utrechtse sta- voor goederenvervoer. Met de Blok- schap. De machinist hoefde nadien formatie op de stations liggen). Er
tion gehaald om een tastbaar beeld
kendoos uit 1924, één van de vroeg- niet meer de gehele reis onderhoud zijn veertien reisjes te maken, in afte geven van verleden, heden en toe- ste electrische treinen, kan men da- te plegen om het apparaat aan de
stand variërend van honderd tot
Testen
komst van het treinverkeer. Naastruim vierhonderd kilometer. Een
gelijks van Centraal naar het Spoor- praat te houden. Hij veranderde in
Behalve lokettisten, de conducde supersnelle Franse TGV-trein,
wegmuseum rijden.
een soort trambestuurder. De feest- aardige is de Oude Lijn Express die
teur en de machinist ziet de gemid- staat dan een replica van de oudste
Dertig jaar geleden tufte de laatvierende NS duiken weer even terug in Utrecht vertrekt en onder meer

Fiat brengt 'schone' modellen
Negentig
jaar Fiat. Dat
mag gevierd
worden. In
London is, in
het Science
Museum een
speciale tentoonstelling
ervoor ingericht. Wat ook gevierd mag worden
is dat anno 1989 alle modellen aan de
zwaarste milieu-eisen voldoen. Demissionair of niet, Nrjpels kan tevreden zijn.
De tentoonstelling, die al beëindigd is, maar mogelijk ook in Nederland gehouden wordt, geeft een indringend beeld van de wordingsgeschiedenis van een automerk. De

ontwikkeling, maar ook de huidige
positie van Fiat klink als een Italiaanse klok.
Standaard zijn alle benzinemotoren van Fiat momenteel uitgerust
met een geregelde drieweg-katalysator. Een dergelijk apparaat zorgt ervoor dat de stikstofoxide, koolwaterstoffen en koolmonoxide geneutraliseerd worden. Dit wil zoveel zeggen
dat bijvoorbeeld de koolwaterstoffen worden omgezet in onschadelijke waterdamp en kooldioxide.
Tijdens de laatste Auto RAI in februari werden de Panda en Uno met
1000 cm3 Fire-motor, benzine-inspuiting, drieweg-katalysator en
lambda-sonde gelanceerd. De Panda
werd daarmee de kleinste en goedkoopste auto in Nederland die voor-
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• De Fiat Tipo voldoet aan de strengste milieu-eisen.

Nieuwe combi Volkwagen
Vanagon is de naam. Niet van
een detective, maar van de
nieuwe Volkswagenbus.
Het gaat om een combi met
een iets kleiner laadvermogen
dan de reeds bestaande T800,
een bedrijfswagen met een
laadvermogen tot achthonderd kilogram.

worden. De Vanagon is leverbaar
met de bekende motoren. De prijzen
lopen uiteen van 33.300 tot bijna
39.000 gulden.

Jetta Pacific
Ook nieuw van Volkswagen is de
Jetta die luistert naar de naam Pacific. Een tropisch klinkend achtervoegsel dat aan mooie boulevards,
zacht ruisende palmen, terrasjes,
een blauwe zee en vooral aan auto's
die net even anders zijn dan die van
de buurman, doen denken.

Voordeel van de Vanagon is dat de
wagen als combi-uitvoering geschikt is voor het vervoer van acht
personenen. De in de T800 aanwezige tweezits bijrrjdersbank is daarvoor in de Vanagon vervangen door
een enkele zitplaats. Rondom is de
De Pacific is gebaseerd op een
wagen voorzien van ramen.
'kale' Jetta CL en bestaat uit extra's
als sportstuur, toerenteller, centrale
Verder onderscheidt de nieuwe deurvergrendeling, wielkastverbreVolkswagen zich met een dak- en ders en speciale bekleding. De wazijwandbekleding, zoals die ook ge- gen staat op vier 14-inch velgen met
leverd wordt in de Caravelle C-ver- 185/60 banden. Voor de omkleedparsie. Als extra kan een vrjfbak en een tij moet een kleine 1400 gulden worhalfhoge^ tussenwand gemonteerd den neergeteld.

zien is van benzine-injectie. Een
leuk gegeven, maar Fiat's programma heeft een bijzonder accent gekregen door het schone karakter ervan.
De Tipo 1400 cm3 voldoet namelijk
inmiddels ook aan de strengste eisen zoals die voor Amerika gelden.
In Europa gelden op dit ogenblik
nog minder strenge eisen, maar daar
gaat ook verandering in komen. Fiat
is er dus al klaar voor.

het oudste traject Amsterdam-Haarlem aandoet.

Railfiets
Deze tocht van drie en een half
uur kost 37 gulden; men legt dan
145 kilometer af.
Op het buitenterrein van de Jaarbeurs is een festival waar vooral
kinderen zich zullen amuseren. Er
is daar een modelspoorbaan nagebouwd op ware grootte, uitgerust
met een perron, seinhuisjes, bomen
en een brug. Meer dan net echt, eigenlijk. Behalve de railfiets zijn er
acts en shows te zien.
De expositie De Tweede Dimensie
in de Beatrixhal toont hoe de spoorwegen in de kunst werden en worden gebruikt. Getoond worden
strips, films, affiches, schilderijen,
foto's en postzegels, waarbij het
spoor een hoofd- of bijrol vervult.
Te horen is een aantal schrijvers die
voorlezen uit eigen werk en voor
wie de spoorwegen blijkbaar een
welkome inspiratiebron zijn geweest.
FERDINAND RUSCH
Het evenement duurt van 22 juni tot en met
6 augustus. De openingstijden zijn dinsdag
tot en met zondag van 10 tot 18 uur en
maandag van 13 tot 18 uur. Entree kost tien
gulden, kinderen van 4 tot 11 jaar betalen
vijf gulden. De bezoekers die met de trein
komen, kunnen de weg terug gratis reizen.

Bekendedesigners
geven badkamer
nieuw aanzicht

Er is een aantal nieuwe boeken
over auto's op de markt verschenen. Hieronder volgt een korte
greep uit de boekenkast.
De man die luistert naar de naam
Ferry Porsche en die zijn naam
ziet prijken op menige sportwagen
heeft het voor elkaar gekregen op
boeiende wijze zijn memoires aan
het papier toe te vertrouwen. Hij
schreef de autobiografie samen
met Günther Moker. Het boek
verschijnt bij Motorbuch Verlag
Stuttgart, kost ƒ 54,60 en telt, 315
pagina's. De titel is zoals de bijna
tachtigjarige heet. De ondertitel,
Ein leben für das Auto, verraadt dat
Porsche's leven beheerst werd
door zijn automobielen.
Porsches gaan hard, de BMW Ml
blijft niet achter. Lothar Boschen
schreef voor de serie Autos die Geschichte machen het boek BMW
ML Boschen overleed dit voorjaar.
Het boek verhaalt nauwkeurig
over de ontwikkeling van deze
sportwagen. Er is zelfs een lijst
met chassisnummers in opgenomen. De prijs is ƒ 55,70.

Museumgidsen voor regio's
Deze maand zijn de eerste drie gidsen van de tiendelige serie Prakt ische museumwijzer verschenen.
In deze gidsen worden de regio's
Limburg en het Rijk van Nijmegen, Amsterdam en Omgeving en
Veluwe en Flevoland besproken.
Alle musea zijn alfabetisch gerangschikt op plaatsnaam en op
naam. Daarnaast wordt aangegeven hoe de musea met het openbaar vervoer en op eigen gelegenheid te bereiken zijn. Elke gids
bevat ook een plattegrond van de
binnenkant van elk museum.
De gidsen kosten ƒ 14,90 per deel
en zijn verkrijgbaar in de boekhandels.

Fietskar/bolderwagen
De Dutch Bicycle Corporation
heeft sinds kort een fietskar in het
assortiment. De kar kan gebruikt
worden als boodschappen-wagen
en als surfkar. Daarnaast is de
kar, door montage van handgrepen, inzetbaar als bolderwagen op
bijvoorbeeld de camping of in de
tuin. Verder is er een aantal hulpmiddelen te koop om de kar in een
handomdraai geschikt te maken
als sport-viswagen.
De fietskar heeft een laadvermogenvanTS kilo en kost ƒ 425,- (excl.
uitbreidings-set).

Meer fietspaden

Het fietspadennet in Nederland is
de laatste jaren behoorlijk uitgeaanbrengen van romantische
breid. Het totaal aantal kilometers
accenten als een rotan stoel, chintz
eigen weg voor fietsers bedraagt
gordijnstoffen, een plant en zacht
nu 16.061 en dat betekent een uitroze tegels met op de grond een
breiding van 1.575 kilometer in de
witte vloertegel.
afgelopen drie jaar. Het grootste
Overigens heeft de Maastrichtse
deel hiervan heeft betrekking op
fabrikant sinds kort een badkamerfietspaden
buiten de bebouwde
Ideeënboek uitgebracht waarin een
Slibt de Randstad dicht? In vijf afleveringen doet Jan Maarten
kom (943 kilometer). Van het totagroot aantal totaal verschillende
Pekelharing verslag van een 'rondje Amsterdam'. Op de fiets
le Nederlandse wegennet van bijbadkamers te vinden zijn. Niet
honderd kilometer van Muiderberg naar Amsterdam-Oost. Overna 100.000 kilometer is ongeveer
alleen
complete
badkamers,
maar
stemt het zware gedreun van het wegverkeer de schorre roep van
zestien procent fietspad.
ook
enkele
facetten
van
de
de meerkoet? Vandaag de laatste etappe.
inrichting van dit vertrek zijn aan
mode onderhevig. Zo brengt de
kleuren verkrijgbaar. Onder andere
firma Ladrak in Krimpen a/d IJssel ook in een combinatie van mat- en
een wastafelunit als designobject.
glansglazuren in één kleur.
De unit is ontworpen door Jochen
Bovendien kenmerkt de serie zich
Flacke, die (ook al) bekendheid
door decorstrepen die harmoniëren
5. 'Heeft u haast?
geniet als meubelontwerper.
met de hoofdkleuren.
Neem een vliegtuig'
De grootste fabrikant op het
Het wastafelbassin is van
Het allernieuwste op op
gebied van sanitair, wand- en
geëmailleerd plaatstaal, dat in tal
Via Den lip, maar
designgebied is de zogenaamde 'life
vloertegels creëerde samen met Des van kleurvarianten geleverd wordt
free' van Duscholux. Een douche
ook rechtstreeks, kan
Bouvrie twee totaal verschillende
in combinatie met een bijpassende
die in tegenstelling tot andere vrij in
je van Het Twiske naar
badkamers: een high tech badkamer mengkraan. Het meubel is gemaakt de ruimte wordt opgesteld middels
Landsmeer rijden. En
in de basiskleuren zwart, wit en
van platen die in zijde-mat gelakt
vervolgens over de Van
traploos instelbare plafondsteunen.
blauw met toepassing van ronde
zijn. De bovenluifel van de spiegel is die tevens de profielen voor het glas
Beekstraat naar Het
chroombuizen en een romantische
voorzien van 2 halogeen
zijn.
Schouw. Talloze biljetbadkamer met veel decoratieve
inbouwspots.
ten benadrukken dat
elementen in de basiskleuren zalm
Speciaal voor de trendsetters is er
De douche heeft als basis een
de Van Beekstraat een
en terra.
nu een sanitairserie op de markt
speciaal gevormde vlakke
'woon'straat moet blijUithoorn
gebracht door Wijnbeek Sanitair uit douchebak. Daarop rust de
ven. Zij het met uitIn de high tech badkamer plaatst Uitgeest. De serie valt op door de
douchewand zelf, gemaakt van
zicht op de flats van
de ontwerper graag een stoel en
rechthoekige buitenvorm, met
helder echt glas, met een dikte van (i
Amsterdam-Noord.
halogeenlampen. Het vertrek
afgeronde hoeken en lijnen. Deze
mm. De wand kan echter eventueel
Een dorp in de couliswordt zeer consequent doorgevoerd ook direct op de vloer worden
sen van de grote stad. ren: 'Verboden toe- anders zou ik vanaf de bestaat voornamelijk uit een witte
in de zuil van de wastafel, het
geplaatst.
Landelijk Landsmeer: gang. Chemisch afval.' dijk over het U-meer wandtegel met zwarte
closetreservoir en de zitting van het
De eigenlijke doucheruimte is
een vrouw duwt, ietwat Of: hoe de zorgeloze in- naar Muiden en Mui- potlooddunne tegelstrips. Het
closet. Het interieur van de serie is
niet afgesloten door deuren, maar
voorovergebogen, haar dustriële vooruitgang derberg kunnen kijken, geheel krijgt hierdoor een strakke,
gebaseerd op een volmaakte
wordt betreden via een fraai
kruiwagen naar de de teloorgang van de waar de rit begon. exclusieve sfeer.
driehoek. Hierdoor ontstaat met
gevormd 'portaal'. Om de douche
boerderij; de tegemoet- poldernatuur inluidde. Links van de lange blename in de wastafel een goed en
compleet te maken is hij voorzien
komende fietser steekt Scholeksters zijn er in ke schoorsteen van de
Ideeënboek
ruim bassin, met daarnaast het
van een speciale zuil voor
z'n hand op. Een de naburige weilanden PEN-centrale bij Diecomfort van driehoekige
douchemengkraan, glijstang en
De andere badkamer wordt,
schaap komt uit het niet minder doenerig men. Pas wanneer ik de
totaal tegenovergesteld qua sfeer,
aflegvlakken aan beide zijden.
handdouche, alsmede een aflegvlak
weiland op me af ren- onder, ze pikken met Schellingwouderbrug
voor zeep en flacons.
De sanitairserie is in diverse
hun oranje snavels ver- afrijd en in Amsterda- meer gedecoreerd door het
nen.
De pont over het woed in het gras. In m-Oost arriveer, voel ik
Noordhollands kanaal Zunderdorp sla ik links de wind niet meer. Tenaar Het Schouw vergt af, richting Ransdorp. rug in de stad staan in
60 cent. Voor dat be- Een
weg, Nieuwe het Flevopark nota
drag drukt de schipper Gouw, kaarsrecht door bene net zoveel reigers
ook nog op de knop van het open land. Met ze- op een kluitje te confehet verkeerslicht voor ker windkracht zes te- reren als zich tijdens
de Jaagweg. Langs de gen, ontgaat de charme de voorgaande etappes
stille oostzijde van de van het landschap me hebben vertoond.
Broekervaart fiets ik grotendeels. Ik ben al Zo'n honderd kilomenaar Broek in Water- blij als ik vooruitkom. ter heb ik rond Amsterland. Woonboten lig- Meeuwen laten zich op dam gereden. Van Muigen aan de overzijde als de wind terug naar derberg via Weesp, Abin een file. Aan een paal Zunderdorp en mis- coude, Uithoorn, Aalsin het water is een bord schien wel Landsmeer meer, Schiphol, BadSloten,
getimmerd: "Langzaam drijven. Zij hoeven hoevedorp,
Zaandam,
varen s.v.p. Heeft u blijkbaar niet naar Halfweg,
haast neem een vlieg- Ransdorp, met z'n on- Oostzaan, Landsmeer
tuig". De weg maakt volgroeide toren. Vroe- en Broek in Waterland
een bocht en dan heb je ger een baken voor naar Amsterdam.
plots ruim zicht op schippers op de ZuiderOp
verschillende
houten huisjes met de zee.
puntige daken. Het Even uit de wind fiet- plekken slibt het open
hart van Broek in Wa- send, kan ik in Rans- gebied al angstig dicht,
terland ligt aan de an- dorp op adem komen. maar er zijn nog wel dedere oever - als een bij- Een juweeltje van een gelijk plezierige fietszonder charmant, le- dorp. Een vreemd idee tochten te maken in
vend,
openluchtmu- dat Ed van Thijn ook het Amsterdamse deel
hier
(bbven)burge- van de Randstad. Van
seum.
Van Broek naar Zun- meester is. Op naar de mooie plekjes moet
derdorp fietsen, bete- Durgerdam. Het is dat je echter met kleine
kent de beruchte Vol- het zwerk intussen ge- teugen kunnen genie• De door Jan des Bouvrie voor Sphinx ontworpen romantische badkamer
germeerpolder passe- heel is dichtgetrokken, ten.

Fietstocht rond Amsterdam

Wie besloten
heeft om dit jaar
de badkamer
eens geheel op te
knappen kan
wellicht zijn
• De 'life free' voordeel doen
douche: achter met een aantal
glas, vrij in de leuke nieuwe
ruimte
ideeën.
Opvallend is dat de laatste tijd de
fabrikanten steeds meer werken
met bekende designers die vaak hun
sporen al verdiend hebben in de
meubelwereld. Een sprekend
voorbeeld hiervan is Jan des
Bouvrie die voor de firma Sphinx
hele badkamers ontwierp.

IPG,
km,

Opel
Opel Kadett 1 6 diesel Bj 85
Metaalkleur w w glas 2\ gar
Schellingwoude 020 323600
Opel Ascona 5 drs 1 6 S
50 OOOkm 86 Rood met Tra
veller uitv Tel 02908 4343
Opel Ascona b j eind 79 APK
t/m dec 89 i pr st Vr pr
ƒ2250 020905904
Opel Corso 12 S GL 5 drs
1985 55 000 km ƒ 12950RIVA
A dam Noord BV 020361153
Opel Kadet bestel gr kent,
82 APK diesel, ƒ 3000
Tel 020909073
Opel Kadett 1 2 S
7 85 ƒ13750LOMMERSE AUTOMOBIELEN
Tel 0252687255
Opel Kadett 13 S, 4 drs 1986
53000 km ƒ16950 RIVA
A dam Noord BV 020361153
OPEL KADETT 16 diesel
ri back met groen sept 83
,'5950 023272918
OPEL Rekord 2 3 diesel 4 drs
84 75 000 km bordeaux rood
nwst ƒ8500 023272918
Opel Rekord Bouwjaar 79
i g st Vr pr ƒ 1450
Tel 0297741638
Opel Senator 30i model en b j
1989 Deze comfortabele auto
met 177 pk krachtbron heeft
slechts 11 000 km gereden en
wordt verkocht ƒ 10 000 onder
de nieuwprijs Schitterende
twee komponentenlak kleur
rood Auto is alleen door Riva
direktie bereden Zeer vele
opties o a automaat etc
Riva Amsterdam Noord BV
020361153 na 1800 u Moes
365662 J H Pieters 361565

Opel Service

Opel Ascona, 4 drs 1985, LPG
ƒ 11 500 Tel 02977 25200
Opel Kadett 16S GL 3 drs Bj
1985 50 OOOkm ƒ15950 RIVA
A'dam Noord BV, 020361153
Opel Kadett 1986 3 drs 13 N
Limited
Blauw
metall
39 OOOkm Tel 029084343
Opel Kadett 5 drs
1987
33000 km ƒ19750 RIVA
A dam Noord BV, 020 361153
Opel KADETT Caravan,
100000 km, prijs ƒ3000
Tel 020324083
OPEL KADETT CITY mooi en
goed, zonnedak, APK, bj 78
ƒ2500 Tel 020-229225
Opel Manta GSI2 O Coupe wit
Bj 86 2 j gar Schellmgwoude
BV, tel 020 323600
Opel Manta GTE 20 Hatch
back Wit Bj 83 2jgar SchelImgwoude BV, 020 323600
Opel Ree Combi juli 81, APK
20 1 90, met tr haak, 95 000
km ƒ3900 Tel 020165971

Te koop Opel Rekord 23D, zil
ver 1985, ƒ 11 900 in perfekte
staat, 02997-3063
T k Opel Ascona Bj '81 APK
tot 1990 LPG Trekhaak
Pr ƒ2750 Tel 020948943
T k Opel Kadett 1 6 S Berlma
LPG, bj 79, APK 5 90, prijs
ƒ3400 Tel 02982-1632
T K OPEL KADETT 18S GL,
3drs, rood sept 87 veel ex
tra's ƒ 22 500 Tel 020992800
T k OPEL REKORD aut '78,
APK, technisch 100% ƒ 1350
Tel 020-962603

autolak

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Informeer vrijblijvend naar UW keuzemogelijkheid in merk
en type bij de diverse KOST BEDRIJVEN!
Valschermkacte 16
Amsteldijk 10
Ruysdaelkade 243
AUTOMOBIELBEDRIJVEN Ophelialaan 92
Gooilandseweg 2

KOST

Kuperus
voor alles van Peugeot, nw en
gebruikt v d Madeweg 1-5, bij
Makro Adam 0206683311
LET OP, Peugeot 205 Accent
mei 88 Weinig bereden als 2e
auto Wit, extra's Nieuwstaat
Vrpr ƒ15450 020421641
Peugeot 104, b j 79 nw,
kopp , voorrem schokd geen
APK, ƒ650- Tel 020842113
Peugeot 205 GL 86, 5 deurs,
20 000 km In garage gest,
radiocass Vrpr ƒ 12500
Tel 020 103446 en 198401
PEUGEOT 205 XE Accent,
maart 87 d blauw, 40 000 km,
ƒ12500,- 023272918
Peugeot 305 station GLS 82
APK 1990 Sunr radio mooie
auto ƒ2475 020163260
Peugeot 405 GL 1988, 17000
km zilver met ƒ23500
Tel 0297725200

Renault G GTD wit, okt 87,
schadevrije
mooie
auto,
ƒ11500,- Tel 020416607
Super 5 GTL, 5drs, 33000
km , eind 87, ingeruild bij
SEAT Autocentrum APC
020791144

Rover 3500 Vandenpias, v v alIe extra s Bj '84 2 jr gar
Schellmgwoude 020-323600
THEO KOELMAN
AUSTIN-ROVER
inkoop-verkoop-onderhoud
NIEUW EN GEBRUIKT
uit voorraad leverbaar
APK keuringsstation
Fagelstraat 71, Adam,
tel 020843743

Seat Ibiza GLX, 5 drs , 1500 cc,
'87, rood, 29 000 km Seat MarbellaGL, + kat, zwart, 11000
km 87 OFF SEAT DEALER,
Auto Maas, tel 02977-24320
Seat Marabella 6-87 ƒ9700
Autobedrijf DICK MUHL B V
Tel 0294018200
Wat goed is gaat snel1 SEAT
AUTOCENTRUM APC gaat
goed" Kom dus snel en doe
uw voordeel111 Want de grootste dealer met de grootste sor
tering heeft door enorm verkoopsucces veel vertrouwde,
voordelige OCCASIONS Deze
week o a div FURAs, MARBELLAS, IBIZA s, RONDA's en
MALAGA's in verschillende
prijsklassen Meer weten9
Bel 020-791144/711635 of
020-798304

Saab

Skoda

T k Renault 5 SL, bj jan '88,
wit, 21000 km, ƒ12000 Zeer
zuinig Tel 029023337

Rover

Summer,
m '87,
SAAB 96, 1977, LPG, goede 120 L
auto, geen gebreken Alle rek 39 OOOkm ƒ6850,- ingeruild bij
ter inzage Vrpr ƒ2200 Tel SEAT Autocentrum APC,
Tel 020 791144
020990894
Saab 99 GLi, aut 10-'80 APK Van 1e eig Skoda 120 LS 6/'83
mrt 90 I z g s t ƒ5000 Keu- ƒ2350 Radio/cass APK 6/'90
Inperf st 020968216
ring mog Tel 020-278608
T k wegens auto v d zaak
Tot 30 juni aantrekkelijke
Peugeot-dealer ZUIDWIJK BV Saab 99 GL van'79 118 000 km
introductiekorting
205XE grijs
186 ƒ12950 radiocass ƒ2300 0297982025
Tel 0206658686
205XE grijs
486 ƒ13250
205GE groen 584 ƒ 9250
205GEwit
587 ƒ13950
205XEjumorwit986 ƒ13350
205XE Ace wit 187 ƒ14250
205GL bl met 185 ƒ11900
205GL+lpg bl m
off dealer A dam-A'veen e o biedt aan
284 ƒ10350 1600, 5-drs , stat wagon 86, zilv met, 90 000 km , ƒ 14 000
205GR zwart 1'86 ƒ14950 1600, 5-drs , stat wagon, 85, wit,
50 000 km , ƒ 12000
205XS zwart 187 ƒ17900 1800 GLF Turbo stat wagon automaat, 5 drs , dec '85,
205XRD rood 285 ƒ13750 mosgroen, 4x4 WD, in nw staat,
60 000 km , ƒ 24 500
309GL Profil
Al 12'/2 jaar uw dealer, voor nieuw en gebruikt
beige met
487 ƒ16700 RUYSDAELKADE 75 A'dam-Oud-Z Info 020732853/6623167,
Alle auto s mcl 3 12 mnd ga in prijs gelijk in service beter1!
^^^
rantie + keur rapport en aflev
beurt
Minervalaan 86 Amsterdam
020 6629517
Auto Amstelstad Suzuki-dealer
Te koopn PEUGEOT 305 bestel
voor
Amsterdam
en omstreken, diverse occasions in voorraad,
(VAN), gr kenteken, 6 jr oud
ƒ 1500 Herman Harms Schoe Showroom Hemonylaan 25A (verlengde Albert Kuypstraat), tel
nen Tel 0250717206 (ope 020799100 Werkplaats Minervalaan 85, tel 020-713581
nmgstijden winkel)
AutoPlaza Amstelveen
T k GEVRAAGD Peugeot 504, UW OFF SUZUKI DEALER VOOR AMSTELVEEN EN OMSTR
505, 304, voor loop of sloop Vele occasions met BOVAG gar o a Alto Aut, 83, 35 000 km
benz/dies Tel 020312567
Amsterdamseweg 77 A veen (bij KLM-hoofdkant) 020-470136

Subaru

Museum-Autobedrijven

Suzuki

Porsche

Autobedr ZEIJINGA voor alle
Suzuki modellen Wieger Bruin
Porsche 944 Targa Dak Bj '84 laan 73 Uithoorn 0297561212
Ombouwsets 924 944
gemonteerd ƒ1450 911935 Fuchs wielen 2 j gar Schel Suzuki Alto, 4/83, 1e eig
928 959 Spoilers 023 328765 Imqwoude BV 020 323600
64 000 km ƒ 45 00 Tel 075-158811/355910
PORSCHE
924 S
SUZUKI Alto, bruin met,
01 86 stuurbekr, 55000 km
18000 km, aug 84 nw staat
wit ƒ47950
Robm 850, i g st Nwe kopp ƒ7250, ,023272918
ALBATROS AMSTERDAM
rem, spoorst band Pap aanw
Suzuki Alto GA rood, 9/87,
020 973927
ƒ1900 020342939/267230
11400 km, ƒ9900,Tel
03240-14506

Reliant

9 TL wit 1984 5 L rood 1983
5 TL wit 5 drs 1986 5 TS wit
1986 5Grs d blauw 1986
21 Neveda stationcar rood met
LPG 1987 Met een jaar volledige garantie Autobedrijven
Rmko off Renault Dealer Curiestraat 10 Zandvoort Nieuw
Noord 0250713360
bgg
12432
Blauwe Renault 18 GTS
i z g st alle opties b j 84
V r p r ƒ5000 020765776
R 4 GTL 81, grosn, APK 89
Rijdt goed Ideale vak auto
Vrpr ƒ1250 Tel 020830178
Renault 18 GTD 83 nwe bnd
+ uitl sunroof + trekh ƒ 4 950
Tel 020277354 na 18 00 uur
Renault 25 GTX Alles elect
Boordcomputer 2 2 mj Bj 85
Schellmgwoude 020 323600
Renault 4 Blauw 42 000 km,
1 86 12 mnd garantie ƒ 7 950
Autob Zuidwijk 0206629517
Renault 5 GTL 86 rood pas
gr onderh beurt gehad + apk
kl deukje m spatb Verder per
fect ƒ11000 Tel 020124363
Renault 5 TL 80 APK sept 89
rijdt goed blauw ƒ 850 Tel
020 761448
Renault 5 TL 85 kleur groen
48000 km APK tot april 90
ƒ11000 Tel 020439194

T k Ren 5 APK 3 90 bj 81,
beslist fijne vakantie auto rijdt
1 16 ƒ1450 020949147
T k Renault HTS i g st APK
jan 1990 kleur geel trekh,
prijs ƒ 1000 Tel 020912620

Seat

305 GL blauw met 1984
505 Sti Autom beige met
1982 Autobedrijf Rmko, off
Renault Dealer, Curiestraat 8,
Zandvoort Nieuw-Noord, tel
02507-13360 b g g 12432

Renault

VAN KALMTHOUT
RENAULT DEALER
5 T R 1 88
ƒ17000
5 GTL 3-85
ƒ11500
5 GTL 3 85 sunr
ƒ10900
5 GTS 5-drs 387
ƒ16250
Aut 4 85
ƒ12750
5TC986
ƒ11900
11 GTX m comf pak
1-87
ƒ17900
11 GTX 2 86
ƒ15500
11 GTX 2 85
ƒ13500
11 TL Br way 1-86 ƒ12500
11 TC 6 84
ƒ 6 900
11 TSE 9- 83
ƒ 7 750
18 GTL II 4 85
ƒ 9000
18 TS 1 83
ƒ 5 750
FuegoGTS784
ƒ10500
21 GTS 3 87
ƒ21000
21 TL 5 bak 8 86
ƒ16250
25 GTS 3 86
ƒ21500
25 GTS 6 86
ƒ 23 500
25 GTS 2 87
ƒ 27 000
Diversen
205 GTS drs 12-86 ƒ16500
Express 1 1 5 86
ƒ 9 250
12 maanden
TOP OCCASION GARANTIE
Abcoude Bovenkamp 8
02946 1206/4004
Voor lem die graag opvalt1
Groen rose Renault 4 GTL, 80,
pr n o t k 020 203420 na 18 u
Wegens vertrek ontw land
t k a Renault Express diesel
z g a n met grote zijruiten,
75 000 km, vr pr ƒ 13000 Tel
020925111 Kamer 21
T k RENAULT 5 GT Turbo 85,
wit verlaagd sp uitlaat
el ramen ƒ 16 500 46 000 km
0299041057
• .SHOWROOM
de nieuwe autorubriek

Amsterdam tel. 020 -174934
Amsterdam tel. 020 - 734666
Amsterdam tel. 020 - 768033
Aalsmeer tel. 02977 - 24550
Weesp
tel. 02940 - 12517

KOST de VW/AUDI dealer voor Amsterdam en Aalsmeer

Peugeot

Koopje' Peugeot 309 XAD die
sel 17 mnd , wegens auto van
de zaak, ƒ13950 020-158007

CARBO AUTO'S
AKTE-WEEK

8/,<., ü, j'67, tPô', nieuwste mode!,

JO,
12
75,
«
16

REKORD 20 GLS met LPG
nw staat, ƒ13750
SEAT Autocentrum APC
020791144/711635
Rekord 2 O S Traveller
2 85 LPG ƒ12950
LOMMERSE AUTOMOBIELEN
Tel 0252687255
RIVA-OSDORP NOTWEG 38
BIJ pol bur Meer en Vaart
A dam Osdorp Info 196575
Te koop Opel Corsa 1 2 GT
bouwj 86 + vele extra s Bel
na 17 30 u 020 142554

Westerstraat 146 174 Adam
Tel 249074/236691
Senator 2 5 E
84
Omega 1 8 S
'87
Omega 1 8i m gas
'87
Ornega 2 Oi m gas
87
Kadett 1 3 S 4 drs
87
Kadett 1 6 S 4 drs gas
86
Kadett 1 3, 3 drs Club
87
Kadett 1 3 S 5 drs
84
Kadett 1 6 D 5 drs
83
Renault 25 GTS
'85
Lada 1200
'84
T k Opel Rekord 20S i z g st,
Met BOVAG garantie
LPG, 4 drs sunroof, bj M 79,
APK tot dec, trekhaak vr pr
ƒ 1250 Tel 020-343159
T k a D KADETT 1 2 N, '80,
ALLE KLEUREN
kleur blauw, i z g st staat Prijs
OOK JN SPUITBUSSEN
n o t k Tel 0297562581
otto nieuwenhuizeri bv
T
ka OPEL KADETT, bj 1977,
Overtoom 515, Amsterdam
nwe koppel + radiateur, motor
(020) 12 96 04
100% T e a b Tel 020-715206

Peugeot 505 SR st bekr, rem
bekr centr vergr l bl met,
techn m uitst st APK gek el
ramen en sch dak Pracht auto
Pr/3795 Tel 020942714

10
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SUZUKI BUSJE, ramen rond
om, grijs kent, 2 88 14000
km, ƒ9750 Tel 0299048522
Suzuki Carry, 4-86 wit, grijs
kent, ƒ4750 020129961
Suzuki personenbus,
4-82, ƒ4400LOMMERSE AUTOMOBIELEN
Tel 02526-87255

Suzuki Swift 1 3 GR 5 versn
ww glas metaalkl Bj 85
Schellmgwoude 020-323600
Suzuki Swift GLX 1988,
19 000 km Blauw metall
Tel 029084343
Swift 1 3 GL 85, APK 3/'90,
rood open dak, 1 18, vraagpr
ƒ9950 020-185832
Te koop Suzuki Swift Bj 85
60 OOOkm Prijs ƒ 790 oklrood
Tel 020328342
VAN DEINUM
OFF SUZUKI-DEALER
VOOR AMSTERDAM E O
Het juiste adres voor alle
nieuwe Suzuki modellen
en een grote keus
van 1e klas occasions
Jarmuiden 29 A dam-Sloter
dijk, tel 020 148933 Ook
gevestigd Jan van Galenstr
113 Adam tel 020-831956

Talbot
Talbot 1510 GL, bj M 81, LPG, T k Talbot Samba Bj 83 APK
APK is net verlopen, beslist tot 5-90 l pr st 82 OOOkm
geen roest trekhaak, vrpr ƒ3450 Tel 0250340181
ƒ550 Tel 020343159

TOYOTA WELGRAVEN
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota

biedt aan
Starlet 1 O DL 38 000 km
Corolla Sedan GL,
Corolla Liftback,
Tercel XG
Tercel Combi 4 WD, 1 5,

86-'87
83-'84-'86
'84
'84
'83

Speciaal aanbevolen
Toyota Tercel Combi 4 WD, 1987, + LPG, 55000
Toyota Corolla Hatchback, 1987, sportvelgen, striping,
spoiler 24 000 km
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota

Corolla Sportswagon, aut
Camry 1 8 Liftback,
Corolla Diesel Sedan,
Camry Diesel Sedan,
Celica 2 O Liftback,
Celica Coupe ST,
Dyna 100, dubbele cabine

81
83 84
'84
'84- 87
'83
'83
88

TOYOTA WELGRAVEN - OOSTZAAN
Kerkbuurt 83 87 Tel 02984 1424 4551
Inruil - Financiering - Bovag garantie

Toyota - Brouwer
Vele merken - vele prijzen
2e Jan Steenstraat - 42-48
A'dam Oud Zuid Tel 763829
Amsterdam Noord
Hamerstraat 3-15 Tel 360401

VW Golf GTS, spoilerset, w w
glas, sunroof, wit Bj '83
Schellmgwoude 020-323600

Voor kenner v part Renault 5
ALPINE turbo aang, bj 83, uiterl en techn 100% ƒ7950
Tel 020-474813/05973-2710

Golf 1600 GTS, Ipg, 85, rood, VW Golf 1 6 4+E 10/84 Kl
61 000 km, APK 5/90, veel ex- zw, 90 000 km, rad/cass Pr
tra's, tegen mr pr 02908-3589 ƒ10500 Tel 03402-41660
GOLF 1980, bordeauxrood, VW Golf 1 6 LS apr '79 MalaAPK 6-'90, ƒ2250
a rood, m g st 1e eig APK
de Toyotadealer voor Amsterdam en omstreken heeft altijd + 20 Tel 020-760532
•'90 ƒ1800 Tel 020906657
messcherp geprijsde, gebruikte auto's in voorraad 12 Maanden
Golf D '87 Met bl Sportmodel, VW Golf GTD Turbo Diesel '87
gratis garantie op o a
schadevrij z g a n 32 OOOkm Spoilerset, ww glas, metaalkl
alleen deze week
ƒ25500 Tel 020-954824
Schellmgwoude 020-323600
Starlet 1 3 DX aut 1986, 26000,
ƒ 14500
Starlet 1 3 XL aut 1988, 40 000,
ƒ 18 750 Golf diesel '80, moet opge- VW Golf GTi 16 klepper, wit,
Starlet 1 3 DX 1985, 58000,
ƒ 12950 knapt worden, ƒ3000 Tel schuifdak Bj '86 Schellmgwoude BV, 020-323600
Starlet 1 3 DX 1986, 15000,
ƒ 14950 02984-4873, na 19 00 uur
Starlet 10 1986, 35000,
ƒ12750 GOLF Turbo diesel, mei '85, VW Golf GTi Elec ramen, 85
Corolla 1 3 DX aut 1986, 25 000,
ƒ 16 750 ƒ16750 Autobedrijf Kooyman, Alarm, Beckerstereo SchelCorolla 1 3 HB 1986, 45 000,
ƒ 14 950 Demmenk 26, Vinkeveen Tel Imgwoude BV, 020-323600
Corolla 1 3 HB 1987, 24 000,
ƒ15 950 02972-1285
Canna 1 6 GL sedan, 1987, 43 000,
ƒ 18 750 Jetta 1 6C Avance '87 Luxe VW Golf GTI Zwart Bj '78
Lite Ace 1 8 d, 1986, 40 000,
ƒ 14 250 auto, d grijs met, kras- + scha- Schellmgwoude BV,
tel 020323600
Honda Integra EX aut 1987, 19000,
ƒ22450
Nissan Ronda 1 7 D 1987, 58 000,
ƒ19 950 devnj 31 OOOkm Voll onderh
VW
Jetta
16 4+E 1986, tornacentr port vergr stereo + slee,
Nissan Micra SDX 1986, 33000,
ƒ 13950
trekh, get glas, 1e eig part dorood, ƒ 16950,- VWGolf d
Peugeot 205 GTI, 1985, 55 000,
ƒ 18 750 ƒ22500 020 991476 na 18u
4+E, 1986, bordeaux rood,
Hoogoorddreef 3 (bij Metrostation Bijlmer)
020-975890
ƒ18750,- Lisserbroek, tel
Langsom 3, Sloten (bij brug Badhoevedorp)
020 172585 POLO 1100, '77, APK 9-'89, 02521-12957
mot goed, nw uitl en schokbr
Toyota Camry LB GL1,21, aut
Celica Liftback 2000 ST
ƒ950 020-416284
VW Jetta D, '83, ƒ8750
stbekr, '86, 40 000 km, grijs
6-'81, ƒ4250,BOVAG-garage
Benelux,
T
k
Donkergroene
VW
Golf
C
metall ƒ15000 020-719154
LOMMERSE AUTOMOBIELEN
344,
Bouwjaar 1983 Vrpr ƒ6000 J v Lennepkade
Tel 02526-87255
Toyota Celica ST M83, kleur
Tel 023327921 na 1800 of 020-181343
rood, m perfecte staat, met Gevr Toyota Canna, 4 drs 020-5622857 tijd kantooruren. VW Kampeerbus, 1980, met
sunroof en LPG Vraagprijs Schade of sloop mag Tel
T k Golf, bj 75, apk tot 4'90, verhoogd dak, water, gas etc,
ƒ8500 Tel 075-160672 na 075-178208 na 1800 uur
nwe banden en remmen, APK
i g st, met radio, vr pr ƒ 1200
1900 uur
tot mei '90, ƒ3750 Tel
Gevr Toyota Hiace of Urvan, 020-112390, na 18 u
Toyota Corolla 13 XL, 3 drs
schade of zonder, APK mag VW PASSAT CL, 5-bak, mrt 020-189753 Apollo Trade Cars
11-'87 22 OOOkm Model '88 Tel 075-178208 na 18 00 uur
85, vr pr ƒ 13 500 van 1e eige- VW Kever 1200, '74 APK t/m 5ƒ16500 Tel 02503-33497
Mazda Dealer Paardekooper naar.tel 6651240 tussen 9-17u 9-'89 Br bnd sp uitl ducktail
1300 DASHB Vr pr ƒ 1900
Toyota Corolla Coupe
biedt aan met garantie 626 HB
Bj '81 Schellingwoude BV, 2 0 L X D '87.626S20GLXD VW Polo 1 3, div extra's, wit, Tel 02982-4416
7/87,
60000
km,
ƒ
11
000,Tel 020-323600
'86, 626 S 20 GLX PS'87, 323 Tel 035857025, na 19 u
T k Golf Caddy, wit, LPG, APK
TOYOTA lite-ace org 7-per- S 13 '84, Toyota Canna 20 D
4-'90, ideale vakantie- of doe'85,
Opel
Ascona
1
6
GT
'87,
T k VW GOLF'78, i g s , APK auto, i g st, ƒ 5750 023-312404
soons busje 40000 km 1987
Opel
Rekord
20
S,
autom,
dec '89, ƒ1750 Tel 075- of 020-252297 na 19 uur
nw prijs ƒ 34 400,- nu ƒ 22 500,Alleen bij Toyota De Wildt, LPG '84, Citr CX 25 Pallas i, 289307
autom '85 Zonder garantie
Nieuw-Vennep, 02526-72515
Ford Escort 1 3 GL '81, Toyota
Cressida L 78 Waar nodig
DE GRAAF
APK Inruil/fmanc mog Den lip
TOYOTA
740 Turbo EST
'86 Te koop VOLVO 244 GL, juli
21 Tel 02908-3231
740 GL Diesel, 2 stuks
'88 '81, LPG, open dak, trekhaak,
Starlet 10 XL, 10/87, 18000
740 GLE, LPG
'85 Ibl met, i z g s t ƒ7750
km , wit, abs schadevr, vr pr 740 GL, aut
'85 Tel 02977-23240
ƒ12950,- Tel 02977-21875
240 GL
'87 T k Volvo 340 DL, bj okt '86
T k TOYOTA landcruiser
T k geheel of m onderdelen
240 GL, LPG
'86 Km stand 21 000 Zeer mooi
Custom Wagon (verlengde ver- Toyota Crown 2600 bouwj
240 DL, LPG,
'86 Prijs ƒ 16 250 Tel 020427047
sie) bouwj nov 84, 74000 km, '76 MS85 Tel 04408-2390
240 GL GL
'84
kl met bruin, 6 cyl, 41 diesel/
360, 3 stuks
'83/'88 T k Volvo 740 '85 Elec
gnjskent tel
02526 89583 T k Toyota Corolla Twmcam 340, 1 7, 2 stuks
'86/'87 sch/kanteld /ramen enz Vr pr
GT
Bj
'83
APK
89
Brede
ban(werkuren 020-114915)
340,1 4, hand , 6 stuks '86/ 87 ƒ21950 Tel 020952199
den verlaagd 01713-15718
Prijs ƒ19500,340, 1 4, aut, 7 stuks '83/'86 T k Volvo Amazone Combi +
onderdelen Tel 020-272970,
werk 474726 H v d Weit
T k a Volvo 343, GL, autom
T k Triumph Spitfire 1500 TC Triumph Spitfire '77, geel,
'81 bl met, LPG, APK 2-'90
Overdrive 81 l z g st Tax rap zomer- en winterdak, APK t/m
ƒ3500,- Tel 020-976861
ƒ12000 Wit Vrpr ƒ10250
7-11-'89 Tel 020233828
Van part VOLVO 240 DL, bj
Tel 020-149354/075-176943
7-'86, kl wit, trekhaak + cass RUIM ƒ8500 VOORDEEL"
ree /radio, 72500 km, LPG
V W Jetta Diesel
Prijs ƒ 22 500 Tel 02507-20069
4-deurs - 5 bak
1988 m vele kleuren
Meeuwenlaan 128 Volvo 340 DL 1 7, 5 drs 1986
63 000 km, ƒ 16 950 RivaAmNIEUWPRIJS
ƒ34805
Tel 020-369222
sterdam-Noord, 020-361153
NU VOOR
ƒ26250
744
SL
LPG
12-'86
ƒ23000
A-POINT AMSTERDAM ZUIDOOST
Volvo 340 DL, '82 1e eig , aut,
745
Gl
mj
Station
2
'89/
55
000
A-Pomt (de nieuwe naam van Autopon)
244DL LPG«1-88
ƒ32600 56000 km, APK, 6'90 Vrpr
Kollenbergweg 11 A'dam Zuidoost Info 964 964
3602 Ltr 1-'84
ƒ 9900 ƒ 7250,-Tel 02521-15340
345 Winner 5 drs 7-'86/16900 Volvo 343 autom de luxe '80, is
AUDI VW-DEALER
340 DL aut 4-'85
ƒ14300 echtfant g onderh APK 5-'90,
AUTO BECKERINGH B V
340 Winner Spec 5 W16 800 ƒ2350 020-130206 na 16 u
Voor Uithoorn en omstreken
3 mnd voll B O V A G gar
Amsterdamseweg 9, Uithoorn, tel 02975-63418
VOLVO 343 de luxe, '81, wit,
VOLVO DEALER
BIEDT AAN
APK
'90,
aut,
ƒ3250
Autobedrijf DICK MUHL B V
Polo 3 drs , 85, 40000 km
ƒ 10900
023-272918
Achtergracht 71 a, Weesp
Polo, 3 drs , '87, 10000 km
ƒ 14500
Tel 02940-18200
Volvo 343 DL Aut '81 Blauw
Polo 2 drs , CL 1300 cc, 86, 29000 km
ƒ 15900
APK 12-'89 Trekhaak, nw
Golf 3 drs , 1300 cc, 86, 37 000 km
ƒ 16 900
Auto Rima
Golf 3 drs , 1600 cc, '87, 34000 km
ƒ20900 Voor alle jonge types gebruikte band ƒ3250 Beslist goede
auto Tel 02972-1957
Golf CL 3 drs , 1800 cc, 34 000 km
ƒ 22 500
Golf 3 drs diesel, '85, 106000 km
ƒ 15900
Volvo 345 DL op LPG, 80,
Golf 3 drs diesel '88, 53 000 km
ƒ 25 500
ƒ 3250 Autoservice Wetter
Golf GTI 16 V , '87, 8 000 km
ƒ41 900
02907-6572
Golf GTI 16 V , 88, 29 000 km
ƒ 39 900
VOLVO 345 L, apr '80, geel,
Jetta 2 drs , 1600 cc, 3-'86, 82000 km
ƒ 16900
Jetta 2 drs , 1300 cc, 6 85, 38 000 km
ƒ 15 250 Tev geven wij de hoogste prijs LPG sinds '83, APK 7-'90, circa
f?7Sn Inl 020452688
Passat diesel, 5 drs , '85, mett blauw
ƒ 13900 voor uw jonge sloopVolvo 66 DL Weg overlijden
Passat Variant, 1800 cc, '86, 62000 km
ƒ20900 Volvo's Tel 080-782649
Audi 100 '86, alle opties, 1e eig
ƒ25750 Ron Geurs Personen Auto BV APK tot apr '90 ± 76 000 km
Vrpr ƒ2000 Tel 020976550
Audi 100 2 3 E aut, 9 '85, CC uitv
ƒ 22 500
Voor exclusieve Volvo's

Toyota A.C.B.

§

Volvo

Triumph

Van Vloten
A'dam
Uw
Volvo Dealer

Volvo
onderdelen

Audi 80 quattro 1089, alle opties zoals ABS,
stuurbekrachtigmg, blauw metallic, licht
metalen velgen, mistlamp m voorbumper,
achterzijde Audi 90, Serret sportset, elektr.
ramen etc., etc. Bel voor info: 02975-63418.

A'dam Oost Info 020-920505

Zastava

Biedt aan een aantal geselecteerde occasions
BIJ aankoop GRATIS nieuwe radio/cassette KADO'»
BMW 316, bj '82 Lapisblauw, nette auto
6950
BMW 315, bj '82 Bah beige, w w glas, Zender grille,
6750
BMW 633 CSI, m '82, bordeauxrood met sp vlg ,
zwart leermt, electr ramen, i z g st Vr pr
ƒ 18 500
BMW 316, m '85, rookzilver, w w glas, 1e eig,
80 00 km , als nieuw,
ƒ 16 500
BMW 320, m '82, met blauw, w w glas, sp vlg , i z g st 'ƒ 6 900
BMW 316 m '80, LPG
ƒ 4 250
BMW 323 l Bauer, m '82 anthr met 5 bak Rial sportv Zender
Styling i z g st inruil mogelijk
ƒ 18 750
Chevrolet Chevy Van, bj '81, 8 cil autom , met nieuw BIG BLOK,
LPG ond b,
verhoogd dak, vele opties, grijs kent
ƒ 14 750
Citroen Visa, bj '84, rood, m z g st
ƒ 4250
Rat Uno D, m'85, groen met, 5 drs , sunroof,
ƒ 7250
Rat Panda 34, m '83, rood,
3000
Ford Escort 1 6 L, m '83, bruin met, 3 drs, sportv
7250
Ford Escort 1100 L, bj '83, 5 drs, zilvergroen met
izgst
ƒ7950
Ford Sierra 2 3 D bj '85 3 drs rookzilv met
ƒ12900
Ford Sierra 2 3 D bj '86 3 drs zilv met
ƒ14250
Ford Scorpio 2 O CL, m '86, blauw met, LPG,
ong sunroof, w w glas, 1e eig , in z g s t
ƒ16750
Ford Taunus 16 L, m'82, grijs met, 2 drs
ƒ 3250
Ford Granada 2 Itr, '81, antrac met, m z g s t
ƒ 4250
Honda Prelude EX, bj '84, grijs met LPG, m z g st ƒ 13 750
Honda Prelude EX, m 84, autom , zilver met, inz g st ƒ 13 950
Mercedes 190 D, m '85, staalbl met 5-bak schuifdak, sportv
i nwst
ƒ26500
Mercedes 190E autom m '85, wit, centr vergr, sportv,
schuifdak, w w glas, i z g st
ƒ 27 500
Mercedes 190D, m '85 schuifdak, sportv , centr vergr,
w w glas, i z g st
ƒ 24 750
Mercedes 190 D 2 5,5 cilinder, m '86, cobalt, blauw met, 5-bak,
sportv, centr vergr, w w glas, in nw st
ƒ 33 900
Mercedes 230 aut rn 78 groen LPG i z g st
ƒ 4 500
Mercedes 280E, m '83, autom , LPG, w w glas c l , sp v ƒ 10 500
Mercedes 500 SEL, m '82, diamantzwart, alle opties
ZEER APART
Mercedes 280 SLC, m '80 gold met Amer uitv
ƒ 38 000
Mazda 626 sedan, 2 l, m 85, zilvergroen metall m
nwst
ƒ 8500
Mazda 323 Sedan 1 3, bj '85 4-drs blauw met LPG3 ƒ 4750
Mazda 626 16 Sedan bj 84, aut bord met sunroof
i zgst
ƒ 6950
Mitsubishi Colt, 1 2 GL, m 86, brons metall, w w glas, 5-bak,
1e eigk, 45000 km
ƒ11750
Nissan Bluebird 1 8 m '85 gold met 1e eig
ƒ9250
Nissan Cherry, m '84, zilvergroen metall, sportv
in nw st
ƒ 6950
Nissan 280 ZX Targa, m '81, gold met, autom
vele opties
ƒ 12 750
Opel Kadett bj '84, 2 drs LPG
ƒ 6950
Opel Kadett Hatchback 1 6 D, bj '84, rijs met, 3 drs ƒ 8 250
Opel Kadett Hatchback 1 6 SH, m '8 wit, 3 drs,
in z g st
ƒ11250
Opel Kadett Hatchback 1 6 LS, m '86, brons met
ƒ12750
w w glas, 3 drs
Opel Kadett 13 S, stationcar, bj '85, 3 drs, LPG
ƒ 7900
Opel Kadett 1 6 D, stationcar, m '86, 5 drs,
weinig bereden
ƒ12250
Opel Record, 2 l S, bj '84, lichtblauw metall, sportv,
m nw st
ƒ 8 950
Opel Ascona 1 6, m '83, wit, 2 drs
ƒ 6 900
Saab 900 GLT, autom , m '80, zwart, m z g st
ƒ 2 750
Seat Ibiza, m 88, schuifd, get glas, striping pakket,
1e eig , 27000 km, nw st vr pr
ƒ11 250
Skoda 120 LS, m '85, wit, ong sunroof
ƒ 4750
VW Jetta, bj '83, met blauw, 2 drs, LPG, 1e eig
ƒ 8250
VW Jetta D m '86 zilv met
ƒ12 900
Volvo 343, m 83, 3 drs, wit Vr pr
ƒ 4 900
Citroen Special Service, m '85, gesloten stationcar
ƒ 3 250
Mercedes 307, open laadbak, m '81, met tandemasseraanh, bj 81 Vrpr
ƒ11 750
Nissan Vanette SR, gesloten bestel, bj '85, LPG, i z g st ƒ 6250
Inruil/financiering mogelijk, 6 maanden garantie
APK en BOVAG-gekeurd
Geopend ma t/m za van 930-1800 uur
DONDERDAG KOOPAVOND
Osdorperweg 928, tel 02907-2021 Amsterdam-West
Ook div caravans en boten

Kies voor klasse
Autobedrijf Lokhorst
Audi 80 Turbo diesel SC, m 85
.
ƒ11 750
Audi 80 CC Diesel, m '87 4 drs get glas
ƒ 17 950
Audi 90 CS Autom '87 brons, unieke uitv
ƒ 18 950
BMW 730i m '88 uniek mooie uitv veel opties
ƒ 64 950
BMW 320i '85 nwe sportv & bnd verlaagd vele opt^ 23 950
ƒ24950
BMW 528i '86 uniek mooi
ƒ19950
BMW 524 TD m 86 autom
ƒ22950
BMW 628 CSi autom 83 alle opties
ƒ 8975
BMW 316Luxe, m '83, nieuw
ƒ 23 750
BMW 324D, 4 drs, brons, nieuw, '87
Citroen BX TR Diesel '87 als nieuw'
ƒ 15 950
Citroen BX RE '87 duurste type
ƒ 14 950
ƒ 8750
Ford Granada 2 5 diesel '83 5 drs luxe stationcar
Ford Scorpio 2 5 diesel nieuwstaat '87
ƒ 22 950
ƒ 17 950
Ford Sierra 2 O Laser m '87
ƒ 17 950
Ford Sierra 2 3 diesel '87 3 drs nieuw
ƒ18950
Ford Escort 1600 CL 88 nieuwste model
Ford Scorpio 2 Oi Ghia automatic, '86
ƒ 23 750
ƒ16950
Ford Sierra 1 6 Laser, m '87 3 drs rood met
Ford Escort 1 6 luxe 86 5 drs LPG, zilver, nieuw
ƒ 13 950
ƒ10950
Ford Escort 11 Luxe, 3 drs, m '85
Ford Sierra 2 O Laser '87 5 drs veel acces
ƒ 18 950
Ford Escort 1 6 CL diesel '86 5 drs nieuwer dan nieuwjf 13 950
Honda Prelude EX m '85 duurste uitv kanskoop
ƒ 17 950
Lancia Thema 2 O i E '88, alle opties, donkergrijs met 30 OOOkm
nw pr ƒ 57 500 nu slechts
ƒ 34 950
Mazda 626 GLX 2 O nieuwste model '89, 5 drs
ƒ 29 950
Mazda 626 GLX 2 O diesel '85 HB zeer goed
ƒ 11 950
Mazda 626 GLX 20 diesel m '87 nieuwstaat
ƒ 16 950
Mazda 323 luxe 1500 CC m '85
ƒ 7 950
Mercedes 190 E m 87, supermooi
ƒ 35 750
Mercedes 200D m '87, uniek, mooi
ƒ38750
Mercedes 280 S m '84 LPG, autom , Pullman etc
ƒ 25 750
Mercedes 300 diesel m '86 autom , alle opties
ƒ 49 750
Mercedes 300E alle opties, m '86
ƒ49950
Mercedes 380 SE '84 autom , alle opties
ƒ 29 950
Mercedes 380 SE '86 alle opties
ƒ 46 950
Mercedes 190 D '86 zeldzaam zo goed
ƒ 29 950
Mitsubishi Galant '87 Turbo diesel
ƒ 15 950
Mitsubishi Galant 1 8 GLX Turbo, m '86
ƒ 12950
Opel Kadett 1 3 S '85 Hatchback nieuw
ƒ 9 975
Opel Kadett 1 6 S '87 4 drs met kontje, nieuw
ƒ 16950
Opel Senator 2 5i '87 nieuw, vele opties
ƒ 22 950
Opel Omega 1 8i m '88 uniek mooi
ƒ 24 950
Peugeot 505 GTi Turbo '87 splinternieuw, veel opties ƒ 21 950
Renault 21 GTS '86 nieuw
.
ƒ15950
Renault 25V6 Turbo Limosine, uniek m
Nederland, m 87, alle opties
ƒ 34 950
Seat Ibiza del Sol 1200 GL schuifdak, nieuw m'89
ƒ 14950
Saab 900 GLS, 4 drs, LPG, onderbouw, m'85
ƒ 13750
VW Golf Van Diesel, m 88
ƒ 16 750
VW Golf GTi '87 16 klepper, als nieuw
ƒ32950
VW Golf CL diesel m 87 3 drs
ƒ16 950
VW Golf GTi nieuw 3 5 '89 nu
ƒ 33 750
Volvo 240 GL '87 5 bak, stuurbekr etc
ƒ19 950
Volvo 240 DL '87 LPG 4 drs als nieuw
ƒ 19 950
Volvo 240 GLuxe stationcar, LPG, '85
ƒ 21 750
INRUIL EN FINANCIERING IN EIGEN BEHEER
WIJ GEVEN 3 TOT 12 MND SCHRIFTELIJKE GARANTIE

Open: maandag - donderdag 9.00-19.00 uur
vrijdag koopavond 9.00-21.00 uur
zaterdag 9.00-17.00 uur

Autobedrijf Lokhorst

T k VOLVO 240 VAN '83
100 000
km
ƒ7 500,- T k van dame Zastava, bj 83,
020-243057
APK gek tot 3/'90, Vrpr Hoofdweg 170 B, Zegveld (gem Woerden)
ƒ1950 Tel 075-156771
Volvo 480 ES rood Alle ace Bj
'86 2 j gar Schellmgwoude Zastava GTL 55 1100, 5-deurs
bj'8/'83, 39000 km, ƒ2000
BV, tel 020-323600
020-761915 na 19 uur
HEREN HANDELAREN OPGE- Koop- of VERKOOPPLAN
RUIM ƒ12800 VOORDEEL»
LETM Wegens enorm verkoop- NEN' Bel dan snel tel 023
VOLKSWAGEN PASSAT-DIESEL
"Avance Comfort"
succes hebben wij diverse 365206 Nationale Occasionlijn
goedkope goed rijdende auto5 deurs met 5 bak-model
1987 m diverse kleuren
mobielen ingeruild Allen APK Mercedes bus 508, ingericht
Apollo Trade Cars gek Tegen handelaarspnjzen als camper, met impenal, ra
NIEUWPRIJS
ƒ38550 35 APK GEKEURDE auto's, tot
ƒ25750 1986, ƒ 650 tot ƒ 8250 I n r . f m , biedt aan tax freecars, Merce- BIJ voorkeur alles m één koop men, '75 f4200 020-866776
NU VOOR
gar mog Den Brielstraat 18, des en Amerikaanse auto's Kom en doe uw voordeel bij
A POINT AMSTERDAM ZUIDOOST
A'dam, zijstraat Haarlemmer- rechtstreeks van fabriek Voor SEAT Autocentrum APC, 2e Nissan Cherry '80 ƒ 1500 +
De nieuwe naam van Autopon
Eend '81 ƒ 1500 + Renault 4 '81
weg bij molen Donderml 020-189753
Kollenbergweg 11, Bullewijk
Schmkelstr 18-28, A'dam
ƒ1700 Alle APK 020 115214
dagav
geopend
020844079
A'dam-Zuidoost Info 964 964
Auto's v a ƒ 3000 01725-72481 020-791144/711635
• „SHOWROOM ' verschijnt DELFICAMPER 2-4 pers Nw
APK klaar terwijl u wacht'
Nog meer Showroom-advertenties
huis aan huis m geheel
Ook zaterdags
en occ Gratis uitgebreid
Amsterdam en omgeving
AUTOTEST, 0206654129
mfooakket Tel 015-144097
op een volgende pagina
25% contant, resl 1224 mnd

telefoon 03489-868/853

Algemeen

Huurkoop

IEKMEDIA 16-17-27-30

DONDERDAG 1 JUNI 1989

Algemeen
)U Auto's geopend van
uur Elke auto wordt APKeurd en a la minute afgeleAlle auto's inkl. BTW en
ntie. Financiering of huurmogelijk v.a. ƒ 200. konr
Superaktieü! Bij inruil minijl ƒ 750 tot ƒ 2000 terug voor
oude auto. Ons adres:
Auto's, Elandsgracht 5hoek Prinsengracht 302Amsterdam-Centrum.
020-221469 of 020-221638.
;an Cherry diesel, '86, bl.
lall, 5-bak, ƒ9450. Toyota
Ha 1.3 DX, '87, antracietschuifd., ƒ14.950. Opel
iett 1.3 S, '86, zwart, 5-drs„
, ƒ 13.950. Honda Prelude
'83, 5-speed, nieuw
05 Honda Quintet, '83, 5schuifd., ƒ 5995. Renault 9
dway, '87, LPG, nieuwst.,
950. Mercedes 250 T staar, '80, autom., schuifd.
995. Austin Metro '84,
w met., 3-drs. ƒ 6.950. Mitshi Galant 1.6GL, '83 LPG
50. Mazda 626 1.6, GLX,
hback, '85, 5-drs., LPG,
950. VW Golf 1.6 CL'86 5
ed nieuw, ƒ15.950. Saab
Gl, '84, zwart, LPG-o.b.,
ƒ9.950. Peugeot 505
'83, 4-drs., LPG, ƒ5.995!!!
ubishi Gold Gl, '83, 3-drs.,
ƒ6.950!!! Citroen CX
iE Aut., '83, "zilvergrijs,
oOO. Mercedes 200 benz.,
stuurbekr., nieuw, ƒ 9.950!!!
san Micra DX, '88, 3-drs.,
v, ƒ 12.450. Fiat Ritmo Bercabriolet, '84, ƒ17.950.
da Prelude 1.8 EX, '84,
ifd., sportvlgn., ƒ 15.950.
-er 2300 S, '83,5-bak, 5-drs.,
75. VW Golf Diesel, '84, 3nieuw, ƒ9.950. VW Golf
CL Aut., '86, rood met., 1e
ƒ16.950. Mercedes 200
el, '93, blauw, ƒ12.950.
da 626 2.0'83, 4-drs., LPG,
95. Opel Kadett 1.6, diesel

stat.car '84, ƒ 8.450. Oldsmobile Starfire '81, kleine Amerikaan, ƒ4.450. Mitsubishi Lancer GLX Aut., '85, LPG 4-drs„
ƒ8.995. Renault Fuego GTX
'85, Sportvlgn., unieke st.,
ƒ 12.950. Ford Escort 1.1 Laser,
'86, zilvergrijs, 5-bak, ƒ 12.950.
Opel Ascona 2.0 S, '82, 4-drs.,
LPG, ƒ 5.450! Mitsubishi Galant
2.3 Turbo diesel, '82, 5-bak,
ƒ6.450. Lada 2107 de Luxe,
'86, LPG, kans, ƒ 5.975. Citroen
B X 1 4 R E '86, 5-drs., ƒ 11.950!
VW Golf de Luxe, '81, rood,
ƒ4.995. Volvo 343 DL, '83, 3drs., ƒ5.995. Toyota Carina
Diesel, '84, 5-bak, nieuw,
ƒ7.750. Mazda 626 Luxe, '84,
4-drs., LPG, ƒ 9.950. Opel Senator2.8S, '82, ƒ8.975!!! DatsunBluebird 1.8GL, '84, LPG,
ƒ7.450. Volvo 340 DL , '84, 5speed, LPG, ƒ 9.975. Ford Sierra 1.8 Laser, '87, metallic, LPG,
ƒ 16.950. VW Passat Van diesel
stationcar, '87,5-drs., ƒ 13.750!!
Rat Argenta 2000 inj. '84, LPG,
ƒ 5.995. Opel Ascona 1.6 S, '87,
4-drs., LPG ƒ15.750!! Skoda
105 Luxe, '86, ƒ5.975! BMW
318i Luxe, '83, ƒ9.995. BMW
316
Luxe,
'85,
4-drs.,
sportvlgn., ƒ 16.950 BMW 316
Luxe, '84, get. glas, rad./cass.,
kans, ƒ 13.950. BMW 323i Luxe,
'81, sportv., verl., uniek mooi,
ƒ10.950. BMW 520i Luxe '84,
ƒ12.950. VW Jetta LS, '83,
LPG, ƒ 6.995. Speciale aanbiedingen van de week: Citroen
Acadiane, '80, ƒ 975. Opel Ascona, '79, ƒ 1.500. Datsun Bluebird diesel, '82, ƒ1.950. Volvo
244 DL, '80, ƒ 2.995. Talbot Solara1.6GL, '82, LPG, ƒ1.975!!
Austin Allegro, '82, ƒ 1.250. En
nog zeer veel andere auto's.
Hadu Auto's Elandsgracht 5
t/m 13, hoek Prinsengracht
302-304, Amsterdam-C., 5 min.
van Centr. Station. Tel.: 020221469/221638.

GROOTSE
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Let op!. Purmerland 79a, tussen Purmerend en Landsmeer.
Tel. 02990-37825. Alle auto's
met nieuw APK. Hoge inruil.
Prima garantie.
Renault 5TL, '84 ƒ4950. Renault 5, m.'86 ƒ 8950. Escort XR
III, '82 ƒ 7950. Mitshubishi Colt
'85 ƒ6950. Kadett Caravan,
LPG, '82 ƒ4950. Kadett '81
ƒ3950. Escort '86 ƒ8950. CitroenBXTRD, '85 ƒ 8950. Lada
Niva Jeep, '82 ƒ 2950. Eend '85
2V6Carlton/4950. Lada 2105,
'82 ƒ 1950. Renault 5 TL, '82
ƒ2450. BMW 730, aut. '79
ƒ3950. Peugeot 504, '78 ƒ 950.
BMW 728i, '84 ƒ11950. Rat
Panda 45, '84 ƒ4950. Renault
18 TS '81 ƒ 1950. Ford Taunus
1,6, '82 ƒ 2950. Datsun Cherry
'80 ƒ 1950. Datsun Bleubird 2,0
GL, LPG, '85 ƒ8950. Kadett,
aut. '80 ƒ1950. Suzuki SG
100CX de L, ,81 ƒ 1950. Honda
Civic '78 ƒ950. Ascona 1,6 S,
'84 ƒ7950. Talbot '85 ƒ3950.
Talbot, aut.'81 ƒ 1950. VW Golf
Diesel '86 ƒ 12.950.

Maaral
off. BMW-Dealer
Telef. 072-624415/617844
Omroepgeluidswagen t.k.:
VW bus, '74, met nieuwe 1600
motor, 02903-3094.

CENTRUM AUTO'S b.a.: Ford
Scorpio 2.0 CL m. '87 met LPG,
5 versn. en ABS ƒ 19.500.
Nissan Bluebird 2.0 LX nw model '88 met LPG, stuurbekr.
etc. nieuwstaat ƒ 17.500.
Suzuki Carry bestelbusje '85,
grijs kent. met ramen ƒ5950.
Datsun Stanza 1.6 L, m. '84,
met LPG, 4 drs ƒ4900 VW
Passat CL diesel m. '87,1eeig.
80.000 km. ƒ15900. Peugeot
305 SR, m. '83, met elektr.
schuifdak ƒ4900. Ford Sierra
1.6 laser bj. '86, 1e eig. 30.000
km ƒ16.750. Honda Civic 1.3
Luxe, m. '87, 5 versn., radio
etc., ƒ 13.950. Citroen 2CV 6
Club, m. '85, nwe. APK, zeer
zuinig, ƒ4800. Mitsubishi Colt
GL, m. '87, 5 versn., nieuwstaat, ƒ 13.950. BMW 315, m.
'83, nwe. APK, ƒ 7500. Mitsubishi 5 Galant 1.6 GL, nw. model,
'85, met LPG, ƒ9950. Mitsubishi Sapporo 2000 GL, m. '82,
radio/cass., zeer mooi, ƒ4950.
Toyota Corolla 1.6 GL, nw. model '85, zeer compl. uitv.,
nieuwstaat!! ƒ10.950. Weekaanbiedingü Opel Senator 2.5
E, nw. model, '84, 1e eig.,
60.000 km., veel extra's,
ƒ 14.950. VW Golf C, bj. '86,
zeer sportief, spec. grille etc.,
ƒ15.950. Ford Taunus 1.6 L
Stationcar, m. '82, nwe. APK,
ƒ3500. Inruil: Opel Rekord 1.9,
m. '80,4 drs. ƒ 1900. Alle auto's
APK-gekeurd, inruil en fin.
mog. Westerstraat 103-105,
Amsterdam. 020-250096.
Donderd. koopav.

Bedrijfsautos
70 bestelauto's
en pers.busjes.
Gar. Rijsenhout, lid BOVAG,
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout, bij Aalsmeer, 0297724229. Ook gevraagd.
BURGER-TRUCKS Aalsmeer
Mercedes bedrijfswagens.
Inkoop/verkoop en onderd.
Tel. 02977-28660.
BURGER-TRUCKS Aalsmeer
Mercedes for sailes wanted
and spareparts: 02977-28660.

Klassiekers en
oldtimers
T.k. CITROEN DS 19, bj.'69,
i.z.g.st, APK, prijs ƒ4950.
Tel. 020-274883.
T.k. RENAULT 17 sportcoupe,
opknapper, 1974, vr.pr. ƒ 1500.
01721-9789.

Service en
reparatie

Autosloperijen

Rijscholen

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

Autosloopbedr Onne van de
Stadt, ink. v. sloop- en SCHADamco boottr. 5 m., 450 kg. DEWAGENS, verk. auto-onderlaadv., ƒ 675. Onderst, boottr. 4 delen. Rijshoutweg 4, Zaanm. + lier, ƒ 195 020-6625265. dam. Tel. 075-165272.

20 JAAR MICHEL
1e 10 echte autorijlessen
ƒ 25 PER LES
Korting op theorieboekjes
en theoriecursus op video.
Amsterdam
020-853683
Purmerend
02990- 40087
Zaandam
075-174996
Probeer maar eens het verschil
tussen 1 of 20 jaar ervaring!

APK: klaar terwijl u wacht!
NISSAN VAN NETTE BUS met
Ook zaterdags.
gr. kenteken en achterbank, op
AUTOTEST, 020-6654129.
LPG orig., 1e eig., eind '84,
49.000 km!! Spec. uitv., vr.pr POETSER HEEFT TIJD om uw
ƒ8750. APC 020-791144.
AUTORIJLES
auto als nieuw te maken v.a.
+
automaat
+
T.k. MERCEDES 407 D, gesl. ƒ75. Ook voor tectyleren en Schakel
VRACHTWAGEN. Dinsdagslaadb., klein rijbew. Bj. '81. APK inspuiten. Ophalen is evt.
avonds theorie. LEMSTRA,
mogelijk. Tel. 02526-75504.
8 '89. Tel. 02940-15110.
Weesp: 02940-12656 of 14797.

Accessoires en onderdelen
CARFIX groothandel gespecialiseerd in Franse onderdelen.
Nwe Hemweg 6 L, 020-880348.
Garage ROBE, gespec. in remmen en fricties, Comeniusstr.
455, 020-177388. Lid BOVAG.

MAZDA RUITEN voor zij en
achter .Voor alle types uit
voorraad leverbaar. Fa E, de
GRAAF, Koninginneweg 48,
Haarlem. Tel. 023-314275.

AUTOBANDENUITVERKOOP!
Grote sortering ONDERDELEN Vele maten voor lage prijzen!
van alle schade-auto's, alle Speciale aanbieding: 4x 195Nu jonge gebruikte courante
65-15, incl. balanceren, ƒ 200.
merken, alle bouwjaren.
Auto's tegen scherpe prijzen!
De Witlenkade 69, 020-846276.
Ravenstijn, 02502-5435.
Opel Vectra 1.8 S Sed .10-'88
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
LPG-INBOUW
nu
zéér
voorOpel Kadett 1.3 LS Sed. 6-'88
KEUZE UIT + 120 GESELEKTEERDE GEBRUIKTE
Klaar terwijl u wacht. Ruilstardelig
met
2
jaar
garantie,
ook
Ren. 19 GTS 1.7 kat. 5-d. 2-'89
AUTOMOBIELEN VAN DIVERSE MERKEN.
ters en dynamo's. Erkend
:
5-'88 Citroen HY, kampeerbus, 1978, rep. telef. 020-182163.
ANWB IS BIJ DIT FESTIVAL AANWEZIG EN BEPAALT Ren. 5 SL, rood
inbouwbedrijf van TBBS/TNO
Ren. Nevada GTS, opties . 4- APK 7/89, tel.: 02206-3192.
DE INRUILWAARDE VAN UW HUIDIGE AUTO.
autobeveili2 Voorspatborden, mercedes, goedgekeurde
'88
DEZE ZAL U ZEKER NIET TEGENVALLEN.
Valkenburtypen 114, b.j. '73, pr. n.o.e.t.k. gingssystemen.
Audi 80 1.8 S, grijs met.. 5-'88 T.k. v.a. ƒ 2400,-, 4x Volkswa- Tel.: 020-909073.
FESTIVALVOORDEEL:
gerstr. 134. Tel. 020-240748.
gen
Golf,
2x
Opel,
2x
Honda
Audi
90
2.3
E,
sportpakk.
1-'88
MINIMAAL KRIJGT U ƒ 1500,- INRUIL
VW Golf 1.3, jade met . 2-'88 Civic, 1x Datsun Cherry, lx
(Hij moet wel 3 mnd. op uw naam staan.).
Merc. 190 D, 5-bak, d.bl.. 1-'88 Ford Escort, 1x Subaru, 1x MitALLE AUTOMOBIELEN WORDEN GELEVERD
Volvo 480 ES, 40.000 km,.. 6- subishi Gold. Alle auto's met
MET 12 MND. GARANTIE.
ANSA RENT A CAR
APK. Tel.: 02521-12957.
TTE FINANCIERING. AFLEVERING MET ANWB-RAPPORT '86
De nieuwste autotypes voor
Daimler 3.6, d.bl. met.. .10-'87
V.a. ƒ150 p.m. 02979-11192 Een lage premie voor caravan- bedrijfsleven en partikulier.
** Autoveiling **
boot- autoverzekering. Tevens Alles Inklusief Tarief v.a.
alle verzekeringen/hypotheken ƒ70 p.d. (ex brandstof). Hobin het Olympisch Stadion Amsterdam. Reeds 28 jaar iedere Rat, Celica, Merc., Golf, Opel, bel of bezoek onze info-winkel- bemakade 6.020-6648252, Zuimaandag. Inbreng vanaf 09.00 Renault, Suzuki, Mini, Mazda, kantoor Ass. CELIE, Linden- derbad achter Rijksmuseum.
uur. Aanvang veiling 13.00 uur. Honda aut. BMW v.a. ƒ3000. laan 380, A'veen, 020-416607.
Zelftransport of verhuizen
Voor inlichtingen: 020-473004. 25% contant, geen bankinfo. GOEDKOPE AUTOVERZ. met
bel Kapper H. Bakker:
.termijnbet.
100%
autolening.
• „ SHOWROOM ", de nieuwe autorubriek voor Amsterdam
020-124047/152674.
Bel
of
bezoek
onze
infowinkel
en omgeving. Oplage 730.000 ex. Tel. 020-6658686.
De Rijpgracht 2, tel.
'e koop? Plaats een
• SHOWROOM", de nieuwe autoruoneK
020-846095, P.W.O. ass.
•SHOWROOM advertentie U
in Het Parool en Weekmedia.
„SHOWROOM" heeft
zult verbaasd staan over het
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving.
een oplage van 730.000 ex. resultaat.
Oplage 730.000 ex. Tel. 020-6658686

Autofinanciering
en verzekering

MEER DAN 65 JAAR
AUTO-ERVARING.
GARAGE ZWART BV.
TOVINCIALE WEG 188,
ZAANDAM,
075-123177.

Aanhangwagens/
(boot)trailers

' Huurkoop

Autoverhuur

AUTORIJSCHOOL ZEEMANS
Al meer dan 30 jaar uw adres
voor een gedegen rij-opleiding.
NU: Rooseveltlaan 213, A'dam.
Tel. 020-460699.

rc

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178/02907-6248.
CENTERPARTS
vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R.D.W.-vrijwaring. De hoogste prijs en geen
risico. Tel 107942 of 107946
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.

Auto's te koop
gevraagd

Motoren /scooters

H.D. Sportster 883. Bj.'86.
DE HOOGSTE PRIJS
Metall, blauw, vele acces.
elk merk auto a contant met
Weinig kilom. Als nieuw.
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.
Vr.
pr.
ƒ14.500.
Tel,
Gevraagd PEUGEOTS 504,
02518-57153/072-622363.
505, sloop of schade enz. AfScooter Lambretta 150LI, '63, stand geen bezw. 020-244255.
gerev. motor, nwe lak, i.z.g.st.
HOOGSTE PRIJS .
Vr.pr. ƒ1200, tel.:030-315861.
voor elk merk auto, a contant,
Te koop gevraagd ZIJSPAN met vrijwaringsbewijs, geen
voor Jawa motor 634, bouwj. sloopauto's. Tel. 02990-37825.
1977, max. ƒ 500. 02995-5080. INKOOP AUTO'S, ±ANWBTe koop SUZUKI GS450L pr., snelle af w. a contant m.
Chopper-toermotbr, bwjr 1986, vrijw.bew., def. geen bezw.
8800 km, zeer mooi, ƒ4250. Tel. 020-149352, ook 's av.
Tel. 02975-60032.
INKOOP/VERK. Den Brielstr.
• Bewijsnummers van een ge-18, A'dam, zijstr. Haarlemmerw. bij molen. 020-844079.
plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de advertentie kenbaar maakt. De kosten daarvoor bedragen ƒ 3,-

De nieuwe autorubriek
"SHOWROCM'zal wel heel
wat auto-adverteerders
uit hun tent lokken!

T.k. gevr. AUTO'S v.a. 1981,
kont. betaling met vrijwaring, ±
ANWB-pnjzen.
020-151488.
Joh. Huizingalaan 629, A'dam.

T.k. gevr. Toyota Carina, 4-drs,
• De advertentie-afdeling be- Hi-Ace, Nissan Urvan (ook diehoudt zich het recht voor ad- sel). Tel. 020-312567.
vertenties eventueel zonder
• Handelaar of particulier.
opgaaf van redenen te weigeUw auto(s) aanbieden in
ren. (Art. 16 regelen voor het „SHOWROOM" is dé manier.
advertentiewezen).
Tel. 020-6658686.

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag in
Het Parool
Daarnaast elke week m alle edities van Weekmedia. t w
Amsterdams Stadsblad, Buitenvelderlse Courant, Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer. Nieuwsblad Gaasperdam,
Nieuwsblad de Purmer, de Zaanse Gezinsbode, de Nieuwe
Weesper
Badhoevese/Slotense/Zwanenburgse/Hallwegse Courant,
Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant. De Ronde
Vener. Aalsmeerder Courant, Hoofddorps
Nieuwsblad/Venneper Nieuwsblad en Zandvoorts
Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en 20 00
uur Tel 020-6658686 Fax 020-665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan SHOWROOM.
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam Afgeven kan ook Het
Parool. Wibautstraat 131 of Rokm 110. Amsterdam
Of bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen,
Dorpsstraat 54-56, Purmerend. Weerwal 19, Uithoorn,
Stationsstraat 70, Weesp. Nieuwstraat 13, Zandvoort,
Gasthuisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die vóór
dinsdag 1600 uur of donderdag 2000 uur in ons bezit zijn.
worden de volgende dag reeds geplaatst Totale oplage
730 000 exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25,- '
Voor elke extra regel ƒ 1 1 , mm-pv
ƒ 567
mm-prijs met vignet ƒ 6,10
Alle prijzen zijn excl 6% BTW
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
" Tot 30 juni 1989 op deze prijzen 50% introductiekorting

.6

Voor f1250 staat uw auto in de SHOWROOM
De nieuwe autorubriek SHOWROOM is nauwelijks van start en is nu al heel succesvol. Logisch, want
SHOWROOM heeft een enorm bereik: uw advertentie komt niet alleen in Het Parool, maar óók in alle
nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. Met een oplage van maar liefst 730.000 exemplaren.
U loopt dus de kans dat ruim
Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande teksf, •
plaatsen in de autorubriek SHOWROOM:
*
1 miljoen mensen uw auto
(Geldig van 7 april t/m 30 juni
ni1989.)
1989.)
willen kopen. En dat voor
prijs
prys
excl. 6% incl. 6%
slechts f 12,50. Dus: vul de bon
ital regels
BTW
BTW
hier uw tekst
in en maak gebruik van deze Schrijf
1
1 letter per hokje.
2
aantrekkelijke aanbieding.
Cijfers, leestekens en
13,25
12,50

Introductie/voordeelbon

woordtussenruimten
tellen voor 1 letter.
Minstens drie regels
beschrijven.

3
4
5
6
7
8
9
10

1823,50
2934,50
4045,50
51-

19,08
24,91
30,74
36,57
42,40
48,23
54,06

Naam:
Adres:.
Postcode/Woonplaats:
Startdatum*:
Telefoonnummer:
Handtekening:
* Alleen een woensdag of een vrijdag invullen
Opsturen in een ongefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Antwoordnummer 2470,
1000 PA Amsterdam of afgeven: Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56;
Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 13; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.
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DONDERDAG 1 JUNI 1989

WEEKMEDIA 30

HONDENKAPSALON

RENE'S SNACKHOUSE

RENEE

WINKELCENTRUM
NIEUW NOORD

Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd in poedels en terriërs.
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

VANDAAG 1 JUNI
HEROPENEN WIJ ONZE VERNIEUWDE SNACKBAR
OPENINGS AANBIEDINGEN

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02607-12327

uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

DAKSERVICE
Gespec. in Garant Gum
daken 4 mm

45,- p.m2 gelegd.
Pannedaken timmer- en
metselwerk.

5 KROKETTEN HALEN 3 BETALEN
GEZINSPAK FRIET (5 pers.) ƒ 5,
Bij besteding van 15.GRATIS IJSTAART
IEDEREEN IS WEER ALS VANOUDS VAN HARTE WELKOM

RENÉ EN CHIQUITA

Tel. 02507-16551

Met een Micro komt
C RIS HARDENDOOD

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

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

telefoon: 023-385478

GEVRAAGD
STEENGRILL RESTAURANT

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

VAKANTIEKRACHTEN

29,50

Alles zoveel u wilt!!
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
Dagelijks
geopend van

17.00 uur.

:

M/V

l_

^
?|pf!«
... --- ,;=>-"-•-»«•*

Dinsdag en
woensdag gesloten.

Walra bad- en slaapkamermode
als het U gaat om

EEN LEUKE BIJVERDIENSTE
Als adviseuse van modieus linnengoed kunt U
minimaal drie dagdelen m.n. in de avonduren per week
zelfstandig en creatief bezig zijn.
Uw enige investering is aktiviteit en creativiteit.
Honorering op basis van provisie en omzetbonus.
Adressen van geïnteresseerde consumenten worden
ter beschikking gesteld.
Ook dames van 45 jaar en ouder worden verzocht te
reageren.
Bel vrijblijvend voor verdere info met Els Gortemuller.
04904-82128.

WALRA
Heerlijk om in huis te hebben.

Gevraagd

Raadhuisplein 2. Tel. 12404

BEGIN JE LOOPBAAN
MET DE BESTE BIJBAAN
De vakanties staan weer voor de deur. Lekker
doen waar je zin in hebt. Maar toch... elke
dag 24 uur niksen is ook niks. Daarom zoeken
velen met veel vrije dagen een bijbaantje. Wat
wordt het voor jou dit jaar? Bollen pellen of
vakken vullen bij de supermarkt. Een hele
lange week achter elkaar of alleen de zaterdagen. Waarom kies je niet voor een heel
praktische oplossing? Elke dag een uurtje om
wat bij te verdienen. En de rest van de dag vrij
zijn. Vakantiebezorger is.naar verhouding de
best betaalde bijbaan! En je hebt nog een gratis
krant ook. Wel de bon opsturen, want laat
niemand je voor zijn.

WAT VERWACHTEN WE VAN JE
- Je moet absoluut op tijd kunnen komen,
- de kranten correct bij de juiste adressen
bezorgen
- en tenminste 15 jaar oud zijn. /"^.
/

Prettige vakantie alvast.

BEZÖRGÉRSBÖN
VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE

+ GRATIS VERRASSING
Daar ga ik werk van maken.
Dit jaar kies ik voor een leuke vakantie met een
prima bijverdienste en veel vrije rijd.

WAT VERWACHT JE VAN ONS

Fa.
Kroonenberg

De Spar
Weekmedia

Kerkstraat 12. Zandvoort
Celsiusstraat 192. Zandvoort
Gasthuisplem 12. Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Haltestr. 9. Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22. Zandvoort

AKO

Kerkplein 3. Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31. Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17. Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2. Zandvoort

PERSCOMBINATIE
Perscombinatie is uitgeefster van drie grote kwaliteitskranten en een aantal weekbladen.
In de bezorging van de bladen wil Perscombinatie koploper zijn.
Stipte en correcte bezorging staat voorop. En daarbij hoort
een prima beloning.

TroUW

,l.ClLsL..,„,

HET PAROOL

Geef duidelijk je naam, leeftijd en periodes
waarin je wilt bezorgen aan.
En de voorkeur van ochtend/middagbezorging, of beide.
De bon kan zonder postzegel verstuurd worden. Behandeling in volgorde van binnenkomst.

Uiteraard een prompte reactie en een prima
beloning. Je wordt in ieder geval genoteerd en
ontvangt een bevestiging van de aanmelding.
Zodra er een wijk vrij is, kloppen we bij je aan.
Je krijgt dan de instructies en beginnen maar!
Zorg datje hoog op de lijst genoteerd staat,
zodat je eerder in aanmerking komt.

GRATÏS VERRASSING
Je eerste verdienste is er al: een fraaie verrassing. Die krijg je direct thuisgestuurd, tegelijk
met de bevestiging van de aanmelding. .

Mijn naam
Adres
Postcode
Plaats
Leeftijd
M/V
Telefoon
Beschikbaar in juni/juli/aug/sept
Van
tot
Voorkeur ochtend/middagbezorging/beide
Ik ontvang een bevestiging van de aanmelding en
een fraaie verrassing.
„--—-^
De bon - in een open envelop
inzenden naar Perscombinatie
Antwoordnummer 2403
1000 PA Amsterdam
(Geen postzegel nodig.)

o\ f
*T ^~

616.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 8 juni 1989

Los nummer ƒ 1.25

49e jaargang nummer 23

Oplage: 4.650

'Gemeente moet zich wel aan haar afspraken houden'

| Kinderen lopen
] voor kinderen
l

ZANDVOORT - Basisschoolleerlingen van de
groepen zeven en acht lopen zaterdagochtend voor
| een aantal gevangen zittenfj de leeftijdgenootjes in Irak.
fj De sponsorloop, die om
[j 11.00 uur op het sportveld
[l van de Gertenbach Mavo
p begint, wordt georganijj seerd door Amnesty Inter| national.

ZANDVOORT - Het bestuur
van Zandvoortmeeuwen is onder bepaalde voorwaarden bereid mee te werken aan een
verhuizing naar het binnenterrein van het circuit. Men staat
echter niet toe, dat al dit jaar
één van de voetbalvelden in gebruik wordt genomen voor woningbouw. Éérst wil men meer
duidelijkheid over de nieuwe
accommodatie. Het bestuur
houdt riu nog steviger vast aan
dit standpunt, omdat men zich
door de gemeente gepasseerd
voelt bij de uitwerking van de
plannen.

r

i] Zo'n driehonderd kinderen
fl worden al sinds 1985 om duistetf re redenen gevangen gehouden
g in het Irakse Sulaimaniya.
| Vooral naar hen gaat de aandacht uit tijdens de sponsorloop. Behalve dat er lopend geld
wordt opgehaald voor Amnesty,
krijgen de deelnemende kinderen een blanco kaart waarop zij
een tekening kunnen maken.
Deze wordt verstuurd naar Irak
om de regering van dat land te
stimuleren, de kinderen vrij te
Een trotse Bob de Vries met op de achtergrond het zwemparadijs van
laten.
Amnesty heeft alle Zandvoortse
leerlingen van de groepen zeven
. en acht al via hun onderwijzer
| benaderd, maar nog maar enke"" Ie tientallen kinderen hebben
toegezegd mee te doen. Wellicht
ZANDVOORT - De bouw van ning gebruik kunnen maken van de
zijn er kinderen die zich niet
fase I van het Vendpradopark verschillende ' zwemfaciliteiten,
waaronder dit 'Malibu Bad' en het
hebben opgegeven maar toch
zit er bijna op. Op dit moment 25-meter-bad
van de voormalige
mee willen lopen om zich door
wordt
de
laatste
hand
gelegd
Duinpan. Op vertoon van een spefamilie of kennissen, de 'sponaan
de
aankleding
van
het
luxe
ciaal pasje betalen ƒ7,50 of ƒ5,-, ressors', per rondje te laten betalen
vijf-sterren
bungalowpark. pectievelijk
voor volwassenen en
en zo geld in te zamelen. Zij -kunVoor komend weekend is de kinderen. Dit is de helft van het nornen zich nog aanmelden bij ArZandvoortse bevolking uitge- male tarief. De pasjes kunnen kojan de Boer, tel. 12572.
nodigd om een kijkje te komen mende zaterdag en zondag al besteld
De sponsorloop, waarvoor de
Gertenbach Mavo spontaan
nemen in het subtropisch worden aan de balie van het zwemhaar sportterrein ter beschikzwemparadijs. Dan kan men paradijs, én vanaf 23 juni dagelijks
de receptie van het bungalowking stelde, duurt tot ongeveer
ook al vast een kortingspasje bij
park. Men moet hiervoor wel een
half één. Voor limonade, krentebestellen.
pasfoto en een legitimatiebewijs
bollen en ijsjes wordt gezorgd
en aan het tekenen van de kaarAl was de beschikbare tijd krap, meenemen.
ten zit een prijsvraagje verbonvanaf de aanvang van de bouw is
men er altijd van uit gegaan dat de
den.
openingsdatum gehaald zou wor- Proefdraaien
Net als de zwemfaciliteiten zijn
den. Daarnaast werkte uiteraard
ook de zachte winter mee aan een ook de sauna, het stoombad en de
voorspoedig verloop van de werk- 'zonnehemels' voor de Zandvoorters
zaamheden. Receptie-manager Bob toegankelijk. Een en ander wordt op
de Vries toont zich dan ook een te- 23 juni voor hen opgengesteld, waarvreden mens. Vanaf vrijdag 23 juni mee meteen een weekje proefdraait.
ZANDVOORT- - Laagvliegende kan er al een week worden proefgeOok het geheel overdekte winkelvliegtuigen bieden soms veel specta- draaid, waarbij tevens de Zandvoort- centrum, met een supermarkt en kel, vaker nog veel overlast. Dat se bevolking wordt betrokken. Daar- rondom het centrale plein - een aanbleek vorige week overduidelijk.
na, op 30 juni, zullen de eerste offi- tal winkels met bijoux. cosmetica-,
Bij de Zandvoortse politie kwa- ciële gasten hun intrek in het park sport- en mode-arcikelen, alsmede
een kadoshop is voor de Zandvoortmen verschillende klachten binnen nemen.
Komend weekend, op zaterdag en se bevolking toegankelijk.
over geluidsoverlast, nadat in de
Zo ook de daar gevestigde pizzeavonduren enkele straaljagers van zondag 10 en 11 juni, kunnen de
de Nederlandse luchtmacht erg laag Zandvoortse ingezetenen een kijkje ria, het pannekoeken-restaurant, de
waren overgevlogen richting Noord- komen nemen in het nieuwe subtro- ijssalon en de automatenhal. Maar
wijk. De klachten zijn doorgespeeld pische zwembad. Tegen een ver- ook kan men gebruik maken van de
aan de luchtmachtstaf in Den Haag. laagd tarief zullen zij vanaf de ope- diverse sportfaciliteiten van het
park. In de multifunctionele sport hal bevinden zich maar liefst vier
tennis-, vier badminton- en twee
squashbanen. Zo ook een complete
fitness-ruimte met computergeZANDVOORT - Het bestuur maar deze nooit ontvangen hebben. stuurde apparatuur, een biljartzaalMen kan contact opnemen met de tje met verschillende soorten tafels,
van Casino-ZVM Handbal
van Casino-ZVM acht bowling- en vier kegel banen,
heeft onlangs een aantal negen penningmeester
mevr. D. v.d. Werff-v.d. een gezellige 'Time out' en een barjaar oude obligaties ontdekt, Handbal,
Kruisstraat 26 Zandvoori, tel. -grill.
die nooit zijn overgedragen Meije,
In het hoofdgebouw aan de Boule15525.

Overlast

ZVM Handbal vindt obligaties
aan de toenmalige geldschieters. Momenteel is men op
zoek naar een aantal van hen,
om de 'schulden' te kunnen
voldoen.

Vendorado.

ulijnen

vard Barnaart kan men plaatsne
men in het vierhonderd zitplaatsen
tellende 'panoramische' restaurant
of in de 'Zandvoort cocktailbar'. Een
wandeling over het 28 ha. grote terrein behoort eveneens tot de mogelijkheden. De hond mag mee, maar
moet dan wel goed aan de lijn gehouden worden.

Evenals de Zandvoortmeeuwen
velden biedt het terrein van de Pellikaanhal nog een van <~!:• laatste mogelijkhedcn biroc;. v.- get.^jer.te
voor premie-won i rigboüw. Da'ardoor
kwam tijdens het gesprek waarvoor
de bestuursleden van de Stichting
Sporthal Zandvoort waren uitgenodigd, het voorstel naar voren om ae
hal te laten vervangen door nieuwbouw op het binnenterrein van het
(huidige) circuit.
De heren namen het voorstel ter
kennisneming aan maar toonden
zich achteraf geschokt. Voorzitter
Brandse sprak dinsdagavond van
een 'overval'. Dat was tijdens een
extra vergadering van de commissies voor maatschappelijk welzijn
en publieke werken. "Wij zijn altijd
bereid te kijken naar het algemeen
belang", wilde hij voorlopig als enige
medewerking toezeggen.

Het verenigingsbestuur heeft een
aantal van hen kunnen achterhalen,
maar men vermoedt dat er nog meer
mensen zijn, die obligaties tegoed
hebben.

Melden ,
Omdat de vereniging graag haar
'schulden' aan de toenmalige geldschieters wil voldoen, verzoekt zij
hen zich te melden.
Het gaat om mensen die in het
bezit zijn van obligaties die nog niet
betaald zijn, plus degenen die geld
hebben gegeven voor obligaties,

Waterstanden
Datum
8
9
10
11
12
13
14
15
16

jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun

HW

07.16
08.10
09.06
09.55
10.50
11.55

00.24
01.24
02.15

LW HW LW

02.56
03.40
04.25
05.04
06.05
06.45
07.44
08.50
09.34

19.5015.35
20.40 16.25
21.26 17.04

22.25 17.55
23.20 19.00
~.-- 19.55

12.54 20.44

13.55 21.34

14.39 22.35

Maanstanden:
Zondag 11 juni EK 08.59 uur
Doodtij 12 juni 23.20 u. NAP+50cm

Penningmeester Brugman raadde
sloop en nieuwbouw ten zeerste af,
omd'at een nieuwe sporthal tussen
tiö twee en drie miljoen gulden gaat,
koslen. Hij vroeg ?.ïch af hoe daarbij
de tarieven laag gehouden zouden
kunnen worden. Sloop van de hal is
volgens hem pure kapitaal vernietiging, die in Zandvoort niet op zijn
plaats is.
Ook volgens de heer ïCorver, samen met Fekke Boukes initiatiefnemer tot de stichting van de hal, is het
onverstandig een dergelijke nieuwe
investering te doen, omdat de lasten
te hoog worden.

Onaanvaardbaar
Het voorstel van de gemeente
heeft vooral bij hem een gevoelige
snaar geraakt.
Daarnaast klaagde hij er over dat

Na bestuurswisseling heeft EMMnu ook een nieuwe directeur

heeft geen zin', dan stel ik daartegenover: 'Als je niets zegt, wordt er
ook niets gedaan'. Directie en bestuur hebben in ieder geval wel de
intentie om er wat aan te doen".
Daarbij wijst hij op het belang van
openheid tussen leden en werkorganisatie. En: "De directeur moet aanspreekbaar zijn". Dat kan zowel telefonisch, 'want daar moet je ruimte
voor houden', als op het spreekuur,
elke eerste dinsdag van de maand.
Belangrijke taken van Teunis zijn
uiteraard de coördinatie en leiding
van de werkorganisatie.Daarnaast
ondersteunt hij de diverse commissies die vanuit het ledenbestand 'gevoed' worden. Zo is er de statutencommissie, druk bezig met het aanpassen van de verouderde statuten.
Het werk is bijna af en moet dan
goedgekeurd worden door de Nutionale Woningraad en het ministerie.

derd. Nadat vorig jaar eerst
een nieuw bestuur werd aangesteld, inclusief een nieuwe
voorzitter, heeft de woningbouwvereniging nu sinds l mei
ook een nieuwe directeur. Het
is de zesendertig)"arige ir. G.J.
Teunis, die hiervóór werkzaam was bij de gemeente
Zwolle. Hoogstwaarschijnlijk
is ook hij vanavond present op
de
ledenvergadering
van
EMM.

Afgaand op zijn ervaring lijkt het
dat EMM met het aantrekken van
Gerrit Teunis een schot in de roos
heeft gedaan. Na de Technische Hogeschool in Delft was hij de laatste
jaren in dienst van de Gemeente
Zwolle, eerst als beleidsmedewerker, later als hoofd van de afdeling
Bouwen en Wonen. Na een reorganisatie, door hem zelf sterk gestimuleerd, omvatte zijn functie van alles
wat met woningbouw te maken had.
Daaronder vielen woningtoewijzing,
bouw- en woningtoezicht, planning
en toezicht, subsidies eri monumentenzorg.
"Er komt een heleboel op mij af,
maar dat vind ik wel leuk", zo kijkt
Teunis terug op de eerste weken van
zijn nieuwe aanstelling. Hij ziet zichzelf het liefst als onderdeel van de
organisatie, ook als er naar zijn taken gevraagd wordt. "Het is van belang als werkorganisatie het bestuur
te ondersteunen en te voorzien van
materiaal op grond waarvan de juiste beslissingen genomen kunnen
worden. Bovendien moeten wij uitvoeren wat er op de ledenvergadering is besloten".
Naar de EMM-leden zelf moet er
een goede serviceverlening zijn, aldus Teunis. Zij dienen als 'klanten'
te worden behandeld. "Maar dat betekent niet dat je iedereen altijd gelijk hoeft te geven. Het belangrijkste
is dat je geen flauwekul verkoopt en

eeuwig zonde zijn als dat verloren
zou gaan. Maar we willen de woningbouw niet blokkeren". Daarom ver
zoclu hij liet college, nogmaals uit te
zien naar andere locaties.
Vervolg op pagina ;'

Afspraken
De vereniging werd later geconfrontecrd met een gemeentelijk
schrijven waarin men uitging van
drie velden. "Laten we ons aan de
afspraken houden", drong Jongbloed dinsdagavond bij de wethouders Termes en Van Caspel dan ook
aan.

© De Zandvoortse Operette Vereniging kan te; vreden terugzien op de
j-Hongaarse Bruiloft. Pag. 3

© De spanning bij hei
Het bestuur van Zandvoortmeeu- 'ZVM-toernooi is a! bijna
wen heeft de grootste moeite met •om te snijden.
Pag. 5
een verhuizing, al wordt over de taebouwing van de sportvelden al jaren :
gedacht.
© Met een'haptonomische
invalshoek' kijk je
Deze is uiteindelijk ook opgenoverder
dan de fysieke
men in het plan dorpsvernieuwing,
Pag. 7
waarover de gemeenteraad zich ',j klacht.
deze maand uitspreekt. "Ons comDaarnaast verwacht men dat het plex .behoort tot de mooiste in Ne- \ ® De Zandvoortse brandnieuwe complex, op het tainnenter- derland", aldus Jongbloed. "Het zou ï; weer heeft een tijdelijke
i! oplossing gevonden om
r| op drukke dagen te kunfjnen uitrukken.
Pag. 7

ZANDVOORT - Het bestuur van de Stichting Sporthal Zandvoort voelt zich 'overvallen' door de gemeente. Tijdens het
gesprek 'over de centrale verwarming', waarvoor men was uitgenodigd, kwam het voorstel naar voren de Pellikaanhal te slopen.
De hal zou moeten wijken voor woningbouw.

Halverwege het jaar 1980 gaf de
handbalvereniging
Zandvoort-Meeuwen een aantal obligaties uit,
om de bouw van het clubhuis op het
ZANDVOORT - Bij Eenbinnencircuit-terrein te kunnen fi- dracht Maakt Macht is afgelonancieien.
pen jaar behoorlijk wat veranJaarlijks werden obligaties uitgeloot, die daarmee in aanmerking
kwamen voor uitbetaling. Bij controle van de boeken en bij gesprekken met een aantal leden is echter
gebleken, dat sommige mensen wel
geld hebben betaald maar nooit hun
waardepapieren hebben ontvangen.

Het uitblijven van nader overleg
en de onduidelijkheid over wat zij
voor het inleveren van het huidige
complex terugkrijgen, heeft geleid
tot een hardere opstelling van het
bestuur van Zandvoortmeeuwen.
"Wij staan niet toe dat u in 1989 een
veld gaat bebouwen", verklaarde
voorzitter Jongbloed dinsdagavond,
tijdens een extra ingelaste cominissievergadering publieke werken/maatschappelijk welzijn. De vereniging heeft het huidige aantal velden
hard nodig.

rein van het huidige circuit, nooit in
1990 klaar kan zijn. Bovendien bestaan er voor het verenigingsbcstuur teveel onduidelijkheden om in
die stadium al accoord te gaan met
de verhuizing. Voor wat betreft het
nieuwe complex beloofde de gemeente tijdens een eerste gesprek,
'een Walhalla', aldus Jongbloed.
Ook al zouden er maar vier velden
komen in plaats van vijf. Nieuw
overleg bleef volgens hem uit.

de sportraad, waarvan hij deel uitmaakt, niet of nauwelijks betrokken
worden bij het maken van dergelijke
plannen.
Voor het college is het financiële
aspect van ondergeschikt belang, zo
liet wethouder Van Caspel weten.
"Van primair belang is, dat er eenentwintig woningen gebouwd kunnen
worden". Het CD/- tilt echter wel
zv.'anr aan hut financiële gedeelte.
Voor deze i'ractk- is verplaatsing van
de sporthal 'eigenlijk onaanvaardbaar', aldus Marijke Paap. Mede omdat de sporthal daar prima staat,
midden in de woonwijk. Een situatie
die alleen maar verbetert als er binnenkort nóg meer woningen worden
gebouwd.
Er nu al vanuit gaan dat de sporthal wordt verplaatst naar het circuitterrein gaat GBZ-fractievoorzitter Jan Jongsrna te ver. Hij wees
daarbij op het aantal mensen dat in
het verleden het initiatief heeft genomen tot de stichting van de hal en
zich daaraan gebonden voelt. "Dat
wil zeggen een stukje gemeenschapszin, waardoor wij een van de
best georganiseerde en goedkoopste
sportvoorzieningen hebben, die nog
steeds actueel is". Volgens hem is
juist voor deze plek gekozen, omdat
die zo goed was. Hij wees er bovendien op dat de hal nog een heel laag
uurtarief heeft, iets dat bij een nieuwe investering niet of nauwelijks te
realiseren lijkt. Jongsma drong er
dan ook op aan, de kwestie nog eens
goed te bezien.

H © Bep Sturrn-van den
B Bergh verdwijnt dit najaar
\ uit Zandvoorts gezichtil veld.
Pag. 9
'

Knjj rt
de Blauwe V. lai
ZANDVOORT - Het zwemwater voor de kust van Zandvoort is zeer goed. Daarom ontvangt deze gemeente, samen
met Noordwijk, op 1-ï juni de
'Blauwe Vlag'.
Verschillende onderzoeken, waaronder tests van Rijkswaterstaat,
hebben in de maand mei uitgewezen
dat het water voor de Zandvoortse
kust behoorlijk schoon is. Omdat
ook het strand goed onderhouden
was, besloot de Foundation for Environmental Education in Europc
aan. deze gemeente, evenals aan
Noordwijk. de Blauwe Vlag uit te
reiken. Bij die beslissing speelt mee,
dat de gemeenten ook aan milieuvoorlichting doen. Tijdens het hoogseizoen wordt de situatie opnieuw
bekeken. Als dan niet'meer aar. de
voorwaarden wordt voldaan, moet
de Blauv/e Vlag weer worden ingeleverd. Ket zwemwater voor Zandvoort wordt ook 'goed' genoemd in
een zwemkaart var. de provincie
Noord-Holland. Hiervoor werd het
onderzocht door Centrilab uit Soest,
dat zich vooral richtte op de • meest
gevaarlijke - bacteriologische vervuiling.

Een Zandvoorts ondernemersechtpaar is eindelijk, na moer dan Uvee
jaar, weer op zijn pootjes terecht gekomen. Jan en Mia Paap hebben eer.
schitterend nieuw onderkomen voor hun bedrij'. De' heefi een !oepa??elijke naam gekregen, zo is elders in dit blad te iezen Want eer. naam
moe.t nu eenmaal de lading dekken. Dat geld' uüoraaid ook -/oor een
krant. Zandvoorts niet voor niets 'Nieuwsblad' aus, niet elke week hoi
dagelijks nieuws. Ook over de plaatselijke ondernemeis. Wilt u daarvan
op de hoogte blijven, neem dan een abonnement. Vele
voor.

Beleid

Na een nieuwe bestuursvoorzitter, Marijke Brune, heeft EMM nu met
Gerrit Teunis ook een nieuwe directeur.
Foto- Beitoti

dat het antwoord duidelijk is. Sommige dingen kunnen gewoon niet en
met smoesjes schiet je dan weinig
op. Het zou bijvoorbeeld fijn zijn als
je iedereen een mooie goedkope woning kon geven, maar dat kan nu
eenmaal niet. Daarnaast ben ook ik.
net als iedereen, natuurlijk niet onfeilbaar. In alle gevallen is het 't beste, gewoon eerlijk te zijn".

tussen leden, bestuur en werkorganisatie nogal eens verstoord geweest, waardoor tal van zaken een
achterstand hebben opgelopen. "We
zitten redelijk op de rit", zegt bestuursvoorzitter Marijke Brune
daarover. "De afhandeling van die
zaken is al een behoorlijk eind gevorderd, al is nog niet alles rond".
Gerrit Teunis wil dit proces stimuleren en met enthousiasme op gang
te houden. Hij dringt erop aan, dat
Aanspreekbaar
de leden hun wensen wel uiten. "Als
In het verleden zijn de contacten men denkt: 'Zeggen of schrijven

Daarnaast is er de beleidscommissie, die naar verwachting in het najaar met een concept beleidsnota
komt, ten aanzien van diverse theina's, zoals woonruimteverdeling.
Wat dat laatste betreft ligt het in de
bedoeling dat gemeente en EMM dezelfde regels gaan hanteren.
Ten slotte is er de Geschillen-/klachtencommissie, die adviseert
aan het bestuur. Voor huurders
moet dit een extra mogelijkheid zijn
om hun gevoel van onvrede kwijt te
raken. Hier kunnen zij alsnog de zekerheid krijgen, dat zij serieus worden behandeld. Waarschijnlijk
wordt vanavond een concept-reglement voor deze commissie gepresenteerd.
Voor Teunis moet het aangenaam
zijn dat een aantal leden zich zo
sterk wil inzetten. Want voor zover
het EMM aangaat, gaat het volgens
hem 'niet alleen om de zaak draaiende te houden, maar ook actief bezig
te zijn', daarmee duidend op het verder blijven ontwikkelen van de wonimjbouwvereniaing.
JOAN KURPERSHOEK

Naam:.

Adres:.
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon:

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ

* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.

Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel

zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.

DONDERDAG 8 JUNI 1989

WEEKMEDIA30

FAMILIEBERICHTEN

RONALD KONING
en
ALEXANDRA DIEPENDAAL
g;un trouwen op vrijdag 9 juni om H.00 uur in het genn'ditehuis van Zandvoort.
(Jus adres blijft:
fichelmeesterlaan -1-1
801-l LC Zwolle.

Aanbieding!
Melka regenjas
van 298,- voor 1983in marine en ecru

m

Ongelooflijk maar waar, onze lieve moeder en oma
\\ irdt 1-1 juni

80 jaar
mevrouw N. Visser-Keur
,It kinderen
Jan en Marquerite
Pieter en Rolanda
Je kleinkinderen
Marie-Therese en Ben
Francoise en Chantal
•\gnethastraat l
Zc.nd\oort

KERKSTRAAT 20

023-315855

ZANDVOORT

? ASSOCIATIE UnVAARTVERZORGING
Zijl weg 183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT)
bpbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

&Ë

T.Z.B. Softbal

LANDELIJK ERKEND GAS- EN WATERFITTER
Een /mis zo .«root.
co \\crcld\vijd.
Hij heeft voor iedereen
een p/aut.s bereid.
A. H. Schols-Bos
Op dinsdag 6 juni 1989 is van ons heengegaan
onze lieve vader en opa

vraagt

jeugd softbal leden
leeftijd 6-16 jaar

• CENTRALE VERWARMING
• COMPLETE
• ZELFBOUWPAKKETTEN MET
BADKAMERINRICHTING
TECHNISCHE BEGELEIDING
• DAK EN ZINKWERK
o ELEKTRO- EN KOELTECHNIEK « ONDERDELENVERKOOP
• VLOERVERWARMING
• ENERGIEZUINIGE APP

Maarten Schols
weduwnaar van A. H. Bos
in de leeftijd van 81 jaar.
Ank en Kees van Varik-Schols
Katinka en Earl
Peter
Maarten en Irene Schols-de Vries
Guido
Kim
Nick en Emmy Schols-van Brero
Sandy
Marian
Zandvoort. Burg. Nawijnlaan 17
Correspondentieadres: M. A. H. Schols
Kerkakkers 69, 1852 GC Heiloo
Vader is overgebracht naar Uitvaartcentrum
Kennemerland, Heren weg 180 te Heemstede, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
9 juni om 11.00 uur in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
der ontvangkamers.

Inl. Bob Schmidt,
tel. 17935
of O. E. v.d. Hoek,
tel. 16271.

RIJKSSTRAATWEG 244 - HAARLEM-NOORD

Kapvergunningen

Nic. BeetslaanU

1987 Chateau Tour de Capet
St Emflion Grand-Cru
Mise du Chateau
Op vaderdag geef je niet zomaar
'n fles wijn. Daarom kozen wij
vooreen schitterende Grand Cru
Saint Emilion. Als vader van
behalve van wanten ook van
wijnen weet, is hij daar zeker mee
in zijn schik. Deze volle, njpe
klassewijn is heerlijk zacht van
smaak en speciaal voor vaderdag
hebben wij er ook een zacht
prijsje van gemaakt.
Kost een fles elders 16,95, bij
Impodra betaalt u normaal 12,95.
En omdat het
vaderdag is
tijdelijk slechts

Inlichtingen:
tel. 1 21 64
Fa. WATERDRINKER - GASTHUISPLEIN

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

-

4 populieren

Verleende bouwvergunningen
18B89 Wijzigen van de hoofd entree - Burg. Nawijnlaan 1
62B89 Plaatsen van een dakkapel - de Wittstraat 11

De eerstkomende veiling is vastgesteld op woensdag 28 juni a.s.
fêETTE GOEDEREN KUNNEN ?UOG
WORDE® INGEBRACHT OF
AFGEHAALD

Jan en Mia

Hinderwetvergunning
Burgemeesteren wethouders van Zandvoort maken, gelet op artikel 12 en 29,
eerste lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend dat op 28
april 1989 bij hen is ingekomen een aanvraag van
P. J. Galstaun te Zandvoort, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor
het oprichten en inwerking hebben van een afhaalrestaurant gelegen aan de
Passage 6 te Zandvoort.
Zij zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de
omgeving te ondervangen, de vergunning te verlenen.
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere op de aanvraag betrekking
hebbende stukken liggen van 9 juni 1989 tot 9 juli 1989 voor een ieder ter inzage
ter gemeentesecretarie, afd. algemene zaken, Swaluëstraat 2 te Zandvoort op
werkdagen van 09.00 - 12.00 uur, alwaar desgewenst een mondelinge
toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34 te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 -14.00 uur.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons
college worden ingediend. Desgewenst kan degene, die een bezwaarschrift
indient, verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een
ingekomen bezwaarschrift zal bij de stukken ter inzage worden gelegd.
Indien daarom wordt verzocht, kunnen tot één week voor bovengenoemde
datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisselmg over de aanvraag tussen het
bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op het volgende:
degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven en
de belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest, kunnen naar aanleiding van de beschikking beroep instellen bij de
afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.

Burgemeester en wethouders hebben kapvergunning verleend voor het kappen van
een boom op onderstaand perceel.
Zij die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2042 AA Zandvoort.

ADVERTENTIES

Voor de vele blijken van
belangstelling bij de opening
van onze nieuwe zaak, de velen
bloemen, planten en
geschenken die wij mochten
ontvangen (ook reeds voor de
officiële opening) willen wij u
hartelijk danken.
Het was geweldig.

' Winkelsluitingsverordening 1989'
Bij raadsbesluit van 28 maart 1989 no. 10, is de vastgestelde 'Winkelsluitmgsverordenmg 1989' voor een ieder, gedurende drie maanden, op de gemeentesecretarie ter lezing is gelegd.
De verordening is voorzover nodig overeenkomstig het bepaalde in de
Winkelsluitingswet, goedgekeurd door de Staatssecretaris van Economische
Zaken bij besluit van 16 mei 1989 no. DMO/DCM/AM/89031747. Zij treedt in
werking met ingang van de dag volgende op die van de afkondiging.

Zij diemenendooreen vergunning rechtstreeks in hun belang tezijn getroffen, kunnen op
grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Bouwplannen
Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort is voornemens
met toepassing van artikel 19 van de wet op de Ruimtelijke Ordening
bouwvergunning te verlenen voor:
- oprichten showroom met 8 maisonettes op het perceel Flemingstraat 100.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 9 juni 1989 gedurende veertien
dagen op de afdeling Ruimtelijke Ordening voor een ieder ter inzage (geopend
maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur).
Gedurende de termijn van de ter inzage ligging, kan een ieder bij burgemeester
en wethouders schriftelijk bezwaar tegen het bouwplan indienen'.
Voorbereidingsbesluiten

998

De burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22 lid 2 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis dat de gemeenteraad bij besluiten
van 30 mei 1989 op grond van artikel 21 van deze wet heeft verklaard, dat voor de
percelen:
a. Flemingstraat 100
b. Dr. C.A. Gerkestraat 51 zw.
bestemmingsplannen worden voorbereid.
Genoemde besluiten liggen met bijbehorende tekeningen, waarop met rode
omlijning voormelde percelen zijn aangegeven, voor een ieder ter inzage op de
afdeling Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 4 (geopend maandag tot en met
vrijdag van 09.00-12.00 uur).

Maximaal l doos per klant (12 flessen).

8 juni 1989

98
45
95
95
95
95
95
18
18
26
30
19
S3
4S
lö«
IOi
&/tPe
^\fm
S Jfm
mfJm
!•/•
Spaar Impodra jubileum

'. geschenken.

1,00 üter 1.00 üter 0,70 üter 0,75 üter 0.70 üter 0,70 üter
0,70 üter
Jonge
Jonge
Asbach Drambule Aquavtt Cognac
Cognac
Bols Hooghoudt Uralt
Aalborg Courvolsler Courvolsler
(export)
-t * *
V.S.O.P.

CHRIS HARDENDOOD

V.O.C. Jonge Korenwijn
1,00 Uter

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

telefoon: 023-385478

Boomsma
Fransche Gebrande wijn
0,70 Uter

GVebea/kozijnentechniek

Pollen
Bessenjenever,
Kersenbrandewijn
1,00 Uter
Qaustftaler
Oranjeboom
Alcoholarm 3j£ Spaar voor
Wer
gratis camera
6
flesjes
en filmrolletjes

Modelwoning en administratie:

KIEVITSLAAN 67 - VINKEVEEN 02972-2150/2170
Geopend: 900-17.00 uur. Zaterdag en 's avonds volgens afspraak

RAMEN, DEUREN,
KOZIJNEN EN SERRES
IN KUNSTSTOF

95 3795 7-8 95 1798 A98

>.

«?/•

£.s •

Kt*

0.75 üter
0.70 Lter
0.75 üter
0.75 Uter 0,70 Uter 0,70 üter
Codomlu Sandeman Glenfiddlch
Wild Teacher** Stewarts
Brut/
Sheny
Malt
Turkey
Scotch
Scotch
Semi-Seco
Whisky
Bourbon Whisky Whisky
Gratis
Whlskey
coplta glas

~••

0,75 üter
Chateau
Gravat
Bergerac
Rood/Wit

BIJPASSENDE HORREN
VERKRIJGBAAR

VERKOOP/MONTAGE
KUNSTSTOF
DAKGOOTBEKLEDING
Ramen en deuren zijn vervaardigd
van
Thyssen-kunststofprofïelen.
Thyssen Plastik KG Munchen is 's
werelds grootste producent van
Hard-PVC-profielen en op dit terrein toonaangevend in kwaliteit en
vorm.
Aan aannemer en particulier rechtstreeks af
fabriek. Dus... betaalbare prijzen voor een
kwaliteitsprodukt! Montage geschiedt door
in de fabriek getrainde monteurs! U krijgt 10
jaar garantie op de konstruktie van de
puien, plaatsing en het meegeleverde isolatieqlas.

Amstel 1870.
Luxe
geschenkdoos

, 13*

Bergerac Blanc Sec
Liter 3 f8

VOORJAARS-AKTIE
10% KORTING op het materiaal

Tappenj alleen indien
* achter het adres vermeld is

Geldig van Sjun, t/m 21 jun, ,989

WIJNEN/BIEREN/DRANKEN/DRANKJES

ZANDVOORT Kerkstraat 12A, tel 02507-12532. voorheen Wijnhandel van Beursen

Voor informatie: onderstaande bon in ongefrankeerde envelop aan antwoordnummer 5580, 3600 ZP Vinkeveen.
Naam:
Adres:
PC en woonpl.:
Telefoon:
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Hoe goed kent u Zandvoort?

ZANDVOORT - De uitvoeringen van de Zandvoortse Operette
Vereniging van de 'Hongaarse bruiloft', afgelopen donderdag en
vrijdag in de Stadsschouwburg te Haarlem, zijn een eclatant
succes geworden. Voor een nagenoeg uitverkocht huis werd
deze avonden weer eens getoond, dat bij deze vereniging het
talent nog ruimschoots aanwezig is.

se*
Deze kunt u wederom uw kennis
van straatjes en geveltjes van Zandvoort testen. De fotograaf kwam dit
alleraardigste geveltje tegen In één
van de drukste straten van Zantlvoort. Oplossingen dienen uiterlijk
maandag 19 juni ingeleverd te worden bij het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein
12. Onder de inzenders van een goede
oplossing worden drie Parker fijnschrijvers verloot.
Op de vorige aflevering kwamen
vele goede reacties binnen. Het achter het groen verborgen sprookjesachtige huisje, met de ouderwetse
raamluiken, staat in de Poststraat.
De Parkerpennen gaan dit keer naar
de heer J. de Bree, Brederodestraat
15/3; J. Kraayenoord, Burg. Beeckmanstraat 28; en de fam. D. Stobbelaar, Bilderdijkstraat 8.

Af

4,4.'

'V,,

\

'Bouw op ZVM-terrein dit jaar niet nodig'
Vervolg van pagina l
Volgens Van Caspel zijn er geen
alternatieven. Om de woningbouw
wel te kunnen continueren heeft hij
de vereniging, die tot 1994 op de velden aanspraak kan blijven maken,
verzocht nog dit jaar hiervoor één
veld beschikbaar te stellen.
PvdA-fractievoorzitter
Bloeme
drong er bij de wethouders op aan,
voldoende tijd te nemen om duidelijkheid te scheppen, en zodoende
achterdocht tegen te gaan. Volgens
hem is het niet noodzakelijk dit jaar
al op de velden te gaan bouwen, omdat er voldoende premie-C en -koopcontingenten voorhanden zullen

zijn. Hij stelde dan ook voor de
bouw uit te stellen tot het najaar van
1990. "Ik denk dat er in die tijd een
beeld ontstaat waarmee iedereen accoord kan gaan, want de intentie is
bij alle partijen aanwezig".

Stuk
Volgens Jongsma (GBZ) moet er
binnen de commissies nog gediscussieerd kunnen worden over mogelijke alternatieven en over de vraag of
alle velden wel bebouwd moeten
worden. In plaats -van 'te hard hollen' kan er beter een pas op de plaats
gemaakt worden, aldus Jongsma.
"Dan maak je misschien minder

j Weekenddiensten
Weekend: 10/11 juni 1989
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Regionale):
023-334323/363476.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord:
tel. 19507, Ad Scipio Blüme. Huisartsenpraktijk G.J.J. Mol/P.C.F. Paardekoper: Voor dienstdoende arts
bellen: tel. 15600/15091. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flieringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige:
Mevrouw
Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en

hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand
voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
Taxi: tel. 12600.

j Kerkdiensten
Weekend: 10/11 juni 1989

Haarlem
Roomskatholieke Kerk:
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Vrijdag 10.00 uur: E.V.
Zondag 10.00 uur:
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met samenGemeensch. Ger./Herv. dienst in Ge- zang, J. v.d. Meer
reformeerde Kerk, ds. J.A. van Leeu- Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. koor,
H. Kaandorp
wen
Kinderwoorddienst
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Gemeensch. Ger- Kerk v.d.Nazarener,
./Herv. dienst in Gereformeerde Zijlweg 218, Haarlem:
Kerk, ds. J.A. van Leeuwen
Zondag 10.30 uur: geen opg.
19.00 uur: geen opg.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Jehova's Getuigen:
NPB:
Zondag 10.30 uur: ds. J.C. Beekhuis, Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur.

Hersenschudding

balwedstrijd tussen de Zandvoortse
Hockey Club en Opel Nicols uit
denken een stapje dichterbij
Heemstede raakte één van de spe- te "Wij
zijn", aldus een medewerker van
lers uit Heemstede gewond.
projectontwikkelaar
Planconsult.
periode, na de presentatie
Hij werd zo hard door een rondsui- Afgelopen
jaar van het bouwplan in de
zende bal op het hoofd geraakt, dat vorig
Publieke Werken, heeft
hij met een hersenschudding in de commissie
men diverse mogelijkheden onderMarisstichting moest worden opge- zocht.
Men verwacht nu binnenkort
nomen.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

Geboren:
Hein, zoon van: Schrama, Johannes
Rutgerus Hendrikus en Belder, Wilma
Daniëlle, dochter van: Van der
Voort, Laurentius Petrus Cornelis
en Kraaijenoord, Therese
Jeroen, zoon van: Van Rijn, Harrie
en Van Gestel, Cornelia Gerarda
Henrica
Overleden:
Timmerman, Obe, oud 82 jaar

Krieger als Janka de burgemeestersdochter schoot met haar acteerprestaties iets te kort. Vooral in de liefdesscene kwam zij niet helemaal geloofwaardig over. Maar ja, met je
man als dirigent 'face to face' in de
orkestbak is het blijkbaar geen geringe opgave. Een euvel dat echter
ruimschoots werd goedgemaakt
door het formidabele stemgeluid
met het uitzonderlijke timbre dat
deze sopraan wist voort te brengen.
Mooi zijn, kunnen acteren, dansen
en zingen zijn gaven die slechts zelden in een persoon vertegenwoordigd zijn. Als soubrette vertegenwoordigt de mezzo-sopraan Mirjam
van Looij wel deze vier componenten. Als het wat nuftige boerenmeisje Etelka wist deze ras-artieste het
enthousiaste publiek zeer te boeien.
Maar ook Astrid Kraayenoord bleek
voor de toeschouwer een ware openbaring.

Opvallend

Een rol kun je spelen, een personage op het toneel kun je ook zijn.
Routinier
Dit laatste nu verkoos deze soliste in
De routenier Jan van der werff in haar rol als keizerin Maria Theresia.
de rol van burgemeester gaf weer Opvallend hierbij was haar duidelijblijk van zijn acteerprestaties en een ke articulatie en haar voorname, bij
gedegen rollenkennis en ook zijn haar rol passende, verschijning. Het
'vrouw' Ineke Groen kwam zeer ge- koor was tijdens deze uitvoering
loofwaardig over. Wim de Vries wist niet helemaal 'goed op dreef'. Door
als oom van de-graaf met zijn uitzon- hun onoplettendheid ten opzichte
derlijke mimiek en improvisatieta- van de dirigent werden de liederen
lent weer vele lachers op zijn hand te niet op tijd ingezet zodat het detonekrijgen. Gastrolspeelster Tineke ren van de stemmen dan ook niet

Plan nieuwbouw
naast casino in ver

Foto Borlott

kon uitblijven, Een wat strakkere
regie had dit misschien kunnen
voorkomen.
Een welgemeend compliment
voor de pas geformeerde balletgroep
onder leiding van choreografe Alice
van de Ancker is zeker op zijn
plaats. De leuke choreografieën waren een weldaad om naar te kijken.
Dirigent Bert van Poelgeest kon de
uit achtentwintig man bestaande orkestleden blijkbaar met moeite in de
hand houden. Het harde geluid van
deze enthousiastelingen overstemde meermalen het vocale gedeelte
van koor en solisten. De kostumering was ook nu weer groots en ook
de decor's, naar een ontwerp van •
regisseur Paul van de Ancker, zagen
er perfect uit. Ondanks enkele kleine onvolkomenheden kan dus toch '
gesproken worden van een méér dan
geslaagde uitvoering, niet in de laatste plaats te danken aan de regie van
Paul van de Ancker.
BRAM STIJNEN:

Bij watertoren
parkeren in lagen

ZANDVOORT - Het parkeerterrein bij de watertoren kan
waarschijnlijk efficiënter gebruikt worden, wellicht met
een parkeergelegenheid in
meerdere lagen. De gemeente
wil
een onderzoek laten instelgeen enkele hotelexploitant te vin- len naar de mogelijkheden.
den is. De grote hoteleigenaren
staan niet te springen, zo heeft Planconsult volgens eigen zeggen kunnen constateren. De mogelijkheid
om appartementen te verkopen lijkt
dan ook een voorwaarde om er te
kunnen bouwen.

in hopelijk alle partijen zich zullen
kunnen vinden'. Hoe een en ander
Wethouder Van Caspel bevestigt
eruit gaat zien, wil hij nog niet ver- dat de plannen in een vergevorderd
tellen.
stadium zijn. Vanavond wordt in
zijn commissie Publieke Werken alDe gemeente had als eis gesteld vast een voorstel besproken, tot
dat de nieuwbouw een hotel wordt. vaststelling van een voorbereidingsEventueel zou het een appartemen- besluit voor het perceel Badhuistengebouw mogen worden, indien er plein 7.

ZANDVOORT - Jan en Mia
Paap hebben eindelijk een
nieuw onderkomen. Sinds enkele jaren geleden hun vorige
snackbar werd opgeofferd aan
'Residence Monopole', hebben
zij nu de beschikking over een
splinternieuwe zaak aan de
Van Heemskerkstraat, gedoopt tot 'Snack-restaurant
Jan'.

'Dit parkeerterrein leent zich in
het bijzonder voor de aanleg van een
parkeermogelijkheid in meerdere
lagen', aldus het college van burgemeester en wethouders.
Vanavond komt dan ook in de commissie voor publieke werken een
voorstel aan de orde, om ƒ20.000,krediet beschikbaar te stellen voor
het onderzoek. Hiertoe was al geadviseerd in het beleidsplan dorpsvernieuwing, terwijl de kosten reeds in
de begroting waren geraamd.
Het onderzoek moet zich richten op
een herinrichting van het parkeerterrein met als eerste fase een efficiënter gebruik en toevoeging van
nieuwe functies.

Toerist vast
wegens vernieling

Afgelopen vrijdag onthulde wéthouder Van Caspel onder veel belangstelling het naambord van het
nieuwe snack-restaurant.
Ruim
twee jaar en zes maanden waren
daaraan voorafgegaan. Een periode
van voorbereidingen maar ook van
zich verdedigen tegen bezwaarschriften, want blijkbaar was niet
iedereen gediend van de nieuwbouwplannen. Het echtpaar kent de
Raad van State daardoor al van binnen en van buiten. Het betekende
een langdurig oponthoud, maar nu
eindelijk is dan alles in kannen en
kruiken. Van de gemeente kregen
Mia en Jan de volle medewerking.
De bouw, naar een ontwerp van de
Zandvoortse architect Wagenaar, is
in een razend tempo verlopen. Op 9
januari dit jaar werd de eerste spa in
de grond gestoken, vier maanden later, op 9 mei, werd de benedenverdieping met het restaurant al opgeleverd. Daardoor kon de zaak nog nét
voor het drukke Pinksterweekend
Foto Bram Stipen
en de daarop volgende mooie zomer- Jan en Mia Paap voor hun nieuwe snack-restaurant: 'Het is een goed punt'.
se dagen in gebruik worden genoJan en Mia gaan boven de zaak bij. "Sinds liet andere deel is opgemen. "We hebben een goede start goede oude komen op de kaart ook
gehad", constateert Mia dan ook te- nieuwe dingen te staan: met name wonen. Ze voelen zich hier uiterma- knapt, trekt de boulevard nu al veel
menuutjes. Deze gaan waarschijn- te op hun plaats, en niet op de laatste meer wandelaars", constateert Mia.
vreden.
lijk een steeds belangrijker plaats plaats vanwege het uitzicht op de "We hadden zelfs al toekomstige
innemen ten opzichte van de gebrui- boulevard en het nieuwe Monopole. klanten van het Vendoradopark, die
Passerei
kelijke snack-artikelen. Ook komen Dat het aansluitende gedeelte van de waren daar even wezen kijken".
Het is een goed punt, geeft zij toe, er eenvoudige warme maaltijden die boulevard dit najaar wordt opgeJ.K.
knapt, draagt daar alleen maar aan
waar het snack-restaurant is ge- men mee naar huis kan nemen.
plaatst: deze plek, recht tegenover
de 'passere!' naar het NS-station,
lijkt ideaal. "Maar er moet wel wat Activiteiten
gedaan worden voor de veiligheid
Drukke dagen worden met de
van het publiek, dat bij de passerei hulp van de kinderen en de (aanmoet oversteken. Ik weet niet of het staand) schoondochter opgevangen,
nog haalbaar is, maar vroeger ging mits deze vrij zijn. "We zijn een echt
ZO WEET IK METEEN
het 't best, als er een agent op een familiebedrijf", bevestigt Mia. Voor
OF PUMMEL EEN
kruispunt stond".
haar betekent de nieuwe zaak dat zij
De oude klanten zijn hen niet ver- een deel van haar neven-activiteiten
geten: "Eerst twijfelden we eraan, of moet laten schieten. Zo stapt zij uit
we onze oude klantenkring nog te- het bestuur van Horeca Nederland
rug zouden krijgen. Maar ze komen afdeling Zandvoort. Voorlopig blijft
allemaal weer langs, dus die twijfels zij nog wel secretaris van het Sazijn nu helemaal weg".
menwerkingsverband, maar als de
Stichting Zandvoort Promotie proWat ook terugkomt in het bedrijf fessioneel van de grond is gekomen,
is de originele shaschlick, waar Mia zal ook deze activiteit vervallen.
d'r vader, in de tijd dat hij de zaak "Maar, misschien ga ik dan nog wel
bovenaan de Zeestraat had, al be- in een werkgroep". Zij blijft wel lid
kend om was. Maar tegenover het van het Oranjecomité.

B Burgerlijke stand|

Gehuwd:
Volkers, Rudi en Van Roon, Sonja
Margaretha Jolanda Ingrid

De dansgroep van de Zandvoortse Operette Vereniging beleefde afgelopen week haar debuut.

Jan en Mia hebben hun definitieve stek gevonden

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donderdag. Uitgave Weekmedia BV. Bladmanager: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing.

Ondertrouwd:
Peschar, Martin en Stam, Margaretha Corinne

liggende dorpen enige jonge vrouwen geleend die aan de graaf als toekomstige huwelij kskandidaten zullen worden voorgesteld. Als kamerheer Arpad als 'de graaf' en de echte
graaf, vermomd als kolonist, hun intrede doen in Poplaka, loopt alles in
het honderd. Kamerheer en graaf
worden verliefd. De eerste op het
'geleende' boerenmeisje Etelka, de
tweede op Janka, de burgemeestersdochter. De burgemeester en zijn
vrouw kunnen nu niet anders doen
dan het organiseren van een massahuwelijk, waaraan alleen Janka zich
op het laatste moment weet te onttrekken. Zij komt er namelijk achter, dat achter de kolonist op wie zij
verliefd is in werkelijkheid de rokkenjager graaf Stefan schuilt.
Keizerin Maria Theresia moet er
nu hoogst persoonlijk aan te pas komen om aan alle problemen een einde te maken en verklaart uiteindelijk de gesloten huwelijken voor ongeldig. En zoals in iedere operette
krijgen ook dit keer de geliefden elkaar toch nog en komt alles weer op
zijn pootjes terecht.
Een meer dan geslaagde uitvoering, daarover leken de in totaal
meer dan duizend schouwburgbezoekers op deze avonden het na afloop roerend eens. Dirigent en arrangeur Bert van Poelgeest had dit
van oorsprong langdradige stuk
vooral in de dialogen op een verantwoorde wijze ingekort. En een uitgekiende rolbezetting stond borg voor
het succes van de operettevereniging. Armand Hekkers in de rol van
kamerdienaar Arpad Erdody exelleerde door zijn veelzijdigheid,
schitterend en groots was de vertolking door John Pieters van graaf
Stefan, weergaloos was zijn stembeheersing.

niet rond, maar binnenkort
zijn er wel nieuwe ontwikkelingen te verwachten. Volgens • rrpvnrdprrl GtaHinin
wethouder zijn de plannen in gcVUrUtTU bldUlUin
ZANDVOORT - Tijdens een soft- een 'vergevorderd stadium'.
met een nieuw plan te komen, 'waar-

Inl.: R. van Rongen, L. Meeszstraat
14, Haarlem, tel. 023-244553.

Periode:
30 mei - 4 juni 1989

Componist Nico Dostal, geboren
op 27 november 1895 in Korneuburg
bij Wenen, zou als het aan zijn ouders had gelegen, jurist zijn geworden. Hij koos echter voor de muziek
hetgeen naast verschillende schlagerpotpourri's zo'n twintig operettes opleverde, zoals "Lagunezauber", "Clivia" en "Die Ungarische
Hochzeit". Deze laatste operette, die
op 4 februari 1939 in het Staatstheater van Stuttgart zijn premiere beleefde, behoort tot de meest bekende
operettes van Dostal. Het libretto in
de ouverture en de drie bedrijven is
van de hand van Hermann Hermecke naar het Hongaarse verhaal Szelistye, het dorp zonder mannen van
Koloman Mikszath.
Het verhaal speelt zich af in Hongarije tijdens de regeringsperiode
van Keizerin Maria Theresia, zo
rond het jaar 1750. Door de vele oorlogen is er een tekort ontstaan aan
mannelijke arbeidskrachten. Zo ook
in het dorpje Poplaka. Om dit tekort
op te heffen heeft de regering besloten een aantal kolonisten naar het
dorp te zenden om er op het land te
werken. Om de gang naar deze uithoek aantrekkelijk te maken, wordt
hen naast bouwland ook nog een
mooie vrouw om mee te trouwen in
het vooruitzicht gesteld. De burgemeester krijgt de opdracht het een
en ander te regelen.
Maar als na enige tijd blijkt dat de
beloofde dames in het geheel niet
voorhanden zijn, beklagen de kolonisten zich bij de keizerin. Zij geeft
gouverneur Graaf Stefan de opdracht de zaak te onderzoeken. Het
gerucht dat Poplaka de mooiste
vrouwen van heel hongarije zou herbergen, doen de graaf echter besluiten om in zijn plaats zijn kamerheer
Arpad te zenden en zelf in cognito
naar het plaatsje af te reizen. De
corrupte burgemeester, die geruchten heeft vernomen van de op handen zijnde controle, treft inmiddels
voorbereidingen voor een ontvangst. Hij weet echter nog niet hoe
hij de afwezigheid van de meisjes
moet verklaren.

stuk dan je nu wint door die paar
woningen, die je ook volgend jaar
kunt bouwen".
Ook volgens Van Marie (VVD)
moet er 'onzettend zorgvuldig te
werk gegaan worden', rekening houdend met de verenigingsmensen die
'pro deo een stuk maatschappelijk
werk doen'. Sporttechnisch is het
plan 'in de verste verte' niet onderbouwd. Het voorstel roept bij hem
tal van vragen op, die eerst moeten
worden beantwoord.
"We hebben hier een voorbeeld
hoe het procesmatig niet moet gebeuren", was de conclusie van Marijke Paap, CDA. Zij constateerde dat
het college Zandvoortmeeuwen wat
vage plannen gepresenteerd had.
Daarmee had men de vereniging de
toezegging willen ontlokken, dat zij Verliefd
bereid is volgend jaar of het jaar
Zijn inventieve vrouw Froesina
daarop te verhuizen. Wil het college weet een oplossing. Zij heeft uit omuiteindelijk de instemming van het
CDA, dan zal de verhuizing onvoorwaardelijk naar ieders tevredenheid
ZANDVOORT - De nieuwmoeten gebeuren.
bouw naast het casino is nog
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Uitvoering operette-vereniging ondanks
wat onvolkomenheden méér dan geslaag

Dommel

ZANDVOORT - De politie arresteerde vorige week woensdag een Duitse motorrijder die
zwarte strepen trok op het
nieuw betegelde plateau van
het Casino aan het Badhuisplein.
De man draaide rondjes van 360
graden met een 'spinnend' achterwiel. Daarna trok hij op een piepende achterband, opnieuw zwarte rubber strepen op de tegels achterlatend.
De agenten zetten de man in de
boeien. Aan het bureau aan de hogeweg werd proces-verbaal opgemaakt. Na een schadevergoeding ondertekend te hebben kon de man
zijn weg vervolgen. De schade aan
het plateau wordt geraamd op ongeveer achthonderd gulden.

Boete voor
rommelmakers
ZANDVOORT - Enkele Duitse toeristen kregen zaterdag
een boete opgelegd, omdat zij
een hoop rommel maakten.
Een bewoner van de Boulevard
Bamaart wendde zich 's morgens tot
de politie, niet de mededeling dat de
inzittenden van een Duitse auto
klakkeloos een flinke hoeveelheid
rommel op straat deponeerden. De
politie trof een groot aantal lege bierblikjes aan. De toeristen kregen een
boete opgelegd en hebben de rommel vervolgens zelf opgeruimd.
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G. Zwinkels
Haltestraat 30

tel. 12175
500 gram

icïpfsiet

500 gram

!,75

Van de Hema mag u deze week
lekker aan de rol gaan.
GOED *KOOPJf

GOED *KOOPJf

zo herkent u aanbiedingen in de Hema

zo herkent u aanbiedingen in de Hema

ASPERGE-TIJD
met
100 gram

&i

Div. gevulde stokbrood/es

Je eigen slager heeft alles
voor de barbecue
Specialist in gemarineerde

vanaf^
A3S
Dameshemdsetje 100% katoen In
wit, rose en mint Mt 36-42.
Slip
4-76- 4.Hemd

Bodycare In 3 geuren Parfumdeo
Inhoud 75 ml of zeep -2-?S 2.25
Cremebad douchegel of bodylotion Inhoud 200 ml
3^53.25
Badolie Inhoud 200 ml 4-^4.25

Per direkt gevraagd
voor beschaafde chauffeur

etage of
zomerhuis tot
ƒ 900,- p. mnd.

19.75

' 11.75

2 voor i
Beha met kanten cup In wit of skin
Mt 80-100 B/C en 80-90 D

Fancy slippers Zool in diverse vrolijke kleuren Mt 31-35 ^r5 6.50
Mt 36-41
&T5 7.50

(garanties en referenties aanwezig)
Taxi Centrale Zandvoort BV
Tel. 12600

u uw auto
tïiet kwijt?

Badstof luierpakje 80% katoen/
20% polyamide In wit, rose, blauw,
turquoise en groen Mt 62-98
Wit
5-?5 2 voor 9.75
Gekleurd
.6-25 2 voor 10.75

Kunststof draagbak met lade
Handig voor o a gereedschap,
huishoudelijke spulletjes e d

De SPAR heeft
niïm parkeergelegenheid

A.s. zaterdag

OPENING

15%

voordeel
op shorts voorzien
van Voordeellabel"

voordeel op
T-shirts
voorzien van
'Voordeellabel"

IN HET DOLFIRAMA
Als openingsattractie voor alle
kinderen een gratis presentje.

De zomer begint thuis IMflMMÊÜMHflMMMH goed, als u nu aan de rol
gaat met Hema latex muurverf voor binnen. Zeker als wit uw kleur is. Speciaal
voor muren en plafonds. En afwasbaar. 5 liter, 19.75 nu 14.75,2.5 liter,10.75 nu 8.25.
Volle emmer over? Breng 'm naarde Hema, dan krijgt u gewoon uw geld terug.

pSPAR'

ai
O)

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

X heeft volop
parkeergelegenheid

GRANDIOZE SCHILDERIJENVERKOOP

ZOU DE BANK MET DE MEESTE SPAARDERS OOK NIET
DE AANTREKKELIJKSTE SPAARREKENINGEN HEBBEN?

Papa in de wolken
met bloemen van

- Duidelijke voorwaarden
- Prima rente
- Goede service

BLOEMENHUIS

Kortom 3 redenen om uw spaargeld bij de Rabobank: „Heemstede-Zandvoort" onder te brengen.

De specialist in al uw
bloemwerken

Vergelijkt u zelf maar:

Haltestraat 65 Zandvoort
Tei. 12060

* Spaar-Groei-Rekening
- hoge beschikbaarheid tot ƒ10.000,- p.m.

rente tot 5,25%

* Rabobank-rendements-rekening
- hoge beschikbaarheid tot ƒ 25.000,- p.kw.

rente tot 5,6%

Het parochiehuis 'De Krocht' - Grote Krocht 41 te Zandvoort

VOOR VADERDAG
Dit overhemd
past iedere vader
de smaken zijn rum of
mokka.
Van Tummers
Tijdig bestellen
Haltestraat 39a
Tel. 15584

Bar 't Zeepaardje

LIVE

meer dan 150 olieverf schilderijen
van jonge kunstenaars, MODERNE WERKEN
prachtige landschappen, AIR-BRUSH WERKEN, stillevens en bloemen.

* Spaar-Vast-Rekening
- vaste rentevergoeding, ook per maand mogelijk

Zeer lage prijzen! Gratis toegang
Vrijdag 9 juni v. 11.00-21.30 (koopavond)
zat. 10 juni v. 10.00 uur tot 17.00 uur.

7,25%
7,50%

Over de fiscale mogelijkheden willen wij u graag persoonlijk adviseren.
Een brochure is op onze kantoren verkrijgbaar.
Rentetarieven onder voorbehoud van wijzigingen

Antwoord op hamvraag.
Gelderse achterham
Vers van 't mes
100 gram
1QC

2£e-J.B

Stationsstraat 17

Jonge Goudse kaas
met komijn 500 gram
.&--5.10

a.s. zaterdag
21.00 uur

Clairette de Die Brut
Methode Champenoise A C Een mousserende, feestelijke
witte wijn
32^5"10.Zachte puntjes of bolletjes Zak a 10 stuks
2^0-2.15
Aant i.\1in„jen , U u t " ! 10 |U

Choco confetti met
natuurlijke kleur- en
smaakstoffen Zak a 15
doosjes
3^5'2.75
Candybars Cocos,
hazelnoot- of caramelsmaak Pakje 'a
3stuks1652voor2.75
Wener aardbeientaart
Vers uit eigen banket bakkerij
a^S"7.50

tü

l lorktnt u aanbiedingen in <Jc Hcrnrl

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld

Coöperatieve Rabobank „Heemstede-Zandvoort" B.A.

l
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ZVM toernooi erg spannend
door onverwachte uitslagen
ZANDVOORT - Na drie weken zaalvoetbal stijgt de spanning met de dag en zijn er nog
vele kanshebbers op plaatsing
voor een kruisfinale plaats. In
het ZVM zaalvoetbaltoernooi
leek een aantal teams zeker
van kwalificatie doch er vielen
een paar verrassingen te noteren waardoor de strijd volledig
open blijft.
Ook in de afgelopen week verliep
het toernooi op rolletjes. „Het is een
uiterst sportief toernooi", stelde
mede-organisator Bob de Vries.
„Het loopt als een trein en bovendien zijn er erg goede partijen te
zien." Eén van die knappe zaalvoetbalwedstrijden was de strijd tussen
kampioen van vorig jaar Jaap Bloem
Sport en Pim Janssen. Pim Janssen
verrastte Jaap Bloem Sport toch wel
met .sterk zaalvoetbal en won dan
ook verdiend met 6-3. Door die nederlaag staat Jaap Bloem Sport even
in de wachtkamer en is Pim Janssen
lij staan voerder samen met Scandals
dat nipt met 5-4 won van Reprox. Op
de loer blijft liggen Play In dat na
een spannende strijd 3-3 speelde tegen bukowski.

Kansloos

Big Mouse doet het heel goed in
poule 2 A en gaat met zes uit drie
zonder puntverlies een belangrijke
rol spelen. Luiten BV werd met 4-1
geklopt en Radio Stiphout was eveneens kansloos, 5-2. Big Mouse wordt
nog vooraf gegaan door Turn Turn
maar dat team speelde twee wedstrijden meer. Turn Turn haalde uit
tegen Snackbar Henri met 8-1 en
heeft acht punten. Ondanks die ruime nederlaag is Snackbar Henri nog
niet kansloos en ook Radio Stiphout
kan het nog halen.
Auto Versteege deelt de ene na de
andere klap uit in poule 2 B. Concurrent Kuiper B. werd gedecideerd teruggewezen met 7-4. Auto Versteege
gaat met acht punten alleen aan de
leiding. Kuipers B. heeft nog alle
kans doordat dit team Bad Zuid pakte met 5-3. Ook Bad Zuid is nog niet
uitgeschakeld maar door die nederlaag is ook Textlite weer in de race.
Textlite heeft eveneens zes punten
door een 7-6 overwinning op REA
dat zich als uitgeschakeld kan beschouwen.
Weber's Schoonmaakbedrijf lijkt
op weg naar een finaleplaats in 3A.
Weber's kende geen pardon tegen de
Pim Janssen Olds en won met 5-1.
Pim Janssen Olds blijft toch een belangrijke kandidaat voor de veteranen-finale. Daarbij hoort ook Jaap
Bloem Classics dat pas twee wedstrijden in actie kwam. Banana's
vet. behaalde een fraaie 9-4 overwinning op Imex vet.

In poule l B leek Raco Autobanden op weg naar de vierde overwinning tegen Aurora'75 maar vlak voor
tijd verdween in inzet onder de doelman door en kwamen de teams tot
een 2-2 eindstand. Het puntverlies Gemeente
heeft nog geen nadelige gevolgen en
In poule 3 B zorgde de Gemeente
Raco gaat aan kop met zeven pun- Zandvoort voor verrassingen. Eerst
ten. Met een wedstrijd minder volgt ging het onverwacht onderuit tegen
Klikspaan met vijf punten. Klik- het eveneens verrassend voor de dag
spaan kwam deze week niet in het komende Bluys Nederland met 4-2.
veld. Van de overige teams maakt Vervolgens maakte de Gemeentealleen HB Beveiliging nog kans door ambtenaren die misstap meer dan
een knappe 7-2 zege op St. Tropez. goed door het zeer sterke Cleopatra

Bad Zuid/ZVN kampioen

met maar liefst 5-1 aan de kant te
zetten. Cleopatra blijft echter de grote kanshebber. De recreanten kandidaat is het bijzonder voor de dag
komende Bluys Nederland team.
Behalve de overwinning op de Gemeente boekte Bluys ook een zege
op de bakkers van Paap, 2-3. Bluys
heeft al zesmaal gespeeld, scoorde
tien punten en is zeker van de finale.
Zaterdagavond is de enige keer
dat op zaterdag gespeeld wordt,
maar de organisatie heeft dan een
speciaal programma samengesteld.
Behoudens een paar poule-wedstrijden staat er een wedstrijd te wachten tussen een zeer sterk Moluksteam en een All Stars team. In dit All
Stars team doen onder andere mee,
Jaap Bloem, Rob van der Berg, Richard Kerkman, Frank Neeskens en
een paar Telstar voetballers. De
wedstrijden worden muzikaal omlijst door een optreden van Dries
Roelvink.
Programma
Donderdag
18.45 uur Lippies Boys-Banana's
vet., 19.30 uur Studio aan Zee-Stratus Computers, 20.15 uur Jaap
Bloem Classics-Rinko, 21.00 uur Big
Mouse-Snackbar Henri, 21.45 uur
HB Beveiliging-Raco, 22.30 uur Casino Zandvoort-REA.
Vrijdag
18.45 uur Nihot vet.-Zandvoort
C.vet, 19.30 uur Cor Smit-Aurora'75,
20.15 uur Kuipers B.-Trefpunt 8,
21.00 uur St. Tropez-Warmteservice,
21.45 uur Klikspaan-York Optiek,
22.30 uur Scandals-Zandvoort-C.
Zaterdag
18.30 uur Luiten bv-Studio aan
Zee, 19.15 uur d'Anvers vet.-Rabbel
Boys, 20.00 uur Bad Zuid-Auto Versteege, 20.45 uur Jaap Bloem SportPlay In, 21.30 uur Demonstratie
wedstrijd en muzikaal optreden.
Maandag
18.45 uur Rabbel Boys-Gemeente
Zandvoort, 19.30 uur Jaap Bloem
Sport-Reprox, 20.15 uur 't HemeltjeZandvoort C., 21.00 uur Kuipers B.Casino Zandvoort, 21.45 uur Weber's-Rinko, 22.30 uur Pim JanssenScandals.
Dinsdag
18.45 uur Luiten BV-Tum Turn,
19.30 uur Snackbar Henri-Radio
Stiphout, 20.15 uur Jaap Bloem
Classics-Imex vet., 21.00 uur Cleopatra-Zandvoort C. vet., 21.45 uur Textlite-Auto Versteege, 22.30 uur Big
Mouse-Stratus.
Woensdag
18.45 uur 't Hemeltje-Reprox, 19.30
uur York Optiek-Warmteservice,
20.15 uur DVS Borher-Studio aan
Zee, 21.00 uur Klikspaan-Raco, 21.45
uur Banana's vet.-Pim Janssen Olds,
22.30 uur St. Tropez-Cor Smit.

Oplettende
ondernemer

• Het succes-team van Bad Zuid/ZVN met begeleiding en sponsor.

ZANDVOORT - Na een
zeer spannende zaalvoetbalcompetitie is Bad Zuid/ZVN
erin geslaagd om het kampioenschap op te eisen.
In de slotfase van de competitie,
van 2e klasse, gaven de twee Zandvoortse zaalvoetbalverenigingen
TZB en Bad Zuid/ZVN elkaar
geen duimbreed toe.
TZB leek door een beter doelsal-

do de titel te bemachtigen maar
maakte een belangrijke misstap
door een punt aan Verkaik te verspelen (3-3). Bad Zuid/ZVN
schroefde het doelsaldo op door
een paar ruime overwinningen
maar door het puntverlies van
TZB bleek dat niet meer nodig.
Bad Zuid eindigde met één punt
voorsprong op TZB en mag het
volgend jaar proberen in de erste
klasse.

ZANDVOORT - Door de oplettendheid van een Zandvoortse ondernemer aan het Kerkplein is het te danken dat de dader van een vernieling
kon worden opgepakt.
In de avonduren zag de ondernemer hoe een automobilist één van de
paaltjes aan het Kerkplein aan stukken reed en vervolgens het hazenpad
koos. Hij noteerde het kenteken van
de auto en gaf dit door aan de Zandvoortse politie.
De omliggende korpsen werden
gewaarschuwd waardoor de dader
korte tijd later alsnog in Bloemendaal kon worden aangehouden. Nadat een proces-verbaal was opgemaakt, mocht de man zijn weg naar
huis vervolgen.

Olaf Cliteur snelschaakkampioen
ZANDVOORT - De laatste nen of te verliezen.
avond van de Zandvoortse
Achttien deelnemers streden om
Schaak Club, in het seizoen
titel „Snelschaakkampioen van
1988-1989, stond in het teken de
Zandvoort
Na de voorronden
van het snelschaken. Er werd bleek al snel1989".
dat de kampioen gevonvorige week donderdagavond den kon worden bij de top tien van
gespeeld in het Gemeen- de reeds eerder afgelopen interne
schapshuis, niet alleen tegen competitie. Na die voorronden bleelkaar, maar ook tegen de klok ven in de finale Hans van Brakel,
die slechts totaal tien minuten Ton van Kempen en Olaf Cliteur
toestond om een partij te win- over om uit te maken wie de titel en
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groep.. Ton van Kempen en Hans
van Brakel. In de B groep behaalde
Jack van Eijk een eerste plaats terwijl in de C groep „outsider" Rolf
van de Mije met de eer ging strijken.
Verdienstelijk maakten zich vooral
de twee jeugdige leden van de Zandvoortse Schaak Club, Pepijn Paap
en Dennis van der Meijden. Met zeer
goed tegenspel behaalde Pepijn
Paap een tweede plaats groep C.
Eind augustus begint het nieuwe
beker mee naar huis mocht nemen. schaakseizoen 1989-1990. Tot die tijd
Na een driekamp kwam Olaf Cli- nemen de schakers een welverdienteur hier opnieuw als beste uit de de rust om met nieuwe tactieken de
bus. Tweede en derde werden in die strijd weer aan te gaan.

ZANDVOORT - Maar liefst
32 palingen werden er op de
Wadden gevangen, waaronder
exemplaren van 60, 65 en 68
centimeter. Daarmee was de
laatste wedstrijd van het voorseizoen een groot succes.

• Cor Balledux wordt gefeliciteerd door de wethouder Sportzaken Jan Termes.

Foto Bram Slijncn

Cor Balledux gehuldigd met
Bondshawl voor 50 jaar hockey
ZANDVOORT - Bij de Zandvoortsche Hockey Club was
het afgelopen weekeinde een
Balledux
aangelegenheid.
Reeds vele jaren, in het langdurige hockeybestaan van het
echtpaar Balledux, staat het
hockey in de weekends centraal. Nu echter kwam de apotheose eerst op de zaterdag en
wel voor Cor Balledux. Een in
Nederland uiterst zeldzaam fenomeen is zij dit jaar, omdat
Cor Balledux 50 jaren lang hockey-doelverdedigster is. De nadruk ligt op „is", want Cor gaat
gewoon door en zette tijdens
het Balleduxtoernooi op zondag haar eerste voorzichtige
stapjes op weg naar de diamanten 60.
De dinsdag veterinnen hadden het
heel goed aangevoeld en offreerden
Cor Balledux een huldigingsmiddag
die bruiste van originaliteit. Belangrijk facet daarin was dat de organisatoren een fors aantal aan reünisten
bij elkaar wist te krijgen. Daarvoor
waren de archieven (het clubblad De
Garnael) tot in een ver verleden uitgepluisd. De allereerste keepster
van ZHC was natuurlijk niet moei-

lijk te vinden; immers George van
Pagée stapt nog elke week als supportster van alle hockeyteams naar
het Duintjesveld. De tweede keepster was Cor zelf. Maar voor dat de
festiviteiten op het veld aanvingen
werd Cor afgehaald bij huis en werd
in een open wagen door het dorp
vervoerd richting hockeyvelden.
Daar begonnen de festiviteiten pas
goed met het hijsen van de ZHC-vlag
door Cor Balledux met behulp van
voorzitter Hans Langemeijer. Maar
hockeysters blijven hockeysters en
willen dus zo snel mogelijk het veld
in. De jubileumwedstrijd had natuurlijk Cor in het veterinnendoel,
en zij kreeg in twee helften twee
ruim volledige teams reünisten tegenover zich. Dat was voor de voortreffelijke dinsdag-vets te veel en
dus bleef de score op nul, maar ook
Cor Balledux liet zich niet verrassen
en hield eveneens haar doel schoon.
De enige hierbij aktieve heren waren
de scheidsrechters, echtgenoot Bertus, trainer Dick Muller en de onverwoestbare erevoorzitter Jo van Pagée.

Geheimzinnig
In het randgebeuren op het veld
speelde de wethouder van sportzak"en Jan Termes een belangrijke rol.

Namens het gemeentebestuur van
Zandvoort werden bloemen aangeboden. Een groot geel pak dat achter
het doel stond moest worden uitgepakt na geheimzinnige woorden van
aanvoerster Joan Pomper en reüniste Eddie Lodder. De inhoud was
glanzend en verbaasde Cor in hoge
mate. De veterinnen schonken haar
een prachtig rijwiel waarop direct
een rondje werd gereden.
In het clubhuis werd onder het
genot van een drankje en een hapje
Cor verbaal in het zonnetje gezet
middels een alfabetisch rijm. Hoogtepunt werd de eer die aan Cor Balledux, door de KNHB, was toegedacht. Door ex-voorzitter Dick Muller en de huidige Hans Langemeijer
werd haar een in hockeybondskleuren en logo's uitgevoerde KNHBshawl uitgereikt. Een onderscheiding die slechts zelden door de bond
en bij grote verdiensten wordt uitgereikt. Dus dit was een terechte gelegenheid.
Een enigszins ontroerde Cor Balledux bedankte in haar dankwoord
voor de overweldigende feestelijke
gebeurtenis die haar ten deel viel.
Samen met voorzitter Hans Langemeijer streek zij later de ZHC-vlag
en de volgende dag stond Cor Balledux weer in het doel tijdens het Bertus Balledux toernooi.

Verder vingen de leden van de
Zandvoort se ViscUib veel schar en
niet van die kleintjes. De meeste waren rond de 25 centimeter met voor
die dag een record van 31 centimeter. De grootste paling. G8 cm., werd
gevangen door Herman Hogkamer
en dit allemaal met stralend weer.
Alleen was de noordelijke wind af en
toe wat koud waardoor het niet echt
korte broeken weer was. Deze koppelstrijd werd uiteindelijk gewonnen door liet duo Ad van Houten en
Hans Roest niet 7 meter en 7 centimetcr vis. Tweede werden Gerrie
Drichuizcn niet Jan Philippo met 5
meter en 72 centimeter vis. Op een
sjoede derde plaats kwamen Herman Hogkamer en Jan Terol met 5
meter en 09 centimeter vis.
Twee punten voor de grootste vis
gingen naar Herman Hogkamer en
Jan Terol voor die grootste paling
van 68 cm en een schol van 30 cm.
Eén punt pakte Hans Roest en Ad
van Houten voor een bot van 40 cm.
Eveneens één punt voor Ed Veriney
en Peer Warmerdam voor een griet
van 19 cm. en Rob en Melwin Dröse
scoorden eveneens één punt voor de
grootste schar van 31 cm. De meeste
vis werd gevangen door Ad van Houten en Hans Roest wat ook één punt
opleverde.
ADVERTENTIE

ZOEKT DRINGEND
voor werknemers van buitenlandse
bedrijven:
gestoffeerde en/of gemeubileerde

FLATS EN HUIZEN
in de driehoek
Amsterdam/Utrecht/Den Haag

020-44.87.51 (4 lijnen)
RENTHOUSE INT. B.V.
Nederhoven 19-21, Amsterdam
(lid WW)
(vergunning v.d. gemeente A'dam)

Kunstzwemsters grossieren
ZANDVOORT/EGMOND Ook de 4e techniekwedstrijd
Kunstzwemmen in de zwemkring Noord-Holland werd
voor de kunstzwemsters van
de Zandvoortse Zwem & Poloclub De Zeeschuimers weer
een groot succes.
Maar liefst negen limieten voor de
Nationale Jeugd en Senioren Kampioenschappen in 1990 werden binnengesleept. Daarnaast ook nog
eens 45 limieten om mee te kunnen
zwemmen voor een plaats in de Nationale sectieteams jeugd en senioren.
Vivian Croes haalde het hoogste
kunstzwemdiploma A. En dat deed
zij zeer royaal: zij scoorde 59.06 pnt.
terwijl de eis minimaal 58.83 bedraagt. Vivian is daarmee de zesde
kunstzwemstër van de Zeeschuimers die dit jaar het A-niveau bereikte, want Joanne van de Meer,
Ingrid Kraaijenoord, Sandra Dijkzeul, Linda Paap en Ditte Valk gingen haar al voor. De jongedames zijn
er echter nog niet, want bij kunstzwemmen moet er twee maal een
limiet gescoord worden. Dat zal in
de periode september tot decemebr
moeten gebeuren.
In de verenigingscompetitie staan
de Zeeschuimers met bijna 100 wedstrijdpunten voorsprong op Alliance
Zaandam fier aan kop. Daarachter

volgen op grotere afstand DWT
Haarlem, HPC Heemstede, WZ &
PC Purmerend, Zwepho Hem, De
Spetters Heiloo en Oude Veer Breezand. Een positie die de Zeeschuimers de laatste vier jaar steeds innamen. Nationaal (gerekend over de
resultaten van NJK en NK 1988)
staan de kunstzwemsters uit Zandvoort op een eervolle 8e plaats van
Nederland. Anouk Noordervliet
zwom zich met haar puntenscore
van 74.90 pnt. op de 7e plaats in de
Top-Tien van Nederland, waarmee
zij meisjes van kunstzwemverenigingen uit Nijmegen, Den Haag en
Amsterdam voorbij zwom. Saskia
Wester volgt Anouk op de voet en
noteert een 9e plaats in dezelfde
Top-Tien.

Categorieën
De wedstrijd in Egmond was zoals
gebruikelijk, ingedeeld in zes categorieën afhankelijk van leeftijd en
diploma. Categorie 1: Stefanie Holsteijn scoort 18.75 pnt., nieuwkomers bij de Zeeschuimers Annemiek Sindorf en Claudia Stinne halen beide een persoonlijk record (pr)
met 13.72 en 12.52 pnt. Categorie 2:
Alleen Nike Hanneman doet mee en
zij noteert een score van 24.15 pnt.
en eindigt als eerste. Categorie 3:
Marjolijn van de meer wordt Ie met
28.90, Vanessa Noordervliet 2e met

o Vier blije kunstzwemsters: v.l.n.r. Linda Paap, Sandra Dijkzeul, Vivian
Croes (A-diploma) en Ingrid Kraaijenoord.
Foto D iei Heipen

28.53, beide halen de eerste limiet
voor de NJK.
Categorie 4: Wederom Zeeschuimers aan de kop. Ditte Valk wordt
Ie met 59.74 en Sandra Dijkzeul 2e
met 59.30 pnt. Behalve een pr. voor
beiden ook een Ie limiet voor de
NJK. Categorie 5: Vivian Croes haalt
haar A-diploma met 59.06 en eindigt
op de 5e plaats, Carola van Bergen
scoort 45.77 en een 7e plaats. Beiden

een pr.
Categorie G: De overmacht van de
Zeeschuimers brengt hier de plaatsen van l tot en met 5: Ie Anouk
Noordervliet 74.90. 2. Saskia Wester
73.50. 3. Joanne van de Meer 63.05, 4.
Linda Paap 67.79 en 5. Ingrid Kraaijenoord 66.03. Voor dit vijftal allemaal een pr. een Ie limiet NJK en
NK en een limiet voor deelname aan
de selectiestrijd Nationale Ploegen.

TZB/Priet Praat softbalteams slaan fel van zich af

ZANDVOORT - Een buitenlandse toerist is zaterdag aan
de vreemdelingenpolitie meegegeven. Zijn nationaliteit kon
ZANDVOORT - Afgelopen
niet worden achterhaald.
De man werd aangehouden in een week speelden de softbalsters
winkel aan het Raadhuisplein, waar van TZB/Priet Praat een comhij zonder betalen wilde vertrekken, petitiewedstrijd in en tegen
rnet goederen onder de arm ter waar- Spaarnwoude 3. Een week eerde van ƒ317,50. Hij verklaarde uit der kwamen beide teams elItalië afkomstig te zijn, maar was bij kaar tegen op het EDO-toernader onderzoek niet in staat enig nooi en toen won TZB/Prietwoord Italiaans te spreken. Hij be- Praat met 8-7.
diende zich uitsluitend van de Pranse taal.
Op het politiebureau werd proces-verbaal opgemaakt, waarna de man
aan de vreemdelingenpolitie werd
meegegeven. Zijn nationaliteit is een
raadsel gebleven.

Surfer raakt
kleding kwijt
ZANDVOORT - Het enige
wat een Duitser nog overhad
na een surf-uitje, waren zijn
surfpak en zijn plank. Onbekenden waren er met zijn auto
en kleding vandoor gegaan.
De man meldde zich zaterdag in
zrjn surfpak op het politiebureau,
waar hij de wat verbaasde agenten
uitlegde, dat zijn auto gestolen was.
Onbekenden hadden de tien jaar
oude Audi meegenomen terwijl hij
aan het surfen was.

Belinda van Kerwijk werd het Zandvoorts voordeel naar 0-6 opgevoerd.
Ook in de tweede slagbeurt kreeg
Spaarnwoude geen voet aan de
grond en kon niet tot scoren komen.
In de derde slagbeurt leek
TZB/Priet Praat op weg naar een
nog hogere score. Goed slagwerk
leek genoeg voor een paar punten
doch een paar zeer aanvechtbare
Ook nu was het Zandvoortse team scheidsrechterlij ke
beslissingen
te sterk en ondanks zwak scheids- zorgden ervoor dat er nog geen verrechteren viel aan de 10-4 overwin- andering in de stand kwam.
ning niets af te dingen. In de eerste
inning kwamen de Zandvoortse softbalsters heel gemakkelijk op een 0-3 Veilig
Ook in de vierde slagbeurt kon
voorsprong door een paar foutjes
van de Spaarnwoudecatcher.
TZB niet scoren maar kwam
Spaarnwoude sterk terug in de wedIn de gelijkmakende slagbeurt strijd. Met behulp van de scheidszorgde pitcher Nikkie Valkestijn rechter kwam Spaarnwoude terug
snel voor de eerste nul en een vang- tot 4-6 maar door goed veldwerk van
bal van korte-stop Wilma van TZB bleef het daarbij. In de laatste
Riemsdijk betekende de tweede nul. slagbeurt sloeg TZB/Priet-Praat deSpaarnwoude kreeg toch nog twee finitief toe. Ilfra Paap en Sonja Rijndames op de honken maar een spec- ders kwamen op de honken en wertaculaire vangbal van catcher Sonja den door een schitterende klap van
Rijnders betekende de derde nul. In Nikkie Valkestijn over de thuisde tweede inning kwam Nikkie Val- plaat, 4-8. Callista van Keulen had
kesteijn door een tweehonkslag op inmiddels ook het honk bereikt en
de honken en werd vervolgens door door een goede slag van Marion de
een knappe rake bal van Ingeborg Vries kon TZB de zege veilig stellen,
van Keulen binnengeslagen, 0-4. 4-10. In de vijfde gelijkmakende slagTZB/Priet Praat kreeg met Ingeborg beurt heeft Spaarnwoude het nog
en Callista van Keulen twee honken wel geprobeerd maar uitstekend
bezet en door een ferme klap van veldwerk en goed werpen van Nik-

kie Valkestijn weerden de speelsters
van Spaarnwoude van de honken.
„Het is éénmaal gebeurd dat een
scheidsrechter ons de das om heeft
gedaan maar dat lukt echt geen
tweede keer," stelde coach Frits
Vleeshouwers.
Werpcijfers: Nikkie Valkesteijn 13-7-2. Beste slaggemiddelde: Callista
van Keulen 3-3 (0.1000), Nikkie Valkestijn 4-4 (0.1000).

Heren
Het heren softbalteam van TZB
heeft na lang zoeken een geschikte
sponsor gevonden die hen de komende jaren wil steunen, namelijk
Singing Café Riny Bay uit Haarlem,
dat ook al sponsor is van voetbalvereniging DSK. Dit herenteam speelt
bijna allemaal voor het eerst softbal.
Alleen Hans Paap en Paul van
Riemsdijk zijn van huis uit echte
softballers, die al vele honk- en softbaljaren achter de rug hebben. Dit
TZB-team heeft de afgelopen winter
een hechte band opgebouwd en is
begin dit jaar in training gegaan. Na
veel oefenwedstrijden spelen zij nu
een heerlijke partij softbal. TZB beschikt over twee uitstekende pitchers, namelijk Paul van Riemsdijk
en Willem van de Sloot, die ook de
coaches/trainers
zijn van het
TZB/Floris Vis jeugdteam. Frits

Vleeshouwers en Hans Paap zijn de
twee fanatieke catchers van het herenteam.
Het TZB/Riny Bay softbalteam
heeft een selectie van twaalf spelers
en naast coach Piet Paap is Nikkie
Valkestijn aangesteld als eerstehonk-coach. Afgelopen week speelden de Zandvoorters drie wedstrijden, waarvan twee als oefenpartij tegen PTT. Beide teams wonnen eenmaal en vervolgens kwam de koploper in de competitie. Pino's naar
Zandvoort. Het TZB/Riny Bay-team
begon zeer gespannen aan de wedstrijd tegen het tot nu toe ongeslagen Pino's. Pino's nam in de eerste
inning een 0-2 voorsprong, die in de
tweede werd uitgebouwd naar 0-5.
Pitcher Willem van de Sloot begon
steeds beter te werpen en stuurde
twee tegenstanders met drie-slag
naar de kant. Een prachtige actie
van catcher Hans Paap naar derde
honkman Ruud Bijster zorgde voor
de derde nul.

Nullen
Hierna mocht het Zandvoortse
team het weer proberen maar zonder succes, aangezien de ballen te
hoog werden geslagen, waardoor Pino's met vangballen voor de nullen
kon zorgen. In de volgende inning

kon Pino's door goed veldwerk van
de honken worden afgehouden. De
TZB-slagmensen Frits Vleeshouwers en Hans Paap werkten zich in
de volgende inning op de honken en
werden door een schitterende tweehonkslag ovtr de thuisplaat gebracht, 2-5. Pino's profiteerde vervolgens in de daarop volgende inning van een paar veldfoutcn van
TZB en de achterstand werd naar 211 opgevoerd.
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Time-out
Een time-out van coach Piet Paap
bracht de rust weer terug in het
Zandvoortse team en onder de vele
aanmoedigingen van het publiek
kwam TZB/Riny Bay weer in de
wedstrijd. Uitstekende honkslagen
van Arie Drayer, Ruud Bijster en
good-old Paul van Riemsdijk zorgden voor acht runs daardoor de achterstand teruggebracht werd naar
10-11. De wedstrijd werd enorm
spannend en toen Pino's in de laatste slagbeurt op 10-12 kwam, leek
voor TZB nog iets mogelijk. Frits
Vleeshouwers zorgde voor 11-12 en
toen volgden er snel twee nullen.
Marcel Draver kon toch nog het derde honk bereiken maar jammergenoegging Ruud Bijster met drie-slag
naar de kant. waardoor Pino's nipt
zegevierde met 11-112.

e Paul van Riemsdijk, die twintig
jaar de knuppels hanteert.

Coach Piet Paap: ..We wilden Pino's de eerste nederlaag toebrengen.
maar waren iots te gespannen en
maakten daardoor kleine veldfot.itjes. Jammer dat het niet gelukt is
maar we komen ze nog eens tegen."
Werpcijfers Willem van de Sloot:
3-2-13-4. Beste slaggemiddelde: Paul
van Riemsdijk on Arie Draver beidon 2-!? ' O . f ' ( i ï ) .
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IJMOND MTS

Gevr.
personeel
v.a. 16 jaar

ROOS EN BEEKLAAN 4 - 2071 TD SANTPOORT - TEL. 023-383134

Van Dam Vis

INFORMATIE-AVOND

Tel. 16500 of
17938

woensdag 14 juni 1989 van 19.00 uur-21.00 uur

AANMELDING VOOR DAG/AVONDCURSUSSEN
Boor tie overheid
gesubsidieerde cursussen
PROCESTECHNIEK
Opleiding voor het MTS-diploma procestechniek.
Cursusduur: 5 jaar (3 middag/avonden per week). Cursusgeld ƒ 400, -/jaar.
Vooropleiding: MAVO, LTO of gelijkwaardig.

iïWORMATECA
Algemene informatica (Ambi II), programmeren in Basic
en Pascal, bestandsorganisatie en hardware.
Cursusduur: 2 jaar (1 avond per week). Cursusgeld:
ƒ 380,-/jaar.
Vooropleiding: MBO- of HAVO-niveau.

TECHNISCHE INFORMATICA
Hardware op de 8086, datacommunicatie, programmeren in taal C en machinetaal 8086.
Cursusduur: 2 jaar (1 avond per week). Cursusgeld:
/ 380, -/jaar.
Vooropleiding: MTS-diploma elektronica, energietechniek of 1e leerjaar informatica.
Timiimmm on

TECHNICUS
SÏERKSTROOMINSTALLATIES
Er wordt opgeleid voor elektrotechnisch installateur (diploma TSI) onder auspiciën van de VEV.
Cursusduur: 1 jaar (2 avonden per week). Cursusgeld:
50-.
J/ 3
"*•"•'>
Vooropleiding: MTS-diploma energietechniek of VEV
vooropleiding.

MIDDELBARE LASTECHNIEK
Er wordt opgeleid voor het theoriedeel van het NILdiploma lastechnicus.
Cursusduur: 1 jaar (2 avonden per week).
Cursusgeld incl. lesmateriaal en examengeld: ƒ 1.100,-.
Vooropleiding: MTS-diploma werktuigbouwkunde, wégen waterbouwkunde, metaalkunde of gelijkwaardig.

COMMERCIËLE TECHNIEK
(NIEUW)
Cursus voor het M.T.S.-dipIoma Commerciële Techniek.
Cursusduur: 1 jaar (2 avonden per week). Cursusgeld:
ƒ400,-.
Vooropleiding: M.T.S.-dipIoma.

INTEGRALE KWALITEITSZORG
(NIEUW)
Cursus is opgezet in samenwerking met en onder toezicht van de CERKOOP en legt een fundamentele grondslag m.b.t. arbeidsmotivatie, kwaliteit, flexibiliteit, kostprijsverlaging en serviceverbetering.
Cursusduur: 1 jaar (1 avond per week) in samenwerking
met Wenckebach MTS.
Cursusgeld incl. lesmateriaal en examengeld ƒ 800,Vooropleiding: MBO-niveau of gelijkwaardig.

EXPORT BEVORDERING (NIEUW)
Cursus is opgezet in samenwerking met FENEDEX.
Cursusduur: 1 jaar (1 avond per week).
Cursusgeld incl. lesmateriaal en examengeld: ƒ950,-.
Vooropleiding: MTS-diploma of gelijkwaardig.

RESTAURATIEMEDEWERKER
t Biimiifi
(NIEUW)
De cursus richt zich op bouwkundigen die te maken hebben of krijgen met restauratiewerken.
Cursusduur: 2 jaar deeltijdopleiding. Cursusgeld: ƒ 450,/jaar.
Vooropleiding: MTS-bouwkunde of gelijkwaardig.

Niet gesubsidieerde cursussen
AUTOCAD
fn%f m ^f%J* mfJr

Georganiseerd in samenwerking met Ing. bureau
TORSA INTERNATIONAL te Haarlem. De cursus is opgebouwd uit de onderdelen algemene inleiding (3 avonden) ƒ375,-, werken met Autocad 9,0 (10 avonden)
ƒ 1.200,-, maken menu's (5 avonden) ƒ 600,-, programmeren met Lisp in Autocad (10 avonden) ƒ 1.200,-.

. Cursus is gericht op het productie technisch proces,
vindt onder toezicht en kwalificatie van de NEVEM
plaats.
Cursusduur: 1 jaar (1 avond per week).
Cursusgeld incl. lesmateriaal en examengeld: ƒ800,-.
Vooropleiding: MBO-niveau of gelijkwaardig.

2 slp.kam., woonk.
k.d.t.
Huurprijs ƒ 825,Incl.
Tel. 17959.
Gediplomeerde
Pedlcure
KOMT OOK
AAN HUIS
Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Tel. 19632.

DAKSERVICE
Gespec. in Garant Gum
daken 4 mm

45,- p.m2 gelegd.
Pannedaken timmer- en
metsel werk.

Tel. 02507-16551

MILIEUKUNDE
Opgebouwd uit de onderdelen algemene inleiding
(ƒ 130,-) bodem (ƒ 690,-), water ƒ 690,-), geluid/trillingen
(ƒ 440,-) en lucht (ƒ 440,-). De onderdelen kunnen afzonderlijk worden gevolgd.
Cursusduur: 2 jaar (2 avonden per week).
Vooropleiding: MTS-diploma of gelijkwaardig.

LOTUS 1-2-3 (NIEUW)
Cursusduur: 8 weken (1 avond per week). Cursusgeld
incl. lesmateriaal: ƒ 475,-.

DBASE IV (NIEUW)
Cursusduur: 12 weken (1 avond per week). Cursusgeld
incl. lesmateriaal: ƒ 775,-.

LOGISTIEK (NIEUW)

Huisje te huur
v. perm.

BASISCURSUS CNC DRAAIEN EN
FREZEN (NIEUW)
Cursusduur: 20 weken (1 avond per week). Cursusgeld incl. lesmateriaal: ƒ2.100,-.

DROGISTERIJ.

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

WERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

N9VIL9N MARMOLEUM
Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEORIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

de krant helpt
u op weg

Schick zoekt 8 LTS-ers als
machine-operator in 3-ploegendienst
Door het steeds toenemende aantal buitenlandse orders,
hebben wij dringend vakmensen in vaste dienst nodig.
De funktie
Na een korte opleiding op de assemblage-afdeling bent u
verantwoordelijk voor de kwantiteit en kwaliteit van de te
assembleren produkten. Afstellen, bedienen en onderhouden van de produktie-machines spelen daarbij een elementaire rol.
De werkzaamheden worden verricht in een 3-ploegendienst met een vrij weekend. Vanwege de extra orders
zal gedurende enkele maanden 2 keer per 6 weken op
zaterdag worden overgewerkt.
De eisen
U heeft een LTS- of daarmee vergelijkbare opleiding
genoten en enige jaren ervaring in een soortgelijke funktie. Goede kennis van de Nederlandse taal is eveneens
vereist. Leeftijd tot ca. 35 jaar.
Geboden wordt
Een interessante funktie met een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Een uitstekend salaris en
overeenkomstige secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ploegentoeslag van 27% en een aantrekkelijke
overwerkvergoeding.
Informatie/sollicitatie
De heer H. Turkenburg, Hoofd Personeelszaken, is
gaarne bereid telefonisch informatie te verstrekken onder
nummer 020 - 5873250.
Uw schriftelijke sollicitatie gelieve u te zenden aan
Schick Nederland B.V, Oderweg 3,
(industrieterrein Sloterdijk) 1043 AG Amsterdam.

Shaving Systems

Schick Nederland B.V.
is een dochteronderneming van het Amerikaanse Warner
Lambert Concern, dat technologische instrumenten,
farmaceutische en konsumentenprodukten vervaardigt.
Schick Nederland B.V. fabriceert met 250 medewerkers
ruim 350 miljoen scheermesjes en scheersystemen,
die voor het overgrote deel geëxporteerd worden.

NVM
MAKELAAR

AANBOD IN ZANDVOORT
WOONHUIZEN
STATIONSSTRAAT 8
Benedenwoning in centrum dorp. Ook
geschikt als praktijkruimte.
ƒ89.000,HAARLEMMERSTRAAT 88 B
Zomerhuis, ook geschikt als 2e woning. 4
kamers. Royale tuin o.h. zuiden ƒ135.000,KEESOMSTRAAT 46
Woonhuis met voor- en achtertuin,
schuur en garage. 5 kamers.
ƒ195.000,MARNIX VAN ST. ALDEGONDESTR. 15
Halfvrijstaand woonhuis in goede staat van
onderhoud. Woonkamer met
open keuken, 2 slaapkamers,
moderne badkamer.
ƒ 225.000,HAARLEMMERSTRAAT 29 EN 29A
Royaal woonhuis met
diepe achtertuin. 11 kamers.
Moet opgeknapte worden.
ƒ245.000,LIJSTERSTRAAT 25
Halfvrijstaand woonhuis met garage en
royale tuin. Vrij uitzicht over de
Waterleidingdumen.
ƒ 285.000,ZANDVOORTSELAAN 125
Halfvrijstaand woonhuis met voor- en
diepe achtertuin en garage. Goede
staat van onderhoud.
ƒ325.000,HOGEWEG 76
Ruim herenhuis met voor- en zonnige
achtertuin, gelegen in centrum dorp.
9 kamers.
ƒ375.000,BREDERODESTRAAT 55
In 1988 geheel door binnenhuisarchitect
verbouwde villa. Grote woonkamer,
4 slaapkamers. Zomerhuis.
ƒ535.000,-

DIACONIEHUISSTRAAT 36 IV EN V
Bedrijfs- en opslagruimte in centrum dorp.
a. bedrijfsruimte beg.gr. 70 m?
ƒ62.500,b. opslagruimte ca. 60 m2
ƒ42.500,VRAAGPRIJS TOTAAL ƒ 90.000,-

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

M

makelaar/ 0.9.

BEDRIJFSPANDEN (koop)

SNLSCHTINGENBLADEN
over de cursussen zijn verkrijgbaar aan de school, tel.: 023-383134.

SCHILDERWERK

CEfl/E

's-GRAVESANDESTRAAT 1
Bedrijfsloodsen totaal 220 m2
a. loods 160 m2 met kantoor, toilet, kelder en
krachtstroom en verwarming
ƒ190.000,b. loods 60 m2 met verwarming
ƒ 50.000,HALTESTRAAT 48
Winkelpand met bovenwoning (5 kamers) op
goede lokatie in centrum dorp.
Winkel 50 m2 met dagverblijf en garage met
achteruitgang.
ƒ295.000,OOSTERPARKSTRAAT 9
Halfvrijstaand woonhuis, goed onderhouden,
zeer geschikt als pension.
n.o.t.k.

FLATS (huur)

FLATS
SCHELP 46
3-kamerrecreatieflat 1e verd.,
gemeubileerd.

ƒ53.000,-

SCHELP 50
2-kamerrecreatieflat op 1e verdieping,
gemeubileerd.
ƒ58.000,SCHELP 49
3-kamerrecreatieflat op 1e verdieping,
gemeubileerd.
ƒ 58.000,SCHELP 37
3-kamerrecreatieflat op beg. gr. met
tuin o.h. westen.
Goed onderhouden.
ƒ75.000,SCHUITENGAT 1c
Zeer goed onderhouden
luxe 2-kamerflat op de parterre, ƒ125.000,SCHUITENGAT 47
2-kamerflat
op 3e verd., groot
zonneterras, met garage.
ƒ154.000,ELYSEE BEACH HOTEL
Nieuwbouw. Luxe hotelsuite op 4e verd.
Uitzicht strand en zee.
ƒ165.000,BURG. v. FENEMAPLEIN
Palace Hotel - 3-kamerflat op 3e verd.
Schitterend uitzicht op zee.
ƒ185.000,JAC. v. HEEMSKERCKSTRAAT 21
4-kamerflat op 2e verd.
Uitzicht op zee en strand.
ƒ210.000,BURG. v. FENEMAPLEIN 7 FL. 3
Royale 4-kamerflat op 2e verd. Uitzicht zee.
Goed onderhouden.
ƒ225.000,CORT v. d. LINDENSTRAAT 2 FL. 4
„DUINZICHT" - Royale
maisonette op 1e en
2e verdieping. Schitterend uitzicht
over de Waterleidingduinen.
Dubbele garage.
ƒ255.000,DE FAVAUGEPLEIN 37 HS
Royale 3-kamerparterreflat
(v/h 4 kam.) met schitterend
uitzicht op zee, met garage.
ƒ315.000,-

BEDRIJFSPANDEN (huur)
ACHTERWEG 1
Winkel- of kantoorruimte ca. 20 m2. Te huur
voor max. 2 jaar.
ƒ 7.200,- per jaar incl. stookkosten
CURIESTRAAT 2L
Bedrijfsruimte op 1e verdieping. 3 kantoren,
keuken, toilet en opslagruimte, totaal
ca. 100 m2
ƒ 16.500,- per jaar
MAX PLANKSTRAAT 15-17
Ruime nieuwe loods met inrit voor
vrachtwagens, totaal ca. 400 m2.
Tijdelijk te huur tot september '89.
Ook in gedeelten.
ƒ 50,- per mz per jaar
mal

DE FAVAUGEPLEIN 33 II
4-kamerflat op 2e verd. met schitterend
uitzicht op strand en zee.
ƒ1.500,- per maand exclusief verbruik.
Eventueel ook garage te huur.

<elaars o.g.
ZOEKEN VOOR CLIËNTEN

FLATS EN WOONHUIZEN
in verschillende prijsklassen.
Ooit als u op langere termijn wilt veritopen:
Bel
CEfl/E makelaars o.g.

12614

VRAAG ONZE WONINGGIDS VOOR MEER
INFORMATIE!!!!
WIJ KUNNEN OOK UW HYPOTHEEK
VERZORGEN...

CEfl/E makelaars o.g,
2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 2
Telefoon 02507-12614

VRIJBLIJVENDE
AANBIEDINGEN

tÉEKMEDIASO
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'ysiotherapie vanuit haptonomische invalshoek doet beroep op eigen veerkracht van de patiënt

Fysieke klacht is vaak de uitdrukking van
woorden kan haptonomie de patiënt
ook door middel van 'ervaring' duidelijk maken dat het mogelijk is anders met de blessure om te gaan.
Daardoor wordt de pijn als draagbaar ervaren en is het niet meer nodig om 'ervoor weg te lopen'.
Een ander voorbeeld. Een patiënt
gaat gebukt onder te veel druk (van
welke aard dan ook) en heeft rcgelmatig pijn in nek en schouders. Massage on warmte geven tijdelijk verlichting, maar de klachten komen
steeds terug. "Bij deze patiënt is het
mogelijk om hem te laten ervaren
dat hij zich weg laat drukken", vertelt Jannita. "Dat het beter zou zijn
je eigen ruimte in te nemen, waardoor de druk makkelijker te verdragen wordt. Zo sprookje de eigen mogelijkheid en veerkracht aan van een
patiënt. Vervolgens kan men beter
de druk onder ogen zien en eventueel naar een oplossing streven".

2ANDVOORT - Steeds meer fysiotherapeuten en andere
erkers in de gezondheidszorg verdiepen zich tegenwoordig in
t haptonomie. Voor de leek wellicht een onbekend begrip, al zal
enigeen het wel kennen uit de sportwereld, waar dit steeds
iker wordt toegepast. Zo werd er bijvoorbeeld in de landelijke
aardig wat aandacht aan geschonken toen voetballer Ruud
ullit zich door een haptonoom liet behandelen. Misschien werd
e t verband daarvan met zijn successen wat overdreven, maar
ne behandelingswijze lijkt werkelijk goede resultaten op te
veren en wordt dan ook steeds populairder. Volgens Jannita
verpelt en Marja Lohman, twee Zandvoortse fysiotherapeutes,
eelt de haptonomische invalshoek waarvan uit zij werken, veel
ogelijkheden.

•

r Joan Kurpershoek

• TAPTONOMIE heeft vrijwel al-i les met gevoel te maken, iets
• •*• dat qua ontwikkeling en beleng in deze moderne westerse
,aatschappij duidelijk achter is geeven. Waarschijnlijk als reactie
iarop wordt de groep mensen die
ch rnet het gevoelsleven bezigoudt, steeds groter. Dat is te zien in
sport, maar ook op tal van andere
'bieden, zoals in de muziekwereld
; in de gezondheidszorg.
Wat is haptonomie? Degenen die
;bben geprobeerd dit te omschrijin, zijn ongetwijfeld op problemen
•stuit. "Want", zo stelt men, "het is
jna niet uit te leggen, je moet het
>lf ervaren hebben". Makkelijker
K het dan ook om aan te geven,
at het niet is. Zo kan men in ieder
.val wel stellen, dat haptonomie op
ch géén vorm van fysiotherapie is,
is het wel in deze beroepssector
itstaan. De Nederlander Frans
eldman, die in 1937 als fysiotheraut begon, was de eerste die deze
nadering van patiënten ontdekte
ontwikkelde.
Het woord benadering schiet te
'rt als definitie. Haptonomie is een
etenschap, de leer van de tastzin.
e naam is samengesteld uit de
riekse woorden 'hapsis' en 'noios', respectievelijk te vertalen als
istzin' en 'regels'. Door middel van
; aanraking worden gevoelszintui:n geactiveerd waardoor men er
ch meer bewust van wordt en er
leer mee leert te doen. Het denken
n voelen worden dus dichter bij elaar gebracht. De haptonoom gaat
rvan uit dat de mens niet bestaat
it een verzameling botten en orgaen, maar lichamelijk en geestelijk
aist één geheel is. Harmonie van
•ide facetten is vanuit de haptonolie gezien van groot belang.
Wat-bijvoorbeeld de gezondheidsorg betreft, waar het in dit geval om
aat, heeft grote aandacht voor die
armonie eefi andere benadering tot
evolg. Normaal gesproken kijkt een

specialist hoofdzakelijk naar de
pols, nek of knie die aanleiding tot
klachten geeft. Verder zal hij vrijwel
nooit gaan. En zo heeft de gemiddelde psychiater hoofdzakelijk aandacht voor de psyche van zijn patiënt en zal hij zich er nauwelijks in
verdiepen hoe iemand lichamelijk
in elkaar steekt.

De oplossing hoeft niet altijd ingewikkcld te zijn, soms is het gebruik
van een andere stoel of het dragen
van andere schoenen al voldoende.
Bij sommige mensen komt er méér
bij kijken, zoals drukke leef- of
werkomstandigheden. Maar ook
daaraan wordt aandacht besteed,
want de benaderingswijze vanuit de
haptonomie heeft er alles mee te maken 'hoe mensen in het leven staan'.

Signalen
Iemand die vanuit een haptonomische invalshoek werkt, zal uitgaan
van de samenhang van lichaam, psyche en omgeving. Dat blijkt ook uit
het verhaal van Jannita Overpelt en
Marja Lohman, twee fysiotherapeutes met een praktijk aan de Haarlemmerstraat nr. 5. Beide hebben
een tweejarige opleiding in de haptonomie gevolgd, als aanvulling op
hun vak fysiotherapie, al was het om
verschillende redenen.
"Als een cliënt binnenkomt, dan is
de fysiotherapeut voor hem meestal
wel degeen die weet wat er aan de
hand is en wat eraan gedaan moet
worden", aldus Jannita. "De fysiotherapeut wordt in feite op voorhand al in een soort machtspositie
gemanoeuvreerd, waardoor het
moeilijk wordt om op gelijke voet
met elkaar te praten. De patiënt
heeft de neiging zich uit te leveren,
zodat er dan ook maar met hem gedaan zal worden, een vaak geuite
klacht. Omdat de haptonomie uitgaat van 'evenwaardigheid' is er
ruimte voor de patiënt. Daardoor
wordt het hem pas mogelijk om
zichzelf te ervaren en dientengevolge ook de samenhang met zijn klachten te ontdekken. De patiënt kan het
noodzakelijk of aangenaam vinden
om zijn verhaal aan mij toe te vertrouwen, maar om tot inzicht te komen is het niet strikt noodzakelijk.
Daardoor kom je in een totaal andere verhouding tot elkaar te staan,
een verhouding gebaseerd op vrijheid".
Marja Lohman heeft jaren lang als

• De Zandvoortse fysiotherapeutes Jannita Overpelt (I.) en Marja Lohman: 'Haptonomie heeft er alles mee te
maken hoe mensen in het leven staan'.
Foio Beriott

fysiotherapeute in de psychiatrie gewerkt, maar miste daarbij 'iets' in
haar opleiding. "In de psychiatrie
komen vele soorten problemen voor
die zich vaak omzetten in lichamelijke klachten. Vanuit de fysiotherapie-opleiding ontbrak de kennis om
de mens als geheel te benaderen. De
haptonomie gaat daar juist van uit.
Vooral veel zelfervaring en van daaruit toepassing van de haptonomische principes binnen de gezondheidszorg".

Omgeving
Een lichamelijke klacht heeft
vaak niet alleen een fysieke oorzaak,
daar zijn beide het duidelijk over
eens. "Een klacht is een deel van de
totaliteit", aldus Marja, "een totaliteit waarvan ook de omgeving deel
uit maakt. Een lichamelijke klacht
kan heel veilig en duidelijk zijn voor
iemand. Veelal is het de uitdrukking
van iets anders. En als je daarop wilt
inspringen, dan vergt dat hele andere kwaliteiten van jezelf".
Jannita: "Vaak begin je vanuit de
lichamelijke invalshoek, bijvoorbeeld met het masseren van de plek

waar zich de klacht voordoet, want
het best voel je wat er aan de hand is,
als je iemand onder handen hebt.
Soms moet je daar ook wel mee beginnen, met name als de pijn zó bepalend is, dat je die eerst met massage moet verlichten. Pas dan kun je
verder gaan met eventuele andere
dingen die je opvallen".
"We proberen," aldus Marja,
"door hem of haar aan te raken of te
masseren, iemand zelf zijn verhaal
te laten vertellen. En dat kan door
middel van woorden, door zich te
ontspannen of op een andere manier
te uiten. Als ik, wanneer iemand binnenkomt, meteen begin met te vragen 'ligt 't hieraan, ligt 't daaraan',
dan ben ik hem een stapje voor, dan
bepaal ik het, zoals ik het zie. En dat
is niet de bedoeling, dan neem je
iemand iets af".
Het gevoel is een belangrijk aspect. "Als iemand z'n gedachtes zijn
losgeraakt van zijn gevoel en hij dus
hoofdzakelijk rationeel bezig is, dan
kan hij zich niet meer goed voorstellen wat er met hem aan de hand is.
De klacht is er, maar waardoor die
veroorzaakt wordt, is voor hem een

raadsel. En dat geeft onrust". Toch
gaat de behandeling niet volgens een
bepaald plan en deze is dus ook niet
te voorspellen. "Soms is een gesprek
al voldoende", aldus Jannita.

Zelfinzicht
Kortom, beide fysiotherapeutes
streven er dus naar, de patiënt zelf te
laten voelen, wat eraan mankeert.
Maar ook hoe hij zelf kan proberen
dat te veranderen, want de haptonomië gaat ook uit van de eigen veerkracht van de mens. "Sommigen
willen dat jij hun klachten verhelpt,
maar zo werkt 't niet", benadrukt
Marja. Door de patiënt zelfinzicht te
geven en te wijzen op zijn eigen mogelijkheden, kan deze ook zelf aan
de gang gaan.
Enkele voorbeelden. Het kan gebeuren dat een patiënt niet in de
gaten heeft, dat hij bang is voor de
pijn in zijn geblesseerde knie. Hij
verzet zich tegen de pijn en gaat
krampachtig lopen. Dus alle spieren
verharden waardoor pijn en angst
toenemen. "Niet zelden zie je klachten in een andere lichaamsdeel ontstaan", aldus Jannita. Behalve met

Drukte
"Dat betekent ook dat je niet altijd
kunt doen, wat je zou willen", bekent Jannita. "Als er mensen koinen, die in de drukte van het zomerseizoen moeten werken en daardoor
klachten krijgen, dan kan ik met
mijn haptonomische kennis bijvoorbeeld wel zeggen 'Je moet het wat
rustiger aan doen', maar dat werkt
dan natuurlijk niet. Je kunt hen behandelen en goede raad geven maar
zij zullen er gedurende die maanden
mee moeten leren leven. In dat geval
blijft er weinig anders over".
Fysiotherapie op haptonomische
basis hoeft volgens hen niet beter of
slechter te zijn dan de gebruikelijke
fysiotherapie, maar het is 'een mogelijkheid van benadering'. De cliënt
moet dit wel willen. Marja: "Sommige mensen vinden het op het eerste
gezicht een beetje eng. Misschien
klinkt het allemaal wel wat zwaar,
maar het valt best mee. Het hangt er
ook van af of iemand er meer van wil
weten. We laten iemand die vindt
dat het alleen om die knie of schouder gaat, natuurlijk wel in zijn waarde. Als hij alleen een concrete behandeling van zijn klacht wil, dan kan
dat natuurlijk ook. En dat voel je
snel genoeg aan".

Expositie en
erkoop van
childerijen

Gemeente heeft ingrijpende
plannen voor Stationsplein

ZANDVOORT - Meer dan honerdvijftig olieverf schilderijen zijn
r komende vrijdag en zaterdag te
en op een verkooptentoonstelling
i gebouw De Krocht. Het is werk
an een Nederlands kunstenaarsollectief.
De tentoonstelling, geopend vrijig van 11.00 tot 21.30 en zaterdag
an 10.00 tot 17.00 uur, bevat mereneels werken met een klassieke stijl,
iet onder andere naturalistisch gechilderde landschappen en stilleens. Daarnaast zijn er ook enkele
erken met een moderne stijl, terijl de air-brush techniek niet ontreekt.
De expositie is gratis toegankelijk.
e meeste schilderijen, op schilerslinnen, zijn niet voorzien van
en lijst, maar worden geleverd met
en tijdelijk passe-partout. Zodoene kan men zelf later een lijst naar
gen smaak aanschaffen. Volgens
e organisatoren kunnen zij de doeen tegen lagere prijzen aanbieden,
mdat zij de tussenhandel er buiten
ebben gehouden.

ZANDVOORT - De gemeente heeft
een plan ontwikkeld om het Stationsplein ingrijpend te verbeteren.
Daartoe behoort een betere verbinding met de Zeestraat. Men is dan
ook voornemens de percelen Zeestraat 29 en 31 aan te kopen. De exploitanten wisten begin deze week
echter nog van niets.

(ADVERTENTIE)

Stormloop op apotheken

Gezocht:
eeuwige jeugd
Er heerst een koortsachtige bedrijvigheid, sinds hooggeleerde dermatologische onderzoekers in
Amerika en Europa hebben bevestigd dat de wetenschap nu werkeliJK op het punt staat de strijd tegen
rimpels te winnen.
In Europa hebben de onderzoekers
van een internationaal cosmeticabedrijf
nu een cosmetisch prepar
aat met retinol uitgevonden, dat
ze aan wetenschappelijke tests
hebben onderworpen. De resultaten zijn buitengewoon verrassend
gebleken. (Retinol is naaste familie
van retinylzuur, maar wordt in tegenstelling hiermee niet alleen voor
farmaceutische doeleinden gebruikt).
Dr. M. Puschmann van de Experimentele Dermatologische Kliniek te
Hamburg heeft een onderzoek uitgevoerd, waarbij hij een cosmetisch preparaat op basis van
0,034% retinol heeft bereid. Professor Puschmann verklaart: „Het
produkt is werkelijk bijzonder doeltreffend: het vermindert zichtbaar
het aantal rimpels en de diepte
ervan en heeft geen enkele negatieve bijwerking.
Sinds het nieuwtje de ronde heeft
gedaan, lopen oe liefhebbers van
de eeuwige jeugd storm op de ap9theken (zowel in Zwitserland als in
de Verenigde Staten).
De revolutionaire anti-rinpel crème
met retinol wordt geproduceerd
door Korff, een internatipraal cosmeticabedrijf dat uitsluitend voor
apotheken produceert. De c-ème,
die de naam 'Anti-Age Re^rd'
meekreeg, bestaat in twee verscjjilende varianten: voor de gebruiktr
tussen de 25-35 jaar en voor 35
jaarden ouder.

• De brandweer verspreidt haar materieel nog voor de grote drukte over

Brandweer vindt o
overvolle straten te
ZANDVOORT - Voor drukke zomerse dagen heeft de brandweer een tijdelijke oplossing gevonden om de drukte te kunnen
omzeilen. Zij verspreidt haar materieel oyer het dorp, om dit
snel in de verschillende wijken te kunnen inzetten. De korpsleden worden in verband daarmee ingedeeld in vier teams. Zo
staat men klaar voor de topdrukte. Het enige wat er nog aan
ontbreekt, zijn acht vrijwilligers, die de teams moeten completeren. Vooral bij vrouwen schijnt de brandweer steeds meer in de
belangstelling te staan.

De percelen zijn te koop aangeboden door eigenaar Handelsonderneming De Boer Heiloo B.V. voor een
bedrag van ./'597.500,-. De panden
zouden per l oktober leeg opgeleverd kunnen worden. Dat valt echter
te betwijfelen, omdat de exploitanten van de daar gevestigde restaurants niet op de hoogte zijn van de
plannen, en er ook zeer weinig voor
voelen, hun onderkomen te verlaten. De aankoop is gewenst in verband met het deelplan l, 'Ontsluiting Stationsplein aan de zuidzijde',
om het beter toegankelijk te maken,
en 'Herinrichting parkeerterrein
zuidzijde'.
De gemeente had juist een gunstiFolo: Bram Stijnen ge ontwikkeling afgewacht. ErvarinZandvoort.
gen aan het Stationsplein hebben geleerd, dat met de verwerving van bedrijfspanden en schadevergoedingen aan exploitanten wegens bedrijfsbeëindiging
belangrijke
bedragen gemoeid kunnen zijn.
Het straatje naast de percelen kan
door de aankoop aanzienlijk worden
verbreed, waardoor er tweerichtingden, mensen die al dan niet een baan verkeer nodig wordt met opstelstrohebben. Uiteraard lopen zij de kans ken voor afslaand verkeer. Daardat zij van hun werk worden wegge- door ontstaat ook de mogelijkheid
roepen. "Maar er zijn maar weinig
werkgevers die hieraan niet willen
meewerken", aldus Schröder. "De
meesten gaan wel accoord".

om een veiliger route voor voetgangers te creëren tussen station en
centrum.
Een en ander is nodig omdat de
nieuwbouw op 'La Mer' de verkeersdruk heeft doen toenemen. De nieuwe woningen van 'Residence Monopole' zullen daar nog een flink
schepje bovenop doen, evenals het
Vendoradopark en de - reeds lang voorgenomen afsluiting van de Verlengde Haltestraat. Bovendien zal
bus 81 over het Stationsplein en de
Van Speykstraat worden geleid.

Hotel
Om het Stationsplein een meer besloten karakter te geven, de levendigheid te vergroten en een kostendrager voor een deel van de investeringen te vinden, heeft het college
'een bebouwing van beperkt volume
en hoogte aan de zuidzijde van het
plein in gedachten'. De voorkeur
gaat daarbij uit naar een low-budget
hotel.
Voor het plan zijn verder beperkte
middelen beschikbaar uit de kredieten voor sanering van de riolering
van de Van Speykstraat en de infrastructuur van het Vendoradoplan.
Met de Nederlandse Spoorwegen, eigenaar van een groot deel van het
plein, zijn nog onderhandelingen
gaande over een flink deel van de
kosten. Het voorstel komt vanavond
ter sprake in de commissie voor Publieke Werken.

Zandvoorts
Nieuwsblad

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

02507-18648.
Anonieme brieven worden niet
geplaatst

Diskriminatie
van de niet-roker
Een gebruikelijk rookgedrag: men
gaat oen café of restaurant binnen,
vestigt zich aan een tafeltje en steekt
zonder iemand te raadplegen of toe
stemming te vragen mir nichts dir
nichts een sigaret of sigaar op.
In dal gedrag is ingebakken een
weliswaar onbewuste, maar nietto
min onbeschaafde of onbeschofte'
diskriminatie van de niet-rokonde
omgeving. De rokende dwingt zijn/haar omgeving mee te roken. Hoc
men ook van de zijde van takaksfabrikanten probeert zich te ontkronkelen aan de kritiek dat er bij roken
een aanslag op de gezondheid en behoefte aan zuivere lucht plaatsvindt,
het verband roken/meeroken is on
bestrijdbaar.
Een persoonlijke ervaring: in oen
restaurant, waar in mijn omgeving
nogal stevig gerookt werd, kreeg ik
door het gedwongen meeroken een
verschrikkelijke hoestbui, gepaard
gaande met hevige ademnood. De
meestbeschaafde onder de aanwezi
ge rokenden zei spontaan: 'Meneer,
had ik dat geweten, dan had ik niet
opgestoken!' De mededeling ging gepaard met verzoeken tot veromschuldiging. De rest van de rokenden zweeg en beperkte zich tot het
uitstralen van onnozelheid. Overigens wreekt zich het verblijf in oen
rokerige omgeving meestal niet onmiddellijk, maar enige uren later.
Gevolg: benauwdheid en hoestbuien.
Tien percent van de bevolking lijdt
aan astma soms gepaard met long-emphyseem. Het laatste betekent
veelal invaliditeit: men is nog slechts
in staat enkele tientallen meters te
lopen. Ademnood blokkeert grotere
afstanden. Gelukkig neemt het aantal rokenden zowel relatief als absoluut af. Veel meer dan de helft van do
volwassenen rookt niet meer. In Den
Haag zijn alle openbare gebouwen
rook-vrij. Straat-reklame voor het
roken is niet meer toegestaan. Het
officieel offensief tegen het roken
neemt toe.
De valse en leugenachtige slogan
'Roken moet kunnen' wordt nog
steeds getolereerd. De valsheid.en de
leugen schuilt in het bewust verzv/ijgen van de genoemde mee-rook-konsekwenties. Dit terloops.
Ter zake! Een horeca-bedrijf dat
een gedeelte van zijn ruimte reserveert voor niet-rokers, kan gegeven
de steeds toenemende aantallen niet-rokers onmogelijk schade ondervinden van een dergelijke maatregel.
Integendeel: de pioniers kunnen hun
pioniersfunktie waarschijnlijk gehonoreerd zien met een toenemend bezoek van niet-rokers.
J. van Santen
Zandvoort

Blikje met
'knoissies'
ZANDVOORT - De aloude
'knoissies', de oud-Zandvoortse snoepjes, zijn binnenkort
weer te verkrijgen, compleet
met een toepasselijk snoepblikje.
Het snoepblikje met de 'knoissies'
is vanaf vrijdag 16 juni te verkrijgen
bij het Cultureel Centrum Zandvoort. Die dag wordt het om 20.00
uur 'ten doop gehouden', waarbij iedereen welkom is.
De dekoratie op het blikje bestaat
uit een aantal strandtaferelen anno
1900. Daardoor wordt het behalve
voor snoepers waarschijnlijk ook interessant voor verzamelaars. Weilicht wat voor vaderdag.
Overigens is de tentoonstelling
over het strandleven, die momenteel
nog in het centrum is te zien, op
donderdag 15 juni gesloten. Dio dag
is de hal namelijk ingericht als stornbureau.

Vrouwen

Nog acht 'man' kan men gebruiwordt er alvast gezocht naar een
Het komt regelmatig voor dat het loods elders in het dorp om tijdens ken, zowel mannen als vrouwen.
verkeer op drukke zomerse dagen de zomermaanden wat materieel in Met name bij deze laatste categorie
krijgt het vrijwillige brandweerwerk
muurvast zit op de Hogeweg. Voor onder te brengen.
steeds rneer belangstelling. Momende brandweer is het in dat geval erg
teel telt het korps al twee dames. De
moeilijk om uit te rukken en snel bij
vrijwilligers zijn ingedeeld in vier
een brand te zijn. "Soms komen we Vrijwilligers
Dat, naast de vier beroepskrach- groepen, die éénmaal per vier weken
bijna niet weg", verklaart brandweercommandant Schröder. De tijd ten, de vrijwilligers er niet voor niets 'dienst' hebben. Dat betekent dat op
waarbinnen men officieel ter plekke zijn, blijkt duidelijk uit de frequen- hen het eerst een beroep wordt gemoet zijn, is daardoor soms nauwe- tie waarmee zij (of een aantal van daan. Door de nieuwe indeling kan
lijks haalbaar, een probleem dat hen) dit jaar al zijn opgeroepen: in worden gegarandeerd, dat iedereen
totaal al 87 keer. De actie van enige die is opgeroepen, ook daadwerkezich al jaren voordoet.
Daarom heeft Schröder als oplos- maanden geleden om de vacatures lijk wordt ingezet. In het verleden
sing bedacht, het materieel op druk- op te vullen, heeft wel een aantal had degeen die wat later arriveerde,
ke dagen te verspreiden: een deel maar niet voldoende vrijwilligers nogal eens het nakijken.
Een vrijwilliger, die overigens een
blijft in de kazerne, één voertuig opgeleverd. Het tekort aan manwordt 's morgens vroeg gestatio- schappen is ontstaan doordat veel uurloon plus een jaarlijkse vergoeneerd bij de Corodex in nieuw- jongeren wegtrekken uit Zandvoort, ding ontvangt, is aan opleiding en
-noord, één op de hoek Van Alphen- omdat zij in deze gemeente geen oefeningen gemiddeld één avond per
straat/Van Lennepweg en één bij het woonruimte kunnen vinden, of om- week kwijt. De nieuwe cursus begint
gasbedrijf op de Tolweg. Vanaf die dat zij elders, buiten deze regio, in de tweede helft van augustus;,
punten is het dorp redelijk te bestrij- werk hebben gevonden. Schröder vóór die tijd moet men gekeurd zijn.
ken, aldus Schröder. Aan het eind heeft bij burgemeester en wethou- Voor wat voor mensen is dit werk
van de dag gaat al het materieel weer ders al aandacht gevraagd voor het aantrekkelijk? Schröder probeert
huisvestingsprobleem voor zover hen te omschrijven als wat sportieve
terug naar de kazerne.
Een en ander heeft te maken met zich dat bij vrijwillige brandweerlie- mensen met een redelijke conditie.
Een beetje avontuurlijke aanleg is
de lokatie van de brandweerkazer- den voordoet.
Wat betreft de nieuwe vrijwilli- ook nooit weg, maar uiteraard is dat
ne, verre van ideaal omdat uitrukken alleen via de drukke Hogeweg gers, die overigens een behoorlijk geen vereiste. Belangstellenden
mogelijk is. Schröder is momenteel strenge keuring ondergaan, heeft kunnen vrijblijvend de kazerne belbezig met een nota over dit pro- men uiteraard het liefst mensen die len of bezoeken voor wat méér inforbleem en eventuele oplossingen. Nu ook overdag in Zandvoort zijn te vin- matie.

ZANDVOORT
Het
stranddetachement van de
Zandvoortse politie heeft
zich afgelopen vrijdag gepresenteerd aan pers en belangstellenden. Speeches bleven
achterwege, omdat korpschef en burgemeester helaas
verstek lieten s.aan.

De receptie zou beginnen om 16.00
uur, de hapjes en drankjes stonden
reeds klaar om niet smaak verorberd te worden. De vijf agenten die
deel uitmaken van het stranddetaehement hadden de schalen goed in
het oog gezet van de talrijke genodigden. Het wachten was alleen nog op
de korpschef en de burgemeester,
die elk jaar door hun aanwezigheid
blijk geven van hun betrokkenheid.

De gewone mens wikt. van hogerhmid wordt beschikt. Dat althans is de mening van de bezoekers en manschappen tijdens de
presentatie van 'net slranddetachement van de Zandvoortse pulitie, afgelopen vrijdag op de post in
de rotonde. Traditiegetrouw was
iedereen weer op komen draven
om de politiemensen en hun
wachtcommandant bij de officiële
aanvang van hun strandwerkzaamhedpn een hart onder de
riem te steken. Daaronder een afvaardiging van de strandpachters-vcreniging, onder leiding van
voorzitter Jaap Paup. een delegatie van de reddingsbrigade, de eollega's uit Noorchvijk. het Rode
kruis en de pers.

Toeslaan

Het gezicht van waehtcommandan'. H.ins Konijn na'm nu veilonp
van tijd zorgelijke trekken aan:
korpschef en burgemeester waren
in geen velden of wegen te bespeuren. Nadat er zo ongeveer een half
uur verstreken was, werd men hot
wachten moe en verdween eeti uitgestalde haring schielijk in de
mond van een der agenten, voor
de anderen het sein om toe te
slaan. Binnen korte tijd bevatten
de schalen nog slechts restanten
van het kostelijk zeebanket.
Daarna was het tijd om op Te
stappen, inmiddels was er een uur
verstreken. Toen de korpschef
even na vijf uur alsnog verscheen
vond hij de politiepost nagenoeg
leeg. Door de afwezigheid van de
genodigden was een speech met
meer nodig' en de korpschef vertrok dan ook weer met gezwinde
spoed. Later verklaarde hij door
een open brug in Schalkwijk te
zijn opgehouden, van de burgemeester is niets meer vernomen.

Wachten duurt lang en 'zeker met
zoveel lekkers voor je neus' zal menigeen gedacht hebben. De minuten
verstreken en geen mens durfde het
lekkers te beroeren. Men wachtte op
de speeches van korpschef Menkhorst en burgemeester Van der Heijclen. Niet omdat men benieuwd was
naar de inhoud, want daarvan verwachtte men weinig nieuws. De
speeches gaan immers meestal over
de bezuinigingen en de daarmee gepaard gaande consequenties. Zo is
dit jaar het detachement met cén
man ingekrompen, terwijl de kinDe leden van het stranddetachederjul nog slechts als oproepkracht ment bleven achter met de rombeschikbaar komt. Men wachtte om- mel en een kater.
dat dat 20 hoort.
B.S.
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Bij He SPAR,

Celsiusstraat 192,

Jarenlange ervaring bij aan- en verkopen, taxaties en
bemiddeling bij hypotheken en assurantiën.
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.
telef. 02507-15531
telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zand voort

heeft u aan één
betaalcheque genoeg
Fa. Gansner & Co.
GAS-

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

Van Stolbergweg 1 Zandvoort - Tel. 17093

• SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

ANTEN

Telegraaf Zandvoort

v8

vraagt

geraniums hang en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

Bezorgers/sters
Verdiensten ƒ 60,- tot ƒ 80,- p.w.

3
lw

Div. Bloembakken Roodsteen - Plastic en
Grieks Aardewerk

l
w

TE KOOP
IN ZANDVOORT

voor kleine wijken té uur per dag
Aanmelden tussen 9.00-12.00 uur
Tel. 023-315515

Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen
ook biologisch
tegen ongedierte

67 glanzend-niéuwe
koopwoningen in de
premie-c en vrije sector,
op steenworp afstand
van het strand...

OP "
NU GOEDKOPER DAN OOIT

MODE

PVC Lamellen en aluminium jalouzieen
Tevens zonneschermen en markiezen

Van Galenstraat 142:
Tweekamerapp. met garage. Ind.: entree, hal,
woonkamer, slaapkamer, badkamer met douche, toilet
en wastafel, keuken met inbouwapp., servicek. ƒ 160,-.
Vraagprijs ƒ98.000,-- k.k.

\Jivrsizcd sandwtislK'd
silk blouse
\Vulc iolton/silk iroitsers
intb vlrn,tic waislbantl
hi i>if;a sccirj

Patrijzenstraat 22:
Goed onderhouden drie (v.h. 4) kamerappartement op
2e etage, vrij uitzicht over duinen. Berging en garage.
Ind. entree, hal, toilet, royale L-vormige woonkamer,
moderne keuken met inbouwapp., badkamer met ligbad,
twee slaapkamers. Vraagprijs ƒ 159.000,-k.k.

Trompstraat 15 fiat 8:
Driekamerappartement op 4e etage, uitzicht op zee,
balkon op zuid/west. Ind. entree, hal, grote woonkamer
met open haard, keuken met inbouwapp., 2 slaapkam.,
badkam. met ligbad, toilet en wastafel. Servicekosten
ƒ250,- p.m. Vraagprijs ƒ169.000,-- k.k.

Grote Krocht 23
2043 LT Zandvoort
tel. 02507-18412
...op een van de allerlaatste mooie bouwlokaties
van Zandvoort, letterlijk op een steenworp
afstand van het strand, direkt naast het nieuwe
appartementengebouw van het Vendoradopark,
worden op zeer korte termijn 67 glanzend nieuwe koopwoningen in de premie-c en vrije
sector gerealiseerd...

Openingstijden:
ma t.m. vrijdag
10.00-20.00 uur
za 10.00-17.00
zo 13.00-17.00

MOLENAAR SNACKS
van 1947 tot november 1986
Zeestraat 25
Vanaf 2 juni 1989 zijn we terug van weggeweest met
een nieuwe zaak en een nieuwe naam.

Dorpsplein 1:

In twee, fraai vormgegeven gebouwen worden
drie- en vierkamerappartementen gebouwd in de
prijsklasse van f 155.000,- tot en met
f 169.000,-... Op het dak van één van deze
gebouwen worden bovendien twee zeer royale en
luxe z.g. penthouses met een uniek uitzicht over
Zandvoort gebouwd... Tot hetzelfde project
behoort tot slot nog een negental zéér fraaie
'drive-in' woningen...
Belangstellenden verzoeken wij onderstaande
bon in te vullen en te sturen naar Van Schaik
makelaar o.g. te Zandvoort. U ontvangt dan
omgaand een inschrijfformulier, aan de hand
waarvan een lijst met kandidaat-kopers zal
worden aangelegd.

HILLEN

VAN
Jacob v. Heemskerckstraat 6
ledere dag geopend van 11.00 uur tot 22.00 uur;
in de maanden juli en augustus van

9.00 uur tot 01.00 uur.

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

.aat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig
adviseren door:

Vaderdag

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Proiekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-1 2944^ / Fax 02507-1 8644
Openingstijden- dagelijks 09 00 -18.00 uur
vrijdagavond 19 00 - 21 00 uur / zaterdag 10 00 - 1 4 00 uur

ROOSEN

PLANONTWIKKELING B.V.

van

ÏAKELAAR O.G.

De woningen zullen worden verkocht aan
kandidaten die voldoen aan de door het College
van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
vastgestelde inschrijfvolgorde:
1) Kandidaten die een ééngezins-huurwoning van
de gemeente of van de woningbouwvereniging
EMM achterlaten.
2) Kandidaten die een goedkope gezinsflat van
de woningbouwvereniging EMM, welke
gelegen is aan de Van Lennepweg of aan de
Sophiaweg, achterlaten.
3) Kandidaten die een vierkamerflat van de
woningbouwvereniging EMM achterlaten.
4) Kandidaten die een 1 - of 2-kamerwoning van
de gemeente of van de woningbouwvereniging
EMM achterlaten.
5) Startende woningzoekenden die in Zandvoort
woonachtig zijn.
6) Kandidaten die een partikuliere huurwoning
achterlaten in Zandvoort.
7) Kandidaten die een koopwoning achterlaten in
Zandvoort.

Een projekt van

Woning met tuin op westen en achterom, opp. 128 m2,
ind. entree, hal, toilet, keuken, woonkam. met open
haard, 1e et. 2 slaapkam., keuken, badkamer met
douche, 2e et. slaapkam., keuken, douchecabine,
zolderberging. Vraagprijs ƒ215.000,- k.k.

Sauna annex massagecomplex, ind. entree, hal, toilet,
massageruimte, schoonheidssalon/pedicure,
kleedkamer, ruimte voor zonnebank, rustkamer,
saunaruimte en douche- en dompelruimte. Opp. 90 m2,
serv.kst. ƒ480.-- p.m. Vraagprijs ƒ165.000 k.k.

TOEWIJZING:

Dassen, manchetknopen, dasspelden,
chokers, sokken, overhemden,
sportshirts, shorts, zwemslips,
pullovers, pantalons, jeans, jacks,
katoenen Kolberts, regenjassen,
enz. enz.

KERKSTRAAT 20

ZANDVOORT

Aankoop / Verkoop / Taxaties
Huur / Verhuur / Beheer
Projecten / Adviezen
Hypotheken A Assurantiën
Hogeweg 56A / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -12944
Fax 02507-186 44
Openingstijden:
Ma. t/mVr.
: 09.00-18.00 uur
Vr. koopavond : 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag
: 10.00-14.00 uur

r,

BON
Ja, wij zijn geïnteresseerd in het 'Ruyterprojekt'
in Zandvoort, stuurt u ons een inschrijfformulier.
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Deze bon in een gefrankeerde enveloppe sturen naar
Van Schaik makelaar o.g., Hogeweg föa, 2042 GJ Zandvoort

WEEKMEDIA 30
In de vijftiende eeuw was Zandvoort
een welvarende gemeenschap. Dat
kwam niet alleen door de goede inkomsten, die men kreeg van de vissen], maar ook door een toerisme dat
vanuit Haarlem op gang was gekoraen Het was voor mensen uit de stad
een hele ontspanning om op Zondagen door de duinen naar Zandvoort
te wandelen en daar even uit te rusten voor men naar huis terug ging.
De Zandvoorters, door hun stijl
van leven vnj in de omgang, kropen
voor deze stadsmensen niet weg. Integendeel men nodigde se uit om binnen te komen en zo ontstonden er
relaties waardoor Zandvoorters de
gelegenheid kregen om in het maatschappelijke leven van de stad een
voorname rol te spelen.
Nu woonde er even buiten de stad
een edelman v. Zaanen, die veel hield
van wandelingen door de duinen. Hij
nam op zijn veelvuldige tochten naar
Zandvoort mensen mee van zijn
stand en deze had een goede relatie
gekregen met één van de burgers.
Welke deze familie was, is uit de
oude stukken niet meer te halen. Wel
schrijft Theodorus van Zaanen in een
aantekeningenboek van 1474 over
een visser die zelf een grote boot bezat
voor de visserij, maar ook wel gebruikt werd om op Zondagen, wanneer de mannen thuis waren, door
van Zaanen en zijn vnenden voor
een tochtje op zee.
De vriendschap tussen de Haarlemmers en de Zandvoorters was zo
groot dat in 1475 Cornelis de hand
vroeg van een dochter des Huizes,
Anna De vader gaf zijn toestemming,
echter onder voorwaarde dat het
meisje het ouderlijk huis nooit zou
vergeten en zo trouwde zij onder de
naam Anna van Zandvoort. Een
vriend van van Zaanen, de vrij beken-
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Een goede
partij...
doorBertus Voets
de geneesheer Laurens Pietersz, vroeg
de hand van het tweede meisje uit dat
huis, Cathanna. Voordat de vader iets
kon zeggen, had dokter Laurens aan het
verzoek om met Catharina te trouwen
het volgende toegevoegd: „Ik weet dat U
trots bent op het mooie dorp waar U
woont daarom verzoek ik U haar aan
mij te willen geven onder de naam Catharina van Zandvoort.
Van deze Catharina is iets vastgelegd
in de kerkelijke registers van de Bavo te
Haarlem. Cathanna was dankbaar om
het geluk dat zij in het huis van de
dokter had ontvangen. Zij had kinderen
gebaard, gezond en goed, en alles binnen het gezin ging voorspoedig Zij
voelde het als een plicht om iets te doen,
waaruit voor eeuwig zou blijken hoe
mooi haar leven was geweest
Zij was eens met de pastoor van de
Bavo gaan praten om iets te doen. En
deze priester raadde haar aan om op
een altaar in de kathedraal een vicarie
te stichten. Men schonk aan de kerk een
stuk land en verbond daaraan de verplichting om van de opbrengst op een
altaar de mis te lezen voor de familie
Uit de oude kerkelijke papieren blijkt
dat het geld kwam van Catharina zelf.
Immers in het register van vicarien opgesteld door Gnjpmk, wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat de administratie
van de vicane geheel bij de vrouw zelf
berustte. Ook had zij in de akte van 1482
laten opnemen dat na haar dood het
beheer van de vicarie over zou gaan op

haar zuster Anna van Zaanen en dan
zou worden toegevoegd aan de grote
reeks van geestelijke instellingen die
door de familie van Zaanen m het
leven was geroepen.
Eén van de belangrijkste zorgen
voor de administratie was de aanstelling van een priester die de missen
moest lezen. Voor de familie van
Zandvoort was dat elke maandag,
woensdag en vnjdag, daar men memand vond uit Zandvoort. Er was
toen al een soort afspraak gemaakt
met v. Zaanen, want m de lijst worden verschillende priesters met de
naam van Zaanen aangewezen.
Hoewel de doktersvrouw gewild
had dat deze dankbaarheid eeuwig
duren zou, werden dit soort van overeenkomsten afgesproken door de reformatie. In 1569 wordt voor het Antoniusaltaar, waar deze vicarie op
was gesticht, nog een Joannes van
Zaanen belast met het opdragen van
missen, maar dan is het einde. De
reformatorische christenen, die geen
waarde hechten aan het opdragen
van missen, gebruikten toch het kapitaal voor goede doeleinden en in het
geval van Catharina van Zandvoort
is na te gaan dat het werd gebruikt
voor de zieken uit het pesthuis.
Deze gegevens, opgediept uit oude
kerkelijke registers, vertellen hoe
twee Zandvoorter meisjes in de gouden eeuw van het dorp een goede
partij hebben verkregen in de deftige
stad Haarlem. Deze beide meisjes
hebben het bijzonder prettig gevonden dat zij zo goed geslaagd waren in
hun leven. En in de akte van dank
werd uitdrukkelijk de naam van
Zandvoort neergeschreven omdat
beide dames wel wisten dat zij deze
goede partij voor een groot deel
dankten aan de sfeer waann ze waren
opgevoed.

Zandvoort en Bloemendaal zullen
verlies lijden door strandafkalving
ZANDVOORT - Als gevolg
van de strandafkalving zullen
de gemeenten Zandvoort en
Bloemendaal de komende jaren verliezen gaan lijden op
toeristenbelasting en staangeld van strandhuisjes en
strandtenten. Ook de economische belangen van de strandexploitanten worden door deze
ontwikkeling bedreigd.

kustontwikkeling
Bloemendaal,
met als titel 'De ontwikkelingen in
het verleden en in de toekomst in de
kuststreek tussen de zuidelijke havendam te Umuiden en de bebouwde kom in Zandvoort'. De werkgroep, waarin ook de gemeente
Zandvoort is vertegenwoordigd,
geeft in het rapport haar bevindingen weer van zowel een technisch
onderzoek naar de kustontwikkeling als van een economisch, natuurwetenschappelijk en ruimtelijk onderzoek naar de belangen in deze
Dit is te lezen in een onlangs gepu- kuststreek.
bliceerd rapport van de werkgroep Zij verwacht dat er voor een aantal
van de strandhuisjes na 1990 geen
plaats meer is, en dat het strandtoerisme sterk zal afnemen.

D66 pleit voor
lokaal referendum

Zeeweg

de sterke ontwikkelingen in Bloemendaal.
Door de strandafkalving, die zich
voordoet sinds de uitbouw van de
havenhoofden van Umuiden tussen
1962 en 1969, zijn vijf strandexploitanten in Bloemendaal hun plaats
kwijt geraakt. Bovendien dreigt er
gevaar van ondermijning van de Zeeweg.
Uit het technisch onderzoek is gebleken, dat de kustachteruitgang
zich verder oostwaarts en zuidwaarts zal verplaatsen, tot ongeveer
2010. Rond dat jaar zal naar verwachting het uiterste punt zijn bereikt. Het zeeweringsbelang van de
plaatselijke kust wordt volgens de
werkgroep niet geschaad, evenmin
als de drinkwaterwinning en de natuurbelangen.

Hierbij wordt een percentage van 50
genoemd, maar de hoogte hiervan
Gezien de ernst van de te verwachZANDVOORT - Op de leden- wordt waarschijnlijk beïnvloed door ten gevolgen heeft de werkgroep bevergadering van D66, vorige
sloten om een nader onderzoek in te
week woensdag, presenteerde
stellen naar beleidsscenario's waarmee de problemen geheel of gedeelfractievoorzitter Ruud' Sandtelijk moeten worden opgelost. Dit
bergen een stuk over het lokale
onderzoek, dat door het Waterloopreferendum.
kundig Laboratorium wordt uitgeSandbergen wil met het stuk 'Lovoerd, is naar verwachting in sepkaal Referendum' aangeven, dat
tember 1989 gereed.
ZANDVOORT - Tijdens een
deze methode om de plaatselijke bevolking zich over bepaalde zaken te handgemeen werd vorige week
laten uitspreken, zeker als leidraad dinsdag een eenentwintigjarikan dienen voor de gemeenteraad. ge Zandvoorter door een DuitDeze kan de mening van de Zand- se toerist in zijn borst gebeten.
voorters mee laten wegen bij haar Daarbij ontving hij nog een
ZANDVOORT - VVD-fractiebeslissingen. Het stuk wordt bin- klap met een klomp op het voorzitter Methorst heeft bij
nenkort aan de andere partijen voor- hoofd.
het College van Burgemeester
gelegd.
en Wethouders vragen gesteld
Aanleiding van het gevecht was over de bezetting van stembuSandbergen en D66-wethouder
Jan Termes hebben op deze vergade- een opmerking van de Zandvoorter
ring nogmaals afstand genomen van aan het adres van de Duitse automo- reaus. Met name in verband
uitlatingen van Tweede Kamerlid bilist. Deze zou een verkeersfout met personen van ouder dan
Eisma. Dat betrof uitspraken betref- zou hebben gemaakt. De Zandvoor- zeventig jaar.
fende 'onbehoorlijk bestuur' rond ter gaf hem duidelijk te kennen dat
Zeventigjarigen worden kennelijk
niet meer opgeroepen om deel uit te
de aanleg van het interim-circuit, op hij zich daaraan stoorde.
maken van een team dat een stemlokaal, provinciaal en landelijk niveau. Bij de aanleg van het definitieHet handgemeen liep uit op een bureau bemand. Ook bij een Zandre circuit, zal er beslist rekening ge- beet in de borst van de Zandvoorter voortse ingezetene is dat dit jaar het
houden moeten worden met de voor- en een klap op zijn hoofd met een geval. Methorst vraagt zich af of
waarden die opgenomen zijn in de waarschijnlijk als souvenier gekoch- hierbij geen sprake is van discrimiMilieu Effect Rapportage. Dat werd te klomp. Het slachtoffer moest zich natie. Hij wijst er daarbij op dat tal
nog eens benadrukt in een motie, die onder doktersbehandeling laten van mensen van deze leeftijd en oumet algemene stemmen werd aange- stellen, de toerist was spoorloos ver- der verantwoordelijke functies verlomen.
dwenen toen de politie arriveerde. vullen, bijvoorbeeld bij de rechterlij-

Man door toerist
in borst gebeten

Bep Sturm-van den Bergh ruilt Zandvoart in voor Naarden- Vesting

'M'n laatste hoop had ik gevestigd
op 't gebouwtje van De Woelwaters'
ZANDVOORT - „Ze weet
niet waar ze aan begint," zegt
Bep Sturm-van den Bergh, terwijl ze hoofdschuddend het
grijze autootje van Ernmy van
Vrijberghe de Coningh nakijkt. Maar de adviseuse en artistiek begeleidster van het
Cultureel Centrum weet dat
wel degelijk: aan een expositie
van het omvangrijke oeuvre
van de Bent- veldse beeldhouwster, die komend najaar
onze gemeente gaat verlaten.
Het wordt een afscheid van, maar
ook een hommage aan een kunstenares die ondanks internationale
successen (zij exposeerde o.a. in Parijs, Monte Carlo en New York) in
haar hart toch altijd een warm plekje gehouden heeft voor Zandvoort.
Daarvan getuigt onder meer de treffende wijze waarop ze Floris Molenaar, alias „de Bokkum", en z'n
vrouw Arendje in brons heeft vereeuwigd, beeldjes die sinds 1972 de
voortuin van het Cultureel Centrum
sieren. Maar ook het borstbeeld van
Aart van Dobbenburgh, dat enige jaren geleden een ereplaats kreeg in
het Cultureel Centrum, vormt daarvan een bewijs.
Bep van den Bergh, nazaat van
een margarine-gigant („schrijf dat
maar niet, want dan denken ze dat
ik rijk ben en dat ben ik helemaal
niet"), werd in 1920 in Amsterdam
geboren als dochter van prof. Van
den Bergh, docent staatsrecht aan
de universiteit van Amsterdam.
„Mijn moeder schreef psychologische en filosofische boeken", vertelt
ze in haar riante huis aan de Duindoornlaan. „Niemand kon ze begrijpen, alleen professor Einstein, met
wie ze dan ook een bijzonder goed
contact had. Een tante van m'n
moeder, Rachel van Dantzig, was
beeldhouwster en op m'n vijfde wist
ik heel beslist dat ik dat ook wilde
worden en net als zij 'met een eigen
atelier'."
Niet alleen het werk van Rachel
van Dantzig inspireerde haar, maar
ook de schilderijen van Martin
Monnikendam, en het deed haar
wel iets toen verleden jaar tijdens
de jubileumtentoonstelling „1913"
in het Frans Halsmuseum het werk
van beide kunstenaars pal naast elkaar viel te bewonderen.

Rietveld
Op de Kunstnijverheidsschool,
thans Rietveld Academie, bleek dat
Bep eigenlijk „te ver" was en daarom deed ze examen voor de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten
in Amsterdam en studeerde o.a. bij
prof. Bronner. Ze had een eigen atelier op de Prinsengracht, maar in
1950 verhuisde ze naar Bentveld.
„Mijn man speelde graag golf en
omdat we toen nog geen auto hadden en hij dus aangewezen was op

• Bep Sturm-van den Bergh verlaat een haar erg vertrouwde omgeving: „Ik ben als 'Bentveldse Beppie' een soort
instelling".
Folo Berlolt

de tram, kochten we daar een stuk
grond. We waren één van de eersten
die hier kwamen wonen en eigenlijk
had ik niet gedacht hier ooit weg te
zullen gaan. Het is hier heerlijk, ledereen kent iedereen, en kinderen
die ik bij wijze van spreken geboren
heb zien worden hebben nu zelf kinderen. En ik ben als 'Bentveldse
Beppie' een soort instelling", lacht
ze.
Waarom in die verrukkelijke tuin
dan een bordje van een Aerdenhoutse makelaar? „Omdat het me nog
steeds niet gelukt is om in Zandvoort of omgeving een expositieruimte te vinden voor m'n vijfduizend geesteskinderen. M'n laatste
hoop had ik gevestigd op het gebouwtje van 'De Woelwaters', dat ik
voor dat doel had willen kopen.
Maar toen de dennen sneuvelden en
de Vendorabungalows steeds dichterbij kwamen heb ik dat plan maar
laten varen".

Naarden-Vesting
„Het heeft zo moeten zijn dat ik
mij moet verplaatsen naar een heel
nieuw iets. Ik ben gevallen voor
Naarden-Vesting met zijn oude wallen en mooie grote kazerne. De gemeente Naarden heeft de kazerne
aangekocht en een gedeelte daarvan
wordt gebruikt als cultureel centrum. Er komt een theater, er kunnen exposities gehouden worden en
dat kan allemaal omdat er ruimte

genoeg is", aldus Bep Sturm.
Ook het huis dat zij gaat bewonen
biedt de mogelijkheid om een groot
gedeelte van haar brons- en wasfiguren, die nu nog in kratten zijn opgeborden, tentoon te stellen. Het zijn
onder meer figuren uit de wereld
van theater, circus, politiek en sport
die haar hebben geïnspireerd tot
kostelijke creaties vol humor.
Daarnaast zijn er de bronzen
beeldjes die ze ooit vervaardigde
voor o.a. de Stichting Anne Vondeling en de Club van Circusvrienden,
die jaarlijks als prijs worden uitgereikt. Het is gebruikelijk dat de vervaardigster daarbij aanwezig is,
maar daar heeft ze dit keer beslist
geen tijd voor.

Opdrachten
„Ik red het niet", beseft Bep plotseling. „Ik heb nog een paar opdrachten, er moet een herdruk verschijnen van m'n boek over de his-

tone van het circus, straks komt de
makelaar, want m'n huis is nog
steeds niet verkocht, ik moet zo'n
duizend adreswijzigingen schrijven,
verhuizen, en dan is er ook nog die
tentoonstelling. Daar wordt een
mens toch gek van. Nou, dan hoeft
de tentoonstelling óók met. Of eigenlijk juist wel. Dan hebben ze een
herinnering aan me toen ik nog normaal was".
C.E. KRAAN-MEETH

Aanrijding
ZANDVOORT - Drie auto's
raakten vrijdag op de Boulevard Barnaart betrokken bij
een aanrijding. De materiele
schade was aanzienlijk.

Het ongeluk werd veroorzaakt
door een éénentwintigjarige man uit
Amsterdam, die richting Zeeweg
reed. Halverwege de Boulevard wilde hij de parkeerplaats aan de zeezij de oprijden. Een hem naderende automobilist, rijdend in de richting
van Zandvoort, zag hij kennerhjk
over het hoofd.
Door de daarop volgende klap
werden beide auto's enige meters
ZANDVOORT - De vergadering weggeslingerd. Eén daarvan raakte
van de Sportraad, gepland op maan- daarbij een geparkeerd staande
dag 12 juni, is tot een nader te bepa- auto. De materiele schade was groot,
len datum uitgesteld. Reden hier- de beide bestuurders kwamen met
voor is de afwezigheid van zowel de de schrik vrij.
voorzitter als van de secretaris.

Sportraad
uitgesteld

Zeventigjarigen lid stembureau
ke macht en in de politiek.
'Is Zandvoort niet 'Roomser dan
de Paus', vraagt hij zich dan ook af,
'als wordt bedacht dat vele wereldleiders zelfs op leeftijden boven de
70 jaar leiding geven op posten, welke iets meer verantwoordelijkheden
inhouden dan het zijn van een 'eenvoudig' lid van een stemburo?'
Hij ziet deze bezigheid als een zeer
bruikbare arbeidstherapie en een
nuttige vrije-tijdsbesteding. Hij
vraagt het college dan ook, of het de
mogelijkheid wil overwegen, het 'inschakelingsverbod' in te trekken, in
te laten trekken of eventueel een
ontheffingsmogelijkheid in het leven te roepen.

arim Raimani 'gewoon' een natuurtalent
ZANDVOORT - Men vond
tiet maar niks, tot voor zo'n
ien jaar geleden. Een dansene jongeling tussen een groep
meisjes werd destijds als
vreemd' ervaren. De nieuwe
ijden, en vooral de laatste jaen met een overvloed aan danende sterren op video-clips,

hebben daar echter danig verandering in gebracht. Bij Studio 118, de balletschool van
Conny Lodewijk aan de Cornelis Slegersstraat kan men er
over meepraten. De 18-jarige
Karim Raimani danst er lustig
op los.
Hij en zijn vijftien vrouwelijke col-

lega's in de leeftijd van 18 tot 23 jaar
bereiden zich in alle ernst voor op
een balletuitvoering die volgend jaar
maart in de Stadsschouwburg te
Haarlem wordt gehouden.
Een serieuze aangelegenheid, die
naast uiterste concentratie en uithoudingsvermogen ook de nodige
vakkennis vereist.

Een natuurtalent noemt danspedagoge Conny Lodewijk haar nieuwste aanwinst.
In enkele maanden tijd wist Karim
de hele vrouwelijke clan op zijn
hand te krijgen. Met veel verve
brengt hij onder haar leiding de
moeilijkste danspassen tot uitvoering. In navolging van veel van zijn
leeftijdgenoten wil hij van het dansen zijn beroep maken. Vooral het
Jazz-ballet en de musical hebben
zijn voorkeur.
Ook Barrie Stevens, bekend van
de Soundmix Show, ziet wel wat in
dit jeugdige talent. Op voorspraak
van Conny Lodewijk mag Raimani
tijdens zijn schoolvakantie bij deze
grootmeester les komen nemen. De
meisjes van de dansschool vinden
het allemaal prachtig en zijn dan
ook apetrots op hun mannelijke collega, evenals zijn vriendinnen die hij
in het weekend regelmatig op de
dansvloer van één van de Zandvoortse discotheken ontmoet.

Op 10 en 11 juni zullen de deuren van het subtropische zwembad van VENDORADO voor U ter bezichtiging opengaan zodat u nu al kunt zien hoe mooi het
gaat worden.
Zoals eerder is aangekondigd biedt VEN DORADO de Zandvoortse inwoners de
mogelijkheid het nieuwe subtropische zwembad te bezichtigen en wel op zaterdag 10 juni van 16.00 uur tot 19.00 uur en vervolgens op zondag 11 juni van
11.00 uur tot 15.00 uur.
Tevens kunen ingezetenen van Zandvoort tegen betaling van ƒ 7,50 een strikt
persoonlijke zwempas bestellen die tot en met 31 december 1989 de houder het
recht geeft met een korting van 50% op de geldende toegangsprijs van het totale zwembad (het 25-meterbad en het nieuwe subtropische gedeelte) gebruik te
maken.
De normale toegangsprijs, voor een verblijfsduur van 3té uur (receptietijd) is
ƒ15,- voor volwassenen, Zandvoorters betalen op vertoon van de persoonljke
pas een entree van ƒ 7,50; voor kinderen t/m 11 jaar is de normale prijs ƒ 10,-. In
Zandvoort woonachtige kinderen betalen dus ƒ 5,-.
Op beide genoemde dagen kunt U om in het bezit te komen van deze pas een
formulier invullen. Door inlevering van dit formulier samen met een pasfoto
(voorzien van naam en adres) en op vertoon van een legitimatie, wordt de inschrijving genoteerd. Na enige tijd zal het pasje U worden toegezonden.
Ook na 23 juni, als Vendprado voor iedereen open gaat, is het voor Zandvoorters mogelijk deze speciale pas alsnog te bestellen.
Onderstaand het in te vullen formulier, deze zijn ook verkrijgbaar op de genoemde dagen in het zwembad.
Eind december 1989 worden de pashouders in de gelegenheid gesteld de looptijd te laten verlengen voor een jaar, dus tot en met 31 december 1990. Deze
verlenging gaat dan slechts ƒ3,50 kosten!
•C^?CE

uitknippen

Aanvraag speciale zwembadpas voor ingezetenen van Zandvoort.

Open studio-avonden
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni
aanstaande houdt balletschool Studio 118 twee studio-avonden. Deze
'open repetities' worden gehouden
in gebouw 'De Krocht' aan de Grote
Krocht en beginnen om 19.00 uur.
De entreeprijs bedraagt./' 2,50. Wie
geïnteresseerd is in deze studio-avonden kan zich opgeven bij de balletschool in de Cornelis Slegerstraat.

'Natuurtalent' Karim Raimani tussen zijn vrouwelijke collega's.

Foto Bram Stynen

Gezien het beperkte aantal plaatsen
wordt aangeraden de kaarten vóór
15 juni te bestellen.

Naam:

m/v

Geboortedatum:
Postcode:

19..
Adres:

Handtekening aanvrager:
Formulier + ƒ7,50 + pasfoto + legitimatie.
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TV-REPARATIE EN VIDEO
24-UURS SERVICE
Vnjbl prijsopgave, geen voornjkosten. Evt. direct bij u thuis
gerepareerd Tel. 020-962603

ICRO
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,36 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, 1421 AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Badhoevese/Slotense Courant,
Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, en alle bijbehorende
advertentie-edities.
ƒ 6,01 per millimeter.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
» Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

T.K. ALS NIEUW- luxe bruinessen wandmeubel incl bar
+ verl; 1-2-3-z bankstel, lichteiken slaapkam combinatie +
spiegelkast Tel 020-433275
Tuincentrum biedt zich aan
aanleg, bestrating en alle
hekwerk. Tevens onderhoud
Vrijblijvend prijsopgave. Levenng alle materialen Tel.
023-390815/371443 na 18 uur.
m VOORDEELPARTIJEN !!!
plavuizen - marmer - wandtegels, min afname 30 m2.
Info 02940-13276 ook na 18 u.

CÏ3

MAKELAAR '

Cursus Bedrijfskunde
(compact en compleet)

start weer 12/14 september a.s. te Zandvoort
communiceren - plannen - organiseren
beheersen - motiveren - leiderschap
7 lessen om de 14 dagen van 19 00-21 30 uur
Vraag folder
Management Adv.bur - Dr. Gerkestraat 76 - Zandvoort
Telefoon 02507 -15308

SNOWWHITE
glazenwasserij
Tel. 02507-17935
Bob Schmidt
Restaurant Berestem 's-Graveland zoekt een aankomend
RESTAURANTKOK en een enth MEDEWERKER voor de
bediening, in de leeft van ± 20-25 jr Reacties- Rest. Berestein, Zuideremde 208,1243 KR 's-Graveland, tel 035-61030.
Gevraagd:

nette kamermeisjes
voor het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in
het nieuwe Beach Hotel te Zandvoort In de ochtenduren
(variabele werkdagen en weekenden), max. 25 uur per week.
Inl. (tijdens kantooruren) CITY SERVICE, tel 010 - 4 32 20 00.

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt

bezorgers/sters
voor de vakantieperiode.
Minimum leeftijd 15 jaar
Aanmelden tel 17166.

IIÏM de gemeente

Wil jij straks
ziekenverzorg(st)er
worden?
In september start in het verpleeghuis
Dr. Sarphatihuis een opleiding daarvoor.
Als ie tussen de 17 en 21 jaar bent en een
diploma MAVO/LBO hebt, dan kan )e
tot deze opleiding worden toegelaten.
Het is een opleiding die bestaat uit
werken en leren voor een wettelijk erkend
diploma en tijdens de
opleiding verdien je al een goed salaris.
Wij willen ]e graag meer informatie geven of
uitnodigen voor een gesprek.
Bi1/ of sihrnt miur
Dr Surphdlihuis
Afdrfitid Pertoneeltzakcn,
Rurlrrssfruul 2 1018 wc Amsterdam

Ti-lclinm 020 203115 llsl 128!

zo herkent u aanbiedingen in de Hema

zo herkent u aanbiedingen in de Hema

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

Garage
te huur
TROMPSTRAAT
Tel 02507-14534
GARAGE te huur of te koop
gevraagd, omgeving Gerkestraat Tel 19719
* Gevaar. Elke maandagochtend 11 uurt.n.b.Suzanne
Koper krijgt rijles U bent gewaarschuwd.
* Gevonden 2 blauwe lenzen. Hal v Lennepweg, 16/1.
Tel. 19020
* Gevr huish. hulp v. 1 ocht.
D w., in kl. gezin m 1 kind.
Bellen na 19.00 uur. Aerdenhout, 023-240406.
* Gevr hulp m de huishouding voor 4 uur in de week,
van half juli tot half september, evt vaker Tel. 17909.

J. van Campen & Zn
sleutelservice

Nu ook autosleutels
T.k. biljart, 75x150 (2 keus),
op code.
ƒ95; oude Smger naaimach
m. deksel ƒ75; 4-dlg kam.
Corn. Slegersstraat 2
scherm ƒ50, looprek v. bej.
bij het postkantoor.
ƒ45; ,,gemak"stoel, comTel. 02507-15449.
pleet, ƒ90; Philips radio,
B4X23A/01, ƒ50; 27 MC KAMER TE HUUR v.a. 1 juli
De Witte Zwaan
„bakkie" m. stand- en handTel. 02507-12164
microfoon ƒ75 Tel. 12335
* Kiek, hartelijk gefeliciteerd, 11-6-'89. Kiek.
GRATIS
* Lang gewacht, toch teruggekomen en jongens het is
Woninggids van Zandvoort
echt waar, Hans en Jenny
vormen een paar!!1 Jullie
vrienden.
makelaars o.g.

NVM

GOED >KOOPJ£

Foto Boomgaard

ZEER ERVAREN SCHILDER
heeft nog tijd over.
Tel voor info 02507-14177
* Z.V M start nu met meisjesvoetbal, leeftijd 11-15 jaar
Inl tel 17470 of 19595
* Zwaar garnalen-treknet,
compleet met alle toebehoren, ƒ300. Tel. 02507-15156

Tel. 02507-12614

De weieldontvanger va: e Hema
wint met golflengtes eisprong.

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

Midiset met afstandsbediening.
MG/FM/KG stereo radio, dubbel
cassettedeck, platenspeler en 3
bands equalizer. 2x7,5 Watt. 1 jaar
Hema garantie.

Stereo kleurentelevisie met 51 cm
beeldbuis 30 voorkeurzenders,
teletekst, 2 - talig ontvangst en
infrarood afstandsbediening. 1 jaar
Hema garantie
WS9T-

999.-

Draagbare radio-cassetterecorder. FM/MG ontvangst en ingebouwde microfoon. 1 jaar Hema
garantie.

Draagbare zwart/wit televisie met
ingebouwde radio. 12,5 cm beeldbuis. 1 jaar Hema garantie.

Digitale wereldontvanger met
MG/FM/LG/KG radio. Tijdsaanduiding en wekkerfunctie. Speelt
op batterij of adaptor 1 jaar Hema
garantie.

Draagbare stereo radio/cassetterecorder met ingebouwde zwart/
wit televisie. 12 cm beeldbuis 1 jaar
Hema garantie.
-349T-

299.-

Meisje, 16 jaar, zoekt leuk
OPPASADRES voor de weekends en vakanties (zomervakantie vanaf 1 juli). Tel.
02507-18149

Geen wonder dat •HUASttflferi^MAdHIH de consumentenbond én de wereldomroep zo enthousiast zijn. Onze supercompacte wereldontvanger, met 1 jaar Hema garantie, ontvangt echt de
hele wereld. Van FM, MW, LW tot SW-1, SW-2, SW-3, (we gaan door)
SW-4, SW-5 en SW-6. Voor zo'n prijsje is dat zowaar 'n hele prestatie.

ZAAN ESCORT
ƒ 175 p.u 075-172123. Meisies gevr in A'dam/Zaanstad.
AUTORIJ-INSTRUCTEUR worden en al na 5 maanden lesAutoverzekering
geven? Dat kan! Pak je kans bij MICHEL Opleidingen via
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
onze spoedcursus. Geheel mondeling en gebruikmakend van
blijft toch goedkoper!
de nieuwste lesmethodes. Onze jubileum-aanbieding voor de
Bel nu: 02507-14534.
spoedcursus is slechts ƒ 1250. Cursusaanvang: 13 juni. Bel nu
MICHEL voor deze speciale aanbieding. Tel. 020-85 30 57. * Ben je 10 jaar of ouder?
Opgelet! 10 juni houdt Am* Gevr. vaste oppas voor nesty International een sponDENNIS PAPEGAAIEN
twee
kinderen
van
2'/2
jaar
en
een begrip in Nederland. Bel
sorloop. Doe je ook mee? Bel:
voor gratis mfoboek: 020- 8 mnd. oud. Voor wisselende 12572.
dagen
en
tijden,
vooraf
af
te
665.7658 Inruil en fin. mog.
spreken. Tel. 02507-16523.
Broodje Burger
Diverse AROLA 4-WIELIGE
verzorgt HET HELE JAAR
*
Gevraagd
voor
gewonde
INVALIDENWAGENS, m goedoor •* lunchpakketten
de staat, rijden 40 km p.u, duif: oude ruime vogelkooi.
* borrelhapjes
v.a. ƒ 4500. Inl.. 020-668.1168. Tel. 16473, fam Laan.
* salades enz.
*
Gevraagd
voor
3
uur
per
Belt u voor informatie of haal
Meisje, 16 jr, met rijervaring,
week
hulp
i.d
huishouding,
vrijblijvend de folder in onze
zkt VERZORGPAARD/PONY
jaar en ouder, ochtend of winkel.
in Zandvoort of omgeving. 23
middag
is
geen
bezwaar.
Ook om af en toe te berijden.
* Bruin gasfornuis + oven,
Info: tel 18457.
Tel. 02507-18149
ƒ125; positiebadpak, 1x geGEVRAAGD. WONING
dragen,
ƒ 25.
Tel.
omg.
Zandvoort-Centrum, 02507-13873.
mm. 2 slaapk., liefst met tuin.
Tel. 020-596.2401, van 9 tot 5,
gediplomeerd
vragen naar Peter Stijnman.
hondentrimster
GEZOCHT per 1-7: RUIME
GEMEUBILEERDE KAMER
Friedhoff plein 10
voor nette vrouw alleen. Huur
2042 BN Zandvoort
ƒ 450. Ik bel u direct wanneer
Tel. 02507-12773 u mij uw tel nr stuurt. Br. o. nr. Corn. Slegersstraat 2 B
798-76490 bur. v.d. blad.
Tel. 02507-12070
Schoonmaakbedrijf
•* Help de Polen. Stuur eens
voedselpakket! Geen
De Witte Tornado een
adres? Dat hebben wij voor u!
voor uw gebouwen
Inl: tel. 02907-5235.
en kantoren
5 films
* Het schoolkamp was geTel. 02507-18546.
weldig1 Bedankt team Nico* Concert Z'voorts mannen- laasschool. Jullie waren fankoor is zat 17 juni Daarna in tastisch Een kampeerster.
het Gemeenschapshuis een
feest met loterij Hoofdprijs * Hiep hiep hoera Liesje, bij- * Te koop BébéConfort kineen video en nog veel meer. na 65 jaar. Gefeliciteerd. Je derwagen + buggy, ƒ 175.
sauna-vriendinnen
Tel 02507-13140
COUPEUSE/
* Hoera Oma is 75. Danielle,
MODEONTWERPSTER
Te koop: CATAMARAN,
heeft tijd om de leukste mo- Angela en Sheila
Hoby 14, ƒ 2400.
dellen naar maat en eigen * Huish. hulp gevraagd, 3
Tel. 02507-15671.
ontwerp voor u te maken, ook uur p.w Tel. 13519.
* T.k. draaitafel voor inbouw
veranderwerk Voor alle leefJ. van Campen & Zn met kunstst. kap, ƒ50; zit/
tijdsgroepen en maten.
slaapbank, 2-pers, als nieuw,
Tel 02507-17370
voor al uw
kleur grijs met streep, ƒ250.
* Die Lies, 65 jaar Gefelicischoenreparaties Tel. 02507-20021.
teerd en nog vele jaren erbij in
T.k. EIKEHOUTEN MEUBELS:
goede gezondheid Riet en
Corn Slegersstraat 2
tafel+4 stoelen ƒ 250; tv-meuTmeke.
bij het postkantoor
bel ƒ 100; 2 dressoirs ƒ 200;
Tel. 02507-15449.
Een grote gestoff. KAMER,
ƒ250; bankstel
eigen toilet, ƒ 500 incl en een * Concert Zandvoorts man- ƒboekenkast
gestoff KAMER, ƒ 385 incl + nenkoor, 17 juni, Herv. Kerk, 100. Tel. 12684 of 14949.
borg, te huur in Centr., met kaarten a ƒ 10 AKO Gem * T.k. eiken huiskamerameublement. ronde tafel, 0 120
gebr. van gr. keuken en badk Huis
cm, 4 st., dressoir, losse opBeide kamers voor werk.
T.k HONDA CAMINO, m goe- stand Tel 12090.
i.man Tel 12510
de staat. Pr. n.o.tk. Tel. * T.k. gevr. kinder-paardrijEls, Anita, Ria, Els, Mia, Aag, 02507-15207, na 18 uur
laarzen, + maat 32 + cap.
Mary, Cor, Hendrik, Alma,
John, Ruud, Yvonne, Marijke * T k kmderfiets „Loekie", Tel 15913
BEDANKTi Het kamp was ƒ35. Tel. 02507-19317
Te huur .houten STACARAeen groot feest Zonder jullie
* Na onze voorjaarsreis is er VAN, 75 mtr van strand op
wat het er nooit geweest
TEAM NIC. SCHOOL weer veel te beleven bij de Zandvoort aan Zee. Tel. na 18
Verg Vrouwen van Nu! Word
ERV BLOKFLUITLERARES ook lid of bel eens met tel nr uur. 02507-12360.
TE HUUR' KLEINE WINKELstart met een nieuwe groep 14462.
RUIMTE met dagverblijf in
leerlingen Wie heeft zin
* Nu inschrijven voor diplo- Centrum Tel 12493, dond.om samen met anderen
mazwemmen A en B bij de vnj. tussen 18-20 uur.
muziek te maken9
Zeschuimers Bel voor inlicht •
Voor meer info tel 17628
Te koop:
16511. Nu ook trimzwemmen.
LADA 1200, 1980, APK-geFoto Boomgaard Wacht met te lang
keurd, ƒ500 Tel. 15923.
Grote Krocht 26
* Pommetje Horlepiep in
1
Telefoon 13529.
Zandvoort.
Zomerconcert * Te koop aangeboden kinderbox
ƒ
25
+
ledikantje
met
Uw film op video, ƒ 175
Kinderkoor 30 juni in Ger.
per minuut met gratis
Kerk, Julianaweg, 20 uur. dekbedje en hoes ƒ75 Tel.
19827
achtergrondmuziek
Toegang slechts ƒ 5

Ellen Cats

DOMBO

1 film
5,-/7,50 p.d.

25,-p. week
Verhuur Movie-boxen

169.-

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

* T.k. kinderled., ƒ75; box, Te koop EIKEN EETHOEK * Te koop zonnejapon, mt
hout, ƒ 75; Atari spelcomputer ƒ300; BOEKENKAST ƒ100. 44/46, blauw/groen, nieuw,
m. 5 spellen, o.a. Pacman, Wie heeft 4 witte eetkamer- ƒ17,50. Tel. 02507-12141.
ƒ60; oud model bloementaf., stoelen te koop? Tel. 15100. * T.k.
WIKA B.V.
Sinds 1954
damessportfiets,
ƒ40. Tel. 02507-12335.
* Te koop hometrainer, z.g.a.n., met racestuur, 10
T.k.: OPEL REKORD 2.0, '78, z.g.an., ƒ50; elektr. 4-pits versnellingen en A.N.W.B
goedlopend, nieuwe banden, plaat, ƒ60. Tel. 14569.
slot, ƒ275. Tel. 02507-19317.
APK tot december. Uiterste * Te koop ijzeren kantoorprijs ƒ850. Hofdijkstr. 13, kast ƒ 150; windsurfer met 3 * T.k. d.bl. ds.blazer, mt 46,
nw, ƒ40; jersey ds.blazer,
Z'voort. Tel. 14376, na 18 uur. zeilen, compleet,
zonder z.g.a.n., zalm, mt 46, ƒ35; ju* T.k.a. eiken
bankstel, mast, ƒ150. Tel. 17503.
dopak, Ift. 14 jr, ƒ30. Tel.
3+2+1. Tel. 12942.
* Te koop keukentafel met 02507-16242.
* T.k.a. lederen 3-zits bank. afneembare poten, in goede * Te koop surfplank, allof na 18.00 uur 02507-14634
staat, ƒ 25; wandtoilettafel round funboard, merk Sodim
Tel. 12353.
Wika is echt de goedkoopste
* T.Z.B,
softbal
vraag) met spiegel ƒ 10. Tel. 17405. Roxy, lengte 3.30, gewicht 18
prijs
ƒ300. Tel.
jeugdsoftball-leden, leeftijd 6 * Te koop kinderwagen, rie- kg,
02507-16362.
16 jr. Inl. Bob Schmidt, tel ten bak, bruine kap, prijs
17935 of v.d. Hoek, tel. 16271 ƒ 150. Tel. 02507-17788.
* Te koop: vloerkleed, kat.,
* Te koop: porseleinen bad- l.blauw, 2.30x1.70 m, ƒ50; * T.k. 6 Barbies en 2 Kens + * T.k. 2 keukenkastjes, wit
VERENIGINGSGEBOUW
kamerplanchet, bahamabei- laag tafeltje, teak/stalen po- kleding, huis, zwembad, bad, 60 cm .breed, 60 cm hooc
ƒ 100. Tel. weinig "gebruikt, ƒ75. Tel
De Krocht
ge, 108 cm lang, ƒ25. Cultu- ten, ƒ 15; wringer v.d. camp. meubels,
02507-15542.
02507-18052.
ƒ20. Inl.: tel. 02507-19968.
Grote Krocht 41, Zandvoort, reel Centrum, tel. 16924.
tel. 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
* Vermist grote Spaanse neten tas. Inh. o.a. T-shirt, blazer, div. toiletart., spijkerbr.,
tijdschr., beertje. Gaarne ter.
te bez. Tel. 16797.

Autoruiten en kentekenplaten
ook voor lekkages van voor-of
achterruiten (met garantie).

Bel 020-739931

5 REGELS

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
• Tel. 13529
* Waterpomp CM 46, op
benzine te koop, nieuw, ƒ 300.
Tel. 02507-15156.
* Wie heeft dinsdagavond
30 mei op de Zeeweg, richt.
Haarlem, gezien hoe ik werd
gesneden door een auto? Tel.
13276.
* Wie heeft voor mij een notehouten blad, 90 cm, v. Italiaanse kolomtafel, m ruil v.
blad
120
cm. Tel.
02507-15874.
* Wilma/Paul, zijn jullie klaar
voor de grote invasie?? Harry
+ maatje.
WONINGRUIL
AMSTERDAM-ZANDVOORT
Aangeb. A'dam-Watergr.m.:
GROOT BENEDENHUIS, kmr
4y2XlO'/2, 3 slpkmrs, badkmr
m. ligbad + douche, mooie
keuken. Huur ƒ 350 per mnd.
Tel. 020-946503, na 18 uur.
WONINGRUIL. Aang.: ruime
eengezinswoning, 3 slaapk.,
badk. met ligbad, voor- en
achtertuin, Volendam.
Gevr. in Zandvoort of omg.:
flat of benedenwoning.
Tel. 02993-64064.
Womngruil A'dam-Zandvoort
Aangeb. nw.bouw fl in Osdorp: 2-kamerfl. + woonkeuk., box, balkon, 2e et.,
goede stand, zitk. 6.50x4.00
m, slaapk. 3.00x4.50 m,
woonk. 4.50x2.75 m, eigen
c.v. Hr ƒ 400. Gevr. in Z'voort
2- of 3-kamerw , 1 ste etage of
hoger m. lift Tel. 020-199983.

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
ds

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTANl
TE VOLDOEN ?IJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Adres:

Of afgeven bij:

Telefoon:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

Postcode:

Plaats:

/ËEKMEDIA 17-20-27-30
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ESCORT, 78, nw banden, Ford Escort 1 1 laser 70000
remmen kopl uitlaat Prijs km gas wit 85 ƒ 10 750 075
354904'175789
ƒ1500 Tel 020935019
Fiesta 1100 86 met rood div Ford Escort 1100 L b) 83 5
extra s 59 000 km 6 mnd gar drs zilvcrgroen met i z g st
ƒ7950 Tel 029072021
075211219 Gar Veenmgs

Alfa Romeo
FA SUD, 77, 73 000 echte Weg omst ALFASUD 1 5 OF
„ achteras defekt, ƒ 300 Na 109PK3-'83 APK 3-'90gn roest
jOO uur tel 020-952816
vrpr ƒ6000 Tel 02908-3932

AUDI
90, 5 cyl, inj, bijna 88,
inroen met, schuifkanteld ,
uvvpr / 73 000,- Van Liesjtpnjs, mr + gar ƒ35750,02993-68281
jrjl 100 Avant CS, autom
15 airco, 56 000 km, bl met
'35 AUD1100 CC 2 2 E, antr,
82 000 km AUDI 100 CS
E zilv met '83 Auto Maas
Tel 02977-24320

JO,
12
75,
'rf*

16

100 S 23 1/87 LPG ƒ29500
Autobedrijf HANS MAFAIT
02940 13044
Audi 80, 18 S, diamantzw
met, donkergl, 5 versn
50 000 km, ƒ 28 950,- Van Lies:
hout, 02993-68281
Audi 80 LPG, met shuifdak
APK mei '90, ƒ2750 Tel
02977-23593

De autorubriek voor Amsterdam
Elke week 730.000 exemp
H

Austin

Citroen
Visa
club,
S6, GSA Break, '85, blauw, zeer
20000km, nieuwst rood '86 goede s t , 70000km, ƒ5250
Austin Maestro, '86, bl met, ƒ9250 075-354904/175789
Tel 075-354904/175789
THEO KOELMAN
48000 km, voorzien van vele
AUSTIN-ROVER
Te koop van part BX 14, mei
Citroen
Visa
11e,
70000km,
extra's 020-361698
hét adres voor
beige, 4e mnd , '84, ƒ 6500 Tel '86, 58 000 km, trekhaak, radio,
PNI-METRO-MAESTRO
First class
zonnescherm Prijs ƒ11500
075-354904/175789
MONTEGO-ROVER
APK mei 89 Tel 02159-49603
Citroen Visa, bj '84, rood,
]koop-verkoop-onderhoud
[JIEUW EN GEBRUIKT
i z g s t ƒ4250 Tel 02907-2021 Van Citroen emp Visa 11 RE,
b j jan 87, wit, z g o , 3000C
uit voorraad leverbaar
APK-keunngsstation
CITROEN VISA suppere, nov km, ƒ 11000 Tel 020-311303
Kimman Amsterdam B V
Fagelstraat 71, A'dam
'82, rood, abs geen roest, VISA 11 E, dec '83, APK febr
020-764080
C 20 843743
vrpr ƒ3400 02997-1271
'90, grijs kent, goede auto
Citroen, witte BX 1400, 51 000 ƒ2350 Danny 020-279912
BMW
km, '86, echt helemaal nieuw, VISA b j 82, APK 10-4-90,
ƒ13250,Van
Lieshout, 98000
km
ƒ1750
Tel
M,V 315, bj '82, Bah beige BMW 323 l Bauer, m '82, antr 02993-68281
020-189190 (na 1700 uur)
u glas, Zender-grille, ƒ 6750 met 5-bak Rial sportv Zender Dyana 6, b j '79, blauw, APK
02907-2021
Styling, i z g st, inruil mogelijk, gek tot febr '90, ƒ1100 Tel VISA L, rood, 90000 km, mei
'83, apk 5-'90, vrpr ƒ3250
ƒ18750
Tel 02907-2021
020-6647262 Perf staat
W 316, bj '78, nieuw APK
02979-86332 of 03480-12116
1650 Tel 0297986114
BMW 323i met access , model GSA Break '84, beige, zeer
Zeldzaam Citroen AK 400'
316, bj '82, lapisblauw, '84, ƒ19750 BOVAG garage goede st SOOOOkm, ƒ4750 bestel 1975, 124000 km, goed
Benelux,
J
v
Lennepkade
344,
Tel 075-354904/175789
tte auto, ƒ6950
Tel
gek '89, w roest 020-327177
020-181343
307-2021
' 316, bj sept '77, LPG, BMW 628i w van alle ace
82 Schellingwoude
, APK tot 12-'89, zeer bouwj
ir bare auto Vrpr ƒ1500 BV tel 020-323600
BMW B 7 Turbo Alpina 5 serie
na 17 uur 020-159313
Nwe motor, '79, 2 j gar SchelW 316, blauw, w w glas, Imgwoude BV, 020-323600
jv.j '85 Schellingwoude
BMW, rode 316, LPG, 80, nwe
,el 020-323600
APK 90, prima auto, ƒ2950,V 316, m'80, LPG, ƒ4250 Van Lieshout, 02993-68281
02907-2021
BMW, witte 316, 4 drs, donker
W 316, mei 1987, 67000 gl, spoilerset, hellafront, sportIpg, 5 versn, wit, ƒ25000 velg , bijna 85, ƒ 12 750,- Van
213966
Lieshout, 02993-68281
W 320 aut m '82 grijs met
Koop geen kat m de zak,
nw veel access APK
-AANKOOPKEURING-,
500 Tel 02907-4222
v a ƒ98,- ook Diesels,
W 320, geheel zender uitAUTOTEST, 020-6654277
b blauw met, brede ban- T k BMW 316, mod '81, APK,
b j '77 Tel 020-998812 i p s t , vr pr ƒ 3450, evt inruil
W 320, m '82, met blauw, mogel Te! 020-360312
glas, sp vlg , i z g st Zeer mooie BMW 323 l 1/84
900 02907-2021
kleur rood 60000 km ƒ19800
.V 320 zender uitv , sportw ,
Autobedrijf HANS MAFAIT
uifd, '77, alle extra's,
02940-13044
60 Tel 020-151488
BMW 316, '86, alpmewit
W 633 CSI, m '82, bor- ƒ21950, BMW 316, '87, 4 drs ,
auxrooa met sp velgen, 5-bak, LM velg, zonw glas,
art leennt, electr ramen, delphmmet, ƒ26950 VAG
gst Vrpr ƒ18500 Tel DEALER POUW Zaanstad b v ,
Esdoornlaan 40, Wormerveer
B7-2021
075-281343, 1 jaar garantie

Austin
Service

BUSJE FIAT 850/900T, deel III, Ritmo energy-savmg sept 85
geen APK, veel res onderde- 1e eig 70000 km, veel exlen, ƒ950 02513-10463/15061 tra's, pr n o t k 020956513
Te koop Fiat-Panda (wit),
Fiat 1262/'81 /ƒ2000
bouwjr 1987, m prima staat
APK tot 3/ 90
Tel 02963 4107/02940-76251
Bontekoe's Autobedrijf
Vraagprijs ƒ8500
Vernjn Stuartweg 6
tel 020-992865
T k FlAT 127,900, apk 7- '89, bj
'82, wit nieuwstaat, vr p
Fiat 127 special, bj '77, i z g s t , ƒ2300 Tel 020967123
div onderdelen Na 18 uur
02996 1875
Fiat Ritmo 60 L, bj 84, ƒ 4950
Fiat 131, 20 i, bj 1975 met Tel 0296892654/97486
kuipst en div ace, leuke opFiat Ritmo 70, arnc 84 wit, 3
knapper ƒ950 020430209
drs met Ipg 93 000 km, vr pr
ƒ6000 0206651722
bgg
Fiat Uno D, m '85, groen met, 5 08897-74574
drs, sunroof, ƒ 7250 Tel FIAT RITMO 75 CL, 3 deurs,
02907-2021
nov 81, z g s t , trekh + sunr,
RAT VERMEY B V
APK gek , ƒ 2250 02940 11637
Keuze uit ruim 35 occasions Fiat Ritmo diesel '83 wit, APK
A Philipsweg 13, Uithoorn
6-'90 in prima staat ƒ3750
Tel 0297562020
Tel 020907512

Streng gekeurd.
1 Maanden BOVAG garantie.
9 Maanden extra BOVAG garantie
voor auto's van ;na\ 4 jaai
14 Dagen omtmlgaiantw.

GARANTIE
Verkoop nieuw: 02975-62020

///// '
VERMEIJ B.V.

A PHILIPSWEG
1422 AL UITHOORN

/////
Verkoop occasions: 02975-65244

FSO
Autobedrijf Hagenaar BV

Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Telefoon 020-713457
Er is al een FSO met 3 jaar garantie v a ƒ 10499 mcl BTW
U kunt ook terecht voor occasions

Honda
Biesheuvel
Honda
Haarlem
Delftstraat 34
Julianalaan 295
Legend Sedan 1988 1989
Civic automaat grijs
1989
Civic 16 l rood
1989
Civic 1300 L wit
1987
Civic 1300 L beige
1986
Civic 1500 GL beige 1985
Integra 1500 L beige 1986
Accord 20 l EX d grijs 1987
Accord 20 EX zilver
1987
Opel Ascona GT zilver 1986
Peugeot 205 GR wit 1986
Seat Marbella GL rood 1987
Toyota Tercel groen
1984
VW Jetta blauw
1985
N.ssan Sunny rood
1988

Tel. 023-319349
Honda Prelude EX m 84 au
torn zilver met m z g st
ƒ13950 Tel 02907-2021
Honda CMC 87 1 3 Luxe, LPG
89 000 km, m zr goede staat
Bel snel 020436722 avond
Vraaqpnis ± ƒ 13790
T k HONDA Prelude EX, wit
juni 87, 60000 km m prima
staat, pr ƒ 29500 020-458469
Tka Honda Civic, b j '86
50 000 km
i z g st Vr pr
ƒ10950 na 18 u 020-253273

Chevrolet

-

T k Ford Escort 1 3 L b j 85 hord Scorpio 20 CL m 86
LPG 45000 km metaalkl blauw met LPG orig sunroof
w w g l a s 1e eig
i/gst
Vrpr ƒ10500 020962117
T k Ford Escort XR3 b j 1981 ƒ16750 Tel 029072021
zilver metallic i z g st ƒ 7 500 FORD Scorpio GL 2 5 diesel
kleur wit 80 000 km stuur
na 1800 020450300
ƒ 24 750
T k Ford Escort 1 1 Laser 84 bekrachtiging
wit XRS uitv 5 bak Div ace 0299022551
Vrpr ƒ9250 Tel 029983428 Ford Sierra 20 bravo 5 drs
T k Ford Fiesta 1 1 L kl 14000 km 5 versn 1088
bl met donkergl / 24 950
gr met zonnedak APK gek
Van Lieshout 0299368281
pr ƒ1300 Tel 0297568826
Ford Taunus 1 6 Bravo 1981 4
Ford Sierra 2 3 D bj 85 3 drs
rookzilv met ƒ12900 Tel drs APK 90 ƒ 3750 Inruil fin
mog Tel 023382718
029072021
Ford Taunus 15 L m 82 grijs
FORD SIERRA 1 6GL 5 versn
met
2 drs ƒ3250 Tel
bj 84 5 drs wit +80 000 km
02907 2021
schuif/kanteldak Vrpr ƒ9750
Ford Taunus 2 drs 1950/3750
Tel 075 700182, na 17 uur
Inruil fin moq Tel 023382718
T k aangeb Ford Escort 1 1
Kalypso, bouwj
82 prijs T k Ford Capn 2 O b j 78 pr
ƒ7500 Tel 020 183425 na 18 u ƒ2500 Tel 0299070910

Importeur Globe Master Van

Chrysler

Jlorubriek SHOWROOM verschi|nl elke vrijdag in
it Parool
ïarnaast elke week in alle edities van Weekmedia. t w
'isterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
'urant, de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam,
3'iwsblad de Purmer de Zaanse Gezinsbode, de Nieuwe
-esper
id'ioevese/Slotense'Zwanenburgse Halfwegse Courant.
"stelveens
Weekblad Uithoornse Couranl De Ronde
•n>;r Aalsmeerder Courant Hoofddorps
-uwsblad'Venneper Nieuwsblad en Zandvoorts
suvsblad
: kunt u uw tekst opgeven?
Itefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en 20 00
l' Tel 0206658686 Fax 0206656321
piftelijk Vul de bon m en zend deze aan SHOWROOM
plbus 156. 1000 AD Amsterdam Afgeven kan ook Het
pool Wibautstraat 131 of Rokin 110 Amsterdam
l ij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen
j'i'Sstraat 5456. Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn
hiionsstraat 70, Weesp. Nieuwstraal 13, Zandvoort,
fsihuisplem 12
• opdrachten (zowel telefonische als schri(teli)ke) die voor
fsdag 1600 uur of donderdag 2000 uur in ons bezit zijn.
'den de volgende dag reeds geplaatst Totale oplage
1^000 exemplaren
at kost een advertentie in SHOWROOM?
fegels
ƒ25 '
|°r elke extra regel ƒ 11
l" prijs
ƒ 5.67
i prijs met vignet ƒ 6,10
|a onjzen zijn excl 6% BTW
i meer informatie of advies bel

20-665 86 86
lot 30 juni 1989 op deze prijzen 50% mt'oduct.ekorting

Honda Prelude EX bj 84 gnjs
met, LPG , g s t ƒ13750 Tel
02907-2021

Jaguar/Daimier

Citroen

BIEDING' Veerbollen op
brengen bij de Citroen
:ialist in Zaanstad, compl
' 120, met 1 jaar garantie
sg tevens naar onze inruil3 s 075-281193/353788
obedr. ZEIJINGA uw dea.Vieger-Bruinlaan 73, Uitm Info 02975-61212
oen BX 1 4, bj '85, ƒ 9500
'AQ-gar Benelux, JvLen<ade 344, 020-181343
en BX TRS m '84, APK
linwst, ƒ7650
l na 17 u 020-233646

Let op' HONDA CM 250 (cus
torn) te koop, i z g st ƒ 1750
020-842 738/860 047
Honda Civic M 86 wit, 5 bak
cd, in perfecte staat, 1 3 L
ƒ7750 02972 3768 na 18 uur

Hvunani

Autobedr ZEIJINGA voor uw
Chrysler, Wieger Brumlaan 73,
Uithoorn Info 02975-61212

S

Prelude 2 Oi 16 V, 5-86/29500
HONDA
WEESP
Hogeweyselaan 201
WEESP
Tel 02940 17673
Honda Accord 1600 luxe
4 drs bouwj 10- 85 ƒ 1 1 950
met BOVAG gararantie
Tel 02968-9265497486
Honda Civic 1 3, bj 85 43 000
km m rood als nieuw ƒ 9 750
Tel 0299037906

Auto Centrum Duivendrecht Voor alles van Hyundai Centra
Een nieuwe dimensie voor uw Ie Auto Garage Postjeskade
totale auto onderhoud
23 Tel 121666 Adam
Wij verzorgen voor u o a
APK alle merken
Autoschade herstel
Postjeskade 23-25
Onderhoudsbeurten
020-121666
mcl gratis APK
HYUNDAI service dealer
Industneweg 27 020995167

vrolet Chevy Van, bj '81, 8
a-torn, met nieuw BIG- Chevrolet Piek Up, 8 cil, dsl
)< LPG, ond b , verhoogd Scotsdale '82 2 j gar Schelvele opties, grijs kent Imgwoude BV, 020-323600
750 Tel 02907-2021

Citroen BX14 60000 km, wit,
nieuw '85 ƒ11 000 - Tel 075354904/175789
Citroen Cosa 1982 APK '90
ƒ2750 Inruil fin mog
Tel 023-382718
Citroen CX 2500 D okt '80 motonsch 100%, gaat weg wegens zaakauto, APK feb '90,
Vrpr ƒ2200 Tel 020-328995
Citroen GSA Pallas, aug '82,5bak, o dak, gas, APK tot okt
'89 Na 6 uur 020-730564
Citroen Special Service m '85,
gesloten stationcar ƒ 3250
Tel 02907-2021
Citroen Visa 1986, Rd 1e eig
ƒ10500 Inruil fin mog
Tel 023-382718

Accord3D1 6 L 6 85/12950
Accord 1 6 4 86
ƒ19450
Accord 2 0 EX, 8- 87 ƒ 27 950
Accord 20i EX 10 86/25950
Accord
Aerodeck
387
ƒ 26 750

Hyundai

>rolet/Dodge Chassis, grijs en geel kentekenbewijs, uit voori leverbaar Bel voor info 04404-1888, telefax 04404-2048

' 6 3/86
ƒ 7 250
/T 2 JAAR GARANTIE
MEERGARAGE
naeuskade 5-6, A'dam
Tel 020-929548

Holdinga
Jazz aut 5 85
ƒ 1 1 500
CMC 1 3 L 1 84
ƒ 9 750
Qvic 1 3 L 4 86
ƒ15450
Civic 1 3 L 3 87
ƒ 17950
CMC 1 3 L 5 drs 8 83/ 5 450

KimmanAmsterdam
De heer Perlee (inderdaad familie van de beroemde orgelbouwers) van Austin-Rover dealer Record aan de Duivendrechtsekade, is zeer te spreken over SHOWROOM:
"We hebben vroeger echt voor kapitalen geadverteerd m
een andere krant, met weinig resultaat, maarSHOWROOM
is echt een uitkomst We staan nu ruim een maand iedere
week in SHOWROOM en we krijgen steeds enorm
veel reacties: telefoontjes, bezoek en wat belangrijk is ook
daadwerkelijke verkoop. Zo zijn we al heel wat inruilers
kwijtgeraakt, want in deze branche is dat vaak een enorm
probleem. Tweedehands auto's vreten vaak ruimte
en bedrijfskapitaal, dus moetje voor doorstroom zorgen.
Dat lukt beter dan ooit met SHOWROOM, waarmee je
merkt datje overal in Groot Amsterdam komt."

wijde omgeving van Weesp totZandvoort en van Krommenie tot Aalsmeer, in een oplage van 730 000 exemplaren.
Al voor f 12,50 (introduktiepnjs tot 30 juni) staat u in
Het Parool en 26 kranten van Weekmedia. Wedden dat ook
u uw auto kwijtraakt?
Heeft u ook zo'n goede ervaring met SHOWROOM? Laat
het ons weten; schrijf een briefje naar Daan Verschoor,
SHOWROOM, Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Als uw verhaal wordt geplaatst is een gratis advertentie
uw deel.

DAF 44, b j'74, APK 11-'89,
i z g s t , nw gespoten, met radio,/1300 020-112390 na 18 u

• De nieuwe autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730 000 ex

Daihatsu

Fivari Amsterdam bv
ZEER SPECIALE PRIJS
voor onze demonstratie-auto's

AU ro GUIT
± 4000 km
aug
Panda 1000 cl rood
Daihatsu-dealer, ruime keuze Cuore automaat 850 TS 87 Uno 45 S Fire d blauw
± 7600 km
mrt
26 000 km ƒ11 250
m nw en gebruikt, APK-stat
± 8000 km
okt
Uno 45 Jolly wit
Bontekoe's Autobedrijf
klaar terwijl u wacht, onderdeï 8000 km febr
Uno 45 S i e Fire zwart
Verrijn Sluartweg 6
len etc Parklaan 129, Haarlem
± 7000 km febr
Uno 75 SX i e d grijs met
tel 020-992865
± 6000 km febr
Info 023-312450
Tipo 1 4 DGT i e groen met
Tipo 1 7 diesel blauw met
± 12000 km jan
± 8000 km jan
Tipo turbo diesel groen met
± 30000 km juni
Regata 85 S blauw
mrt
± 40000 km
FIAT BAMBINO, van part, Regata 85 S LPG 2-86/ 12500 Croma i e S d blauw
mrt
+ 55000 km
Croma turbo i e o blauw
goed rijdend, dr rood, 76, Uno 55 S, 1-'85
ƒ 8950 Croma turbo i e A B S l blauw met
+ 25000 km april
ƒ325,- Tel 020-794894
Uno 45, 5-'83
ƒ 6500 Rorino B Bestel wit
± 7500 km juni
Rat Panda, 11-83, trekhaak, HANS MAFAIT 02940-13044
ƒ 4900,3 mnd gar 075-211219 Regata 100 S, 2-'86 ƒ13250
* Eigen schadeafdeling
Garage Veenings-Wormer
Regata 85 S, 7-'86
ƒ13250
*
Zaterdag
geopend voor Rapido-service
Rat Panda 750L dec 86, Uno 45, 3 drs, 10-'87 ƒ13750
ƒ7900 BOVAG-gar Benelux, Panda 1000 CL, 3-87 ƒ 9750
en voor al uw onderdelen van 10-14 uur
J v Lennepkade
344, Panda 1000 CL, 9-86 ƒ 9250
* Vrijdagavond koopavond
Panda 750 L, 6- 86
020-181343
8750
Panda
34,
1-'86
7750
Fiat Panda 750 CL Fire, bj
7250
6-'87 ƒ 9500,-m BOVAG gar Panda 34, 1-85
Panda 45, 6 83
5250
Tel 02968-92654/97486
Ritmo 3 drs , 1
8750
Rat panda 750 L, okt '86,
bij metrostation Duivendrecht/de Makro
Autobedrijf Kooyman,
26000 km Rood ƒ8500
Demmenk 26 Vinkeveen
020-247817
Tel 029721285

Fiat

Van der Madeweg 28
tel.: 020 - 93 48 64

DUTCH Off Road Association
Terremauto Club
Postbus Autobedr ZEIJINGA Wieger
9042 1006 AA Amsterdam
Brumlaan 73 Uithoorn Off
Suzuki Jeep 1980 APK ƒ 6950 dealer Info 0297561212
Inruil fin moq Tel 023382718

Lada

Tel 020929548

Rat
Uno
Amigo
6 86
22 000 km 1ceig auto m keu
nge staat 0299024851

«Voor f 12 50 (introductiepnjs)
uw auto verkochi m
SHOWROOM de nieuwe
autorubriek voor Amsterdam
en omgeving Oplage 730 OOG
ex Tel 0206658686

Jeeps/Terreinwagens

1200 S 8 86
ƒ 7000
1200 S met LPG 5 85ƒ 5350
Samara 1300 1286 ƒ 1 1 500
Samara 8 87 ƒ 11 500
2105 N 7 85 ƒ 6 250
1200 S 4 84
/ 4250
1200 S 9 84
ƒ 4250
LADA MEERGARAGE
Lmnaeuskade 5-6 Adam

Inderdaad Meneer Perlee, SHOWROOM komt in iedere
Amsterdamse brievenbus en ook nog eens in de

DAF

N EXCELLENTE
JAGUAR DEALER i
Showroom
Stadhouderskade 100 A dam
Werkplaats
Gernt v d Veenstr 118
Info 020764080

THEO KOELMAN
JAGUAR SPEClMLISTEN
inkoop-verkoop onderhoud
APK-keunngsstation
Fagelstraat 71 Adam,
tel 020843743

Samara 1 1 J drs surmierti
me een exclusieve aanbieding
van de Lada dealer Lenssel
mk Purmerend 0299021351
Samara Summertime
mcl
sunroof sierdoppen slupinq
stootlijsten in si Tmeitmie
kleur ivoor ƒ 14 400 mei M W
BIJ deze aanbieding een pa^
send financienngsaanbrd >on
der aanbetaling Dezt. aHie r
tijdehjk en ^olang de voo-ra.nj
strek!

Lada 1200 S 86 43000 i<ni
Fiat Vermeij bv Uilhoorn
Fiat Uno 60S MetaalMeur 5 02975 62020
Lada snier\'.it org 11 000 urn
versn wwglas Bj 86 2 | gar Lada 2101 198! APK / 1750 bijna 37 gcv.oon nietv.
Schellinqwöude 020 323600
Inruil fin mog Tel 023382718 ƒ b250 mcl nar inruil mog
LADA 2105 wit 83 met APK Van Lieshout "0299366281
radio cass Prima staat ƒ 1500
Tl- Laaa 2107 bj 65 km
Tel 020967482
25 000 pas grote beurt gehad
Ford Escort 1 4 Bravo 5 drs
Samara 1300 87 ƒ 11 250
VVN aekourd Prijs ƒ4000
1987 27 000 km RIVA Amster
1200 S 3 83 ƒ ƒ 2750
l z g s t " 0 2 0 319038
dam Noord b v 020361153
2107 1 87 ƒ / 7 250
T k v part Lada 2107 1500|an
Ford Escort 1 6 L m 83 bruin
Bontekoe s Autobedrijf
88 11000 km /eer compl
met 3 dis sportv ƒ7250 Tel
Verrijn Sluartweg 6
vrpr ƒ 9650 Tct 020 1912b1
029072021
tel 020992865
FORD FIESTA 1 1 bravo APK
kmst 58000 bj 83 Vrpr
ƒ6950 0296892915
7
Lancia HPE coupe 2 O inj b j • Auto te koop Piaatb een
Ford Fiesta 1 6 diesel
SHOWROOM
ad^eitontie
U
83
met
zilver
l
niet
velgen
B| sept 86 70 0000 km
el ramen slof int rad cass zult verbaasd staan o.er het
Pr ƒ12000 Tel 029721739
gel ramen nw APK /eer mooi resultaat
Ford Fiesta C Bj 88 ƒ16950 en goed ƒ6750 0206644012
29000 km Riva Amsterdam
THEMA TURBO DIESEL 1986
Noord BV Tel 020361153
98000 km div accessoires
T k Fordlaunus 1600 L combi f26950 Tel 02975 62020
B j dec 79 APK april 1990 Pr
ƒ 1 950 Tel 020 845636
2x Autobianchi A 112 E nw
type 81 opknappers geen Landrover 80
Diesel cinb
T k Foid Transit autom b)
apk m een koop 12250 Tel kent b j 1980 1 r g bl n-, nu
vele exlra s vr pr ƒ 1500
02507 13675
tor 70000 km TROPFNDAK
Tel 072331933
ASM OOK VOOR LANCIA" luchtgeremde trekhaak nipe
Sierra 1 6 LPG 5 drs m 85
Museumplein t o Concertgeb rial APK |imi 1990 Tel
met blauw APK ƒ10950
020186093023326202
A dam Zuid Info 6626232
02508 1613
Sierra 3 drs Zakspeed uitv Bj -J
Nog meer Showroom-advertenties
8 7 / 2 1 950 Riva Amsterdam
op een volgende pagina
Noord BV 020361153

Ford
Ford Granada 2 L LPG nov
81, goede staat div extra s
Vr pr ƒ 2 250 Tel 020 143948
Ford Granada 2 3 APK 1979
ƒ 1750 Inruil fin mog
Tel 023-382718
FORD Granada 2 O grijs 1984
i z g s t , nw band , 84 000 km
st bekr 02503 11022 schuifdak 5 versn ƒ 7900
Ford Mustang mod 80 APK tot
3 90 ƒ3750
Tel 020177522
Ford Orion 1 4 Bravo febr 88
LPG en trekh 38 000 km Pr
ƒ19500 02502-5358 na 18 u
Ford Escort 1300 Laser LPG
85 met BOVAG gar ƒ11 950
Tel 0296892654-97486
Ford Sierra 2 3 D bj 86 3 drs
zilv met
ƒ 14 250
Tel
02907-2021
Ford Sierra aut 2 O laser 5 drs
60 000
km,
champ met
ƒ18500
Van
Lieshout
0299368281

Lancia

Land-/
Rangerover
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Mazda

Toyota

3$ 'model, | ,BOGG, ƒ (42SO OÓO««OÖO if

* * * * MAZDA OCCASIONS * * * *

Toyota - Brouwer
Vele merken - vele prijzen
2e Jan Steenstraat - 42-48
A'dam-Oud Zuid Tel 763829
Amsterdam-Noord
Hamerstraat 3-15 Tel 360401

•iis
.00
JQ.
12
75,

LEONARD LANG

ftfi

DAN GOEDKOOPSTRAAT 13 AMSTERDAM
020 93 69 35

(6

Toyota A.C.B.

* * * * MAZDA OCCASIONS * * * *

Mazda Ludriks
626
626
626
626
626
323
323
323
323
121

Seaan 20 12V GLX nov 88 blauwmet
Sedan 20 12V GLX 88 autom st bekr LPG
Sedan 2 O GLX 87 autom groenmet st bekr
HB 2 O LTD 87 blauwmet stuurbekr
Coupe 1 6 GLX 85 blauwmet
Sedan LX Diesel 89 blauwmet
HB 3 drs 1 3 LX 87 autom blauwmet
HB 3 drs 13 LX 87 5 bak 49000 km
H B S drs 1 3 GLX 86 wit 5 bak 50 000 km
Cabno top 89 zwart 1000 km'"

ƒ29900
ƒ28900
ƒ20900
ƒ 19 900
ƒ12900
ƒ25900
ƒ17750
ƒ 16900
/ 14 900
ƒ20995

De autorubriek voor Amsterdam enomgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Amsteldijk 52 Amsterdam 020 799569/791523
MAZDA 323 1 5 LPG bj 85
f7900 Tel 0299026016
MAZDA 323 b] 86 wit 3 drs
m trekh alarm radio 56000
km 1e eigenaar ƒ13500 Tel
v a zanu 020973173
Mazda 323 sedan 1 3 bl met
70 000 km 84 vel int ƒ8250
Van Lieshout 02993 68281
Mazda 323 Sedan 1 3 bj 85 4
drs blauv, rnet LPG ƒ7450
Tel 029072021
MAZDA 626 GLX diesel b j
3 88 silvermet
radiocass
55000 km
ƒ 26 500
0299041617

Mazda aut 323 GLX 1 3 4 drs
m koffer 70 000 km bl met
bijna 86 ƒ 12500 Van Lies
hout 0299368281
MAZDA PAARDEKOPER
929 Sedan Gl X 2 2 inj aut
4 versn schuifdak 89 nieuw
626 Wagon GLX 5 drs 12 kl
elec
ramen enz
nieuw
Landsmeer 029083231
Mazda RX7 (sportw ) bj 80 m
nw st
compl motorrevisie
nwe uitl en banden airco en
veel extra s APK 3 90 pr
n o t k Tel 0299040145

Informeer vrijblijvend naar UW keuzemogelijkheid in merk
en type bij de diverse KOST BEDRIJVEN!
Valschermkade 16 Amsterdam tel. 020 -174934
Eff\^f rö)V\ /7 Amsteldijk 10
Amsterdam tel. 020 - 734666
|\JU W I OW Ruysdaelkade 243 Amsterdam tel. 020 -768033
AUTOMOBIELBEDRIJVEN Ophelialaan 92
Aalsmeer tel. 02977 - 24550
Gooilandseweg 2 Weesp
tel. 02940 -12517

Opel

Mercedes Benz
Autobedrijf

Mercedes 200 D W124
ƒ36500 incl BTW
Tel 02977-27262

KRAUSE BV

86

MERCEDES
220
DIESEL
bouwjaar 72 Schellmgwoude
BV, tel 020 323600

Mercedes 300 E

1987

zwart met
w w glas
automaat
aluvelgen
pr ƒ77500

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 12 98 04

Mercedes 230 aut, m 78
groen LPG i z g st ƒ 4500 Tel
02907 2021

Opel Corsa 12 S, 3 drs
„sport
1986 54200 km d
Mercedes 230 T E v v alle op- blauw ƒ15950 0299022551
ties Bj 83 2 j gar SchellmgOpel Kadett 1 3 N, 3 en 5 drs
woude b v 020 323600
1987, signaalrood en wit,

De Flmesstraat 22
t'o Makro
A dam 020 6650050
MB200D 81 met nwe motor
schuifd, w w , trekh Tel
02990 24851
Mercedes 190 D m 85, staalbI met 5-bak, schuifdak sportv ,
i nw st
ƒ 26 500
Tel
02907 2021
MERCEDES 190 D bj 84
i z g s t APK Prijs ƒ22750
Tel 02979-86114
Mercedes 190D, m 85, schuifdak sportv centr vergr w w
glas
iz g st,
bord rood
/ 24 750 Tel 029072021
Mercedes 190D 2 5 5 cilinder
m 86 cobalt blauw met 5
bak sportv centr vergr w w
glas in nwst ƒ33900 Tel
02907 2021
MERCEDES BENZ 250 getint
glas 4 hoofdst donk blauw
zeer mooi APK Vr pr ƒ 2500
0296892915

Opel Kadett 13 S, 4 drs, 1986 Record 2 3 D GLS, m 87,
53000 km ƒ16950 RIVA antraciet grijs, c v ,
Adam-Noord BV, 020361153 elek schuif/kanteldak,
5 versn getint glas,
Opel Kadett 13 S, 5-drs, 1984,
4 hoofdst ƒ13950
80000 km ƒ9950
RIVA 02508 1613
Sunny 1 3 LX, 3drs 19000km Adam-Noord BV, 020-361153
Bj 1988 ƒ 18 950 Riva Amster- Opel Kadett 1 6 D, stationcar, REKORD 2,2 i station, 6/'85,
anthr metall, stuurbekr, LMdam Noord BV 020361153
m 86, 5 drs, weinig bereden
velgen, cv, getint glas, 5ƒ12250 Tel 02907-2021
versn, sportstuur, toerenteller,
Opel Kadett 1 6 diesel Bj '85 ƒ15000 Tel 023-251130
Metaalkleur, w w glas 2 j gar
RIVA OSDORP-NOTWEG 38
Ascona 1 6D trav 5- 86/ 18 950 Schellmgwoude 020 323600
BIJ pol bur Meer en Vaart
Ascona 1 6S LS 3-87 ƒ 21 750 Opel Kadett 1982 APK 90 LPG
A'dam Osdorp Info 196575
Corsa 1 2N Swing 1-'88/ 16 950
Prijs ƒ 5950 Inruil fin mog
Te koop Opel Ascona IGN '80,
Corsa 1 2 Swing 10- 87 ƒ 16 450
Tel 023-382718
LPG, nieuwe banden, accu,
Corsa 1 2S GL 5-'86 ƒ 14 750
APK
4-'90,
Corsa 1 2S LS 8- 86 ƒ14 750 Opel Kadett 1977 APK ƒ 1500 schokbrekers,
Corsa 1 2S Swing 5 84/ 10 950 Inruil fin mog Tel 023-382718 PNOT Tel 075-212775
Corsa 13N 1-87
ƒ15950 Opel Kaaett 1982 12S APK 90 Te koop Opel Kadett 12S, b j
Corsa 13N LS 1-87 ƒ15750 ƒ 6950 Inruil fin mog
81, APK 4-90, + Ipg, i p s ,
Kadett 1 2S LS 10- 86ƒ 18750 Tel 023-382718
ƒ4250,-, 02975-69259
Kadett 1 2S LS 3'86 ƒ15950
Kadett 1 2S LS 11-84/11450 T k Opel Kadett 1 3 N, 80, T k OPEL ASCONA 1 9, APK
ƒ 1200,Tel
Kadett 1 2S LS 6-86 ƒ16450 prima auto APK tot 4-90, 2-'90,
02990-30217
Kadett 1 2S LS 6 '87 ƒ17 450 ƒ3600 Tel 02940-16951
Kadett 1 2S GL 3-'86 ƒ 18450 T k a Opel Ascona IGS, bj '77, T k Opel Ascona 19 N, bouwKadett 1 2 S LS 1-'85/14250 APK gekeurd, div spoilers, jaar 79, m goede staat, ƒ 1100
Kadett 1 3N LS 6-88 ƒ22750 ƒ1000 Tel 0297988854
Tel 020457258
Kadett 1 3S LS 8-'85 ƒ14750
Kadett 1 3S aut 7-86/18950
Kadett 1 3S LS 11-86/18950
Kadett 1 3S LS 12-86/19450
ƒ11950 Peugeot 205 XRD, aug '85,
Kadett 16DLS 1-87 ƒ21950 205 XE, 10-85
ƒ 14 900 grijs metallic In prima staat
Kadett 2 Oi GSI 10-87/33950 205 XE, 5-'87
ƒ15750 Vrpr ƒ13500 020-143039
Omega 1 8S LS 2-'87 ƒ 26 950 309 XE, 3'87
Rekord20Strav 5-'86/21950 305 GR break, 1-'85 ƒ11900 Peugeot 305 Break GLD dsl 21ƒ27900 12-'83, APK 04-'90 ƒ 6 250
Rekord 2 OS trav 6 86/21950 405 GR, 1-88
Senator 2 5E 8-'86
ƒ37500 505 GR break, 9'85 ƒ17500 Tel 020 939004 muv za/zo
HANS MAFAIT 02940-13044
' AUTOBEDRIJF KORS B V
Peugeot 305 SR breake, '82
Groeneweg 18 Weesp
305 Diesel '79 Opknappen of met div ace , Rat Vermeij bv,
Telefoon 02940-14277
v onderdelen (nieuwe accu en Uithoorn, 02975-62020
Kadett 1 2 S, 1983, 85 000 km banden) t e a b 020-910207
PEUGEOT 309 GL PROFIL, bj
ƒ7950 RIVA AMSTERDAM Ik krijg een bedrijfsauto,
'86,
d blauw, 50000 km,
NRD BV Tel 020-361153
daarom Peugeot 405 GL, nov ƒ15000 Tel 020-976598
87, overcompl, met lak, km
Opel Kadett, b| 84, 2 drs st 33800, m VLEKKELOZE Peugeot 505, m '83, ivoorwit,
LPG ƒ6950 Tel 02907-2021 conditie' Prijs ƒ 21250 Tel ƒ5250 Tel 02907-2021
Te koop PEUGEOT 104 GL6,
OPEL Kadett city, bj '76, apk s'avonds 02979-85160
mei 79, t e a b of goede race2- 90, aut goed onderhouden,
Kuperus
fiets Na 20 uur 020-909633
ƒ850 Tel 020-934210
voor alles van Peugeot nw en
Opel kadett GSI 2 O, rood don- gebruikt v d Madeweg 1-5, bij T k a Peugeot 205 XL, '86, wegens overcompleet, in perfecker gl, 7/87, stereo, 40 000 km Makro, A'dam 0206683311
te staat ƒ 12 500 02977-40082
ƒ27950Van
Lieshout,
Van 1e eig 205 XE 1 1,
02993-68281
Mooie
Peugeot 304 Stationcar
22 000 km, 86, 205 GL 1 1, 5Opel Kadett Hatchback 1 6 D, drs , 65 000 km, '86, 305 GR, met APK Grijs metallic ƒ1500
bj 84, grijs met 3 drs ƒ8250 88 000 km, 85 0299023741
Tel 020 929067 avond
Tel 02907-2021
Sunny 1 7 Diesel 6- 87 ƒ 15 500
EVT 2 JAAR GARANTIE
MEERGARAGE
Linnaeuskade 5-6 A'dam
Tel 020929548

Mercedes 280 SLC m 80, weinig km s 02990 22551
gold met Amer uitv ƒ38000
Opel Kadett 1 8 S , Flash
Tel 029072021
sedan 1987 kleur wit, sportieMercedes 280E m 83 autom , ve uitv 24000 km, of 61 000
LPG, w w glas
cl
sp v km met LPG 02990-22551
ƒ10500 Tel 02907-2021
Kadett 1 2S stat car 1978 APK
MERCEDES 450 SEL 6 9
mei 90, prst 119000 km,
bj 79, alle accessoires Pr vrpr ƒ2000 02518-55138
ƒ22500 Tel 0297986114
Kadett 1 3 S, apr 86, kleur
Mercedes 500 SEL m 82 dia- blauw 54 000 km, 1e eigenaar,
mantzwart, alle opties ZEER ƒ14500 Tel 020823825
APART Tel 029072021
Kadett 1 6 GL Caravan, 6- 87
49 0000 km
ƒ21750
Inruil/financiering mog
J LANCKER B V
Mini Mayfair 86, zwart, schuif/
kanteldak slechts 22000 km Hogeweyselaan 215 Weesp
Industrieterrein Noord
020361698
Tel 02940-16619
THEO KOELMAN
Kadett
4 drs, 11-86 ƒ16900
AUSTIN-ROVER
inkoop verkoop onderhoud Kadett 1 6 D Caravan
5 86
ƒ18 950
NIEUW EN GEBRUIKT
Ascona 1 6 S, 2 83 ƒ 8 750
uit voorraad leverbaar
HANS MAFAIT 02940-13044
APK keuringsstation
Fagelstraat 71, Adam
Kadett Coupe 1600 bj 78,
tel 020843743
APK 5/90 lichte voorschade,
ƒ 1 500 Tel 075 168130

Mini

Mercedes 190E bj 86 rookzil
ver, aut w w glas ABS 4
Kadett Stat, 83, APK dec '89,
hoofdst
airco
schuifdak
16 D nw koppplat, trekh,
Beek en Mecker r'c sportv MARK III COUPE 8 cil wit, i pr st Pr ƒ 6250 02503-33322
MERCURY GRAND MARQUIS
/ 39 000 Tel 02907-2021
Koop geen kat in de zak,
mst 76 bruin vrpr ƒ13000
-AANKOOPKEURING ,
Opel Kadett Hatchback 16
Te koop MERCEDES 280 Inl 02513 15061 b g g 10463
v a ƒ 98 ook Diesels
SH, m 85 wit, 3 drs, i z g st
1976
i z g st veel extra s
AUTOTEST, 020 6654277
ƒ3500 Tel 0297721679
ƒ 11 250 Tel 02907 2021
Opel Ascona 1 6 m 83 wit 2 Opel Kadett Hatchback 1 6 LS
MERCEDES 280 SEL Airco -r Van part MG Metro Turbo 86 drs ƒ6900 Tel 02907-2021
m 86, brons met w w glas 3
Alle accessoires Bouwj 82 1e eig 40000 km ƒ12400
Opel Ascona 1 6 S 4 drs Bwjr drs ƒ12750 Tel 02907-2021
Schellmgwoude 020 323600
Tel 0206651534237606
sept 83 83000 km APK Opel Kadett LS, 85 turquoise
goedgekeurd Getint glas bre- blauw, 42000 km t e a b
de banden dubb spiegels 020361698
± ƒ 1000 werk Vrpr ƒ5500
Opel Kadett Sedan 1 6 S
Colt 1 2 G L 11-84 ƒ14750 Lancer 1 5 GLX Autom 85 Tel 020115577 na 1800 u
bj 1986 60 000 km ,
Colt 1 2 G L S drs 7-84/ 9450 metaalkleur Fiat Vermeij bv OPEL Ascona 1 6 b j 76 geel,
blauw metallic LPG
Uithoorn
0297562020
Colt 1 4 GLX aut 4 81 ƒ 5 250
APK tot 10 89 betrbare auto
Van 1e eigenaar
Colt 1 8 GLD 9 84 ƒ 13 450 Mitsubishi colt aut GL 3 drs t e a b Tel na 17u 020 159313
Vraagprijs ƒ 14950
Colt 1 8 GLD 1 87 ƒ 18 750 83 60 000 km 1e eig bl met
Tel 0346264900
Galant 1 6 GL 10 84 ƒ 9 850 APK 90 ƒ 6750 Van Lieshout Opel Ascona 1979 19S APK
ƒ3250
Inruil
fin
mog
Opel
Kadett
stationwagon 1 6
Galant 1600 GL 2 86ƒ 15950 02993 68281
Tel 023382718
S aut blauw 80 000 km eind
Lancer 1 5 GLX 6 84 ƒ 14 450
Mitsubishi Colt 1 2 GL m 86
82 ƒ8000 Tel 0294010038
Lancer 15 GLX 4 85ƒ 13950
brons metall w w glas 5 bak Opel Ascona 19 bj 3 80
Lancer 1 5 GLX automaat
LPG
trekhaak
pr
ƒ3000
Opel
Manta GSI 2 O Coupe, wit
1e eig 45000 km ƒ 11 750
4 85
ƒ 14950
i g s t Tel 0297744099
Bj 86,2j gar Schellmgwoude
Tel 029072021
Lancer 1 5 GLX EXE
Opel Ascona 2 O apk juni 1990 BV, tel 020 323600
2 87
ƒ 19250 Mitsubishi Lancer EXE bj 87 sportieve rode auto pr ƒ 1950
Opel Omega LS 1 8i 1987,
Riva Amsterdam
Sapoiro24iGLS 9 87ƒ34950 ƒ18950
029421962
34000 km, ƒ28750 RIVA
Wagon 1500 GL 5 86ƒ 17450 Noord BV Tel 020361153
Opel Ascona 2D 1 9 n 79 1e A dam Noord BV, 020361153
Mitsubishi J LANCKER B V
Mitsubishi Sapporo 20 GSR t
Hogeweyselaan 215 Weesp
81 nw koppeling remschij eig APK 10 89 Techn m goe Opel Record 2 l S bj 84, lichtIndustrieterrein Noord
ven APK t 1990 absol ing st de staat ƒ 1 375 0250341721 blauw metall, sportv i nw st
Tel 02940 16619
Opel Ascona 81 diesel kl ƒ8950 Tel 029072021
ƒ3250 0299022313
Colt Etema 07 85 zilvergrijs Mitsubishi Sapporo 79 APK rood en Opel E Record 82 m Opel Rek 20S GL bj 85, APK
overdrive 0297568534
5 90 Pullman bekl radio cass
64 000 k m .eer fraai ƒ7500 gekeurd
ƒ 1950
Tel
Tel 020981091
Opel Ascona dsl LS uitv 85 12950- Tel 0299031639
020 939643
Demo s Colt GL 9000 km 8 MITSUBISHI SAPPORRO GL antr met 120000 km schuif OPEL REKORD 20 S b j 82 4
88 Galant GL 14 000 km 9 bj 81 Schellmgwoude BV tel kanteld 4 drs ƒ9750 Van drs LPG APK 90 ƒ 3 900 Tel
Lieshout 0299368281
020 769584
88 Colt EL 51 OOOkm 86 020 323600
Colt GL 28 000 km 87 Colt
Opel Corsa 1 2 S 1e eig Opel Rekord 20 S nov 80
Mitsubishi
Tredia
GL
4
84
GL diesel 72 000 km 87 Lan
dak
radio cass 55 000 km blauw i z g st pas apk gek onderhoudspap
eer GL 36 000 km 85 Galant open
ƒ 11 250 Tel 029072021
aanw ƒ2650 0206622008
0299020253
na
1800
u
GLX rall> uitv LPG 72 000 km
86 Mitsubishidealer Jorntsma Spoed Mooie MITSUBISHI Ga Opel Corsa l 2 S luxus 6 85 Opel Rekord 23 D stat 85,
Waaenueg 10 Purmerend lantautom b j 79 4drs APK 32 000 km sunroof nieust vr i z g s t ƒ11950
pr ƒ10900 Tel 020332486
Tel 0297727262
Tef 02990 23741
t m 90 ƒ 1975 020 835305
Opel
Corsa 1 2 LS van 85 Opel Rekord m 85 met lak
Een in topconditie verkerende T k Mitsubishi 1500 GLX Lan
Mitsubishi Tredia LS bj 1983 eer bj 87 26000 km wit Kadett 1 2 S -•- LPG 85 Fiat 79000 km LPG als nw
ƒ 10 750 Inruil mog 020124251
APK gek tot dec 89 vaste i z g s t
vrpr ƒ19500 T Vermei] bv 02975 62020
prijs/6250 Tel 0299039597 02503 38107
Opel Corsa TR12S luxus 85
Opel Service
APK 4 90 55 000 km als nw
Weslerstraat 146 174 A dam
vr pr / 14 500 020 953595
Tel 249074/236691
Opel Kadett 12 S 90000km Senator 2 5 E
84
DATSUN BLUEBIRD WAGON Nissan Cherry m 84 zilver 83
ƒ8250
Tel
075 Omega 1 8 S
87
1 8 83 APK 1 90 LPG i g st groen metall sportv m nw st 354904 175789
Omega 1 8i m gas
87
ƒ6950 Tel 029072021
ƒ6250 Tel 0297985317
87
Opel Kadett 13 S 86 LPG wit Omega 2 Oi m gas
Kadett 1 3 S 4 drs
87
Datsun Cherry 1200 luxe Nissan Sunny 1 7 diesel 84 1e met veel ekstra s ƒ 15 800
Kadett 1 6 S 4 drs gas
86
70 000 km 80 / 1750 Tel 075 eig keurige auto 02990 24851 Tel 0297727142
Kadett 13 3 drs Club
87
354904 1/5789
Nissan Sunny 1 7 diesel 86 Opel kadett 1 3 S 87 div
Kadett 1 3 S 5 drs
84
Datsun Chen> 1 4 GL 1981 52 OOOkm Hatchback 2jr gar ace 5 versn metallic sport
Kadett 1 2 S Luxus
81
z g st
APK lot april 90 Schellmgwoude 020 323600
velg 29000 km / 15 950
Nissan Sunny Combi
87
^rpr/2750 Tel 020937639
Van
Lieshout
02993
68281
Nissan Sunny bj 10 1987 wit
Renault 25 GTS
85
Nissan 280ZX Targa m 81 4000 km
ƒ18500
Tel OPEL KADETT 13 S autom b| Lada 1200
84
gold met autom vele opties 020 360787
Met BOVAG garantie
81 APK bl met zeer mooi,
ƒ 1 2 7 5 0 Tel 029072021
NISSAN SUNNY FLORIDA 1 6 Vrpr ƒ5250 0296892915
Opel spierwitte Manta 84
Nissan Bluebird 18 m 85 LX bj 88 wit 22000 km Opel Kadett 1 3 S stationcar 1800 GTJ 46000 km stereo
ƒ26000
nu bj 85 3 drs LPG ƒ 7900
gold mei 1e eig / 9250 Tel nieuwpnjs
sportvelg spoilers ƒ 12 950
02907 2021
ƒ21000 Tel 029824925
Van Lieshout 02993 68281
Tel 029072021

Mercury/Lincoln

MG

Mitsubishi

Nissan

THEO KOELMAN
AUSTIN-ROVER
inkoop-verkoop onderhoud
NIEUW EN GEBRUIKT
uit voorraad leverbaar
APK-keurmgsstation
Fagelstraat 71, Adam,
tel 020843743

Seat
Autocentrum APC

Goed idee: ga naar APC!
• Officieel SEAT dealer voor Groot Amsterdam
• Verhoop en reparatie alle merken occasions
• Erkend BOVAG lid • APK keuringsstation • Dmitrol anti roeststation
• APC lak behandeling • Hoog gekwalificeerd piaat en spuitwerk

APC

AUTOCENTRUM

105 S 6/87
ƒ6750
105 S 786
ƒ5350
Porsche 944 Targa Dak Bj '84
EVT 2 JAAR GARANTIE
Fuchs wielen 2 j gar SchelMEERGARAGE
Imgwoude BV 020 323600
Linnaeuskade 5-6, A dam
Tel 020929548
• „SHOWROOM" verschijnt
huis aan huis m geheel
Skoda 105, 5-85 met LPG,
Amsterdam en omgeving
Skoda 105 6-84, 25 000 km
Nette auto's 02990-24851

Reliant

Robin 850, i g st Nwe kopp , Reliant Robin, motor defekt +
rem, spoorst band Pap aanw reservemotor -t- ond ƒ650
Tel 02977-29734, na 1800 u
ƒ1900 020-342939/276230

Renault
RENAULT TOPOCCASIONS
5 TL 5 drs, 11-'85/11250
5 TL,
4-'87 ƒ 13 500
5 GTL,
5-'86 ƒ 13 900
Renault 25 GTX Alles elect
5 aut,
10-'85/13900
Boordcomputer 2 2 inj Bj 85
5 TD,
9 86 ƒ 14 900
Schellmgwoude 020 323600
9 GTX,
4- 86 ƒ 15 500
6-'87/14900
Renault 5 83 65 000 km, 1e 11 TL,
10-'84/ 9250
eig APK gek , keurige auto 11 GTL,
11 GTL,
3-87 ƒ15900
Tel 0299024851
11 GTX
4'86 ƒ 15750
Renault 5 Alpine eind '81, 11 GTD,
7-86 ƒ 14900
zwart i pr s t , pr n o t k
21 TL,
3- 87 ƒ 19 750
APK tot 11 89 02507 15433
21 GTS,
6-'86 ƒ 19 900
5-'84 ƒ 17 500
Renault 5 GTL 79, APK 5 '89, 25 GTX,
Autobedrijf HANS MAFAIT
rood uitl def, i z g s t ,ƒ 1000,
Zo plezierig kan service zijn
Tel 02979 86652 na 19 u
Nijverheidslaan 14 Weesp
Renault 5 GTL, bj 85 ƒ 10950
02940-13044
met BOVAG gararantie
SPOED Van part wegens aanTel 0296892654/97486
koop huis, RENAULT 11 GTL
RENAULT 5 GTL 79, APK 5
Bj 86 blauw metall 42000
89, kl rood uitlaat defect, ver
km ƒ10950 02991-1996
der m perfecte staat, ƒ 1000
T
k RENAULT 18 Stationcar,
Tel 0297986652 na 19 uur
bj 81, LPG, trekh, APK tot
RENAULT 5 TC, 85, azur
nov 89, ƒ 1850, 02940 18330
blauw ong 2e auto apk juni
T k RENAULT 20 LS, bj 1983,
90, ƒ 9750 Tel 020 976875
in goede staat Vr prijs ƒ 3200
Renault 5 TL flash, bl met, m Tel 02972-1547 na 19 uur
88
60000 km
striping,
ƒ 12 500
Van
Lieshout, T k RENAULT 4, juli '80, geen
apk motor 100% frikti zwak,
02993 68281
vrpr ƒ350 020710851
Renault Fuego TL 1981 APK
T k RENAULT FUEGO, bj '82,
ƒ3750 Inruil fin mog
APK tot 1-90, nw banden en
Tel 023382718
nieuwe onderd , vr pr ƒ5500,Renault S GTL 1983, wit, APK Tel 02977-20390
april 1990 ƒ5000,- Inl tel
Van part RENAULT 5 C, 1985
02507 19666
46 000 km, wit, in pr staat, APK
1
Voor lem die graag opvalt qek , ( 7950 Tel 02524 4536
Groen rose Renault 4 GTL, 80, Renault station 18 TS 1980,
Pr n o t k 020-203420 na 19
LPG APK, prima motor, geen
APK t/m mei 90 Nu beslissen» roest ƒ1500 020-939795
RENAULT 18 TS STATION, bj
80, APK tot mei 1990 Vrpr
ƒ1750 Tel 0299043921

• SHOWROOM De nieuwe autorubriek voor Amsterdam en
omgeving Oplage 730 000 ex Elke week m Het Parool en alle
nieuws en huis aan huisbladen van WEEKMEDIA Vraag naar
onze lage introductiepnizen t/m 30 juni Tel 020 6658686

Ruysdaelstraat n 83
1071 XB Amsterdam Zuid
Tel (020)798304/739815

Skoda 120 L Sunsh , '84, p st,
38500 km, APK 1990, rood, 1e
eig, pr ƒ3500 020-121550
Skoda 120 LS m 85, wit,
ong sunroof ƒ 4750
Tel 02907-2021

Subaru
T k a SUBARU MINI JUMBO
bj '84, ƒ 2500
Tel 020-969763

Museum-Autobedrijven
off dealer A'dam A'veen e o biedt aan
1600, 5 drs , stat wagon '86, zilv met, 90 000 km , ƒ 14 000
1600, 5 drs , stat wagon, 85, wit,
50 000 km , ƒ 12 000
1800 GLF Turbo stat wagon automaat, 5 drs dec '85,
mosgroen 4x4 WD, in nw staat,
60 000 km , ƒ 24 500
Al 12'/2 jaar uw dealer, voor nieuw en gebruikt
RUYSDAELKADE 75, A dam Oud-Z Info 020732853/6623167,
m prijs gelijk
m service beter 1 '

Suzuki
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam en omstreken diverse occasions in voorraad
Showroom Hemonylaan 25A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel
020-799100 Werkplaats Mmervalaan 85, tel 020-713581
Autobedr ZEIJINGA voor alle
Suzuki modellen Wieger-Bruin
laan 73, Uithoorn 0297561212
Suzuki Alto, '87, z g a n ,
35000 km , wit, 12 mnd gar,
075-211219 Gar Veenings
SUZUKI CARRY, 4-'86, wit
grijs kent,
ƒ 4500
Tel
020129961, 18-19 uur
SUZUKI Swift 1 3 GR, 5 versn
w w glas metaalkleur bj 85
Schellmgwoude, 020-323600

AUDI VW-DEALER
AUTO BECKERINGH B V
Voor Uithoorn en omstreken
Amsterdamseweg 9, Uithoorn, tel 0297563418
BIEDT AAN
Polo 2 drs , CL, 1300 cc, '86, 29 000 km
ƒ 1590
Golf 3 drs , 1300 cc, '86, 37 000 km
ƒ 1690
Golf 3 drs , 1600 cc, '87, 34000 km
ƒ2090
Golf CL 3 drs , 1800 cc, 34 000 km
ƒ 22 50
Golf 3 drs diesel, '85, 106000 km
ƒ1590
Golf GTI 16 V, '87, 8000 km
ƒ4190
Golf GTI 16 V , '88, 29 000 km
ƒ3990
Golf GL 1600 cc 4+E versn 5 drs 6-'84
veel extra's zoals schuifdak, met lak etc etc
1450
Jetta 2 drs , 1600 cc, 3-'86, 82 000 km
ƒ 1690
Jetta 2 drs , 1300 cc, 6-'85, 38 000 km
ƒ15 25
Passat Variant, 1800 cc, '86, 62000 km
ƒ2090
Passat Variant 1600 cc kl zilver 11-83
ƒ 990
Polo 3 drs 1300 cc 4-'86 1e eig nu
ƒ 1175
Audi 8 Diesel 5-'86 kl blauw 4+E versn
1e eig 120000 km
ƒ 179u
Audi 100, '86, alle opties, 1e eig
ƒ257:
Audi 100 23 E aut, 9-'85, CC uitv
ƒ 225C

Audi 80 quattro 1989, alle opties zoals A
stuurbekrachtiging, blauw metallic, licht
metalen velgen, mistlamp in voorbumpei
achterzijde Audi 90, Serret sportset, elekt
ramen etc., etc. Bel voor info: 02975-63418
DELFICAMPER 2-4 pers Nw
en occ Gratis uitgebreid
infopakket Tel 015-144097

VW GOLF GTI, elek ramen
Becker stereo, bj '85, 2 j g;
Schellmgwoude, 020-323600

Diverse Golfs Diesels
'84/'85/'86, v a ƒ11950
met BOVAG garantie
Tel 02968-92654/97486

VW golf GTI, knalrood, 112 F
40000 km, sportvelg de
kergl, type 88, ƒ 28 950,- V;
Lieshout, 02993 68281

Golf C, '82, sportvelgen,
metaalkleur, Rat Vermeij bv
Uithoorn, 02975-62020

VW GOLF GTS, spoilersi
w w glas, sunroof, wit bj E
Schellmgwoude, 020-32360C

Seat Malaga 1500 GL, 9-'85, GOLF Turbo diesel, mei '85,
38 000 km, auto in showroom- ƒ 16 750 Autobedrijf Kooyman,
Demmenk 26, Vinkeveen Tel
staat, 02990-24851
02972-1285
Seat Marbella GL, '87, '88, auKEVER JEANS, bj '75, APK tot
to's nw staat 02990-24851
6-'90, met garrapp
Prijs
SEAT Marbella type L veel ex- ƒ3650 Tel 023-338932
tra's, 1988, zwart 8 500 km prijs
PASSAT VARIANT GL
ƒ10500 02526-87625
1800/90 pk /5 bak, 10-'85 (T 86)
51000 km metall dakrailing,
ƒ18950 OFF V AG DEALER
AUTOBEDRIJf HERFST
Skoda 120 L, i z g s t , '86 Zwanenburg/Halfweg
Tel 02907-4230/4175
ƒ3500,- Tel 020-126874

Skoda

Porsche

Porsche 911, bj 80, Turbo
uitv, rood m perfecte nieuwst,
ƒ46500 Tel 02907-2021

ROVER 3500 Vandenpias, v v
alle extra's, bj '84 Schellmgwoude, tel 020-323600

Saab 900 GLT, autom , m '80,
Saab 96, '79, 99 GL, 8-'83, 4- zwart, in z g st ƒ 2750
drs, slechts 62 000 km, 900 Tel 02907-2021
GL, 4-drs, 9-'85, stuurbekr, Saab 99 GL, zorgv ber, bijna
73000km, 900 GLS, 4-drs, 84, hehosbl met, 4 drs, 5 versn ,
schuifd, '83, 900 GLI, 4-drs, incl gar ƒ 9950,- Van Lieshout,
11-'82 Saabdealer Jorntsma, 02993-68281
Wagenweg 10, Purmerend Te koop Saab 96 Combi 1976,
Tel 02990-23741
kleur bruin, LPG, weinig kilometers, ƒ1800 020-370743

Seat Ibiza's, '85, '86, '87, diverse typen, 100% garantie
Tel 02990-24851

VAN DEINUM
OFF SUZUKI DEALER
VOOR AMSTERDAM E O
Het juiste adres voor alle
nieuwe Suzuki-modellen
en een grote keus
van 1e klas occasions
Jarmuiden 29, A'dam-Sloterdijk, tel 020 148933 Ook
gevestigd Jan van Galenstr
113, A'dam tel 020831956

Talbot
Talbot Horizon 1 5 GL Bj 83
APK 5 '90 Stereo/radio/cass
Tochtschermen, zonnescherm
achter ƒ4500 Tel 02998-1612

Talbot, 1e eig, Samba Soleil, Talbot Horizon 1500 GL Bj '79
bijna 84, bl met, zonnedak, APK tot 5 90 Mooie auto
echt 42 000 km n w s t , ƒ 5950 ƒ750 Tel 02998-1612
Van Lieshout 0299368281

VW GOLF te koop, vn
ƒ 1250, bj eind '79, apk tot
'89, remmen pas nagekeke
Tel 020 993428, na 17 15
VW Jetta, bj '83, met blauw
drs, LPG, 1e eig ƒ8250 T
02907-2021

VW Jetta D, '83, ƒ8750
BOVAG-garage
Beneli
J v Lennepkade
3020-181343
VW Jetta D, m '86 zilvrr
ƒ12900 Tel 02907-2021
VW KEVER 1300'73, APK ge
Prima Kever '71, APK, ƒ1450, lichtblauw met donkerblai
evt ruilen tegen muziekmstr
int, i z g st, onderh pap
Tel 020-991182
Vrpr ƒ2950 Tel 020-4728:
T k V W GTI, b j '79, i g st,
VW KEVER 1300, bouwj
APK 90, pr ƒ4999 Tel
Schellmgwoude
BV,
020-955585, na 1830 uur
020-323600
VW Camper 76 APK 90, 4 si pi VW kever, wit, juli '78, nw Af
compleet bl/wt nw gespoten
met
radio/cassette
Pri'
ƒ4950 020-6001122
staat ƒ2950 Tel 020-962S
VW Camper, model Westfalia
VW Passat 1980 Diesel A
Joker 3, bj '83, met nieuwe in
'90 ƒ 3750 Inruil fin mog
en opbouw, dubb glas, 4 si pi
Tel 023-382718
Alles is nieuwi Prijs ƒ22500
VW Passat CL, 5-drs , slee1
Tel 075-176245
55000km, 1e eig, '85
VWGolf 1300 bj 5-86
Mitsubishi Saab Dealer Jor'
ƒ14950, m BOVAG gar
ma, Wagenweg 10, Purir
Tel 02968-92654/97486
end Tel 02990-23741
VW-Polo-Coupe, metallic, juli VW Passat, stationcar dsl
'85,40 000 km, 1e eig , perf st, 86, rookzilver met, 85 000'
ƒ10500,- Tel 020418165
part gebruikt, ƒ 17 750
VW Golf aut dsl, knalrood, Lieshout, 02993-68281
50 000 km, boekjes ter inz, bij- VW Passat stationcar diese
na87, ƒ 18500,- Van Lieshout, 5 drs bj 12-84, ƒ12950
02993 68281
met BOVAG gararantie
VW (Golf) Caddy Diesel '84 be- Tel 02968-92654/97486
stel, gesch als kampeerw VW TRANSPORTER diese
ƒ 5 700 Tel 05270-98049
bj 11-'83, APK tot 4 90 nie
VW GOLF D t k a , b j 7/81, banden, 1e eig Vrpr ƒ 4 '
i z g s t km 133000 vrpr incl BTW 02968-92915
ƒ5500 Tel 020 421488
VW TRANSPORTER, b)
VW GOLF DIESEL, metaalkl, met ramen, grijs kent
sp wielen etc, bj '87 Schel- ƒ1650 Tel 0297986114
Imgwoude BV, tel 020-323600
VWGolf 16CL, juli'87, 90O
VW GOLF GTI, 16 klepper, wit, km, 4+E versn , ƒ 21 000 i v
schuifdak, bj '86 Schellmg- bedrijfsauto
Wee
woude, tel 020-323600
02940-13599

Volvo

Volvo 480 ES, 1987, kleur
Suzuki SJ 410 Q, 8-1986, grijs zwart, 78 162 km, zeer sportief,
T k Suzuki Alto GL, bj 85 kent, gas, zomer/winterkap
ƒ34500 02990-22551
extra s
59 OOOkm
46 000 km , verk in abs nw s t , Div
VOLVO 480 ES, rood, alle ace ,
Pr ƒ 13 500 Tel 020-457998
APK, ƒ6800 020-141500
bouwj '86, 2 jaar garantie
T k SUZUKI ALTO, 1987, Suzuki Swift 1300 GLX 7-'8
Schellmgwoude, 020 323600
30 000 km, beig met, zo goed 9500 km, auto in nw staat
Volvo 66 1978 APK ƒ 1250 Inruil
Tel 02990-24851
als nw Tel 020-6000272
fin mog Tel 023-382718

Talbot 1510, 5 drs, b j 11/81,
trekh , rad/cas , i z g s t ,
APK 3 90, vaste pr ƒ 2 000,Tel 020-108500, na 18 u

DE GRAAF:
TOYOTA >:

Volkswagen
RANGER ROVER, bj '79, geel
kent, 8 cyl, autom, APK Pr
ƒ5950 Tel 02979-86114

SAAB - A S M
AMSTERDAM
Compleet assortiment Saab occasions, met 1 jr select gar
Museumplein t/o Concertgeb - A'dam-Z Tel 6626232

Seat Ibiza GLX, 5 drs, 1500 cc,
87, rood, 29 000 km Seat Marbella GL, + kat, zwart, 11 000
km, '87 OFF SEAT DEALER,
Auto Maas, tel 02977-24320

T k geheel of in onderdelen
Toyota Crown 2600 bouwj
'76 MS85 Tel 04408-2390

T k Toyota STARLET 1 3 LX,
kl wit, 27000 km, b j 4-'87, pr
ƒ13000 Tel 02503-38879

Saab

2e Schinkelstraat 18 28
1075 7S Amsterdam Zuid
Tel (0201 791144/711635

ƒ 14 50
ƒ 18 75
ƒ1295
ƒ1495
ƒ1275
ƒ 16 75
ƒ 14 95
ƒ 1595
ƒ 1875
ƒ 14 25
ƒ2245
ƒ 1995
ƒ 13 95
ƒ 18 75
020-97589
020-17258

Toyota Starlet 13 DX, met TOYOTA COROLLA COUPE
LPG, 5-'85,1e eig , auto m nwe bouwj '81 Schellingwoud
BV, tel 020 323600
staat Tel 02990-24851
TOYOTA Starlet 1 O DX , 3drs, Toyota Cressida Station W;
'85, blauw met, 43000 km, gon de Luxe 1977, APK t;
6/90 ƒ 1 250 02977-41799
ƒ9500 Tel 020-943193

Gevr Toyota Hiace of Urvan,
schade of zonder, APK mag
Tel 075-178208 na 1800 uur

Rover

Peugeot

Ombouwsets 924-944
gemonteerd ƒ1450 911-935928 959 Spoilers 023-328765

alleen deze week
Starlet 1 3 DX aut 1986, 26 000,
Starlet 1 3 XL aut 1988, 40 000,
Starlet 13 DX 1985, 58000,
Starlet 1 3 DX 1986, 15000,
Starlet 10 1986, 35000,
Corolla 1 3 DX aut 1986, 25 000,
Corolla 1 3 HB 1986, 45 000,
Corolla 1 3 HB 1987, 24000,
Canna 1 6 GL sedan, 1987, 43000,
Lite Ace 1 8 d, 1986, 40 000,
Honda Integra EX aut 1987,19000,
Nissan Flonda 1 7 D 1987, 58000,
Nissan Micra SDX 1986, 33 000,
Peugeot 205 GTI, 1985, 55 000,
Hoogoorddreef 3 (bij Metrostation Bijlmer)
Langsom 3, Sloten (bij brug Badhoevedorp)

Gevr Toyota Canna, 4 drs
Schade of sloop mag Tel
075-178208 na 1800 uur

KOST de VW/AUDI dealer voor Amsterdam en Aalsmeer

RX 7 de nieuwste modellen uit
voorraad leverbaar Ruilmoto
ren uit voorraad OCCASIONS T k DATSUN BLUEBIRD 1 6
Mazda 626 GLX 2 O hb bijna
va ƒ14000 Firma E de bj 82 APK 6 90 grijs i g s t ,
37 60000 km Ipg alle ass
Graaff
Koninginneweg 48 vrpr ƒ4250 020330194
ƒ16950
Van
Lieshout
Haarlem Tel 023314275
3299368281
Centraal onderdelenmagazijn
Mazda 626 GLX sedan 1 6 T k MAZDA 626 1 6 op LPG T k NISSAN SUNNY 1 3 LX,
spierwit 58 000 km bijna 86 4Bouwjaar 1986 PERFEKT Prijs grijs met 6'87 39000 km
drs duurste uitv ƒ 12750
ƒ 9000 - i v m auto v d zaak ƒ15500 Tel 029423126
Van Lieshout 02993 68281
Tel 0299033615

de Toyotadealer voor Amsterdam en omstreken heeft altijd + _
messcherp geprijsde, gebruikte auto's m voorraad 12 Maande
gratis garantie op o a

Ideale vakantieduto (wee
van de zaak) Volvo 343 <•
luxe, bijna 81, met stereo
nwe banden + nwe uitlaat F
grote beurt gehad, APK tot
6-'90, rood, zeer mooi en [
trouwb, ƒ2600 02977-4185

Ron Geurs Personen Auto
Voor exclusieve Volvo s
Volvo 66 DL, '78, wit, van part, A'dam-Oost Info 020-920»
APK tot 25 08'89, vr pr ƒ1200
Te koop VOLVO 245 STATIC
Tel 020361608
WAGON met trekhaak
Volvo aut, 66 GL, 81, 1e eig , jaar 1978, vrpr ƒ2250
54000 km, APK 90, ƒ2750,- gekeurd t/m dec '89
Van Lieshout, 0299368281
Tel 020921361

p Nog meer Showroom-advertentie5
op een volgende pagina
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Volvo

LPG
Km°'

.«VAOtM (ai, Je «<a . i*,--.
w, ri&t <
made*. f ,8000, ƒ M 2»

Autofinanciering en verzekering

.,, ca, fft
000 000000

Een lage premie voor caravan
boot autoverzekering Tevens
alle verzekeringen hypotheken
bel of bezoek onze info winkel
kantoor Ass CELIE Linden
laan 380 A veen, 020416607

Ban Garage Visser B.V.
Off Volvo-dealer

JO.
12

biedt aan: géén kado's
maar wél goede occasions
Maak uw keus'
Automaat, wit, 1984, 28000 km
; DL, rood, 1988, 11 000 km,
GL 1 7 Red Line, 1988, 26000 km,
Sedan, zilvergrijs, 1984, 80000 km
Urbo, met blauw, 1988, 17000 km,

75.
=e
s.6
ƒ12500
ƒ20500
ƒ23500
ƒ 13500
ƒ47500

Al deze auto's 12 maanden
volledige garantie
Inruil en financiering mogelijk

Ban Garage Visser B.V.
Banstraat 21-27
1071 JW Amsterdam-Zuid
lefoon 020-6623979.

GOEDKOPE AUTOVERZ mei
termi|nbet 100% autolening
Bel of bc?oek on/e mfowmkel
De Rijpgracht 2 tel
020846095 P WO ass

Autoverhuur

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Autoshow bij HADU auto's geHet grootste merk....De grootste keus
opend v a 09 00 uur Elke auto
ZEILEMAKER DE OPEL DEALER DIE MEER VOOR U DOET
wordt APK-gekeurd en a la
Alfa 33 1300 S el ram , 5 bak
'88 15950 BIEDT AAN
minute afgeleverd Alle auto s Audi 200, turbo aut ex directiewag , bl met,
'84 22 950 Opel Kadett Club 24 000 km 1987
ƒ 19 950
o 66 DL aut, b j 1981, Volvo 360 GLS 4 drs LPG 1986
inkl
BTW
en
garantie
Fmancie
ƒ 19950
Austm maestro 1600, 5 drs met, de vak wag
'86 11 950 Opel Kadett Sport 35000 km 1987
OOö km, in goede s t , APK, 1eeig ƒ13950 Inruil fin mog
ring
of
huurkoop
mogelijk
v
a
ƒ 19950
BMW31&, 5-bak n w s t , 1e eig
'82 8250 Opel Kadett 1 3 GT 5 drs 62000 km 1986
s/2250-Tel 02507-17481 Tel 023-382718
ƒ200 kontant Superaktie'ii BIJ BMW 320i sportvelg , sch/kant dak, met
ƒ 19950
86 23 950 Opel Kadett 1 3 S LS 3 drs 34000 1987
'86 Volvo, sportwagen, 4 80 ES, inruil minimaal ƒ 750 tot ƒ 2000 BMW 524 Diesel, 5 bak, 55 000 km
Turbo EST
'88 29 950 Opel Kadett 1 3 N LS sedan 29700 1986
ƒ 18900
bi|na 88,' petrolblue met, terug voor uw oude auto Ons
GL Diesel, 2 stuks
BMW 520i de luxe, met 5 bak
'86 19950 Opel Corsa 1 2 S GL 5 drs 9 028 1987
ƒ 17 950
'85 40000 km, schuifkanteld adres Hadu Auto's, Elands- BMW 316M, uitv verl, hartgevelg , bl met
GLE, LPG
ƒ 1 1 950
84 15950 Opel Corsa 1 2 S TR 29 000 1984
Van
Lieshout, gracht 5-13, hoek Prinsen'85 ƒ 35 750,GL, aut
BMW 325i, 4-drs , zw verl, sportvelg , w w
'87 37 950 Opel Ascona 1 6 S GL 4 drs 69 200 1985
ƒ 16 250
'87 02993-68281
GL
gracht 302-304, Amsterdam- BMW 518i, 4-drs , 1e eig , metallic
'87 23950 Opel Ascona 1 8 inj GT cabriolet 5500 1988 op aanvr
'86 Weg vertrek buitenl 343 DL Centrum Tel 020-221469 of BMW 725i, 5 bak ex diplomatenauto, nw st
GL, LPG
'84 16950
'86 aut, b |
DL, LPG,
80, APK 4-'90, 020-221638 Honda Prelude 1 8 BMW 745i, turbo aut, airco , sportvelg , 1e eig
'85 29950 Opel Manta 18 S GT aut 78000 km 1986
ƒ20950
'84 62 000 km, zeer goed ƒ3350 EX, '84, zilvergrijs, sportv,
GL GL
BMW 318i, 2 drs , met, sportvelg , 1e eig
'84 16950 Opel Rekord 2 O S LS 85 300 km 1986
ƒ 18 950
83/'88 020-432631
3 stuks
duurste uitv / 15 950 Opel Ka- BMW 320i, 4-drs , met, sportvelg , 1e eig
ƒ 34 950
87 27950 Volvo 480 ES 78 150 1987
1 7, 2 stuks
'86/ 87
detl 1 3 S, 86, zwart, 5 drs , BMW 520i, met, w w glas, 5 bak
/ 17 950
85 17 950 Mazda 626 sedan 43 200 1986
1 4, hand , 6 stuks '86/'87 T k v 1eeig wdg emig VOL- LPG, ƒ 13 950 Honda Prelude,
BMW 323i, 2 drs , LPG met alle opties
85 22950 Mitsubishi Galant 1600 GL LPG 70000 1985
ƒ 13900
1 4, aut, 7 stuks '83/'86 VO 340 DL, LPG, 4 drs , sun- '83, 5 speed, nieuw, ƒ8995 BMW 745i, turbo aut, airco, sportvelg
ƒ 24 750
83 19950 Ford Scorpio GL 2 5 diesel 80 000 km 1986
roof, ±48 000 km, pr ƒ14000
Honda Quintet, '83, 5-drs, Ford Sierra 1600 cl, 4-drs , met, kanskoop
ƒ 18 950
88 21 950 Volkswagen Golf 1 3 C 29 200 1987
Tel 020-272865
schuifd , ƒ 5995 Splinternwe
ƒ 29 950
Ford Sierra 20 Laser, 3-drs met, 1e eig
87 17950 Volkswagen Golf GT4 1 8 inj 29 000 1988
Volvo 244 aut, '79, LPG, APK Nissan Micra, '88, 3-drs, Ford Scorpio 2 Oi GL, el ramen, vele opt
'87 22 950 Volkswagen Jetta 1 8 inj 34 700 1986
ƒ 19 950
4/90, gerev motor + gas Nog ƒ12450 Mitsubishi Galant Tur- Honda Prelude ex alb , 1e eig , met, 5 bak
'84 16950
bo diesel, '82, 5-bak, ƒ4950 Ford Sierra 1600 laser, 3-drs , sportvelg
uitzonderlijk gaaf, ƒ4750
'87 16950
± 200 occasions in 2500 m2 showroom
Mazda 323 Luxe, '84, 5-bak,
Tel 02979-85075
Lancia Delta 1600 GT, sportvelg
'85 11 950
Ruime parkeergelegenheid, en de koffie staat klaar
ƒ7450 Buick Skylark, '81,4-cil,
Volvo 244 DL, LPG, APK 6- 90,
Lancia Prisma 1600i, necam gasinst
'88 22950
Hoek Wagenweg/Burg D Kooimanweg Purmerend
kleine Amenk , ƒ 3950 Ford EsMazda 626 GLX, limited 20, diesel, 5-drs
88 17950
sunroof, radio, trekh , pr staat,
cort 1 3 Luxe '83, blauw metall
1978, ƒ2350,- 075-218913
Mercedes 230 E, aut met, A B S
88 54 950
ƒ7995 Ford Escort XR3 inj,
'86 29950 Inruil koopjes Alle auto s nw
Volvo 244 GL LPG 1979 ƒ 3500 '84, 5 versn, spec uitv, Mercedes 190 Benzine met, zien is kopen
Mercedes 190 Benzine radio/cass/rec , 1e eig
85 25950 APK Purmerland 79 A, tussen
\/leeuwenlaan 128 APK '90 Inruil fin mog
ƒ12950" Mitsubishi Sapporo Mercedes 190 E, aut, el ram ,verl sportvelg
87 39 950 Purmerend en Landsmeer Tel Let op Purmerland 79 A tussen
Tel 023-382718
Tel 020-369222
2000 GSR, '85, duurste uitv, Mercedes 280 S, aut, met alle opt, nw pr
'86 49 500 02990-37825 Renault 5 TL '82, Purmerend en Landsmeer Tel
Hoge
inruil,
Volvo 245 DL, aut, 77, blauw, ƒ 11 95Qi Ford Sierra 1 6 Luxe Mercedes 240 Diesel, 5 bak , metallic
83 16950 ƒ1950 Lada, 82 ƒ1950 02990 37825
VO 343, bj 1982, 90000 trekh , schuifd , km st 255 000, '84,5-drs , zilv grijs ƒ 9950 Nis- MGB GT, sportcoupe, m absnwst
'73 14950 Cherry, 81, ƒ 1450 Renault 18 scherpe prijzen en prima ga
11
p
A K tot 30/6'90, LPG, in opknapper, t e a b T 439807 san Sunny, '85, nieuw, ƒ8975
Opel kadett Diesel stat car, 3-drs
'84 8950 TS, 81, ƒ 1950 Talbot aut '81, rantie Renault 5 GTL 86,
de staat, vrpr ƒ4250
Volvo 244 GL, '82, 4-drs , LPG, Opel Kadett, 5-drs , hatchb GL, 40000 km
'88 19950 ƒ 1 950 Sunny, 80 ƒ 1 950 ƒ8950 Bluebird LPG 20 GL,
1
Volvo
340
DL
1
7
5
drs
Bj
86
kanskoop ƒ7995 Fiat Panda
02979-89287
'87 14950 Taunus 1 6, '82, ƒ 2 450 Opel mod '85, ƒ 8 950 Escort XR III,
ƒ16950
Riva Amsterdam- 34, '84, 3-drs, rijdt 1 16, Peugeot 505 GR, getglas, LPG, radio
o 343 DL aut, 78, APK Noord BV Tel 020-361153
Peugeot 505 SR sch d , LPG, lichte schade
'84
6950 Kadett stationcar, LPG, 82, 82, 1600 ƒ8950 BMW 728i,
ƒ5995" Saab 900 GL, '84, Renault 25 GTS, aut sch dak, met
mod 84, ƒ 11 950 Mercedes
'86 17950
ƒ925,- Tel 020-861753,
ƒ4950 Opel Rek aut, '80,
LPG-o b ,
nieuw,
Volvo 340 DL, Autom, '87, zwart,
Renault 25 GTX, aut, el ramen, 1e eig
'85 16950 ƒ950 Kadett nw mod 81, 230 E,'86 ƒ34950 Mercedes
8u
ƒ 10 950i Peugeot 205 GL,'85, Saab 900 GLS, CombiCoupe, LPG
16500 km Fiat Vermeij bv,
'84 16950 ƒ3950 VW Golf, '80, ƒ1900 190 E, 86, ƒ34950 Mercedes
o 343 LPG 1978 APK Uithoorn, 02975-62020
5-drs , nieuw, ƒ 9950 Toyota Volvo 240 DL, LPG, 1e eig , nwst
'85
13950 Lada Jeep Opel Kadett, '79, 280 SE, 84 ƒ 24 950 Mitsubi30 Inruil fin mog
Corolla 1 3 DX, '87, antraciet- Volvo 340 DL, 3 drs , 1e eig , nw st
84
8 950 ƒ 1 450 WV Golf, '78, ƒ 1 450 shi Colt, '85, ƒ 6 950 VW Golf
Volvo
340
Van,
'85,
i
z
g
s
t
023-382718
gnjs, schuifd, ƒ14950 Re- Volvo 740 GL ex directiewagen, 1e eig
Dies, 86 ƒ12950 Panda 45,
'87 21 950
ƒ6750 Tel 02977-27262
Opel Kadett aut, '79, ƒ 1 950 '84, ƒ 4 950 Opel Ascona 1 6 S,
nault 9 Broadway, '87, LPG, V W Golf 1600, 3-drs, met, 1e eig
'87 16950
VO 343 autom LPG,
Taunus 1 6 '82, ƒ 2 450 Kadett '84, ƒ 7 950 Austm Metro Maynieuwst, ƒ 10950 Mercedes
'88 15 950
iw APK
Vrpr ƒ2250 Volvo 343, m '83, 3-drs, wit 250 T Stationcar, '80, autom , V W PASSAT, 5 drs , hatchb , 1600 CL, met
nw mod 81, ƒ 3 950 OpelSta- fair, 86, ƒ7950 Jaguar 4 2 XJ
Inruil, financiering, garantie mogelijk
Vrpr ƒ4900 Tel 02907-2021
5892915
tion LPG '82, ƒ4950 Opel 6 Serry III, 85, ƒ 29 950
schuifd , ƒ 10 750 Austm MeB Fenemaplein 27-35, Zandvoort
Rek aut 80 ƒ950 en nog
tro, '84, blauw met, 3 drs ,
(naast Palace Hotel Noord Boulevard)
diverse auto s
ƒ6950 Mitsubishi Galant 1 6
Tel 02507-14660 / 17372
GL, '83, LPG, ƒ5750 Mazda
T k ZASTAVA 100 S, 5 deurs,
626 1 6 GLX Hatchback, '85, 51
drs, LPG, ƒ10950 VW Golf
b| 1984, vrpr ƒ1150 Tel
DOLMAN AUTO'S
1 6 CL, '86, 5-speed, nieuwste
02507-19318
'
* Schuit-kantel, auto-daken, *
GARANTIE tot 2 jaar
model, ƒ 15950 Mitsubishi Colt
AUTOMOBIELEN
1
Alle auto s m nieuwstaat
GL, '83, 3-drs, nieuw, ƒ6950 »
|
vindt u bij:
Rat Ritmo Bertone Cabriolet, Voor aflev 10000 km beurt
Gratis cassetterecorder
'84, ƒ 17950 Rover 2300 S '83,
Mm 1000 voor uw inruil
5-bak, 5 drs, ƒ4975 VW Golf
BEKLEDING B.V.
Een greep uit onze collectie
ongeacht in welke staat
1 6 CL Aut, '86, rood met, 1e
eig, ƒ16950 Mazda 62620, BMW 728 l aut 83 116 000 km Keus uit wel 80 occasions m
alle prijsklassen
'83, 4-drs, LPG, ƒ5995 Opel sch dak
2 jaar schriftelijke garantie.
15600- pm 49987
Kadett 1 6 Diesel Stat car, '84, BMW 835 C S
nieuwste Audi Quattro 2 3-l4wd
BMW
524
Turbodiesel
84
ƒ
8450
Oldsmobile
Starfire,
INFORMEER BIJ UW AUTO-DEALER
mod '84
35 500 80 Diesel, super mooi, m 87
ƒ19950
Ford Fiesta 1 1 L
83
80 Turbo Diesel, 1e eig , m 85
ƒ 11 950 81, kleine Amerikaan, ƒ4450 BMW 316 aut 86 73000 km
Helicopterstraat 9 - A'dam-W. Tel. 179493
,
Ford Taunus 1 6 GL
81 .
Mitsubishi
Lancer
GLX
Aut,
m'86
18 750-pm 59590 Super Luxe, automaat, 86
ƒ18950
Kuiperbergweg_ 6jL^'dam-Z.O. Tel. 911981
|
Jaguard XJ6 4 2
80 |
Avanti 22, super luxe stationcar, '84
ƒ21 950 '85, LPG, 4-drs, ƒ8995 Re- Citroen BX TRS 198547000
Fuego
GTX, '85, km m'86
14 900 pm 481 - Lotus Elite 501 veel nw ond 77
,V 316, gnjsmet, LPG, laat 82
ƒ 8750 nault
Mazda 323 1 3 GLX
85
,V 316 Luxe, 4-deurs, 88
ƒ22950 sportvlgn, ƒ 12950 Ford Es Ford Escort de luxe 1984
9 950-pm 321 Mitsubishi Lancer GL diesel 84
320i, 4-deurs, verl sportvlg , m 85
ƒ 22 950 cort 1 1 Laser, '86, 5-bak, 50 000 km
Nissan 300 ZX Turbo
'86
.V 324 diesel, bronsmet, m 87
ƒ23950 ƒ12950 Opel Ascona 20 S, Honda Civic GTI spec uitv '85
Mercedes 307 open laadbak,
70 bestelauto's
Nissan Bluebird 2 O D
83
K 325i X 4x4 wheeldrive, 4-deurs, zwartmet, elek ramen, '82, 4-drs, LPG, ƒ5450! Lada 57 000 km 16 900-pm 544m '81, met tandemasseraanh ,
Nissan
Laurel
SLX
D
aut
85
en
pers
busjes
rbekr, etc , nw prijs ƒ 90 000
nu ƒ 52 950 2107 de Luxe '86, LPG, kans,Lotus Elan S 130 1971 exclusief
bj 81 Vrpr ƒ11750
Opel
Kadett
1
2
LS
86
Gar
Rijsenhout,
lid
BOVAG,
26000
,V 528i, 5-bak, sch dak, 1e eig , m '86
ƒ22950 ƒ5975 VW Golf de Luxe, '81,
Tel 02907-2021
Opel
Kadett
1
6
diesel
'85
Bennebroekerweg
17,
Rijsen
524 TD, div extra's, m '86
ƒ20950 ƒ4995 Volvo 343 DL, '83, 3- Mazda 323 PX 1500 DX LPG
'85 hout, bij Aalsmeer, 02977 Nissan Vanette SR, gesloten
9 900-pm 321- Peugeot 205 GL-5 drs
U 628 CSI autom , led int , 8 3
ƒ26 750 drs , ƒ 5995 Toyota Canna Die- 1984
bestel bj '85, LPG, i z g s t
Suzuki Alto GL-rood APK '85 24229 Ook gevraagd
.V 730i, alle opties, zilver, m '86
ƒ 64 950 sel, '84, 5-bak, nieuw, ƒ7750 Mitsubishi 1200 GL 198438000
ƒ6250 Tel 02907-2021
9900- pm 321 - Volvo 345 LPG grijs kent '86 BURGER-TRUCKS Aalsmeer
oen TRI, luxe stationcar, '88
ƒ35750 Mazda 626 Luxe, '84, 4-drs, km m'85
Toyota Landcruiser diesel '85
Ong CAMPER Citroen HY 76,
oen BX, bronsmet, m '87
ƒ14950 LPG, ƒ9950 1Opel Senator 28 Renault Fuego GTS 1982
Mercedes bedrijfswagens
VW Golf GL diesel
'85/86
deel III, geen APK v liefhebb
Escort 1 3 GL, m '84
ƒ 8 975 S, '82 ƒ 8975H Datsun Bluebird veel extra s 8 950 - pm 290 Inkoop/verkoop en onderd
VW Passat CL stat dies '85
Pr ƒ650 02513-14471/10463
Escort 1 6 CL, LPG, 3-deurs, brons, nw , m '88 ƒ 19950 18GL, '84, LPG, ƒ 7450 Volvo Seat Ibiza de Luxe 1988 18 000
Tel 02977-28660
Ook
campers
en
caravans
12 7 5 0 - p m 417i Escort 1 6 Luxe, LPG, '86
ƒ 14950 340 DL, 84, 5-speed, LPG, km
Toyota
Lit-ace, 55000 km, 1e
BURGER-TRUCKS
Aalsmeer
Kruisweg 469 - 1437 CL
Escort 1 1 Luxe, 3-deurs, nw, m '86
ƒ11 950 ƒ9975 Ford Sierra 1 8 Laser, VW Golf diesel automaat
85
Mercedes for sailes wanted eig, gesl bestel, bj
Rozenburg (bij Hoofddorp)
'87,
metallic,
LPG,
ƒ
16950
VW
1983
112000
km
8950pm
d Sierra 2 O Luxe, 5-deurs,'86
ƒ 12 950
f6950 Tel 029072021
and spareparts 02977-28660
VERKOOP
TEL
02503-11292
Passat
Van
Diesel
Stationcar,
290J Sierra 1 5 Laser, zeldzaam, m '87
ƒ 16950
GARAGE 38407
Sierra 2 O Laser, 5-deurs, 38 000 km, m '86
ƒ15750 '87, 5-drs, ƒ1375011 Fiat Ar- VW Golf GTI 16 klepper 1966
genta
2000
Inj,
'84,
LPG,
54000 km m 87 veel ex- Te koop Mitsubishi Colt, bj '79,
Sierra 23 D, zilvergr met, 74000 km, m '87 ƒ 17950
29 750 - apk, ƒ 1400 + Mini, bj '79, apk
Scorpio 2 Oi Ghia aut, nieuw '86
ƒ 24 750 ƒ 5995 Opel Ascona 1 6 S, '87, tra's
d Scorpio, diesel, m '87, nieuwstaat
ƒ 24 750 4-drs, LPG, ƒ15750'! BMW Geopend dagelijks 10 • 19 uur ƒ900 Tel 020164452
318i
Luxe,
'83,
ƒ9995
BMW
'da Prelude EX, metallic, als nieuw, m '85
ƒ 18 750
Citroen D special, bj '72, gel FlAT600E, maart 1972, t e a b ,
Beatrixstraat 8 WILNIS
Luxe,
'85, 4-drs,
T k Mazda 323, 79, rijdt goed, glas leer, unieke staat, all ser APK 1987, te koop wegens vercia Thema 20i E, 35000 km, veel ace , '88
ƒ34950 316
dorp bij Vinkeveen
sportvlgn
,
ƒ
16
950
520i
Luxe,
ƒ450,
Peugeot
104,
79,
nette
;da 323, 1 5 de Luxe, 4 deurs, m '83
ƒ 7 950
geg Tel 020-364268
Telefoon 02979-84102
trek Tel 02990-23169
wagen, ƒ1150 Tel 164986
626 2 O Diesel HB, 5-bak, 87
ƒ17 950 '84, ƒ 12 950 VW Jetta LS, '83,
LPG,
ƒ
6995
Speciale
aanbie626 GLX HB 2 O diesel, zilvercolor, m '85
ƒ 12 950
:da 626 GLX, 12 klepper, 5-deurs, nieuw, m '89 ƒ29950 dmgen van de week Mini 1100
626 GLX 2 O, 4-deurs, nieuw, '85
ƒ 9 950 Estate, '79, ƒ 675 VW Golf '80,
'cedes 190, verlaagd, zwart, nieuw, m '85
ƒ29950 ƒ 1975 Datsun Bluebird Diesel
cedes 190 E, sportvelgen, uniek mooi, '87
ƒ38950 '82, ƒ 1950 Volvo 244 DL, '80,
cedes 190 E, 1e eig , nieuw, m '87
ƒ34950 ƒ2995 Austm Allegro, '82,
cedes 200 D, nieuwste model, 87
ƒ38750 ƒ 1250 En nog zeer veel andecedes 200 D, '85, nieuw,
ƒ 19950 re auto's Hadu Auto's Elandscedes 240 TD, automatic, 82
ƒ16950 gracht 5 t/m 13, hoek Prinsencedes 300 D, div extra's, aut '86
ƒ 49 750 gracht 302-304, Amsterdamcedes 300 E, aut, alle opties, '86
ƒ 49 950 C , 5 mm van Centr Station
cedes 380 SE, veel access , nieuw, '86
ƒ 49 950 Tel 020-221469/221638
ubishi Galant Turbo Diesel, '87
ƒ15 950
subishi Galant 1800 GLX diesel, nieuw, m '85
ƒ 12500
Ascona, 4-deurs, 1 6 Special, 87 •
ƒ15950
r
l Kadert 1 2 S, groen, m '85li/ 10950
' Kadett 1 6 Sedan, 4 deurs, m '87
ƒ 17 950 CENTRUM AUTO'S b a
l Senator 25i E, uniek mooi, m '87
ƒ24950 Toyota Corolla 1 3 SLX m 87
:
' Omega 1 8, bl met, LPG, 74000 km, m '88 ƒ24950 met elektr schuifdak spec grill
geot 505 GTi Turbo, 70 000 km, m 87
ƒ 22 950 zeer sportief ƒ13950 Ford
(Geldig van 7 april t/m 30 juni
ni1989.)
1989.)
•3eot 505 GLD, nieuw m '88
ƒ19 950 Scorpio 2 O CL m 87 met LPG,
t 25 v6 Limousine, '87, automatic
ƒ 29 950 5 versn en ABS ƒ 19 500
ault 21 GTS, wit, getint glas.m '86 77000 km,
ƒ 15 750 Nissan Bluebird 2 O LX nw moital regels
er 2600 S, '82, spotkoop
ƒ 4 950 del '88 met LPG, stuurbekr
900 GLS, 5-deurs, 85, LPG onderbouwh/ 12950
etc
nieuwstaat
ƒ
17500
Schrijf
hier
uw
tekst
5|
a Landcruijser Diesel Jeep, nieuwste model '88, nieuwprijs Suzuki Carry bestelbusje 85,
1
1 letter per hokje
ace ƒ52500
nu ƒ 34 950 grijs kent met ramen ƒ 5950
2
Cijfers,
leestekens
en
Golf CD, blauw, 70 000 km, '87
ƒ17 900 Datsun Stanza 1 6 L, m '84,
3
woordtussenruimten
Golf GTI 5 '88, nieuwstaat
ƒ 33 750 met LPG 4 drs ƒ 4900 VW
Golf GTI, 16 klepper, Rial velgen, sch dak, '88 ƒ32950 Passat CL diesel m '87,1 e eig
tellen voor 1 letter
4
Golf GTI,'87
nu ƒ 22 950 80000 km ƒ15900 Peugeot
Minstens drie regels
5
•o 740 GL, LPG, groenmet, perfect mooi, m '88 ƒ32950 305 SR, m '83, met elektr
beschrijven
o 240 GL Combi, gasonderbouw, m 85
ƒ 22 950 schuifdak ƒ4900 Ford Sierra
6
INRUIL EN FINANCIERING IN EIGEN BEHEER
16 laser bj '86, 1e eig 30000
7
GEVEN 3 TOT 12 MND SCHRIFTELIJKE GARANTIE
km ƒ16750 Honda Civic 1 3
8
Luxe, m 87, 5 versn, radio
Maandag - donderdag 9.00-19.00 uur
*9
etc, ƒ13950 Mitsubishi Colt
Vrijdag koopavpnd 9.00-21.00 uur
GL, m '87, 5 versn , nieuw10
staat, ƒ13950 BMW 315, m
'83, nwe APK, ƒ 7500 Mitsubishi 5 Galant 1 6 GL, nw model,
'ofdweg 170 B, Zegveld (gem Woerden) '85, met LPG, ƒ 9950 Mitsubishi Sapporo 2000 GL, m '82,
radio/cass , zeer mooi, ƒ4950
Toyota Corolla 1 6 GL, nw model 85, zeer compl uitv,
A
PK GEKEURDE auto's, tot HONDA CIVIC 1 3 L
86 nieuwstaatu ƒ9950 Weekaan5 / 6 5 0 tot ƒ 8250 I n r . f m , MITS COLT 1 2 GL
86 biedmgii Opel Senator 25 E,
mog Den Brielstraat 18, VW GOLF C
86 nw model, '84, 1e eig , 60000
:a
m ziistraat Haarlemmer- PEUGEOT 205 1 1
86 km , veel extra s, ƒ 14 950 VW
bij molen DonderTOY COROLLA 1 3 SLX
86 Golf C, b| 86, zeer sportief,
!*' geopend 020844070
spec grille etc, ƒ 15950 Ford
Taunus 1 6 L Stationcar, m '82,
Zeer courante zuinige auto s
klaar terwijl u wacht1
van 1e eig met 1 jaar garantie nwe APK, ƒ 3500 Inruil Opel
Ook zaterdags
Rekord 19, m 80, 4 drs
Voor meer info 020-250096
ƒ1900 Alle auto's APK-ge
'°op VOUWWAGEN merk
keurd, inruil en fin mog Wes
j
of VERKOOPPLAN terstraat 103-105, Amsterdam
^ET, goed onderhouden, Koop
01
6 persoons. prijs ƒ 1500 NEN? Bel dan snel tel 023 020 250096
365206 Nationale Occasionlijn Donderd koopav
02908-5241

Fenema Auto's Zandvoort

/an Vloten
A'dam
Uw

Tel: 02990-22551

'olvo Dealer

Zastava

OICKLINGBEEK

DE GROOTSTE KEUZE IN ...

Algemeen

Kies voor klasse
Autobedrijf Lokhorst

Bedrijfsauto's

Klassiekers en oldtimers

"1

Ford Capn 1 bj 74 100% ge
rest, foto s aanw 1 jr apk
ƒ4500 Tel 0299070745
Ford Taunus 12 M coupe 1964
17m 65 Rambler Classic 1965
02526 87625/72233
Pontiac Lemans S C 8 cil aut
1976, radiocass zilver Prijs
ƒ6000 0252687625

Accessoires en
onderdelen
AUTOBANDENUITVERKOOPi
Vele maten voor lage prijzen'
Speciale aanbieding 4x 19565-15 incl balanceren ƒ200
De Wittenkade 69 020 846276
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht Ruilstar
ters en dynamo s Erkend
mbouwbednjf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveili
gingssystemen
Valkenbur
gerstr 134 Tel 020240748
Autoshop J Schievmk Rozen
gracht 69-71 73 A'dam tel
234986 IMPERIAALS ladder
steunen, fiets en surfplankdra
gers, gereedschappen
CARFIX groothandel gespecialiseerd m Franse onderdelen
Nwe Hemweg 6 L 020 880348

ANSA RENT A CAR
De nieuwste autotypes voor
bedrijfsleven en partikulier
Alles Inklusief Tarief v a
ƒ70 p d (ex brandstof) Hob
bemakade 6 020 6648252 Zui
derbad achter Riiksmuseum

Vracht bestel luxe v a ƒ 27 50
Bakker 020 124047 152674
• Handelaar of particulier
Uw aulo(s) aanbieden in
SHOWROOM is de manier
Tel 0206658686

Rijscholen
AUTORIJLES
Schakel
-r
automaat +
VRACHTWAGEN
Dinsdags
avonds theorie
LEMSTRA
Weesp 02940 12656 of 14797
AUTORIJSCHOOL ZEEMANS
Al meer dan 30 jaar uw adres
voor een gedegen ri| opleiding
NU Rooseveltlaan 213 A dam
Tel 020460699

20 JAAR MICHEL
1e 10 echte autorijlessen
ƒ25 PER LES
Korting op theoneboekjes
en theonecursus op video
Amsterdam
020 853683
Purmerend
02990 40087
Zaandam
075 174996
Probeer maar eens het verschil
tussen 1 of 20 jaar ervaring'

Motoren/scooters
Benelli 750 SEi 75 (6 cyl )
aparte superbike' ƒ 2200 i g st
Tel 0206644544
Suzuki GT 250X7, bj
nieuw
Vr pr
075 158876 (18 19 u)

Te koop HONDA CB400F
nwe banden i 7 g s t 30000
km ƒ 2300 Tel 02998 1993

81 als Te koop motorfiets vr pr / 900
/ 2000 Suzuki GT 250 km st 19000
Tel 020313647 voor 12 uur

Autosloperijen
Autosloopbedr Onne van de
Stadt ink v sloop en SCHA
DEWAGENS, verk auto onder
delen Rijshoutweg 4 Zaan
dam Tel 075165272
Autosloperij
DE
ZOMBIE
vraagt te koop schadeauto's
Tevens verkoop van alle mer
ken onderdelen Gespeciali
seerd m verkoop van motoren
Inbouw mogelijk Osdorperweg
520 A Amsterdam Osdorp
Tel 020 107566

Garage ROBE, gespec m rem
men en fricties Comeniusstr
455, 020 177388 Lid BOVAG

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan
Tel 020-361178 / 029076248
CENTERPARTS
vraagt sloop en schadewa
gens Origineel R D W vnjwa
ring De hoogste prijs en geen
risico Tel 107942 of 107946
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto s alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstiin 025025435

Auto's te koop gevraagd

Grote sortering ONDERDELEN INKOOP AUTO S, ± ANWB
van alle schade-auto s alle pr, snelle afw a contant m
merken, alle bouwjaren
vnjw bew def geen bezw
Ravenstijn, 02502-5435
Tel 020-108280/149352
LPG-INBOUW nu zeer voor- INKOOP/VERK Den Bnelstr
delig met 2 jaar garantie ook 18, A dam zijstr Haarlem
rep telef 020 182163
merw bij molen 020-844079
MAZDA RUITEN voor zij en T k gevr AUTO S va 1981,
achter Voor alle types uit
kont betaling met vrijwaring +
voorraad leverbaar Fa E de ANWB-pnjzen
020 151488
GRAAFF Koninginneweg 48, Joh Huizmgalaan 629, A'dam
Haarlem Tel 023-314275

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw bewijs Tel 020 105478
Gevraagd PEUGEOTS 504
505, sloop of schade enz Af
stand geen bezw 020 244255
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto a contant
met vnjwaringsbewijs, geen
sloopauto s Tel 0299037825

T k autom versnellingsbak
ken, bijna alle typen uit voor
raad leverbaar 075-353998
T k versnellingsbak C-Kadett,
ƒ100
uitlaat
ƒ50
Tel
020361821/03429-5363
• Bewijsnummers van een geplaatste SHOWROOM
advertentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de advertentie kenbaar maakt De kosten daarvoor bedragen ƒ3,-

Service en
reparatie
APK
KEURINGSSTATION
Garage FEENSTRA & JIMMINK
Asterweg 24 A, A dam, 364702
Voorkom wachten bel even
APK klaar terwijl u wacht'
Ook zaterdags
AUTOTEST, 0206654129
APK laswerk en reparatie , keu
ring klaarmaken, ieder merk
auto, vooraf prijsopgave Auto
bedrijf Been, Aalsmeerderdijk
386, Aalsmeerderbrug
Tel 02977-27262
POETSER HEEFT TIJD om uw
auto als nieuw te maken v a
ƒ75 Ook voor tectyleren en
inspuiten Ophalen is evt
mogelijk Tel 02526-75504

In de nieuwe autorubriek
"SHOWROOM" valt u om
van verbazing over het
introductie-aanbod!

Voor f 12,50 staat uw auto in de SHOWROOM
De nieuwe autorubriek SHOWROOM is nauwelijks van start en is nu al heel succesvol. Logisch, want
SHOWROOM heeft een enorm bereik: uw advertentie komt niet alleen in Het Parool, maar óók in alle
nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. Met een oplage van maar liefst 730.000 exemplaren.
U loopt dus de kans dat ruim r
Sa, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst
plaatsen m de autorubnek SHOWROOM
1 miljoen mensen uw auto
prijs
prys
willen kopen. En dat voor
excl 6% incl 6%
slechts f 12,50. Dus: vul de bon
BTW
BTW
in en maak gebruik van deze
aantrekkelijkeaanbieding.
12,50
13,25

Introductie/voordeelbon

\utobedrijf Lokhorst
Telefoon 03489-868/853

, 020-6654129

18,23,50
29,34,50
4045,50
51-

19,08
24,91
30,74
36,57
42,40
48,23
54,06

Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
Startdatum*
Telefoonnummer
Handtekening
' Alleeneen woensdag of een vnjday im uilen
Opsturen m een ongefrankeerde envelop aan SHOWROOM Antwoordnummer 2470
1000 PA Amsterdam of afgeven Het Parool Wibautstraatl3l/Rokm110 Amsterdam
Afgeven Van ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen Dorpsstraat 54 56
Purmerend WeerwaM9 Uithoorn Stationsstraat 70 Weesp Nieuwstraat 13 Zandvoort
Gasthuisplein 12

DONDERDAG 8 JUNI 1989

WEEKMEDIA30

Omdat wij ruimte moeten maken voor onze
hóógzomerkollektie, houden wij een korte

mom

van onze voorjaarskollektie 1989!!
Regenmantels, jacks, japonnen, blouses, rokken,
verkopen wij korte tijd met

GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

Badhuispüein 8, Zandvoort

Onze oude voorraad
sterk afgeprijsd!

GEVRAAGD
PLOPERS

Wij zijn van wo. t/m ma. open
vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur.
TOT ZIENS

'onnehoefe
Blocincndaal aan zee
Tel.: 023-252280
Gevraagd voor direct:

erv. serveerster/kelner
max. 23 jaar

voorlopig voor het seizoen, eventueel aanstelling
op jaarbasis.
Terras- en restaurantwerkzaamheden
Ervaring vereist
Tevens plaats voor een

(VOOR EEN UURTJE PER WEEK)

parttime serveerster/keSner
3 dagen per week, voor het seizoen.

Cortier
GIN JE LOOPBAAN

mu/t de ( ft f /ie,

Gediplomeerd opticien
coicmetnst o i hcntaktlensspecialist 4 A/ V C
Srute Krocht 20A Zandvoort Tel. 02507 l 43 95
Leverancier lan alie ;ieken'ondsen

Een week heeft zo z'n vaste ritme, met
leuke en minder leuke dingen. Huiswerk
maken, kamer opruimen, boodschappen
doen. Maar ook naar de sportclub en de
disco. En dat kost vaak een lieve duit. Maar
voor de actieven is er nu een baantje dat
geld oplevert! Slechts éénmaal per week
kranten bezorgen. Op dinsdag, op woensdag of op donderdag, meestal huis-aanhuis. Leuk werk. In een uurtje gedaan. En
een prima bijverdienste. Er zijn nu een paar
wijken vrij. Dus snel opgeven, want laat
niemand je voor zijn.

PERSCOMBINATIE
Perscombinatie is uitgeefster van drie grote kwaliteitskranten en een aantal weekbladen.
In de bezorging van de bladen wil Perscombinatie koploper zijn.

Stipte en correcte bezorging staat voorop. En daarbij hoort
s l u i t u* i ii ui njiiu li' ,i,vUiiU s <.'hnlU'n bij
u\\ - . o l l i u t . i t u 1 Soms konirii /c nii't k'ruy
l u dat ti i \\ ijl In i K tri bm khandrls
\ ooi ( i n p.uit dubln Itji s im ti
knnii M n'

een prima beloning.

WAT VERWACHTEN WE VAN JE
- Je moet absoluut op tijd kunnen komen
- De kranten correct bij de juiste adressen
bezorgen en tenminste 15 jaar oud zijn.

met de bevestiging van de aanmelding.
Geef duidelijk je naam, leeftijd en vanaf
wanneer je kunt gaan bezorgen aan. De
bon kan zonder postzegel verstuurd worden. Behandeling in volgorde van binnenkomst.
Prettige vakantie alvast.

BEZORGERSBON
VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE

+ GRATIS VERRASSING
Daar ga ik werk van maken.
Dit jaar kies ik voor een leuke vakantie met een
prima bijverdienste en veel vrije
tijd.
ww i

WAT VERWACHT JE VAN ONS
Uiteraard een prompte reactie en een prima
beloning. Je wordt in ieder geval genoteerd, en ontvangt een bevestiging van de
aanmelding. Zodra er een wijk vrij is,
kloppen we bij je aan. Je krijgt dan de
instructies en beginnen maar. Zorg dat je
hoog op de lijst genoteerd staat, zodat je
eerder in aanmerking komt.

GRATIS VERRASSING
Je eerste verdienste is er al: een fraaie verrassing. Die krijg je direct thuisgestuurd,

Mijn naam
Adres
Postcode
Plaats
Leeftijd
M/V
Telefoon
Beschikbaar vanaf*
Ik ontvang een bevestiging van de aanmelding en
een fraaie verrassing.
De bon - in een open envelop inzenden naar Week media
Service,
Antwoordnummer 10051,
1000 PA Amsterdam.
(Geen postzegel nodig.)

0\

EEN DAGJE UIT IN DE BUURT?
NU OVERAL TE KOOP VOOR ƒ l,-

ir/

^

Donderdag 15 juni 1989

Los nummer ƒ 1.25

EMM woningbouw
Zwarte Veld door
leden weggestemd

Zandvoort
IMieuws
49e jaargang nummer 24

Oplage: 4.650

Fel begeerd 'papiertje' eindelijk binnen
ZANDVOORT - Automobilisten die hun voertuig bij een
meter parkeren zonder hier
voldoende geld ingeworpen te
hebben, zouden binnenkort
wel eens een klem aan hun wiel
kunnen aantreffen. De gemeente koopt vijftig wielklemmen, omdat lang niet alle bekeuringen betaald worden.
Daarnaast buigt men zich over
parkeerregelingen voor de ingezetenen.

ZANDVOORT - Eendracht Maakt Macht ziet af van de bouw
.van 33 woningen op het Zwarte Veld. De ledenvergadering van
de woningbouwvereniging heeft donderdag hiertoe besloten,
omdat het project erg omstreden was. De gemeente wil nu
echter het plan zelf gaan uitvoeren.
Een grote meerderheid van de Ie- van de woningvoorziening, moeten
denvergadering verklaarde donder- wij dat zelf uitvoeren".
dag tegen het bouwplan Zwarte Veld
Op verzoek van het EMM-bestuur
te zijn. Het bestuur had het project werd een motie die met het plan te
ter stemming gebracht, omdat er maken had, ingetrokken omdat de
vanuit diverse hoeken veel protes- juridische consequenties niet te
ten waren gekomen.
overzien waren. Daardoor werd alleen gestemd over het voorstel om
De plannen zonder meer doorzet- het project uit te voeren. Het beten, zonder overleg met de leden, stuur legde zich neer bij de uitslag,
zou niet passen bij de aard en de ook al zijn er reeds de nodige ontdoelstellingen van de woningbouw- wikkelingskosten gemaakt voor het
vereniging, zo verklaarde men ach- project. Veel leden waren kennelijk
teraf. Volgens wethouder Van Cas- alleen voor dit agendapunt gekopel wil het college het plan nu zelf men. Na de stemming verdween een
laten uitvoeren.
groot aantal van de aanwezigen.
"Wij zijn voor sociale woningbouw", aldus Van Caspel. "En inIn de motie werd de ledenvergadedien EMM in gebreke blijft ten aan- ring eveneens gevraagd zich uit te
zien van haar taken op het gebied spreken voor behoud en renovatie
van de rug-aan-rug woningen tussen
Prinsesseweg en Koningstraat, én
voor het behoud van het Zwarte
Veld. Tevens had het bestuur de
overname van deze woningen verder
ter hand moeten nemen en in overleg met buurtwerkgroep en overige
belanghebbenden moeten zoeken
naar alternatieve bouwmogelijkheden voor de huisvesting van ouderen.
• Zandvoort heeft een
slecht image en trekt een
'bepaald' publiek, aldus
Hoorzitting
vier studenten.
Pag. 3
De bezwaren tegen het project betreffen ook wijzigingen op de Prin• De gemeente mist jaar- sesseweg en zijn afkomstig van omlijks waarschijnlijk tienduiwonenden, middenstand, andere
Zandvoorters en de NZH. Vorige
zenden guldens aan toeweek woensdag werd alles nog eens
ristenbelasting.
Pag. 3
uitgebreid naar voren gebracht tijdens een rumoerige hoorzitting op
het raadhuis. Daarvóór al waren er
• De gemeente hakt een
meer dan duizend bezwaarschriften
knoop door inzake Van Pa- >
ingediend. Overleg tussen de verantgéehal en Stekkie. Pag. 4
woordelijke wethouder, Van Caspel,
en de buurtwerkgroep was op niets
• Huis in de Duinen viert
uitgelopen en de gemeente leek vastbesloten EMM alle medewerking te
een maand lang zomerverlenen om de bebouwing te realifeest.
Pag. 4
seren.
• De Zeeschuimers houden binnenkort een open
dag in hun 'eigen' zwem-

Pag. 5

bad.

Nu EMM zich heeft terug getrokken is de gemeente voornemens het
plan in dezelfde vorm over te nemen. Men ziet dit terrein als 'een van
de weinige locaties voor sociale woningbouw die Zandvoort nog heeft',
j zo is meerdere keren gesteld.

De eindexamenklas van de Gertenbach Mavo. Drieëndertig leerlingen

ZANDVOORT - Na enkele verschrikkelijk spannende en inspannende
weken was het maandag eindelijk zover, dat de negenendertig eindexamenkandidaten van de Gertenbach Mavo de uitslag te horen kregen.
Drieëndertig van hen hadden aan het eind van de avond het fel begeerde
'papiertje' binnen.
Voor drieëndertig vierdeklassers was het groot feest maandagavond.
Zij konden hun geluk niet op toen zij hoorden dat zij geslaagd waren, en
evenlater van directeur Karst het fel begeerde diploma kregen uitgereikt.
Maar geluk en verdriet liggen dicht naast elkaar. Dat bleek ook op deze
diploma-uitreiking, want zes leerlingen moesten een teleurstelling verwerken. Twee van hen zijn helaas gezakt en moeten het een jaartje
overdoen. Voor de vier overigen blijft het komende weken spannend:

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

17166

Kinderen lopen 3,6 mille bij elkaar
ZANDVOORT - Maar liefst
tweeënvijftig Zandvoortse kinderen liepen zich zaterdag de
zweetpareltjes op het voorhoofd om Amnesty International een handje te helpen. Met
een sponsorloop haalden zij
zp'n ƒ3625,- pp. Ook kwamen
zij spontaan in actie voor een
aantal in Irak gevangen zittende leeftijdgenootjes.
Alles werkte mee afgelopen zaterdag, het weer, personeel van de Gertenbach Mavo waarvan het sportveld ter beschikking was gesteld,
vele andere Zandvoorters, leden en
oud-leden van de plaatselijke Amnesty International werkgroep, en
natuurlijk een groot aantal leerlingen van de groepen acht en negen
van de basissischolen. Een vijftigtal
was bereid gevonden om voor deze
organisatie te gaan hardlopen en
met elk afgelegd rondje een bepaald
geldbedrag binnen te halen. Amnesty International gebruikt dit voor
haar strijd tegen het martelen en
onterecht opsluiten van mensen.
Ondanks het serieuze onderwerp
werd het een opgewekt evenement,
deze gezamenlijke strijd tegen dit
onrecht in de wereld. De sfeer was
uitstekend niet zoveel kinderen,
hun opgewekte ouders en leerkrachten rond parcours, informatiekraan!
en kof fiehoek. Liepen de kinderen in
tien minuten tijd gemiddeld tien
rondjes, absolute uitblinker was Bulent Ceyron van de Nicolaasschool,
die er maar liefst dertien op zijn
naam schreef. Door toezeggingen
van de 'sponsors', familie en kennissen van de leerlingen kan de werkgroep van Amnesty binnenkort een
bedrag een bedrag van ƒ2200,- verwachten. De Zandvoortse midden-

j Waterstanden
Datum
15
16
17
18
19
20
21
22
23

jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun

HW

LW

HW

01.24 08.50 13.5521.34
02.15 09.34 14.39 22.35
03.0010.4415.2623.25
03.40 11.34 15.59 --.-04.11 00.06 16.35 12.24
04.49 00.40 17.15 13.04
05.28 01.16 17.58 13.44
06.05 01.44 18.37 14.25
06.48 02.36 19.21 14.54

Maanstanden:
Maandag 19 juni VM 08.57 uur
Springtij 21 juni 05.28 u. NAP+102cm

Nieuwe sporthal wordt veel te duur

Sportraad is erg ontstemd over
voorstel Pellikaanhal te slopen
ZANDVOORT - Het voorstel
om de Pellikaanhal te vervangen door nieuwbouw op het
binnenterrein van het circuit,
is ook bij de Sportraad Zandvoort ingeslagen 'als een donderslag bij heldere hemel'. De
raad is het absoluut niet eens
met het gemeentelijk voorstel,
dat werd maandagavond op
een ingelaste vergadering overduidelijk. Men acht de gegevens van de gemeente misleidend.

Val van racefiets

'De bedragen in het rapport van de
gemeente raken kant nog wal', zo
luidde één van de vele kritische opmerkingen. Een nieuwe hal zal volgens veel aanwezigen een stuk duurder uitkomen dan de gemeente heeft
voorgespiegeld. Daardoor verwacht
men dat de huur onbetaalbaar
wordt voor de diverse verenigingen.
Bovendien acht men de kosten van
de huidige hal veel te hoog geschat
door de gemeente, zodat er een vertekend beeld ontstaat. Dat laatste
geldt ook ten aanzien van het functioneren van de Pellikaanhal. Deze
voldoet uitstekend, zo werd maan• De Zandvoortse jeugd ging enthousiast van start om geld op te halen voor dagavond betoogd. Volgens voorzitAmnesty International.
Folo: Berlott
ter Jaap Brugman is de hal zelfs één
van de beste uit de regio. Ook de
stand heeft daar nog eens ƒ1425,- bovenop gedaan, maar ook daarvoor
(ADVERTENTIE)
moest uiteraard gelopen worden.
De scholieren hebben eveneens
kaarten getekend die opgestuurd
worden naar de president van Irak,
om er bij hem op aan te dringen dat
hij een groep van 300 kinderen vrij
laat. Zij worden om duistere redenen vastgehouden. Aan deze actie
zat nog een aardigheidje vast. Degeen die de mooiste kaart heeft getekend, wint namelijk een boekenbon
van ƒ25,-. Zijn of haar naam wordt
binnenkort in deze krant bekend gemaakt.
De activiteitenreeks werd besloten met een zakloopwedstrijd, waarin de dames overheersten. Kim
Schekkerman van de Oranjeschool
werd de uiteindelijke winnares en
mocht de beker in ontvangst nemen.
Na het opknapbeurtje dat onze winkel heeft ondergaan,
De overige deelnemers werden behoeven we geen moeite te doen ons van onze voordeligste
loond met een ijsje.

We hebben
alleen nog maar
voordelige kanten.

j PvdA vergadert
LW

De afrekening van de processen-verbaal vormt met name een probleem bij buitenlanders. Vooral op
hen zal de aandacht dan ook gericht
zijn bij het aanbrengen van de wielklemmen. De uitvoering is in handen van een particuliere onderneming. Deze zal 'zo publieksvriendelijk mogelijk maar wel duidelijk'
plaatsvinden, zo liet burgemeester
Van der Heijden woensdag weten tijdens de vergadering van de commissie voor algemene zaken. De wielklem wordt verwijderd nadat de
overtreder zich op het bureau heeft
gemeld.
Ook wat betreft de tijden dat er
parkeergeld betaald moet worden,
gaat er een en ander veranderen.
Binnen het college leeft de overtuiging dat de tijd van 22.00 uur in voorkonden maandagavond trots hun diploma laten zien.
Foto Berloll
en naseizoen moet worden teruggebracht tot 18.00 uur. Er wordt nagevrijdag moeten zij een herexamen doen, waarvan de uitslag eind juni is te
streefd voor alle meters dezelfde tijverwachten. De diploma-uitreiking werd afgesloten met een feestelijke
den te laten gelden. De nieuwe regebarbecue-avond, in aanwezigheid van tal van ouders.
ling moet nog uitgewerkt worden en
gaat dan ook pas na dit zomerseiDe geslaagde leerlingen zijn: Martin v.d. Aar, Sandy Beyne, Monique
zoen in.
Bol, Aksel Dorel, Ewout van Duyn, Nico Ekema, Jean Paul v.d. Pange,
Het college gaat zich eveneens beMaikel Franssen, Erwin Hoejenbos, Patricia Hogenes, Shirley Hogenes,
zighouden met de suggestie die onBianca Joacim, Susanne de Jong, Franciska Koper, Monique Koppen,
langs is aangedragen, om voor de
Wil-liam Lo, Mireille Martina, Debby Moedt, Marco Molenaar, Dolima
Zandvoorters tot een speciale parMul, Richard Mulder, Dennis v.d. Neut, Iris Ortiz Merino, Arthur Paap,
keerregeling te komen. Hierbij zal
Tanja Paap, Erik Piet, Michel Schraal, Katja Slang, Miriam Stokman,
men zich buigen over een eventuele
Jeroen Swart, Alex Verhoeven, Jeroen Wardenier en Angelique v.d. Werff.
pasjesregeling en 'belanghebbenden
parkeren'. De pasjesregeling is een
abonnementen-systeem, waardoor
bewoners en zakelijk belanghebbenden in een buurt extra faciliteiten
krijgen bij parkeermeters en -automaten. Hierdoor kunnen de lege
plaatsen buiten de drukke tijden beter benut worden.
De tweede regeling geeft belanghebbenden het recht 'om tezamen
met andere vergunninghouders in
het betreffende gebied collectief gebruik te maken van gereserveerde
plaatsen'. Onderzocht moet nog
worden of er straten of buurten zijn,
die zich hiervoor lenen. Een belangBij het schrijven aan het college rijke voorwaarde is de aanwezigheid
centrale ligging nabij een woonwijk
wordt als groot voordeel gezien. Bij zal de sportraad tegelijkertijd de van voldoende parkeerplaatsen.
de bouw van een nieuwe hal loopt verplaatsing van de voetbalvelden
men het risico dat er, vanwege een van Zandvoortmeeuwen aankaargeringere hoogte, bepaalde sporten ten. Men wil hier meer duidelijkheid
niet meer mogelijk zijn.
over. Deze vereniging zou volgens
Afbreken van de sporthal om een het laatste gemeentevoorstel hiernieuwe op te bouwen op het binnen- voor drie velden terugkrijgen op het
circuit is dan ook een slechte zaak, binnenterrein van het circuit. In een
ZANDVOORT - Een dertigjazo luidde de conclusie, waar de be- eerder stadium waren er vier be- rige man uit Den Haag kwam
stuurders van de verschillende loofd.
afgelopen zondag pp het fietsclubs het grondig mee eens waren.
naar Noordwijk ten val en
Op de plaats van de huidige accomDe sportraad voelt zich tekort ge- pad
moest
met een gebroken sleumodatie zouden eenentwintig wo- daan wat betreft de informatie die
ningen gebouwd moeten worden. men van het college krijgt. Zij kan telbeen naar het ziekenhuis
Wethouder Termes, die deel uit- daardoor niet optimaal functione- worden afgevoerd.
maakt van de sportraad, toonde be- ren bij haar adviserende taak. Dat
De man reed met een groepje wielgrip voor de emoties maar bena- geldt vooral in dit geval. Bij een kridrukte dat er een zakelijke afweging tisch opstellen van de raad ten op- renners richting Noordwijk, toen hij
zichte van de gemeente, doet zich met zijn racefiets bij een valpartij
gemaakt moet worden.
het - tot nu toe slechts in de wandel- betrokken raakte. Het achterop rijgangen toegegeven - probleem voor, dende peleton kon hem niet meer
Zandvoortmeeuwen
dat de voorzitter eveneens de func- ontwijken en reed pardoes over het
De sportraad, waarvan voorzitter tie van directeur Publieke Werken slachtoffer heen. Met schaafwonden
Wertheim en secretaris De Boer we- vervult. Daardoor kan de situatie en een gebroken sleutelbeen is hij
gens vakantie afwezig waren, zal de zich voordoen, dat deze tegenstrijdi- afgevoerd naar een ziekenhuis.
kritiek schriftelijk meededelen aan ge belangen moet verdedigen.
het College van Burgemeester en
Wethouders. Bij het bespreken van
het Beleidsplan Dorpsvernieuwing
hebben de politieke partijen eveneens kritische kanttekeningen geplaatst bij het verplaatsen van de
Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, deze
sporthal. Op dit punt hebben zij hun
mening overheerst tegenwoordig binnen de ouderenzorg. Voor deze leefstem voorbehouden.
tijdsgroep is een alarmeringsysteem binnen de gemeentegrenzen gehaald,
het Zandvoorts Nieuwsblad vertelt daar alles over deze week. Naast die
voor ouderen maakt deze krant trouwens melding van allerlei nieuwe
ontwikkelingen.
Wilt u daarvan op de hoogte blijven, neem dan een abonnement. Het
Zandvoorts Nieuwsblad is er voor iedereen.

ZANDVOORT - Vanavond
houdt de partij van de Arbeid
een afdelingsvergadering waarbij voornamelijk over het programma voor de Tweede Kamerverkiezingen zal worden
gedebatteerd.
De bijeenkomst vindt plaats in het
Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat en begint om 20.30 uur. In
verband met de Europese verkiezingen zal er een televisietoestel aanwezig zijn waarop belangstellenden de
uitslagen kunnen zien. De toegang is
uiteraard gratis.

kant te laten zien. We hebben alleen nog maar voordelige kanten. Een gezellige winkel. Uitstekende boodschappen.
Voordelige en extra voordelige aanbiedingen. Wat wilt u nog
meer
Zandvoortse wijn,
Grote
rood of wit,
bitterkoeken,
fles 0.7 liter 5^5
5 stuks
Nu

495

Hele kip,
kilo

Rosbief,
100 gram

2.50
3^2.69

Albert Heijn, Grote Krocht 9,Zandvoort. Cfl
Aanbiedingen geiden t-'m zondag 18 juni a

Naam:.
Adres:.
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon:.

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ 13,50 O halfjaar / 24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.

bellen kan ook:
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WEEKMEDIA30

FAMILIEBERICHTEN

Op vrijdag 9 juni 1989 is onze zoon geboren
Nicky Alexander
Remy en Yvonne Draaijer-Kerkman
Ki-esomstraat 47
Familie - Straat - Z.D.T.
Tri mstckkie-vrienden
en vriendinnen
Het \vas schitterend voor en tijdens ons 25jarig huwelijksfeest!!!
Lief. mooi en soms ontroerend.
Dank jullie wel
Ali en Ton Effern

'Bedroefd maar dankbaar wat hij voor ons heeft
betekend, is heden rustig ingeslapen onze lieve
varier en opa

Jacob Loos
weduwnaar van Catharina M. H. van Arkel
8-6-1989
Jaap en Nel
Jaap
Riet
Henk
Roland en Marco
Riek van Arkel
Zandvoort, 8 juni 1989
Van Lennepweg 36/2
Ue crematie heeft op dinsdag 1.3 juni in het crematorium Westerveld te Velsen plaatsgevonden.

Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze
geliefde medebewoner en vriend

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartpvereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
allé inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Co Pel
op de leeftijd van 64 jaar.
Hij was een rots in de branding.
13 juni 1989
Nieuw-Unicum
Zandvoortselaan 165
2043 XK Zandvoort
Namens alle vrienden,
medebewoners en medewerkers van
Nieuw-Unicum
De overledene ligt opgebaard in het uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheid nemen op donderdagavond van 19.00 tot 19.30 uur en vrijdagmiddag
van 13.00 tot 13.30 uur.
De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdagmiddag 16 juni in de Ned. Hervormde Kerk, om
14.00 uur, Poststraat te Zandvoort, waarna de
teraardebestelling zal plaatsvinden om 15.00 uur
op de Algemene Begraafplaats, Tollenstraat te
Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.

Gasprijs per 1 juli 1989 omhoog

T.Z.B. Softbal
vraagt

jeugd softbal leden
leeftijd 6-16 jaar
Inl. Bob Schmidt,
tel. 17935
of O. E. v.d. Hoek,
tel. 16271.

De gemeente Zandvoort zoekt

VRIJWILLIGE MEDEWERKERS
voor de opvang en begeleiding van
asielzoekers.
Zij moeten langere tijd beschikbaar zijn voor enkele dagdelen per
week en de Engelse taal beheersen.

Willem Koning

- Stichting Vluchtelingenwerk Haarlem, t.a.v. mevr. W. Krasinski,
Postbus 215, 2000 AE Haarlem - tel. 023-313020.

Aangevraagde Hinderwetvergunningen
(art. 12 en 29,1e lid, WABM)
Op 30 november 1988 is ingekomen een aanvraag van mevrouw W. F. S. PaapMolenaar te Zandvoort, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het
oprichten en in werking hebben van een snackbar gelegen aan de Jac. van
Heemskerckstraat 6 te Zandvoort.
Op 23 september 1988 is ingekomen een aanvraag van HWZ Bodemsanering te
Amersfoort, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en
in werking hebben van een grondwaterreinigingsinstallatie, gelegen o'p het
braakliggende terrein hoek Van Lennepweg/A. J. van der Moolenstraat te
Zandvoort.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, de vergunning te verlenen.
De aanvragen, de ontwerp-beschikking (2) en andere op de aanvragen
betrekking hebbende stukken liggen van 16 juni 1989 tot 16 juli 1989 voor een
ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afd. algemene zaken, Swaluëstraat 2
te Zandvoort op werkdagen van 09.00- 12.00 uur, alwaar desgewenst een
mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 -14.00 uur. Gemotiveerde
bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college worden
ingediend. Desgewenst kan degene, die een bezwaarschrift indient, verzoeken
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een ingekomen bezwaarschrift zal bij de stukken ter inzage worden gelegd.
Indien daarom wordt verzocht, kunnen tot één week voor bovengenoemde
datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het
bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op het volgende:
degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven en
de belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest, zullen (ad 1) in de gelegenheid worden gesteld bezwaren tegen de
ontwerp-beschikking in te dienen; of (ad 2) kunnen naar aanleiding van de
beschikking beroep instellen bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van
de Raad van State.
Aangevraagde bouwvergunning

weduwnaar van H. te Kloeze
in de ouderdom van 88 jaar.
Zandvoort:
Wil en Jaap
Arie en Dick
Han en Michel
Ben en Els
Freek
Ans en Jan
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
2042 W Zandvoort, 7 juni 1989
Correspondentieadres:
Hulsmanstraat 8
De begrafenis heeft op zaterdag 10 juni op de algemene begraafplaats plaatsgevonden.
Voor uw belangstelling en steun, ondervonden tijdens
de periode van ziekte en uw medeleven na het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma,
mijn dochter, onze zuster en schoonzuster.

Marion Carolina (Mary) Harder-de Boer
betuigen wij U onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
T. M. Harder
Zandvoort. juni 1989.
************************
Het is geen abuis

Hans en Jennie
hebben de sleutel van het nieuwe huis
Proficiat
Thea. Job, Conny. Job

Gevraagd

Agent voor landelijke
ochtendbladen

Volkskrant
Trouw
Algemeen Dagblad
Financieel Dagblad

Voor uw overweldigende deelname aan onze
sponsorloop.

Vaderdag
Dassen, manchetknopen, dasspelden,
chokers, sokken, overhemden,
sportshirts, shorts, zwemslips,
pullovers, pantalons, jeans, jacks,
katoenen Kolberts, regenjassen,
enz. enz.

Werkgroep Zandvoort
Amnesty International

Zijn/haar werkzaamheden zullen bestaan uit:
- het verzorgen van loonadministraties per computer
- het verzorgen van fiscale aangiften (O.B. + L.B.)
Wij denken aan iemand, die ervaring heeft met genoemde
werkzaamheden.
Bij interesse in deze funktie graag uw
schriftelijke reactie of even een telefoontje en vragen naar J. L van de
Graaf Jr. of P. Bluijs.

ZANDVOORT

Stichting Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening
Zandvoort

VAN DE GRAAF

administratief
medewerker (m/„

BTW

incl. milieuheffing 3van
0,07 ct/m en

excl. milieuheffing en
BTW

18,5% BTW

18,5% BTW

prijs per m3
voor het verbruik
tot 170.000 m3/
jaar
vastrecht per
aansluiting/jaar
vastrecht per
woning per jaar
bij blok/wijkverwarming

incl. milieuheffing 3van
0,07 ct/m en

36,5 et

43,34 et

33,8 et

40,14 et

ƒ69-

ƒ81,77

ƒ69,-

ƒ81,77

ƒ15-

ƒ 17,78

ƒ 15;-

ƒ 17,78

De maandelijkse voorschotbedragen worden niet gewijzigd.
De gasprijs gaat voor het eerst sinds jaren weer omhoog. Het wordt dus weer
interessanter om gas te besparen. De voorlichtingsafdeling van het gemeentelijk gasbedrijf geeft u graag advies over gasbesparing. Doe daar uw voordeel
mee! Minder gas gebruiken levert weer meer geld op.
U kunt voor informatie bij het gasbedrijf terecht op werkdagen van 8.30 -12.30
uur en van 13.45 -16.30 uur.

Verleende bouwvergunningen
45B89
31B89
66B89
79B89
1B89
32B89
57B89
166B89

Het plaatsen van een
- Max Planckstra'at 16
stallingsruimte
Het uitbreiden van de woning
- Herman Heyermansweg 10
Het plaatsen van een aanbouw
- Potgieterstraat 42
aan de achtergevel
- v. d. Moolenstraat 51 rd
Het plaatsen van een dakkapel
Het oprichten van een
. - Kostverlorenstraat 118
dubbele woning
Plaatsen van een garage
- Herman Heyermansweg 10
- Max Euwestraat 32
Oprichten van een woonhuis
- Burgemeester Nawijnlaan 10
Oprichten van een berging

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2042 AA Zandvoort.
Intrekken bouwregistratie verordening
De gemeenteraad heeft bij besluit van 30 mei 1989 besloten de verordening tot
wijziging van de bouwregistratie verordening, vastgesteld d.d. 25 mei 1981, in te
trekken.
Bouwplannen
Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort is voornemens
met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bouwvergunning te verlenen voor:
het oprichten van een woning met garage op het perceel Max Euwestraat 22.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 19 juni 1989 gedurende 14 dagen
op de afdeling Ruimtelijke Ordening voor een ieder ter inzage (geopend
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur).
Gedurende de termijn van de ter inzage ligging, kan een ieder bij burgemeester
en wethouders schriftelijk bezwaar tegen het bouwplan indienen.

DESUNSHOP

Het is ondoenlijk de 65 sponsors met name te
noemen. Samen met u is het zaterdag 10 juni
jl. een geslaagde en feestelijke dag voor de
kinderen en belangstellenden geworden.

ace. maatschap
belastingadviseurs
Haarlemmerstraat 1,
2042 NA Zandvoort
Telefoon 02507-13393
zoekt op korte termijn een

excl. milieuheffing en

Huidige tarief

15 juni 1989

KERKSTRAAT 20

Deze -idvertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoou kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familiebcrichten.
l' bereikt met dra.' advertentie 11.200 mensen in
Zandvoort. Bentveld en Aerdenhout en betaalt daar\oor slechts f 27.00 (excl. 67^ BTW).
Voor meer informatie bel \Veekmedia Uithoorn telefni>n ()297ö-l(Xm.

- De Zeereep
Strandpaviljoen nr. 12

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdagen vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit
blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Inl.: de heer E. C. Steen
Tel. 02507-18531

ZANDVOORTSE
MIDDENSTAND
BEDANKT!

Tarief per 1 juli 1989

Schriftelijke of telefonische reacties naar:
- Gemeente Zandvoort, t.a.v. de heer F. Bakker - afdeling O.P.W.,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort - tel. 02507-61404.

102B89 Het plaatsen van een trap
Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden onze lieve vader, schoonvader, grootvader
en overgrootvader

De gasprijs gaat per 1 juli 1989 omhoog met 3,2 cent per m3 inclusief BTW. (2,7
cent per m3 exclusief BTW)
De verhoging is het gevolg van de olieprijsontwikkeling in de afgelopen
maanden, die voor het eerst sinds 3 jaar weer een stijgende tendens te zien
geeft.
Op basis van de olieprijsontwikkelingen zou de gasprijsverhoging per 1 juli
eigenlijk 4,76 cent per m3 inclusief BTW bedragen. Aangezien echter een deel
van de per 1 juli 1988 uitgevoerde prijsverlaging werd gereserveerd voor dit jaar,
resteert onder aftrek van dit deel een verhoging van 3,2 cent inclusief BTW.
De nieuwe gastarieven staan vermeld in de tabel. In de laatste twee kolommen
staan ter vergelijking de huidige tarieven.
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NU GOEDKOPER DAN OOIT
PVC Lamellen en aluminium jalouzieën
Tevens zonneschermen en markiezen

Tel. 02507-14443

'n rechtvaardige
samenleving
in een schuier Europa

BENT U ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?
PoslbuslOO
2040 AC Zandvoort
Telefoon 02507-17373
Giro 3993395

Het Centrum voor vrijwilige Hulpverlening is een
organisatie, die op vrijwillige basis hulp aanbiedt
aan alle inwoners van de gemeente Zandvoort.
In de twaalf jaar dat het Centrum bestaat, is de vraag
naar deze vorm van hulp enorm toegenomen.
Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen,
zoeken wij uitbreiding van ons team vrijwilligers.
Wij zoeken mensen:
- met een auto voor vervoer naar arts of ziekenhuis (km. vergoeding);
- voor hulp bij het wandelen (ook voor rolstoelgebruikers);
- voor het doen van boodschappen;
- voor het verrichten van klusjes in huis of tuin;
- voor het bezoeken van zieken en/of alleenstaanden;
Mocht dit u aanspreken, belt u dan met onze telefonische hulpdienst, S 1 7373 (Op werkdagen tussen 10.30 en 12.30 uur bereikbaar).
Buiten deze tijden: E21 82 37 of SS 1 87 80.
Wij zullen u, indien nodig, graag nadere informatie
verstrekken.
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Gemeente gaat extra
aandacht besteden aan
illegale kamerverhuur

Zandvoortse Reddings Brigade

Zandvoortss
Nieuwsblad

Ouder dan 70 jaar
wel in stembureau

ZANDVOORT - Personen
van zeventig jaar en ouder mogen deel uit blijven maken van
ZANDVOORT - Lang niet elke particulier die aan toeristen een stembureau-team. De oude
kamers verhuurt, doet hiervan aangifte bij de gemeente. Men regeling is ingetrokken.
betaalt daardoor ook geen toeristenbelasting. De gemeente gaat
Het College van Burgemeester en
vanaf dit jaar nog sterker wijzen op de aangifteplicht.
Wethouders acht de oude regeling
achterhaald Degenen die de leeftijd
op deze verplichting.
bereikten van zeventig jaar moesten
In 1980, bij de invoering van de tot nu toe uit het team dat het stemtoeristenbelastmg, en in 1981 wer- bureau bemant, treden Dit zou dit
den nog huis-aan-huis aangiftebiljet- jaar ook voor een van de huidige
ten verspreid. Sindsdien is dat ech- teamleden gelden.
ter niet meer toegestaan Wat wel
VVD-fractievoorzitter Methorst
kan is het huis-aan-huis verspreiden heeft er onlangs bij het college op
van een 'kennisgeving', waarmee aangedrongen een punt te zetten
men kan aangeven wel of niet te achter die regeling, omdat mensen
gaan verhuren. Middels publicaties van die leeftijd nog uitstekend kunin twee bladen wordt nog eens extra nen functioneren Het dagelijks beop de aangifteverplichting gewezen. stuur van de gemeente is hem hierin
teeemoet gekomen
Wat betreft de huis-aan-huis controle zit de gemeente met een handicap. Degenen die hiervoor ingeschakeld zouden moeten worden, hebZANDVOORT - Het moet ben het zomers te druk met het coneen wat vreemde gewaarwor- troleren van parkeermeters. Daaris alleen de deurwaarder goed
ding geweest zijn voor de vij- door
Een moeilijkheid blijft
fenvijftigjarige
Zandvqorter inzetbaar.
ZANDVOpRT - De Filmklub
ook, dat het niet altijd is vast te steldie donderdag midden in de len of er geld wordt gevraagd voor van 't Stekkie vertoont vrijdagnacht werd gewekt.
overnachtingen. Een verklaring dat avond 16 juni de film 'Dirty
Tijdens een nachtelijke verkeers- men deze gelegenheid gratis ver- Dancing'. De voorstelling in 't
controle in Haarlem, vorige week leent, bijvoorbeeld aan 'vrienden en wijkcentrum naast de Van Padonderdag, werd een negentienjari- familie', is lastig te weerleggen.
géehal begint om 20.00 uur.
ge Amsterdamse automobilist aangehouden. De man kon bij de controOp aandringen van de commissie
De toegang is. alleen voor persole van zijn papieren niet aantonen van financiën zal de controleur dan nen van twaalf jaar en ouder en kost
dat de auto waarin hij reed, zijn ei- ook extra moeten letten op 'opa's, ƒ2,50. De film gaat over de zeventiengendom was. Door het kenteken na oma's, andere familieleden en vrien- jarige Baby Housman die m de zote trekken kwam de Haarlemse poli- den' die langere tijd op een zelfde mer van 1963 de 'tijd van haar leven'
tie tot de conclusie dat de wagen adres logeren. 'Loges en vis blijven meemaakt. Met veel tegenzin gaat
afkomstig was uit Zandvoort.
drie dagen fris', zo herinnerde Ing- zij met haar ouders naar een sjiek
Men waarschuwde de Zandvoort- wersen (CDA) zich een oud gezegde. vakantieoord om de zomervakantie
se collega's die op hun beurt de ver- Intensievere controle zou de ge- door te brengen. De tegenzin verbouwereerde eigenaar belden. De meente jaarlijks mogelijk enige tien- dwijnt als zij de dansleraar Johnnie
verbaasde Zandvoorter deed alsnog duizenden guldens extra op kunnen Castle ontmoet, een knappe jongeaangifte van de diefstal.
leveren.
man van 21 jaar, afkomstig uit een
arbeidersmilieu. Met hem beleeft zij
haar eerste en bijzonder hevige liefde. Johnnie leert Baby de 'Dirty
Mambo', een wat ondeugend aandoende dans.
Hoofdrolspelers
zijn
Patrick
Swayze en Jennifer Grey, de regie is
van Emile Ardohno. Tot de muziek
behoort onder andere de hitsingle
"I've had the time of my life".
goed functionerend samenwer- het werkelijk het cultuuraanbod
kingsorgaan. In dat verband conclu- vergroot.
deren de samenstellers van het rapport dat Zandvoort na de Europese
eenwording in 1992 de ondergang te- Kanttekeningen
gemoet gaat, als er niet wat veranHet rapport en de wijze waarop
dert. Opvallend zijn de uitspraken men te werk is gegaan, roepen al
over het toekomstige Circustheater. snel een groot aantal kritische kantZANDVOORT - In de Open'Wanneer dit een soort verkapte tekeningen op. Zo is bijvoorbeeld de
gokhal wordt, moet het als bedrei- genoemde vervuiling van het strand bare Bibliotheek is nog tot en
gend worden gezien; dit zou name- in tegenspraak met de Blauwe Vlag met 30 juni werk te zien van
lijk het image kunnen aantasten'.
die het college gisteren kreeg uitge- Wim Duns. Deze vijfenzevenreikt door demissionair minister tigjarige in Zandvoort woonVolgens het rapport zijn er ook Nijpels. Deze vlag, een initiatief van achtige kunstenaar begon tien
kansen om tot een productverbete- de Foundation for Environmental jaar geleden met tekenen en
ring te komen. Belangrijk zijn hierin Education in Europe, wordt mede schilderen.
de bouw van het Vendoradopark en uitgereikt wegens het schone
andere hotels, de komende verande- strand. Daarnaast wordt vreemd geringen van het centrum, de renova- noeg de bereikbaarheid van het dorp
Het begin van deze nieuwe onttie van de boulevard, de grotere goed genoemd, terwijl men op de wikkeling speelde zich af in Enschemarkt na 1992 en de verwezenlijking aanvoerwegen juist veelvuldig met de. Later volgde Wim Duns enkele
van een eilandproject. Het Circus- lange files te kampen heeft. Men cursussen in Haarlem. Zijn werk betheater kan volgens het rapport spreekt over onveiligheid, maar met staat uit aquarellen, olieverven, passlechts dan een kans zijn, wanneer de Zandvoortse politie is niet ge- tels en pentekemngen. De onderwersproken, evenmin met het kader van pen zijn zeer uiteenlopend, bijvoorde regionale WV.
beeld van een 'Tempeltje m PortuZo blijkt bij navraag bij de heren gal' tot 'Vendorado in opbouw in de
zelf op meerdere punten al snel een mist'.
De expositie is gratis te bezien tistond 's morgens rond negen uur conclusie getrokken te zijn, op basis
doordat de tweeënveertigjarige be- van uiterst summiere informatie. gen tijdens de openingsuren van cie
stuurder van een bestelauto een vij- Daarbij m aanmerking genomen dat Openbare Bibliotheek aan de Prinfenvijftigjarige medeweggebruiker de literatuurlijst (met een opvallend sesseweg.
uit Haarlem te laat opmerkte. Deze hoog percentage aan promotionele
stond met zijn voertuig voor het lectuur) maar weinig indrukwekkend is, pleit een en ander niet voor
stoplicht te wachten.
Bij de botsing werden beide voe- de zorgvuldigheid waarmee men te
tuigen zodanig beschadigd, dat zij werk is gegaan. Evenmin voor de
met een kraanwagen moesten wor- waarde die men aan het rapport
moet hechten.
J.K.
den weggesleept.
Een gemeentelijke deurwaarder
voert vier a vijf maal per jaar steeksproefgewijs controles uit, die telkens een aantal nieuwe belastmgplichtigen oplevert. De afdeling financiën van de gemeente vermoedt
dan ook dat een groot aantal mensen
niet aan zijn verplichting tot aangifte voldoet. Zij heeft daarom het gemeentebestuur geadviseerd bij de
bevolking de aandacht te vestigen

Een wat vreemde
gewaarwording

Toepasselijk op het mooie weer van de afgelopen weken is wel deze foto Jan Weber, Klaas v.d. Mije, Henk de Korte, Ria Hinten, Arie Koper, Peter
van de Zandvoortse Reddings Brigade, al jaren zomers actief op het strand. Jansen, Maarten Castien en Paul Korstenbroek. Daarvóór: Pieter Joustra, Jan
v.d. Mije, onb., Johan Krijger, Donald Schoenmaker, onb.
Het plaatje dateert van 1960 en werd genomen in verband met de toen te Derde rij: Kees Koper, Aug. v.d. Mije, Henk Castien, Tom de Roode, Rob Vos,
houden onderlinge wedstrijden. De foto is ingezonden door Tom de Roode. Clara Stokman, Wies Kramer, Sonja Bos, Hans Boonzaaier, Mickey Bos, Carla
v.d. Kruk en dhr. Weyburg. Voorste rij: Dick v.d. Hulst, Miep v.d. Hulst, Ton v.
Afgebeeld zijn (v.l.n.r.): achterste rij: Eddy Hagen, Bobby Smit, Bert Schuiten, Soolingen, Henk v. Keulen, Cees Visser, Kitty Vos en Diny Paap.

Marketingplan HEAO-studenten brengt kansen in kaart

VERENIGINGSNIEUWS
De vereniging Vrouwen VanNu be- filmwereld. Na de rondleiding, verzoekt donderdag 22 juni een exposi- zorgd door Els, maakt het gezeltie in het filmmuseum te Amster- schap een wandeling door het Rosadam. Verzamelen om 11.00 uur bij rium. Voor woensdag 28 juni staat
de hoofdingang van het Vondelpark een excursie naar Brabant op het
aan de Stadhouderskade. De exposi- programma. De bus vertrekt dan om
tie is samengesteld rond diverse the- 07.30 uur en rond 18.30 uur is men
ma's en bekende personen uit de weer terug.

j Weekenddiensten
Weekend: 17/18 juni 1989
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Regionale):
023-334323/363476.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord:
tel. 19507, Bart van Bergen. Huisartsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. Paardekoper: Voor dienstdoende arts
bellen: tel. 15600/15091. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flieringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige:
Mevrouw
Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en

'Dirty Dancing'
in 't Stekkie

hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
Taxi: tel. 12600.

j Kerkdiensten
Weekend: 17/18 juni 1989

'Zandvoort met de ondergang bedreigd'
ZANDVOORT - Het image van Zandvoort is in de loop der
jaren sterk verslechterd en vormt een ernstige bedreiging voor
de toekomst van deze gemeente. De badplaats heeft een goedkope naam opgebouwd, het aanbod is namelijk van zodanige
kwaliteit dat er een 'bepaald soort' bezoekers naar Zandvoort
komt. De oorzaak is, dat gemeente en ondernemers er niet in
geslaagd zijn een toeristisch klasseprodukt aan te bieden.
Een en ander valt te lezen in het seizoensverlengende activiteiten er
Marketingplan Zandvoort, een af- is er sprake van een matig uitgaansstudeeropdracht van vier studenten leven.
HEAO Haarlem afdeling Commerciële Economie. Het rapport werd
dinsdagmiddag in Café Neuf aange- Bedreigend
boden aan opdrachtgever OnderneHet marketingplan geeft aan waar
mers Vereniging Zandvoort. In het de kansen en bedreigingen voor
werkstuk wordt aangegeven hoe de Zandvoort liggen. Bedreigend voor
kwaliteit van het toeristische pro- Zandvoort zijn het verslechteren
dukt verbeterd kan worden. De con- van het image, het niet duidelijk incurrentiepositie
van Zandvoort nemen van een standpunt door de
wordt geanalyseerd ten opzichte van gemeente in de keuze tussen toerisScheveningen en Noordwijk. Met de tische of woongemeente, en het niet
opsomming van een aantal zwakke in staat zijn om te komen tot een
punten wil men aantonen dat er in
Zandvoort nog heel wat te verbeteren is.
Als zwakke punten noemt het rapport het magere culturele aanbod,
ZANDVOORT - De laag
vuiligheid op het strand en in het staande zon is er waarschijndorp, lage kwaliteit van de verblijfsaccommodaties, gebrek aan con- lijk de oorzaak van geweest dat
gresruimten en een slechte toeristi- vorige week dinsdag op de
Zandvoortselaan twee auto's
sche bewegwijzering.
Bovendien wordt in het rapport op elkaar botsten. De wagens
gesteld dat het image slecht is, even- raakten ernstig beschadigd. Er
als de coördinatie in de samenwer- moest een kraanwagen aan te
king. Ook ontbreekt het aan een toe- pas komen.
ristisch beleidsplan, zijn er te weinig
De aanrijding in Bentveld ont-

Automobilist verblind door zon

Nieuwe veegwagen
in opvallend geel

Alarmzendertje geeft ouderenmeer zekerheid
ZANDVOORT - Steeds meer ouderen maken gebruik van het
kleine alarmeringsysteem dat via het Dienstencentrum is te
bestellen. Het zendertje, dat men als een medaillon om de hals
hangt, biedt een veilig gevoel, zo lijkt de algemene overtuiging.
Bij noodgevallen is een enkele druk op de knop voldoende om
hulp in te schakelen.

Roomskatholieke Kerk:
Het alarmeringsysteem is vooral
Vrijdag 10.00 uur: E.V.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zaterdag 19.00 uur: Woord-Komm- bedoeld voor mensen die makkelijk
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- .viering & samenzang, B.J. v. Gaart in een lastige situatie terecht kunnen komen, waarin zij zelf geen hulp
wen, m.m.v. Hervormd Kerkkoor en
Jongerenkoor
Zondag 10.30 uur: Woord-Komm- kunnen inschakelen. Dat zijn vooral
ouderen, al dan niet slecht ter been
.viering m.m.v. koorB.J. v. Gaart
of met bepaalde gebreken. Door het
Kinderwoorddienst
Gereformeerde Kerk:
zendertje kunnen zij langer zelfstanZondag 10.00 uur: J.M.J. Brants,
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, dig blijven wonen, want als er acuut
Haarlem
hulp nodig is, dan is één druk op de
Haarlem:
knop voldoende om hulp op te roeVrijzinnige
Geloofsgemeenschap
pen. Het apparaatje staat namelijk
Zondag 10.30 uur: geen opg.
NPB:
in contact met een ontvangertoestel
Zondag 10.30 uur: dhr. G. Vlutters, 19.00 uur: geen opg.
bij de telefoon, dat een signaal doorVinkeveen- Waverveen
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, geeft aan een centrale meldpost.
Deze beidt een van de personen van
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag een lijst, die tevoren door de gebrui19.00 - 21.00 uur. InL: R. van Rongen, ker is opgegeven. Dat kunnen buren
L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel. zijn, familie, kennissen, mensen van
Zandvoorts
de kerk of - in laatste instantie - de
023-244553.
politie.
Nieuwsblad
"Als iemand niet weet wie hij hierOnafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
voor kan opgeven, moet hij zich
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donhierdoor niet laten weerhouden. Als
derdag. Uitgave Weekmedia BV. Bladmanawij er samen naar zoeken, zijn er
ger: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelhanng
altijd wel hulpadressen te vinden",
verzekert Mini de Wolf, coördinatriPeriode: 6 -12 juni 1989
Kantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
ce van het Centrum voor Vrijwillige
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
Hulpverlening en tijdelijk van het
AA Zandvoort.
Ondertrouwd:
Kantoor geopend: maandag 13-16 u ; dinsDienstencentrum Zandvoort.
Van
Tiel,
Frederic
Charles
en
Broudag 10-13.14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donwer, Juliette Caro
derdag 10-12 en 13-17 u ; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
Kossen, Richard Johannes en Se- Zekerheid
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postabregts, Maria
dres: Postbus 223,1420 AE Uithoorn.
Volgens haar geeft het systeem de
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
gebruikers een stuk extra zekerheid
Verkoopmanager: B. Lodewegen.
Gehuwd:
rust. "Vooral als de mensen ook
Micro-advertenties tel. 020 - 562 6271. Telex
Philips, Joseph Johannes en Van der en
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Burgerlijke stand

Expositie in
bibliotheek

De gemeentelijke reinigingsdienst
rijdt elke ochtend een vaste route
met het nieuwe voertuig, 's zomers
zelfs zeven keer per week. Doordat
men nu de beschikking heeft over
twee grote veegwagens, is de vaste
ochtendroute uitgebreid. Er kan
dus meer aandacht worden besteed
aan andere plekken in de gemeente
's Middags wordt het voertuig volgens een vast schema in andere straten ingezet.
Hoewel het nieuwe materieel hen
zeker een stap verder helpt in de
strijd tegen de vervuiling, dringen de
medewerkers er toch bij de bevolkmg op aan, zelf de eigen stoep
schoon te houden. De reimgmgsdienst kan namelijk niet overal tegelijk zijn. Men vraagt vooral het afval
niet in de goot te vegen maar dit zelf
even op te ruimen

Het aantal ouderen dat van het
alarmsysteem
gebruik
maakt,
neemt steeds meer toe. Momenteel
zijn er via de stichting tweeëntwintig personen aangesloten, daarnaast
zijn er acht particuliere aansluitingen. Door de wachtlijst voor gesubsidieerde apparaten is men bijna
heen Het Dienstencentrum verwacht dat er binnenkort ongeveer 50
tot 55 aansluitingen nodig zijn. De
gemeente heeft daarvoor al subsidie
toegezegd.

Aanmelden
Deze toezegging maakt het zinvol
dat ouderen die denken dat zij het
alarmsysteem goed kunnen gebruiken, zich aanmelden bij het Dienstencentrum (op dinsdag en donderdag tussen 13.30 en 15.00 uur tel.
19393) of bij het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening (op doordeweekse dagen van 10.30 tot 12.30 uur,
tel. 17373).

Welkom
Eén van de bezitters van het
alarm-systeem is de heer Touber.
Hij was bereid om zich hiermee te
laten fotograferen. De heer Touber
is al bijna tweeënnegentig en woont
nog altijd zelfstandig. "Mijn geest is
nog goed", verklaart hij, "maar lichamelijk moet ik het rustig aan
doen". Het zendertje is voor hem
een welkome oplossing om hulp in
te kunnen schakelen wanneer dat
nodig is. Het maakt het voor hem
mogelijk dat hij rustig alleen blijft
wonen. En dat bevalt hem best, zo
blijkt uit zijn verhaal. Want ondanks dat hij weinig de deur uit
komt, leidt de heer Touber nog altijd
een actief leven. Vroeger was hij
naast zijn baan als in- en verkoopleider van een grote coöperatieve onderneming al erg actief, bijvoor -

ZANDVOORT - De gemeente
heeft afgelopen week een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Het voertuig, dat opvalt
door zijn gele kleur, is bijzonder geschikt om stuifzand op
te ruimen.

• De éenennegentigjarige heer Touber kan dankzij het zendertje
rustig zelfstandig blijven wonen.
Foto Bram sujnon

beeld in de politiek in Amsterdam
en als voorzitter van een sportvereniging. En wie kent hem niet als
oprichter en erelid van de Tennisclub Zandvoort? Daarnaast heeft hij
bijvoorbeeld de familiegeschiedenis
uitgezocht, teruggaand tot rond
1700. En ook tegenwoordig is stilzit-

ten er niet bij: "Ik houd nog steeds
dagboeken bij en schrijf veel gedichten", bevestigt de heer Touber, die er
ten slotte op aandringt een lof uit ing
te schrijven over de vrijwilligers van
het Centrum voor Vrijwillige Hulp
verlening. "Die mensen zijn fantastisch", verklaart hij.

Onwel
ZANDVOORT - Een 72-jarige man
uit Haarlem werd zondagmiddag op
het parkeerterrein aan het Favaugeplein onwel. Ter plekke werd ammatie toegepast. Het slachtoffer is per
ambulance naar het Elisabeth Gast
huis in Haarlem overgebracht waar
hij korte tijd later overleed

j Dommel
IK BLAF/
IK BLAF/
IK BLAF/
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Huis in de Duinen viert
een maand lang zomer
ZANDVOORT - Het kruispunt Zandvoprtselaan, Kostverlo•cnstraat en Tolweg wordt eind dit jaar ingrijpend veranderd
nn de verkeersveiligheid te bevorderen. Met deze aanpassing is
xm bedrag van /138.000,- gemoeid, waarvan het grootste deel
loor de rijksoverheid wordt gesubsidieerd.
Het veikecrstechnibch bui eau
loudappel Coffing heeft een studie
•ei iicht naar de situatie en vervol;c ns een aantal maatregelen voorge
i tld Zo wordt op van de Kostverlo
oiibtiaat, uet voor de kruising een
mddengeleidfi aangelegd met daar>»j een ANWB bewegwijzermgs
nast Daaidooi valt het kruispunt
order op bi] het verkeer uit deze
11 raat Bovendien verbetert daarnee de route aanduiding voor het
erkeer op de Zandvoortselaan
Het fietspad langs deze laan wordt
echtdooi getrokken, nu loopt dat
log in een bocht Doordat de ovcriteekplaats van fietsers en voetgan„i'rs op het kruispunt komt te liggen
•n daardooj meer opvallen bij af
Juand vei keer. ontstaat een veiliger
situatie

Ongelukken
De Zandvoortselaan wordt vanaf
•estig meter voor het kruispunt verjinald om inhalen bij het kruispunt
e voorkomen De verlichting op dit
ount wordt verbeterd en verder
•vordt er een en ander veranderd ten

aanzien van de verkeersborden.
De wijzigingen worden na het zomerseizoen, maai in ieder geval
voor l november 1989 uitgevoerd. De
gemeente heeft hiervoor een maand
uitstel gekregen. Normaliter zou
men voor l oktober klaar moeten
zijn, om aanspraak te kunnen maken op de subsidie van /90 768,- van
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, op grond van de regeling
Aanpak Verkeersongevallen Concentraties (AVOC) Het genoemde
kruispunt is een van de gevaarlijkste in Zandvoort
Dat blijkt wel uit de tientallen on- • Het Zandvoorts Mannenkoor gaf afgelopen week op het Raadhuisplein een voorproefje van het zomerconcert.
gelukken die hier de afgelopen jaren
Foto Bram Stijnen
zijn gebeurd Tussentijdse aanpassingen, zoals de rijstrook indeling
op de Zandvoortselaan, hebben hierm weinig verandering gebracht, zodat nu gekozen wordt voor ingnjpender maatregelen.
Het College van Burgemeester en
Wethouders overweegt om bij het
kruispunt m een later stadium ook
verkeerslichten te plaatsen, maar
dit voorstel is nu reeds op enige kritiek gestuit binnen één van de gemeenteraad-commissies.

Gemeente hakt knoop
voor beheervorm
-Van Pageehal

ZANDVOORT - Het beheer en de exploitatie van het rmiltifunctionele centrum Van Pagéehal/Stekkie zullen waarschijnlijk overgedragen worden aan de Stichting Aktiviteitencentrum
Zandvoort. Daarmee zou een eind komen aan een langdurige
oeriode van onderhandelen.
De onderhandelingen tussen gemeente, Stichting Aktiviteitencentrum Zandvoort en de gebruikers
van de sporthal zijn al maanden aan
de gang, maar zonder resultaat. De
eerste twee partijen zitten reeds op
één lijn, maar de sporters hebben
zich niet m de ter tafel gekomen
voorstellen kunnen vinden. Zij eisen
meer eigen inbreng in het beheer,
waarbij zij wijzen op de verschillende belangen van de twee gebruikers
van het centrum.
Aangezien het College van Burgemeester en Wethouders vreest dat
overeenstemming nog lang zal uitblijven, heeft men besloten de
knoop door te hakken. 'Het nog langer uitstellen van de keuze voor een
definitieve exploitatievorm achten
wij met verantwoord', aldus het col-

lege, 'omdat dit de continuïteit in de
exploitatie, alsmede de rechtspositie van de in tijdelijk dienstverband
aangestelde medewerkers in gevaar
brengt'. Te verwachten valt dat de
gemeenteraad het besluit zal ondersteunen.

Uitgangspunten
De uitgangspunten voor exploitatie en beheer houden in: het financieel- en personeelsbeheer inclusief
alle schoonmaakwerkzaamheden,
plus verhuur - inclusief administratie - van de sportzaal beide door de
Stichting
Aktiviteitencentrum
Zandvoort, technisch beheer van de
accommodatie door de gemeente, en
het instellen van een gebruikersoverleg waarin de drie verschillende
partijen zijn vertegenwoordigd.

Baas
en
hond
weerspannig
ZANDVOORT - De politie
moest vorige week donderdag
de wapenstok gebruiken om
een weerspannige hond tot de
orde te roepen. De eigenaar van
het dier werd in de boeien geslagen.

Een bewoner van de Kostverlorenstraat die 's avonds rond kwart voor
elf zijn woning wilde betreden, vond
de hond van zijn buurman voor zijn
huis op de stoep Het dier was nogal
agressief en bleek met van plan de
man door te laten. De politie moest

er aan te pas komen om ae
hond op veilige afstand te houden,
waarbij men zich genoodzaakt zag
om de wapenstok te hanteren.
Nadat de bewoner uiteindelijk zijn
woning had kunnen betreden, werd
de tweeenveertigjarige eigenaar van
het dier aangeraden de hond in het
vervolg aan de lijn te houden. De
man reageerde echter eveneens
agressief. In verband met bedreigingen aan het adres van de agenten
werd hij aangehouden en voor een
proces-verbaal naar het bureau afgevoerd

ZANDVOORT - Traditiegetrouw sluit het Zandvports
Mannenkoor het zangseizoen
weer af met het bekende zomerconcert. Dit vindt aanstaande zaterdag 17 juni plaats
in de Nederlands Hervormde
Kerk aan het Kerkplein, aanvang 20.00 uur.
In zeven jaar tijd, met optredens
in binnen- en buitenland, is dit koor
naar een grote hoogte geklommen,
zo laat het bestuur bij monde van
voorzitter Hans Paap weten. Dat belooft dus wel wat voor het komende

concert. Dit begint om 20.00 uur, de
kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten a tien gulden zijn te koop bij de
ingang.
De voorbereidingen voor het zomerconcert zijn zeer intensief geweest en het programma is goed
overdacht. Dirigent Dico van Putten
kon ditmaal een keuze maken uit
het zeer uitgebreide repertoire dat
m de loop der jaren is opgebouwd.
Enkele hoogstandjes die op deze
avond ten gehore worden gebracht,
zijn: 'Izje Cheroe Wiemie' van Bortnjansky, het 'Panis Angelicus' van
Cesar Franck, 'Omnes Amici Mei'

Omgeving Zwarte Veld massaal aanwezig op hoorzitting

'Gemeentebestuur voert salami-politiek'
De strekking van het verhaal van
OVZ-voorzitter Van der Laan is duidelijk. Voor de ondernemers staat
een goede oplossing voor het parkeerprobleem bovenaan de prioriteitenlijst. Wat dat betreft vertonen
de plannen van de gemeente volgens
Van der Laan te veel lacunes. De
superlatieven over de gebreken zijn
bij de OVZ-voorzitter niet van de
lucht. Het 'essentiële' belang van de
ondernemers heeft het bestuur doen
besluiten, langs formele weg bezwaar te maken tegen de plannen.
"Voor evenementen is de lokatie uitermate geschikt", weet hij te vertellen. De buurtbewoners hebben in
het verleden echter meerdere malen
veel moeite getoond met het accepteren van evenementen op dit terrein. Maar het punt van woongenot
laat OVZ kennelijk aan anderen
over.
Met een 'Morgen zijn de tompoezen bij de Hema groter' probeert de
ondernemer nog even de lachers op
zijn hand te krijgen, maar de toehoorders geloven het allemaal wel.
Straks zijn de eigen sprekers aan de
beurt en wat die te vertellen hebben
vinden zij kennelijk toch nét even
belangrijker

stip van half vijf in de namiddag
voor een hoorzitting vindt Boon niet
bepaald elegant. Immers veel bezwaarmakers zijn op dat moment
door hun werkzaamheden buitenshuis niet in staat aan de zitting deel
te nemen, meent hij. Bijzonder boos
maakt hij zich over het feit dat destijds grote stukken grond, voor een
'appel en een ei' aan het Vendorado-concern zijn verkocht, met alle gevolgen van dien. "Als dit zo doorgaat
kweekje ergernis en agressie", waarschuwt hij de voorzitter. Hij verwijt
het college 'bestuurlijke ongehoorzaamheid', wat bij de meeste toehoorders veel bijval vindt.
Volgens Mevrouw de Zwart-Numann heeft een onderzoek van het
NUVO (Nederlandse Unie van
Speeltuin Organisaties) uitgewezen

Meningen

De rubriek meningen staat
open voor uw reacties. Stuur
uw brief naar de redactie van
deze krant, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort, t.a.v. Joan Kurpershoek. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat
is gevestigd aan het GasthuisTrucendoos
plein 12 in Zandvoort. De reSpreker Hans Boon blijkt wat dactie is telefonisch bereikdichter bij de buurtbewoners te baar via nummer 02507-18648.
staan en suggereert dat het college
de 'trucendoos' hanteert. Het tijd-

een grote toekomst

Wie van de vele bezoekers hennn>rt zich niet de jubileumvienn"
\ an ZOV. een van de vele gelegenhe
den waarop Amand Hekkers scliitterde voor eigen publiek Voor hen
deed het Zandvoortse operette idool
absoluut met onder vour Marco
Bakker, met wie hij samen het be'«ende duet uit De Parelvissers van
Hizet bracht Een optreden dat ontloerde en dut met een ovationeel applaub werd beloond In die tijd studeeide hij aan het Sweelmck Consei vator mm te Amsterdam Maar
Amand kieeg ook vier jaar lang kun
dig en met veel aandacht zangles
\an Nelly Zwikker, aan haar denkt
hij met grote dankbaarheid terug

Het jaar 1989 is uitgeroepen tot
het jaar van de vlinder, een diertje
dat volgens de enthousiaste evenementencommissie veel overeenkomsten vertoont met het festivalprogramma: typisch zomers, kleurschakeringen van ingetogen sober
tot uitbundig bruisend, en regelmatig terugkerend (net als het festival)
naar zijn favoriete bloem.
Het programma is bijzonder gevarieerd met een happy-our elke
woensdagmiddag met aansluitend
een koud buffet, diverse optredens
zoals van De Boerenschots uit Zaandam met muziek, dans en klederdrachtpresentatie. Zo ook op andere
dagen optredens van het Korte Anna
Duo, accordeonist/zanger Nijkamp,
het koor van de Nederlandse Verenigmg van Huisvrouwen, het 'Artiestenpalet', Harmonie St. Michael, Orchestre Unique uit Venlo, de Zuiderhout Anklunggroep en de sterzanger
van Da Palestrina, plus een 'Engelse van het NHPO, begeleid aan de vleuPotpourri', die voor deze gelegen- gel door Trudy van Staveren.
heid door van Putten werd samengesteld.
Ook aan de presentatie is veel aan- Uitstapjes
dacht besteed. Men heeft Theo HilDiverse uitstapjes zijn er georgabers bereid gevonden om het con- niseerd, zoals naar restaurant De
cert op professionele wijze van com- Pyramide en het dierenpark te
mentaar te voorzien, zodat nu het Amersfoort, plus naar Katwijk waar
geheel een verzorgd aanzien krijgt. men zich inscheept voor een tochtje
De finale belooft een ware happe- naar de Kaag. Daarnaast zijn buiten
ning te worden. Het Zandvoorts regelmatig een ijscowagen en een
Mannenkoor heeft voor dit onder- haringkar te vinden, wordt binnen
deel een ware verrassing voor zijn - een pannenkoekenhuisje ingericht,
naar verwachting weer vele - toe- zijn er op de oud-Hollandse middag
hoorders in petto.
wentelteefjes te krijgen, en kan men

Mannenkoor heeft uitgebreid
programma voor zomerconcert

Zandvoortse zanger toegelaten tot operaklas conservatorium

ZANDVOORT - De plaatselijke saccessen van de Zandvoortse zanger Amand HekKers, met name als lid van de
Zandvoortse Operette Vereniging, hebben geen verkeerde
indruk gegeven. Zijn kwaliteiten worden ook elders gewaardeerd. Kort geleden is hij geilaagd voor het toelatingsexamen Operaklas aan het Konmklijk Conservatorium te
Den Haag.

ZANDVOORT - Huis in de
Duinen heeft dit jaar een zomerfestival dat maar liefst een
maand duurt. Het feest begint
op 21 juni 's middags om half
zes met een 'happy-our', het
eindigt op 21 juli met een gezamenlijk etentje en een muzikaal optreden. Voor de dagen
die daar tussen liggen is een
uitgebreid programma opgesteld.

dat de speeltuin op de huidige lokatie het veiligst is. Zij concludeert 'Ouderen'
dan ook dat vernieuwing niet altijd
Ook andere buurtbewoners gaven
een vooruitgang betekent. Met deze
blijk van hun misnoehandgeklap wordt er gereageerd als gen enmiddag
bedolven wethouder Van Caszij het gemeentebestuur van 'sala- pel onder
een grote lading kritiek.
mie-pohtiek' beticht.
Bijzonder veel ergernis was veroorzaakt door de 'vage toezeggingen'
van het gemeentebestuur dat de
Wassen neus
woningen bestemd zouOok Mevrouw Bisenberger blijkt drieëndertig
den zijn voor bewoning door 'oudemet erg tevreden met de hele gang ren'.
Dat 'ouderen' doet het bij het
van zaken. De gevolgde procedures publiek
goed, vond één der
zijn volgens haar onjuist, de in- sprekers altijd
en gaf hierna aan, zich
spraak van de belanghebbende is enigzins 'bedonderd
te voelen door
een wassen neus en het publiek is deze smoes'.
volgens haar onvoldoende ingelicht.
Ook de gemeenteraad kreeg van
Van Caspel, geflankeerd door Puhaar een veeg uit de pan. Zij immers blieke
Werken-directeur Wertheim
gaf het college toestemming voor de en Ruimtelijke
grondverkoop aan de woningbouw- ker Sandbergen,Ordening-medewerhoorde de kritie-vereniging E.M.M. En dat terwijl de ken onbewogen aan
beloofde de
1150 handtekeningen toch duidelijk opposanten dat hun en
bezwaren zouaangeven, dat een groot gedeelte van den worden meegenomen
in het
de Zandvoortse bevolking niet ach- eindoordeel.
ter deze plannen staat. Het is daarom onbegrijpelijk dat de raadsleden
Bij lange na niet tevreden met
vóór hebben kunnen stemmen, deze
ronde' werd door een
meent zij, omdat deze horen te luis- aantal'eerste
voorbereiteren naar hun kiezers. De Heer dingen belanghebbenden
voor een confrontaLasthuis vreest dat de leefbaarheid tie metgetroffen
het bestuur van woningvan de buurtbewoners door het proEendracht Maakt
ject in het geding komen. Het plan bouwvereniging
Macht,
tijdens
de
te houden
past volgens hem niet in de oude ledenvergadering. later
daarover
kleinschalige dorpskern en ook hij vindt men elders inMeer
dit blad.
heeft er geen goed woord voor over.
B.S.

deelnemen aan koersbal en jeu de
boule. Woensdag 28 juni wordt er
zelfs een zeskamp gehouden, waarmee medewerkenden van het huis
het op sportieve wijze tegen elkaar
op moeten nemen. Het festival
wordt op 21 juni afgesloten met een
daverende slotavond, zo wordt beloofd, met artiesten die van heinde
en ver komen om hun hit-singles ten
gehore te brengen.

Weekenddrukte
bezorgt politie
veel extra werk
ZANDVOORT - Het afgelopen weekend heeft de Zandvoortse politie veel extra werk
opgeleverd.
Vernielingen,
vechtpartijen en diefstallen
waren schering en inslag. Door
de inzet van extra personeel en
assistentie van omliggende
korpsen kon de schade beperkt
blijven.
De nacht van zaterdag op zondag
verliep in het dorp behoorlijk onrustig. Volgens de Zandvoortse politie
kwamen er die nacht nogal wat meidingen binnen van vernielingen
vechtpartijen en diefstallen. Men
zette extra personeel in vroeg assisentie van omliggende korpsen.
Daarbij werd zelfs gebruik gemaakt
van de honden-brigade van de Rijkspolitie. De schade bleef daardoor beperkt. Enkele verkeersborden en
vlaggemasten moesten het ontgelden.
Ook drie Duitsers die een zonnewering aan de Jan Steenstraat naar
beneden hadden getrokken, konden
in hun kraag worden gevat. Na bemiddeling van de politie werd de
schade door de vandalen vergoed.
In het centrum was het in de
avonduren vrij onrustig. Overmatig
alcoholgebruik zorgde voor nogal
wat agressief gedrag bij sommige
groepjes jongeren, waardoor kleine
vechtpartijtjes ontstonden. Ook
deze konden door de ruimschoots
aanwezige politiemensen in de kiem
worden gesmoord. Rond sluitingsuur van de hpreca-gelegenheden
werd een brandje gemeld op het
Kerkpad. Het bleek dat men de inhoud van een container, die daar
stond in verband met werkzaamheden aan een woning in de Bakkerstraat, in brand had gestoken. De
brandweer moest uitrukken om het
vuur te blussen. Door omstanders is
een in de buurt staande auto, na het
inslaan van een ruit van de brandhaard weggeduwd.
Op het strand was het dit weekend
niet erg druk, waardoor de strandpolitie wat meer tijd kreeg voor een
surveillance langs de vloedlijn. Er
werden vijf naaktlopers en tien hondenbezitters op de bon geslingerd.
Vijf kinderen raakten zoek, die na
verloop van tijd alsnog bij hun ouders konden worden terugbezorgd.

Begeleiding trucks
De
ruim
achthonderd
vrachtwagencombinatie's die
zaterdagmorgen in alle vroegte
naar het jaarlijkse Truckstar-festival op het circuit togen,
bezorgden de Haarlemse politie veel werk. In Zandvoort verliep alles vrij gladjes.
Om de luid toeterende colonne veilig door Haarlem te loodsen, waren
tien agenten van de verkeerspolitie
nodig. Voor een vlotte verkeersafwikkeling werden diverse stoplichten van tevoren op knipperen gezet.

(ADVERTENTIE)

Berlijnse muur
Wat zou u zeggen: Berlijnse muur
weg? En wat bekomt Zandvoort, een
Vendoradoparkmuur? Zo zitten wij
als bewoners een jaar lang aan te
kijken tegen afzettingsdraad van, zoals gezegd wordt, Vendoradoplezier.
Het gaat ons als omwonenden nu
vervelen. Nu de zon voor velen heerlijk schijnt, kunnen wij er buiten
niet van genieten. Met name door
het opstuivende zand en door het
lawaai, dat soms niet om aan te horen is.
De grote heren hebben makkelijk
praten, die hebben alleen profijt bij
hun inkomsten. De gemeente Zandvoort doet ook totaal of ze niet bestaan in dit plan. Wij kunnen klagen
wat wij willen, wij zijn en blijven de
kleine man.
Alleen vragen wij ons wel af: Waar
gaat het heen met ons eens zo geliefde dorp Zandvoort?.

TOERKOOP|Reisburo Zonvaart
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F.UII. Herfst. V. Duyn. Keur, Kraaicnoord,
Drommel e.a.

Zwarte Veld

Een stroom van woorden van protest, voor 't plan dat hier het leven
verpest. Op eigene gelegenheid, een
schijnbaar ongelijke strijd. Wat zijn
de rechten ons gebleven, waar is er
inspraak in dit leven? Wat doen de
leden van de raad, dan anders als
wat waardeloos gepraat? Veel wat
ons dierbaar was verdween, waar
gaan wij in de toekomst heen? Wij
hadden allen toch gehoopt, de mof
had hier genoeg gesloopt?
Met veel plezier vertolkte hij kortWie heeft het eigenlijk voor 't zegt;eleden nog als gastspeler van de
gen, moet men dan voetstoots 't
Zandvooitbe Operette Vereniging de
loodje leggen? Een lachertje voor
rol van Arpad Erdody m 'De Hononze burgerij, het lied 'Wij leven vrij,
gaarse Bruiloft' van Nico Dostal
wij
leven blij'. Zijn wij onmondig als
Over enkele maanden, in september, o Experts voorspellen Zandvoorts operette-/operazanger Amand Hekkers een kind, zijn wij dan soms ook zienolaat hij alweer in Haarlem op de een veelbelovende toekomst.
de blind? ' Was eerst Machielsen, nu
planken, dit keer in het Concertge
der Heijden, ik zie geen grond
bouw Daar treedt hij opnieuw op zong m onder andere Domzetti's 'II mundtheater, de Kammeroper, het Van
te verblijden! Maar wie ben ik,
hamen niet Marco Bakker, zowel so Campanello'. Maar ook m het bui- Conservatorium en bij professor me
misschien ben ik verwend, ik heb 't
tenland Enkele jaren geleden al Tussak. De experts die hem kennen, nostalgisch
hstisch als in samenzang.
oude Zandvoort nog gedeed hij een aantal positieve ervarm- zijn het met elkaar eens volgens hen kend Het recht
van vrije meningsuiSucces had hij ook elders m het gen op in de Oostenrijkse hoofdstad ziet de zangtoekomst er voor de ta- ting is ons gebleven
l'ind Zo in Den Haag, waar hij naast Wenen Met name tijdens het voor- lentvolle Amand Hekkers vcelbelouitroeiingen met opera-una'b mee zingen bij de Staatsopeia, het Rai- vcnd uit.
Frans Jan va" 7e<

Daar droomt
vadervan

Kun je je z'n verrassing voorstellen?
Vader ontwaakt uit een fijne droom,
zon, zee, strand, wuivende palmen....
En dan is het vaderdag... met een
passend kado! De Toerkoop Vakantiecheque. Een origineel kado
en een makkelijk betaalmiddel bij alle Toerkoop
Reisburo's.
Zo'n 140 vestigingen door het hele land.

GROTE KROCHT 20 - TEL. 12560
ANVR
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TZB damessoftbal
mist routine tegen
een ervaren Flags
ZANDVOORT - Vorige week
kwamen de jongens van TZB
uit tegen de meisjes van de
softbalclub, daarbij bleken de
jongens de sterkste. In de zeer
spannende partij waren de
meisjes zeker niet minder
maar moesten toch met een 2723 nederlaag genoegen nemen.
Het TZB/Floris Vis team
speelde deze week ook een
„dubbel" tegen de Flags in Lisse. Beide wedstrijden werden
onder de bloedhete zon gespeeld en gingen verloren met
10-4 en 16-8.
Ondanks de dubbele nederlaag
speelde TZB/Floris Vis uitstekende
wedstrijden. In de allereerste inning
nam Flags een 3-0 voorsprong, maar
door goed werk van catcher Jolanda
Koper en pitcher Monique Rijnders
werden snel drie nullen gemaakt.
Aan slag kon TZB/Floris Vis nog
niet veel klaar maken en moest snel
weer het veld in. In de tweede inning
vergrote de Flags de voorsprong
naar 8-0 en de score had nog veel
hoger kunnen zijn maar korte stop
Wendy van Gemert was geweldig op
dreef en voorkwam een grotere achterstand. Ook Vanessa Vermeulen
speelde deze dag twee prima partijen.
In de tweede inning kwam het
jeugdige Zandvoortse team sterk terug in de wedstrijd aangezien vier
meisjes de thuisplaat passeerden, 84. Flags bouwde de voorsprong vervolgens uit naar 10-4 maar verder
liet TZB het niet komen. Het veldspel was uitstekend verzorgd en onder andere liet TZB een prachtig
dubbelspel zien.

Piet Saarberg
overheerst bij
Rondje Texel
ZANDVOORT - Piet Saarberg was de grote man tijdens
de traditionele zeilronde om
Texel. Deze wedstrijd voor catamarans werd door de Zandvoorter afgelegd binnen de drie
uur en vijfenveertig minuten
en daarmee werd hij tevens de
beste in de open klasse.

meulen stonden op de honken en
Sylvia Koper sloeg de bal zeer ver
weg waardoor haar teamgenoten 0-2
scoorden. Sylvia Koper en Monique
Rijnders kwamen daarna ook nog
over de thuisplaat en het Zandvoortse team stond met 4-0 voor.

Door het rustige weer was het
rondje om Texel op het lijf geschreven van de eenmansboot van Piet
Saartaerg. Een enkele grotere catamaran volbracht de ronde wel sneller maar omgerekend naar handicap
ging de zege naar de sterke Piet
Saarberg. Afgelopen zaterdag startte
de Zandvoorter uitstekend en bij de
vuurtoren aan de Noordkant van
Texel zeilde hij al in de kop van het
900 deelnemers tellende veld. Het
lichte weer speelde Saarberg prima
in de kaart en hij nam dan ook al
snel de leiding in de strijd.

In de gelijkmakende slagbeurt
kwam Flags weer geheel in de wedstrijd door drie runs te scoren, 3-4.
Door een goede aangooi op het eerste honk van Wendy van Gemert viel
de eerste nul en door gave akties van
pitcher Sylvia Koper konden ook de
tweede en derde nul genoteerd worden.

Achterstand
In de tweede inning liet Wendy
van Gemert opnieuw van zich spreken door de voorsprong te vergroten
naar 5-3. In de slagbeurt van Flags
nam dit team het initiatief en haalde
hard uit door zes punten te scoren
en TZB/Floris Vis keek tegen een 9-5
achterstand aan. TZB liet zich toch
niet zo maar wegspelen en kwam in
de volgende inning terug. Vanessa
Vermeulen sloeg met een drie honkslag twee speelsters binnen en kon
daarna ook zelf scoren en de stand
werd 9-8. In de spannende laatste
slagbeurt sloeg Flags definitief toe
en bepaalde de eindstand op 16-8.
Coach Willem van der Sloot meende na afloop: „Winnen is niet het
belangrijkste, maar het spel goed
onder de knieën krijgen is de opdracht, die het TZB/Floris Vis team
meekrijgt. En we zijn zeker op de
goede weg, dit jaar is een leerjaar en
dan gaan we volgend jaar spelen
voor het kampioenschap".

Deze koppositie kon hij niet vasthouden en in de loop van de wedstrijd passeerden een aantal boten
hem waaronder plaatsgenoot Gerard Loos in een Prindle 19. Het
snelste werd de ronde afgelegd door
Kortlever met een Mebra terwijl Gerard Loos en Frank Putters in tijd op
de derde plaats eindigden. Naar handicap gerekend kwam echter Piet
Saarberg als ijzersterke overwinnaar uit de bus. Het was voor hem de
derde maal dat de ronde om Texel
werd gewonnen.
• Darlene Kahn, speelster uit het kampioensteam van TC Zandvoort 2, klaar voor de serve.

Tweede team ijzersterke kampioen

Gave winst Tennisclub Zandvoort

De volgende wedstrijd van dit
team is aanstaande zondag. Dan
ZANDVOORT - Voor de tenIn de tweede wedstrijd opende staat de uitwedstrijd bij Kinheim op nisclub Zandvoort was het afTZB/Floris Vis uitstekend aan slag. het programma. Aanvang 10.00 uur, gelopen zondag een produktieWendy van Gemert en Vanessa Ver- Badmintonpad te Haarlem.
ve dag. Zowel het eerste als

team op Dekker Tennis is promotie nog mogelijk en de zege
van het tweede team betekende het kampioenschap en promotie naar de eerste klasse. De
1-7 nederlaag tegen het onderaanstaande
Joy Mozaïek
brengt het derde team onverwacht in de problemen, de laatste wedstrijd moet gewonnen
ZANDVOORT - De eerste beslissingen zijn gevallen in het 19e zijn al zeker van een plaats in de Cor Smit. HB Beveiliging maakt worden om het vege lijf te redzaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen. Vooral in de lage- kruisfinales door als enige team in eveneens deel uit van de teams dat den.
toernooi geen punt verloren te zich kan plaatsen.
re poules heeft een aantal teams zich geplaatst voor de finales. dit
hebben. Trefpunt 8 verloor met 1-5
Mocht de KNTLB beslissen dat
Programma Donderdag
In de eerste klasse zal de komende week de beslissing vallen. en
Bad Zuid/ZVN ging met 2-3 ten
18.45 uur Gemeente-Bakkerij Popeye Goldstar 3, kampioen van de
Door het dramatische vliegtuigongeval in Suriname werden vier onder
tegen Auto Versteege. Voor de Paap, 19.30 uur Jaap Bloem Clashoofdklasse, niet mag prowedstrijden uitgesteld. Deze worden deze week ingehaald en tweede plaats komen nog in aanmer- sics-Lippies Boys, 20.15 uur Reprop- andere
moveren dan is de tweede plaats in
dan zal er een duidelijk beeld ontstaan wie de finalisten worden. king Kuipers B. dat weinig heel liet roof-Rinko, 21.00 uur Big Mouse- de klasse waarin Zandvoort uitkomt

tweede wonnen met 8-0, alleen
het derde team liet het afweten
en verloor met 1-7. Door de 8-0
overwinning van het eerste

ZVM-toernooi raakt in beslissende fase

Om te beginnen met de poules
waar de beslissingen gevallen zijn
moeten we zijn bij de veteranen/recreanten. Zo heeft Weber's Schoonmaakbedrijf er geen gras over laten
groeien en mag de finale gaan spelen. Weber's boekte ruime overwinningen op respectievelijk Reproproof met 7-4 en Rinko met 8-1.
Bluys Nederland wordt de tegenstander in de recreanten finale van
Weber's. Bluys hoefde niet in actie
te komen maar door de 8-3 nederlaag van de Gemeente tegen Rabbel
Boys is Bluys niet meer in te halen.
Rabbel Boys maakte een goede
week, door ook van d'Anvers te winnen. De 4-3 zege betekende de tweede winst. Bij de veteranen maakte
Banana's goede kans en gaat aan
kop met acht punten uit zes wedstrijden. Banana's won fraai met 5-2
van Jaap Bloem Classics dat daar-

van Casino, 12-1, en Textlite dat Café
door is uitgeschakeld, Pim Janssen Neuf verpletterde, 7-1.
Olds staat er relatief beter voor met
In Poule IA maakt Pim Janssen
zes punten uit vier westrijden. In de
andere poule is Cleopatra Vet. zeker een geweldige indruk. De afgelopen
van de finale met negen punten uit week werd Reprox met 6-1 afgezes westrijden en is dit team niet droogd en ook Scandals was kansmeer in te halen. d'Anvers werd loos, 5-1. Door die twee overwinninkansloos door de nederlaag tegen gen is het team van coach Pim JansRabbel Boys.
sen zo goed als zeker van een kruisfinaleplaats. Jaap Bloem Sport herstelde zich door met 7-4 te winnen
Kruisfinale
van Play-In en later met 8-4 van ReIn 2A kwam leider Tum Turn niet prox. De kampioen van vorig jaar
in het veld en blijft op zeven uit vijf maakt daardoor weer kans op een
staan. Big Mouse verloor een punt halve finale plaats. Play-In is mede
(2-2) tegen Snackbar Henri maar door de nederlaag tegen Jaap Bloem
kan boven Tum Tum komen. Big en het 1-1 gelijke spel tegen Scandals
Mouse staat op zeven punten uit vrijwel uitgeschakeld. Scandals is
vier wedstrijden. Snackbar Henri dat ook. Zandvoort-Centrum dat pas
kan zich nog mengen in de strijd driemaal in het veld kwam en vier
evenals Radio Stiphout.
punten verzamelde kan zich nog in
de top nestelen.
Auto Versteege is duidelijk te
In poule 1B is de situatie nog onosterk in poule 2B. De Zandvoorters
verzichtelijk. Door een 3-1 zege op
HB Beveiliging leek Klikspaan zich
te gaan plaatsen maar er volgde een
verrassende nederlaag tegen York.
Raco Autobanden verloor eveneens
verrassend met 4-3 van HB Beveiliging en daardoor zijn er nog wel vijf
kanshebbers op twee belangrijke
plaatsen. Aurora'75 is ook weer in de
stuur zijn vergaande afspraken ge- race door een 4-3 overwinning op
maakt, waardoor de Zeeschuimers
weer flink gebruik kan gaan maken
van het zwembad.
Vóór het zomerseizoen is men er
alvast een weekje. Op woensdag 5
juli houdt de vereniging er 'open
huis', waarbij men kan kennismaZANDVOORT - De naar
ken met alle afdelingen van De Zee- schatting veertigduizend toeschuimers. Er wordt voor een gezel- schouwers, die het afgelopen
lig programma gezorgd, waaraan weekend het Jakobs Truckstar
men kan deelnemen. Daarnaast
worden er demonstraties kunst- Power Festival bezochten hebzwemmen georganiseerd evenals di- ben weer met volle teugen geverse instructielessen, terwijl er in- noten van deze reuzen van de
formatie te krijgen is over de ver- weg. Het enorm gezellige cirschillende activiteiten van de vereni- cuit was vrijwel geheel gevuld
door een prachtig lint van
ging.
Naast de wedstrijdsporten be- vrachtauto's, die aan vele wedstaan deze onder andere uit diplo- strijden meededen.
mazwemmen, reactiverend zwemmen en swim-jogging. Het zwemDeze negende parade van enorme
men voor de diploma's A en B is Truckwagens kende een deelnevoor kinderen vanaf 5/6 jaar en mersveld van maar liefst achthonwordt tweemaal in de week gehou- derd wagens, die volgens de organiden, op maandag en donderdag tus- satie volgend jaar, bij de tiende versen 16.00 en 18.00 uur. De lestijd be- sie zeker opnieuw acte de presence
draagt 40 minuten. Inlichtingen zullen geven.
hierover kan men verkrijgen onder
De plannen zijn dan groots en op
telefoonnummer 16511.
Reactiverend zwemmen is voor het misschien dan nieuwe circuit
personen van 20 jaar en ouder. Het hopen de truckers elkaar weer te
bestaat uit een half uurtje lichte treffen. De automonsters toonden
gym- en yoga-oefeningen, gevolgd dit weekend hun kwaliteiten in sneldoor een halfuur ontspannen z wem- heidsraces waarvan de nationale gemen met begeleiding. Voorlopig is wonnen werd door Willem Burger.
dit gepland op de woensdagavonden De internationale race om de Jakobs
van 19.00 tot 20.00 uur. Inlichtingen: Trofee ging na een boeiend gevecht
naar de Zweed Curt Goransson. Op
17599.
Swim-jogging is een moderne het korte circuit voor de hoofdtribunaam voor trimzwemmen. Deze ac- ne lieten de chauffers van deze reutiviteit is eveneens voor personen zen enorm spectaculair werk zien.
van 20 jaar en ouder, voor mensen
die een of twee keer per week geVerder viel er een groot scala aan
woon een paar baantjes willen trek- evenementen te zien. Zo was het vaken. Geen vrijzwemmen, maar wel ten laden, slalomrijden en ringsteongecompliceerd en zonder pro- ken zeker de moeite waard om te
gramma, lekker ontspannen en net aanschouwen. Voorts liet voor de
zoveel of net zo weinig als men wil. hoofdtribune de Franse motorfietsDe Zeeschuimers geven een extra stuntman Richard Almet fantasservice door de gezwommen baan- tisch stuntwerk zien en werd tevens
tjes op een persoonlijke kaart te re- de mooiste truck uit het hele gezelgistreren. Bij een bepaalde afstand schap gekozen.
ontvangt men zelfs een KNZB-meIn het rennerskwartier verdrondaille. Inlichtingen: 15155.

Zeeschuimers binnenkort
terug in 'eigen' zwembad
ZANDVOORT - De Zeeschuimers kunnen binnenkort weer
terecht in het eigen vertrouwde zwembad, de voormalige
Duinpan, die nu tot het Vendqradopark behoort. De vereniging heeft daarom een aantal
activiteiten die vroeger door de
Duinpan werd georganiseerd,
nu zelf opgepakt.
Uiteraard met deskundige, bevoegde leiding en bovendien met enthousiasme. Met het Vendoradobe-

Matige
visvangst
ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdag bonden veertien vissers van de Zeevisvereniging
Zandvoort met elkaar de strijd
aan in de competitie van het
strandvissen. Deze keer was de
lokatie zuiderstrand gekozen,
maar ook hier lieten de vissen
het totaal afweten.
Herman Hogkamer, na enige weken afwezig, was weer terug maar de
gevreesde visser werd door de gebroeders Bluys in de tang genomen.
Na drie uur vissen, met bar slechte vangsten kwam Henk Bluys als
eerste uit de bus met één paling van
600 gram. Tweede werd Herman
Hogkamer met de vangst van een
bot en goede derde werd Gerard
Bluys die eveneens een bot uit het
Noordzee water haalde. Dat was alle
vangst van veertien man met 28 hengels.
Een zeer schamele vangst doch de
Pret was er niet minder om en nu al
wordt uitgekeken naar de volgende
viswedstrijd op 24 juni aanstaande
'naar dan weer vanaf het Noorderstrand.

Foto Bram Stijnen.

Tum Tum, 21.45 uur REA-Bad Zuid,
22.30 uur Nihot vet.-Rabbel Boys.
Vrijdag
18.45 uur HB Beveiliging-York
Optiek, 19.30 uur Jaap Bloem SportScandals, 20.15 uur DVS-Radio Stiphout, 21.00 uur Warmteservice-Aurora'75, 21.45 uur Café Neuf-Casino
Zandvoort, 22.30 uur Play In- Zandvoort Centrum, 23.15 uur Pim Janssen Olds-Imex.
Maandag
18.45 uur Weber's-Imex vet., 19.30
uur Nihot vet.-Bluys, 20.15 uur 't Hemeltje-Jaap Bloem Sport, 21.00 uur
Bukowski-Reprox, 21.45 uur Kuipers B.-Textlite, 22.30 uur Pim Janssen-Zandvoort-Centrum, 23.15 uur
St. Tropez-Warmteservice.
Dinsdag
18.45 uur Stratus-Luiten BV, 19.30
uur HB Beveiliging-Aurora'75, 20.15
uur Reproproof-Lippies Boys, 21.00
uur Studio aan Zee-Big Mouse, 21.45
uur Jaap Bloem Classics-Pim Janssen Olds, 22.30 uur St. Tropez-Klikspaan, 23.15 uur Zandvoort Centrum-Scandals.
Woensdag
18.45 uur Snackbar Henri-DVS,
19.30 uur Café Neuf-Bad Zuid/ZVN,
20.15 uur Cor Smit-Raco, 21.00 uur
Play-In-'t Hemeltje, 21.45 uur Trefpunt 8-REA, 22.30 uur Pim JanssenBukowski.

eerste klasse door tegen Heerenduinen het kampioenschap te pakken.
Zandvoort 2 was dit seizoen een ijzersterk team onder aanvoering van
speler/coach Hans Schmidt. Samen
met Sven Groeneveld en de dames
Darlene Kahn en Katja Nelis was dit
team duidelijk de sterkste en verdiende het kampioenschap volkomen. De 8-0 overwinning van Zandvoort 2 houdt in dat Heerenduinen
moet degraderen.

Uitslag na berekening handicap: 1.
Piet Saarberg 129.28, 2. Smith/Gatton (Gbr.) 133.47, 3. Veeloo/Spijker
138.47, 4. Jeroen en Sjoerd Hoekstra
139.87, 5. Visser/Allesi 141.99.

Top
bij Casino-ZVM
ZANDVOORT - Voor de eerste
keer in haar geschiedenis is handbalvereniging
Casino-Zandvoortmeeuwen door het Nederlands
Handbal Verbond aangewezen als
organisator van de Nederlandse
Kampioenschappen veldhandbal
voor B-junioren. Een en ander vindt
plaats op zondag 18 juni op de verharde velden van de vereniging op
het binnencircuit.
De teams bepalen onderling wie
zich kampioen van Nederland mag
noemen. En denk nu niet dat het
maar B junioren jeugd is van 15 t/m
17 jaar, deze handballers (sters) spelen echt top handbal.
Het clubhuis van ZVM is open
vanaf 10.00 uur, terwijl de eerste
wedstrijd wordt gespeeld om 11.00
uur. De kampioensstrijd eindigt om
16.00 uur. De toegang is uiteraard
gratis.

TC Zandvoort 3 had enige weken
geleden nog uitzicht op de titel maar
door een paar grote nederlagen is dit
team aardig in de problemen geraakt en moet alle zeilen bijzetten
om niet te degraderen. Tegen het
misschien nog van belang. Daardoor laatst geplaatste Joy Mozaïek kwam
zijn de punten erg belangrijk en Zandvoort er niet aan te pas en door
Zandvoort haalde goed uit in de de 1-7 nederlaag moet er zondag gestrijd tegen het toch wel zwakke wonnen worden van Oranje TC om
Dekker Tennis. Roger Warmenho- degradatie te voorkomen.
ven had het in de eerste set nog wel
moeilijk maar won toch in de tiebreak en stelde vervolgens in de
tweede set orde op zaken. Het eerste
punt was binnen en de volgende zeven punten bleken een kwestie van
tijd. Edwin Vissers was veel te sterk
gezien de 6-4 en 6-3 zege maar de
dames hadden nog minder moeite
met hun tegenstandsters. Hellas ter
ZANDVOORT/TEXEL - De heeft de Prindle Associatie Neder Riet boekte een 6-0 en 6-0 overwin- Zandvoorters Leon Keur en land in samenwerking met het Coning en Esmir Hoogendoorn deed Sander Schuurman op de mité Ronde om Texel en de Kustzeildaar niet veel voor onder, 6-0, 6-1. Prindle 18 behaalden een 3de vereniging Westerslag dit evenement op 5, 6 en 7 juni gehouden. Op
Ook de dubbels leverden geen en- plaats tijdens de Europese dezelfde plaats van het „rondje
Prindle Texel" op 10 juni. De buitenlanders
kel probleem op. Warmenhoven- Kampioenschappen
Vissers zorgden met 6-4 en 6-3 voor voor de kust van Texel. Een konden dan in het week-end van 3 en
het vijfde Zandvoortse punt en Ter zeer goed resultaat, gezien de 4 juni naar Texel rijden om het kamRiet/Hoogendoorn kenden even- twee ijzersterke teams die vóór pioenschap van bovengenoemde daeens geen pardon, 7-5, 6-2. Het ge- hen eindigden. Gerard Loos uit gen mee te kunnen zeilen.
mengde dubbelspel Hoogendoorn- Zandvoort werd tweede in de
Zondag 4 juni zag het weer er ech/Vissers gaf ook niets weg (6-4, 6-0) 18.2 klasse met zijn fokkemaat
en Ter Riet-Warmenhoven lieten er Frank Putters uit Hellevoet- ter somber uit voor de zeilers: storm
eveneens geen twijfel over bestaan sluis. Zij moesten hun eerste en regen en zeer hoge golven. Elke
dag waren er 3 wedstrijden gepland.
wie de sterkste was, 6-2 en 6-3.
plaats afstaan aan de Gebroe- Maandagmorgen
om 10 uur gingen
ders Sach uit Duitsland.
de zeilers het water op, hoge golven
Kampioen
Om een grote concentratie buiten- en windkracht 5'/:-6 Bft. Twee wedHet tweede team van Zandvoort landers aan de start te krijgen bij het strijden konden gevaren worden.
gaat het volgend jaar proberen in de Europese Prindle Kampioenschap Dinsdag zag het weer en de golven er
een stuk beter uit, doch na l wedstrijd gezeild te hebben moesten de
andere twee afgelast worden wegens
opkomend onweer.
Toch totaal 6 wedstrijden gezeild,
betekende voor de zeilers dat zij hun
slechtst gevaren wedstrijd af kónden trekken voor het eindresultaat.
De algehele wedstrijdleiding was
in handen van Edwin Lodder, wedstrijdcommissaris van de Prindle
Associatie en dé belangrijke man
van het Ronde Texel Comité en op
het water had de Zandvoorter Rob
van den Boogaard de leiding.

Zeilers in voorhoede bij
Europees kampioenschap

Enorme belangstelling voor Truckstarfestival

Dat het een echt Europees kampioenschap werd, bleek uit de 24 ingeschreven
buitenlandse
teams
(Duitsland-Engeland en Zwitserland) van de totaal 90 ingeschreven
Prindle's, verdeeld over 5 klassen:
Prindle 15 (éénmans) en de tweemans Prindle 16-18-18.2-19, waarvan
de Prindle 18.2 de grootste klasse
was (37 ingeschreven boten)

Uitslag

• Het stuntwerk van de Fransman Richard Almet trok net zo veel aandacht als de vrachtwagenraces.
Foto Bram Stijnen

gen veel belangstellenden zich om en zoals het gehele weekend verliep
de giganten van de weg en bekeken dat vlekkeloos. DG Nederlandse
de prachtig opgepoetste trucks met Truckstar organisatie kan ook dit
argusogen. De old-timers lieten zich jaar weer terugzien op een geslaagd
eveneens bewonderen en er was een evenement op de Zandvoortse race
truckersmarkt met infostands. Op piste.
En behoudens de veertigduizend
zaterdagavond volgde nog een schitterende feestavond in de grote tent meelevende toeschouwers op het

circuit kon na afloop de stoet truckers door talloze anderen bevvonderd worden. De reuzen plaatsten
zich tijdens de afvoer van het verkeer richting Haarlem in de file om
elkaar, met een claxonsignaal, te
groeten en tot ziens, tot volgend jaar
te wensen.

De eindresultaten waren als volgt;
Prindle 15: 1. J. Ros - Zaandam; 2. E.
v.d. Horst - Rotterdam. Prindle 16: 1.
Echtpaar Troost - Nieuwerkerk a/d
IJssel; 2. Gebr. Laarhoven - Uitgeest;
3. R. Vos-W. Voois - Den Haag.
Prindle 18: 1. P. Spijker, K. Spijker Beverwijk; 2. R. Duyn-K. Snijders Beverwijk; 3. L. Keur, S. Schuurman
• Zandvoort. Prindle 18.2: 1. Gebr.
Sach - Duitsland; 2. G. Loos, F. Putters - Zandvoort; 3. Echtpaar v.d.
Schuit-Heerenveen. Prindle 19: l.P.
Vink, C. Krijthe - Hoek v. Holland; 2.
W. Mansom, I. Bonnet - Amsterdam;
3. J. v.d. Plas, A. J. Klein Haneveld Katwijk.
De Prindle Associatie Nederland
kan terugzien op een zeer geslaagd
evenement, hetgeen geheel te danken is aan de medewerking en de
perfecte organisatie zowel op het
land als op het water van het Ronde
Texel Comité en de Kustzeilverenis;in? Westerslae.
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CHRIS HARDENDOOD

VERHUIZEN?
Van Stolbergweg 1 Zandvoort - Tel 17093

Groot assortiment

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

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

geraniums hang en staand
Oostenrijkse hang-geramums

telefoon: 023-385478

Het adres voor:
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantenarrangementen.

STEENGRILL RESTAURANT

„De Vuurboet";

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

Div Bloembakken Roodsteen - Plastic en
Grieks Aardewerk

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

DE WIT VERHUIZINGEN

Tumaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

ook biologisch
tegen ongedierte

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

VBMJIZRS

29,50

WeekmediaormicroMe,
ÏNGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON 023 261230
TELEFAX 0?3 274785

-

WEBER'S

iedereen leest de krant altijd en overal

Bij He SPAR,
Celsiusstraat 192,
heeft u aan één
betaalcheque genoeg

Alles zoveel u wilt!!
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616

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

Gaarne reserveren.
Dagelijks
geopend van

17 00 uur

Dinsdag en
woensdag gesloten

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

Sctioonrnaaköedrijf-glazenwasseiïj
Specialiteit

SCHOONMAAK
REPARATIE
VERKOOP

LUXAFLEX
ROLGORDIJNEN
VERT. LAMELLEN

Verhuur sproei extractie Tapijtreinigers
Bel voor info 14764-14090

Nu bij aankoop van een
Pérèle B.H. een bijpassend

SLIPJE KADO!
Aanbieding geldig t/m 1 juli

KROON MODE
Haltestraat 55
Zandvoort

Kunt u uw auto
$^*£te SPAR heeft
ruim parkeergelegenheid

VADERDAG
I.T.T./WoldLa video-recorder
type 3719 HQ
Een compacte en slanke vorm, handig grote
bediemngstoetsen, een duidelrjke display en
veel automatische functies maken deze laag
geprijsde video-recorder tot 'n topper

£g3Jgpy®/
«ïp

ITT

999:

Prijs per week f 10,-

Fanasonic kleurentelevisie type 2178
Een van de meest verkochte Panasonic KT Vs
met 30 voorkeuze-zenders, teletekst,
geinakkeujkbedienbaar middels de afstandsbedienmg en de ingebouwde versterker van
2 x 10 watt zorgt voor 'n fantastische
geluidsweergave

Prijs per week f. 13,-

GEVRAAGD
KOPLOPERS
M/V
(VOOR EEN UURTJE PER WEEK)

BEGIN JE LOOPBAAN
MET DE BESTE BIJBAAN
Een week heeft zo z'n vaste ritme, met
leuke en minder leuke dingen. Huiswerk
maken, kamer opruimen, boodschappen
doen. Maar ook naar de sportclub en de
disco. En dat kost vaak een lieve duit. Maar
voor de actieven is er nu een baantje dat
geld oplevert! Slechts éénmaal per week
kranten bezorgen. Op dinsdag, op woensdag of op donderdag, meestal huis-aanhuis. Leuk werk. In een uurtje gedaan. En
een prima bijverdienste. Er zijn nu een paar
wijken vrij. Dus snel opgeven, want laat
niemand je voor zijn.

TPïiilips shaver type HS 540
3 kops scheerapparaat voor snel
en diep scheren Let op' De prys is
lajer dan laag HTJ SLECHTS

ïfflVW&p HEPARJITIÉ
r
RADIO - TELEVISIE - HI-FI-STEREO
HUISHOUDELIJKE APPARATEN

- Je moet absoluut op tijd kunnen komen
- De kranten correct bij de juiste adressen
bezorgen en tenminste 15 jaar oud zijn.

PERSCOMBINATIE.
Perscombinatie is uitgeefster van dne grote kwaliteitskranten en een aantal weekbladen.
In de bezorging van de bladen \\-il Perscombinatie koploper zijn,
Stipte en correcte bezorging staat voorop. En daarbij hoort
een prima beloning.

met de bevestiging van de aanmelding.
Geef duidelijk je naam, leeftijd en vanaf
wanneer je kunt gaan bezorgen aan. De
bon kan zonder postzegel verstuurd worden. Behandeling in volgorde van binnenkomst.
Prettige vakantie alvast.

BEZORGERSBON

VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE

+ GRATIS VERRASSING
Daar ga ik werk van maken.
Dit jaar kies ik voor een leuke vakantie met een
prima bijverdienste en veel vrije
tijd.
W W il

WAT VERWACHT JE VAN ONS

PHILIPS

jradïo
stiphout
'i^m:^(m^f:^^:-:i^f^^-,:\-' . . ' • • • •

WAT VERWACHTEN WE VAN JE

Uiteraard een prompte reactie en een prima
beloning. Je wordt in ieder geval genoteerd, en ontvangt een bevestiging van de
aanmelding. Zodra er een wijk vrij is,
kloppen we bij je aan. Je krijgt dan de
instructies en beginnen maar. Zorg dat je
hoog op de lijst genoteerd staat, zodat je
eerder in aanmerking komt.

GRATIS VERRASSING
Je eerste verdienste is er al: een fraaie verrassing. Die krijg je direct thuisgestuurd,

Mijn naam
Adres
Postcode
Plaats
Leeftijd
M/V
Telefoon
Beschikbaar vanaf
Ik ontvang een bevestiging van de aanmelding en
een fraaie verrassing.
De bon - in een open envelop inzenden naar Week media
i
Service,
\
Antwoordnummer 10051,
A0\
1000 PA Amsterdam.
(Geen postzegel nodig.)

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

All weather' rijtraining
Via de KNAC kunt u van 15 tot en met 31 september een
[speciaal samengestelde 'all weather' rijtraining volgen. Dit is
(een anti-slipcursus waardoor u tijdens zware regenval met een
Ivertrouwder gevoel achter het stuur zit.

:

Uit Europese verkeersstatistieken is
gebleken dat 's zomers meer slippartijen voorkomen dan
's winters. Door de
wisselende verkeersomstandigheden
kan het wegdek in
een mum van tijd in
een
verraderlijke
glijbaan veranderen.
Vooral in de zomermaanden kunt u
hierdoor overvallen
worden. Een plotselinge
onweersbui
heeft menig automobilist voor verrassingen doen staan.
De KNAC houdt
sinds 1960 anti-slip
en
rijvaardigheidstrainingen op oeienbanen waarvan het wegdek varieert van kurkdroog tot spekglad. Voor de
zomermaanden staat op de oefenbanen in Drachten, Ypenburg en Deelen
de regenr ij training gepland.
De cursus duurt een dag en u oefent dan in uw eigen auto. Er is ook een
theoretisch gedeelte. De kosten bedragen ƒ 145 per persoon.
Voor boekingen kunt u contact opnemen met Joke Pool van het centraal
boekingskantoor in Leidschendam: 070-900611.

Vooral in populaire vakantielanden wordt in de
drukke
zomermaanden streng ge- moet een waarborgsom
let op de naleving betalen. Denk dus niet
van verkeersregels. dat u in het buitenland

paald die wordt verrekend wordt met de
waarborgsom. Meestal
is de boete gelijk aan de
waarborgsom. In België geldt een andere regel: gelijk betalen.
Als u dat weigert,
Wie een ernstige uw gang kunt gaan. Na- loopt u een goede kans
overtreding maakt en derhand wordt door de dat uw auto in beslag
daarop betrapt wordt, rechter de boete be- wordt genomen.

Let op
de regels

Alfa Sport Wagon krijgt
evertijd van drie weken

Als decorateur van grote
mode- en warenhuizen creëerde Marinus van Stigt uit Halfweg etalage-attributen, maquettes, stands en decoraties
van de meest uiteenlopende
materialen. Hij was genoodzaakt oplossingen te zoeken
voor ingewikkelde constructies en ontpopte zich op die
momenten tot
uitvinder.
Sinds de 60-jarige Van Stigt
met vervroegd pensioen is gegaan, blijven het schetsen van
ontwerpen, schilderen, houtbewerken én uitvinden zijn
grote passie.
Op het zolderkamertje worden
de creatieve ideeën uitgebroed. Als
hij een nieuwe vinding heeft, krijgt
hij nu zelf de eer en niet het bedrijf
waarvoor hij werkt. In een nationale uitvinderswedstrijd won hij in
februari de tweede prijs. Het merendeel van zijn prestaties blijft
echter voor het grote publiek nog
onopgemerkt. „Ik heb altijd geknutseld. Mijn vak was andermans
hobby. Nu heb ik nog zoveel hobby's, dat ik soms niet weet waaraan
ik moet beginnen. Als ik alles doe
wat ik wil doen, moet ik minstens
honderd worden", vertelt Van
Stigt.
Op het bureau liggen allerlei
schetsen van het cijfer vijf. In de
woonkamer aan de Haarlemmermeerstraat vijf staat een groot grenen wandmeubel, door hem zelf gefabriceerd. Aan de muur hangen
schilderijen, kostbaar zo te zien,
een beetje Dali-achtig. Ze zijn ondertekend met M. van Stigt. Hij
noemt zich even een rashobbyïst,
maar blijkt dus ook een zeer verdienstelijk kunstschilder. Kunstenaars verkopen hun werk, of: dat
zouden ze wel eens willen. Van
Stigt niet. En een expositie? „Nee,
daar ben ik de persoon niet naar. Ik
schilder niet voor het geld of zo. Ik
vind mijn schilderijen mooi, ben er
trots op. Maar ik kan er geen afstand van doen. Ook niet, bijvoorbeeld, van al die potten die ik heb
gemaakt tijdens een pottenbakcursus. Die heb ik allemaal nog. De
enige manier om ze kwijt te raken
is ze stuk te gooien."

Ritssluiting

Goed nieuws voor
Alfa-liefhebbers die
een stationscar willen rijden, want de
levertijd van 33
Sport Wagon is teruggebracht tot drie
weken.
Het ontwerp van de Italiaanse
grootmeester Pininfarina is al sinds
najaar '88 op de Nederlandse markt
verkrijgbaar. Stilistisch kan ook dit
keer weer gesproken worden van
een harmonieus geheel, terwijl technisch de prestaties en goede rij-ei-

Ander nummer Autolok

genschappen van de
'normale' 33 worden
uitgedragen door deze
praktische stationwagen.
De Sport Wagon 1.3 S
is dan ook een ideale
vrijetijdswagen met een
dynamisch
karakter.
De viercilinder boxermotor levert een maximaal vermogen van 86 pk waardoor een top van
dik 170 km/uur mogelijk is. Waar
het natuurlijk om draait is die vijfde
deur en de neerklapbare achterbank.
Hierdoor komt er een ruimte vrij
met een lengte van 1.61 meter. De
grote achterklep maakt het uit- en
inladen een stuk gemakkelijker. Het
nuttig laadvermogen bedraagt 355
kilo en. aan de trekhaak mag een
gewicht van duizend kilo hangen.

„Ik heb altijd het idee gehad 'wat
iemand anders kan, kan ik ook'. Of
het nou van ijzer of van hout gemaakt is. Als je maar wilt leren. Er
was een cursus batikken, nou dan
ga ik batikken. Ik ben altijd bezig
met van alles te maken, en als het
klaar is... ja, dat is dan leuk. Ik ben
zeer blij met mijn vrije tijd. Ik ben
nu van plan een gestyleerd landschap op mijn garagedeur te schilderen. Bij mijn vorige huis in de
Polanenkade had ik ook een landschap gemaakt. Een 'avond- en een
daglandschap met een ritssluiting
er doorheen. Jammer dat ik dat
niet kon meenemen, de huidige bewoners hebben het overgeschilderd."
Van de 185 deelnemers aan de

De pioenroos is een echt
seizoenbloem. Wie haar in
huis wil halen, moet snel zijn
want in juli is ze weer uit de
bloemenwinkels verdwenen.
De grote volle bloem is roze,
rood of wit en vooral herkenbaar aan haar heerlijke geur.
De ook wel Paenonia genoemde
pioenroos hoort van oorsprong
thuis in Zuid-Europa en is een vaste plant. In feite komt de pioen al
eeuwenlang voor in boerentuinen.
In oude geschriften wordt de
bloem al beschreven als plant in
Middeleeuwse klooster- en kasteeltuinen. In Nederland is de pioenroos ook te koop maar dan vooral
als 'losse' bloem.
Ze zijn goed te combineren met
andere bloemen zoals gipskruid of
riddersporen. Indien ze goed behandeld worden hebben de rozen
een lang 'vaasleven'. Vooral als ze
goed schuin aangesneden in een
schone vaas met schoon water en
snijbloemvoedsel geplaatst worden. Let wel bij de aankoop dat de
pioen goed op kleur is.
En vergeet niet dat het een dorstige bloem is.

Vanaf deze maand is in de meeste
filialen van Albert Heijn mosterd
te koop waarvan een deel van de
opbrengst naar de Zeehondencrèche in Pieterburen gaat. De Franse
Mosterd is verpakt in een witte
mok met daarop een zeehondje afgebeeld. Per mok (a ƒ 2,79) staat
het winkelbedrijf 50 cent af aan
het opvangcentrum voor zieke
zeehonden van Lenie 't Hart.

Marinus van Stigt in zijn 'uitvindershok': „Ik ben gek van gereedschappen."

Folo: Lutik Gosewehr

Uitvinden in zolderkamertje
landelijke
uitvinders-wedstrijd,
uitgeschreven door de gereedschappen-fabrikant David en het
maandblad Doe-het-zelf, eindigde
Van Stigt als tweede met zijn bankschroef-hulpstuk. „Ik moet wel eens
ronde .buizen of stokken in een
bankschroef klemmen. Maar met
die ijzeren bankschroef met die
grove bekkens beschadig je het materiaal als je het er indraait. Ik gebruikte dan lappen, maar dat is ook
maar een lapmiddel. Toen ben ik
gaan denken en heb dit bankschroef-hulpstuk gemaakt." Zijn
vinding is een soort wasknijper
met twee holle klemmen die in een
(kleine) bankschroef vastgezet kan
worden. Zonder beschadiging kunnen dan dunne en dikke ronde staven bewerkt worden.
„Ik heb reacties gekregen van anderè fabrikanten die het wel op de
markt wilde brengen, maar het eerste jaar mag alleen David-gereedschappen er iets mee doen. Mischien dat ze het op de lange baan
hebben geschoven, want ze hebben
tot nu toe nog geen sjoege gegeven.
Maar als ze het op de markt brengen krijg ik daar royalties van."

Dagen prakkezeren
„Ik ben gek van gereedschappen,
ik barst er ook van. Er bestaat een
heleboel, maar wat me intrigeert, is
een ding te maken dat nog niet bestaat. Als er dan een aanleiding
voor is, ga ik er voor zitten. Je kunt
dan echt dagen lang prakkezeren
en schetsen maken. Ik ben er niet
zakelijk genoeg voor om iets te ver-

Snel bruin bakken in de zon
doet de huid niet altijd goed
Als de zon weer schijnt..., we hoeven u er niets van te vertellen.
Behalve de mensen dié altijd mopperen (of het nu te koud is of
toch net iets te heet), wordt iedereen blij als een weerman een
goede zomer aankondigt. De temperatuur stijgt, de stranden
lopen vol, de achtertuin wordt zinvol benut en kledingstukken
gaan uit. De gloeiende zon is prettig en is nodig voor het
lichaam, maar er kleven ook bezwaren aan teveel zonlicht.

Zonlicht is goed. Het brengt
vitamine D in de huid en het houdt
In het artikel over de knalgele aude botten gezond. Maar koste wat
tolok die de snelle autodiefstal moet
De Sport Wagon wordt met een het kost bruin worden, is een ijdel
voorkomen, is enkele weken geleden
zeer complete uitrusting geleverd. trekje van velen.
een klein foutje geslopen.
Het apparaat dat zowel handrem Denk daarbij onder meer aan cenals versnellingspook muurvast zet, trale deurvergrendeling, electrische
Vakantiebestemmingen worden
v.-ordt op de markt gebracht door de ramen, getint glas en een verstelbaar er soms speciaal voor uitgekozen.
firma BBB Advies- en Installatiebu- stuurwiel. De prijs van dit alles, dat Bruin bakken luidt het credo, om er
reau in Purmerend.
dus in drie weken voor uw deur die zomer weer aangenaam bloot bij
Het telefoonnummer daarvan staat, bedraagt iets meer dan 28.000 te lopen. De ultra-violette straling
kan de huid echter doen rimpelen.
moet zijn 02990-34548.
gulden.

Geurende
pioenroos
enkele weken
in de winkel

Mosterd voor zeehonden

kopen, ik weet de weg niet. Maar
zo'n prijs winnen, vind ik wel leuk.
Dan merk je dat er wel markt is
voor uitvindingen."
Voor Veronica's Ideeënbus heeft
hij een nieuwe vinding ingestuurd.
Wat dat is, wil hij nog niet kwijt. De
ideeën ontstaan als hij zich tijdens
het werken realiseert dat een gebruiksvoorwerp nog niet bestaat.
Achteraf lijkt het dan logisch en
simpel. Of hij maakt voor zichzelf
sommige handelingen gemakkelijker; zo kwam de figuurzaagmachine bijvoorbeeld tot stand.

je, tijdens het werk. Als je werknemer bent, ben je je vindingen kwijt,
die zijn dan van het bedrijf. Dan ga
je maar weer gewoon door. Op het
werk krijg je weinig waardering. Ze
hebben geen idee hoeveel werk je
aan sommige projecten hebt. Je zat
mooie dingen te maken, maar ze
zagen je meer als huisschilder. De
chef strijkt altijd met de eer, want
ik mocht zelf niet eens op het
hoofdkantoor komen om een
nieuw ontwerp te tonen."

Ellips

Van Stigt laat foto's zien van een
opvallende stand voor een beurs.
Hij had een zes levensgrote muzikanten met instrumenten uit piepschuim ontworpen en gestalte gegeven. „Ze zien zoiets als fabricage.
In onze business schep je als een
kunstenaar. Je doet hetzelfde met
het enige verschil dat je het in opdracht doet en binnen je werktijd."

Nu is hij in de weer met een handzaam voorwerp waarmee je ellipsen
kan tekenen, een soort passer voor
de ellipsvorm. Die vorm had hij
vaak nodig, voor het logo van C&A.
Enthousiast legt hij uit: „Volgens
meetkundige boekjes wordt een ellipsvorm met behulp van lijnen getrokken. Dan moet je allerlei punten met elkaar verbinden, het resultaat is dan niet strak. Ik doe het
altijd met drie spelden en een touwtje, maar dat is zo'n gedoe. Dus ik
dacht, ik moet een apparaatje bedenken waarmee je ieder gewenste
ellips kan tekenen." De proefmoderllen zien er overtuigend uit.
„Met Pasen moest ik eens etalage-materiaal maken, iets met eieren dus. Maar om steeds weer
mooie eieren te tekenen, vond ik
niet zo praktisch. Toen ontdekte ik
dat een ei-vorm uit twee cirkels bestaat en twee lijnen van een derde
cirkel. De maten zijn precies uit te
rekenen. Dat soort dingen ontdek

Al heeft de winterschilder inmiddels de huizen verlaten,
een zomerschilder kan een woning ook verfraaien en beschermen. Of de thuisschilder,
die nu de vrije tijd krijgt om
zelf de kwast ter hand te nemen en het huis bij te kleuren.

Voordat een kleur
wordt gekozen is het
goed te realiseren dat
kleur invloed heeft op
het hout. Zonnewarmte wordt door lichte
kleuren afgeweerd en
In extreme gevallen kan teveel
door donkere kleuren opgenomen.
zonlicht huidkanker veroorzaken.
Door deze natuurwet kan de temperatuur op bijvoorbeeld zwart geverfDe gevoeligheid van de huid is bij de kozijnen oplopen tot tachtig graiedereen verschillend. Mensen met
den Celsius, terwijl wit schilderwerk
een witte huid ondervinden meestal dan slechts dertig graden wordt.
eerder schade. De huidcellen
Door een hoge temperatuur kan het
worden voortdurend vervangen en
hout uitzetten wat scheuren kan verbij teveel stralen van de zon of
oorzaken en ramen die niet meer
zonnebank kunnen de verdedigings- open kunnen. Voor sommige pleken herstelsystemen het laten
ken is het daarom raadzaam lichte
afweten. De delende cellen geven
(en vrolijke) kleuren te gebruiken.
die beschadiging door aan de
dochtercellen.
Hoewel huidkanker de minst
gevaarlijke vorm van kanker is (95
procent kan goed worden genezen)
is het verstandig er rekening mee te
houden.

Kunstenaar

Van Stigt pakt een map uit een
kast waarin beslist nog meer ideeen en kunstwerkjes komen te
staan. De hobbyist toont diverse alfabetten, waarmee hij in de grafische wereld geen-gek figuur zou
slaan. De letters zijn secuur uitgewerkt en bezitten een logica. Ze zullen echter in de kast op het zolderkamertje blijven liggen. Van Stigt:
„Ik vind het leuk zoiets te ontwerpen. Als het af is, ben ik er trots op.
Maar ik weet vervolgens niet aan
wie je zoiets kan verkopen. Daarvoor heb ik nooit de wegen geweten."
PERDINAND RUSCH

De zonnestralen brengen allerlei
schoonheidsfouten aan het licht:
verschoten kleuren, afbladderende
dakgoten, kalende kozijnen en weilicht rottend beton. De buitengevels
kunnen worden onderhouden met
een laag verf. Dat bespaart meestal
op de lange termijn geld. Bij het opknappen van de schroten aan de gevel, moet men oppassen dat de verf niet
leidt tot blaarvorming
of zelfs houtrot. Dit
kan veroorzaakt worden door condensatie
dat soms achter het
hout aanwezig is.
Ook metalen onderdelen van een
huis, balkonhekjes en garagedeuren, hebben te lijden van het natte
klimaat. Een verflaag kan hier beschermen tegen corrosie.
Het is aan te raden slijtage en aantasting voortijdig tegen te gaan. Om
te voorkomen dat men na een aantal
jaren opeens voor kostbare verrassingen komt te staan, kan een onderhoudsplan vruchten afwerpen.

Thuis
schilderen
in de zomer

Steenoven-pizza's
Aan de uitgebreide keuze van pizza's is een nieuwe variant toegevoegd: de steenhoven-pizza. Een
diepvriespizza die voorgebakken
is in een speciale steenoven.
Bij de meeste tot dusver verkrijgbare diepvriespizza's wordt eerst
de bodem voorgebakken, daarna
komt het beleg erop en aldus
wordt het gehaal verpakt en diepgevroren. Bij de steenoven-pizza
wordt de pizza in zijn geheel (bodem + ingrediënten) in een originele steenoven bij een temperatuur van 400 graden gebakken
Hierdoor worden de ingrediënten
dichtgeschroeid. Thuis hoeven ze
dan alleen maar te worden afgebakken. Er zijn 5 soorten steenoven-pizza's die vanaf ƒ 5,- onder
het merk Wagner verkrijgbaar
zijn.

Gids over camera's
Het kopen van een foto- of videocamera is geen eenvoudige klus.
In een goed gesorteerde winkel is
de verscheidenheid aan dergelijke
apparatuur enorm groot.
Uitgeverij Welke heeft een gids op
de markt gebracht vol met nuttige
tips en adviezen die met aanschaf
en gebruik van foto- of videocamera te maken hebben. Uitgebreide
produktie-overzichten geven een
goede indicatie wat de mogelijkheden en prijzen zijn van de diverse
types. De gids is verkrijgbaar in de
tijdschriftenwinkel en kost ƒ 4,95.

Deze ATV-pagina verschijnt wekelijks in alle redactionele edities
van Weekmedia en heeft daarmee een oplage van zo'n half miljoen exemplaren.
De redactie staat open voor uw
recepten, tips voor uitstapjes in
de buurt en dergelijke. Mocht u
iemand kennen die er een interessante hobby of verzameling op na
houdt, dan horen wij dat ook
graag. Ons adres staat bovenaan
deze ATV-pagina.

Spoorwegmuseum

Olie
Bruin worden is een
beschermende maatregel van de
huid. Een gebruinde huid betekent
in feite datje al teveel ultra-violette
straling hebt gekregen.
Zonnebrandolie beschermt wel,
maar niet als je dan ook meteen tien
keer zo lang in de zon gaat liggen.
Op de lange termijn kan dat kwalijk
zijn. Hoofd en handen zijn het
meest kwetsbaar omdat deze het
gehele jaar aan het zonlicht
blootstaan.
Bescherming opbouwen voor de
rest van de vakantie door in het
begin van het seizoen snel even
bruin te worden, is geen goede
manier. In Australië komt
huidkanker veel voor. De
emigranten zijn daar gewend aan de
zon en de huid verbrandt weliswaar
niet meteen, maar men krijgt op de
lange termijn toch last van de te
grote hoeveelheid opgelopen
zonnestralen.
In de zonnige vakantielanden
kijken de plaatselijke bewoners
altijd verbaasd naar de witte
mensen die overdag tussen elf en
drie uur op het strand gaan liggen.
Italianen, Spanjaarden en
Portugezen zijn verstandiger en
houden hun siësta in de schaduw.
Zij weten dat de zee ook na de.
heetste uren van de dag de zelfde
aangename temperatuur heeft.

Het volledig vernieuwde spoorwegmuseum in
Utrecht is vorige
week
heropend.
In een verdubbeld oppervlak is het
gehele jaar
door een presentatie
te
zien van '150
jaar spoorwegen in Nederland'.
Het
vroegere Maliebaanstation heeft een
ware metamorfose ondergaan.

hogesnelheidstrein. Wassen
beelden vertellen het verhaal
van de mens in
en achter de
trein: reizigers
gekleed volgens
de mode van
vroeger en nu
en hardwerkende personeelsleden. Op het
nieuwe buitenterrein is een
'spoorpark' aangelcgd.
Hierin
ligt
een tuin met
spoorwegflora
en rijdt een dieseltrein de bezoekers langs
het klassieke
seimvezen. De
seinen worden
bediend vanuit
een historisch
seinhuis.

Het museumgebouw is verbouwd en eigentijds ingericht
Het
spoorweg
en het museummuseum is geHet museum toont onder meer het spoorwegwerk van vroeger.
terrein is veropL'nd van dinsdag
FQTQ RUBEN DE HEER
dubbeld. In de
t/ni zaterdag van 10
hal van het mutot 17 uur. zonclag's
seum 'zweeft' in de lucht een film- scum toont de geschiedenis van de van II! tot 17 uur. Toegangsprijs is ƒ 7.50
zaal in de vorm van een kubus.
spoorwegen met historische voor- voor volwassenen en / •!.- voor kinderen
Door het hele gebouw loopt een werpen en modeltreinen.
t/m 12 jaar. In de schoolvakanties is het
brug, vanwaar alles opnieuw te tae- Deze staan en rijden in allerlei museum ook per trein te bereiken via NSkijken is. De inrichting van het mu- soorten en maten: van stoom- tot dagtocht 26.
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Broodbakker Simon Meijssen
vraagt voor zijn winkel Van Baerlestraat 162

leerling-verkoopsters
Werktijden 730 tot 1300 uur ma t/m vrij
700 tot 1400 uur ma t/m vrij
Soll C Meijssen tel 020 6628309 tot 11 uur s morgens
AUTORIJ
INSTRUCTEUR worden en al na 5 maanden les
geven9 Dat kan1 Pak je kans bij MICHEL Opleidingen via
onze spoedcursus Geheel mondeling en gebruikmakend van
de nieuwste lesmethodes Onze jubileum aanbieding voor de
spoedcursus is slechts ƒ 1250 Cursusaanvang 13 juni Bel nu
MICHEL voor deze speciale aanbieding Tel 020 85 30 57
17 18 juni as beroepsonenta
tieweekend in De Stade voor
meisjes die de school verla
ten en een baan zoeken Info
De Stade Joh Vermeerstr 21
1071 DK Adam 020733342

GRATIS
Wonmggids van Zandvoort
makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

NVM

MAKELAAH

Cursus Bedrijfskunde
(compact en compleet)

start weer 12'14 september a s te Zandvoort
communiceren plannen organiseren
beheersen motiveren leiderschap
7 lessen om de 14 dagen van 190021 30 uur
Vraag folder
Management Adv bur Dr Cerkestraat 76 Zandvoort
Telefoon 02507 15308

Schoonmaakbedrijf Evon B V

TV REPARATIE EN VIDEO
24 UURS SERVICE
Vrijbl prijsopgave geen voor
rijkosten Evt direct bij u thuis
gerepareerd Tel 020 962603
* EMM leden bedankt voor
uw massale ondersteuning
Auto gestolen
Wie kan ml versch omtrent behoudt Zwarteveld
VW GOLF LX 3 drs kleur ERV BLOKFLUITLERARES
donkerblauw kent KF08VS start met een nieuwe groep
Ontvreemd van park terr in
leerlingen Wie heeft zin
om samen met anderen
A dam Noord op 30 mei jl
muziek te maken9
Tel 020324757
Voor meer info tel 17628
HEDEN INBRENG van goede
ren v d veiling van begin juli
Foto Boomgaard
VEILINGGEBOUW AMSTEL
Grote Krocht 26
VEEN Frans Halslaan 33
Telefoon 13529
A veen
Tel
020 473004
Uw film op video ƒ 1,75
( s Maandags gesloten )
per minuut met gratis
achtergrondmuziek
Tuincentrum biedt zich aan
aanleg bestrating en alle
hekwerk Tevens onderhoud
Vrijblijvend prijsopgave Le
vering alle materialen Tel
Corn. Slegersstraat 2 B 023 390815/371443 na 18 uur

ÏTÏÏÏÏi

vraagt voor een object in Zandvoort

schoonmaakmedewerkers m/v l
in vast dienstverband
De werktijden zijn van 9 00 tot 11 30 uur
Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen belt u ons dan
telnr 02522 1911 (tussen 830 1700 uur)
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD VRAAGT
iemand die elke vrijdagmiddag na 1200 uur de nabezorgmg
wil doen Aanm tel 17166 Gasthuisplein 12

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt

bezorgers/sters

Autoverzekering

DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland Bel
voor gratis infoboek 020
665 7658 Inruil en fin mog

V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507 14534
BATA ZANDVOORT
zoekt part-time verkoopster
1722 jr Tel of schrift
wenden tot de bedrijfsleider
Tel 02507 12612 Haltestr 11
2042 LJ Zandvoort

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26

Tel 13529

Garage

Broodje Burger

te huur
verzorgt HET HELE JAAR
TROMPSTRAAT
door * lunchpakketten
Tel 02507 14534
* borrelhapjes
* salades enz
* Gelukkig ben je weer thuis
Belt u voor informatie of haal we misten je heel erg Veel
vnjbliivend de folder m onze groetjes en xxtjes van ieder
winkel
een (Remco Madeleme enz)
* Concert kinderkoor m m v Gestoff kamer te huur voor
Pommetje Horlepiep 30 juni jongeman in Centrum, ƒ390
mGer kerk Julianaweg aanv mcl + borg Tel 12510
20 uur Toegang slechts ƒ 5
m pauze leuke verloting
COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
gediplomeerd
hondentrimster
heeft tijd om de leukste mo
dellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken ook
Fnedhoffplem 10
veranderwerk Voor alle leef2042 BN Zandvoort
tijdsgroepen en maten
Tel. 02507-12773
Tel 02507 17370
* De Verg VROUWEN VAN
NU bestaat al 12'/2 jaar' Dat J. van Campen & Zn
bewijst toch wel iets Word
sleutelservice
ook lid vraag een maandblad
of bel met nr 14462
Nu ook autosleutels
op code
* Diplomazwemmen A & B
Bel 16511 voor inschr en inCorn Slegersstraat 2
formatie De Zeeschuimers
bij het postkantoor
houden open huis op woensTel 02507-15449
dag 5 juli vanaf 1700 uur
de Polen Stuur
eens
* EMM leden bedankt voor *eenHelpvoedselpakket
1
Geen
uw massale opkomst
7
adres Dat hebben wij voor u1
Behoudt zwarteveld
Inl tel 02907-5235
* Arthur hartelijk gefehci- * Hoera Dennis is geslaagd'
teerd met het behalen van je Hartelijk gefeliciteerd Pap
mam en Vanessa
diploma

voor de vakantieperiode
Minimum leeftijd 15 jaar
Aanmelden tel 17166

Ellen Cats

Verpleeghuis ian de aemeenlc fi.r,:sterdam

Wil jij straks
zieken verzorg(st) er
worden?
In september start in het verpleeghuis
Dr Sarphatihuis een opleiding daarvoor
Als ie tussen de 17 en 21 iaar bent en een
diploma MAVO/LBO hebt. dan kan je
tot deze opleiding worden toegelaten
Het is een opleiding die bestaat uit
werken en leren voor een wettelijk erkend
diploma en tijdens de
opleiding verdien ie al een goed salaris
Wi| willen |e graag meer informatie geven of
uitnodigen voor een gesprek

SNOWWHITE

Bel o/ ithrul naar

schoonmaak/glazenwasserij

Dr Sarphalihuis

\ldc\itiQ Prrscmrr/szufrfn
rsilraat 2 1018 wc Amslrrdam
Tr/r/ium 020 203115 (hl 3281

5 REGELS

25,-p. week j
Verhuur Motie-boxen]

Diverse AROLA 4 WIELIGE
INVALIDENWAGENS m goe
de staat rijden 40 km p u
v a ƒ4500 Inl 0206681168
Juno KAJUITZEILJACHT 7x2
m 8 m2 zeil compl met b b
motor ƒ4900 T 070993132

Tel 02507-17935

Bob Schmidt

GRATIS

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander huisraad te koop9 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere let'er, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft

Voorbeeld
l

a

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

30
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 1330 uur m ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week op donderdag

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

Naam
Of afgeven bij

Adres
ï

Telefoon

•

Postcode

Plaats

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
2041 JM Zandvoort

3evr kindermeisje/hulp m de
huish per 1 sept v 3 a 4
dagen p w m gezin m 2 kind
(5 en 2 j r ) baby op komst, m
Aerdenhout Moet zelfst kun
nen werken Erv m kind ver
ist Br (liefst m pasfoto) o
nr 798 76503 bur v d blad
* Gevr zandbakschelp Tel
02507 13083

* Wie heeft mijn hondenriem
gevonden? Verloren 27 mei
bij ingang Z 75 voetbalveld
Tel 0250716522 Bedankt'
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
3edankt Chick Ned voor Ver wordt aan Centrale Order
<iezmg Club v/d Maand, zie afd Weekmedia, Postbus
Chick no 225 Let op geop 122,1000 AC Amsterdam Dit
ma t/m vr 12 24 uur Meisjes voorkomt vertraging m de be
gevr ƒ 1500 vast per week handeling
Tel 020762176 Balthasar ZEER ERVAREN SCHILDER
Flonszstraat 37 hs, A dam
heeft nog tijd over
Tel voor info 02507-14177
ZAAN ESCORT
ƒ175 pu 075172123 Meis
jes gevr in A dam/Zaanstad J. van Campen & Zn

•* Jan Smit Bedankt voor de
<ant en klare hap1 Het was
leerlijk De kampeerders van
de Nicolaas School
Kamer te huur v a 1 juli
De Witte Zwaan
Tel 02507 12164
jeve Hans, Jenny, Nicol en
Janine van harte welkom m
Zandvoort Job, Thea, Conny,
Job

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

voor al uw

schoenreparaties
Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor

Tel 02507-15449

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
•* Wat een plezier een glas
bier in tas, kadootjes verpakt
in crèpepapier Kom je weer
helpen Tiny? Corry, Astnd,
Carolien
Wie heeft er een oude wereldbol
(globe)
te
koop
's Avonds bellen 13703

Strandpaviljoen Zeezicht
vraagt:

NETTE STOELENJONGEN
en

KEUKENHULP MET ERVARING
Tel 14321

Van Galenstraat 142:
Tweekamerapp. met garage. Ind.: entree, hal, woonkam., slaapkam., badkamer met douche en toilet, keuken met inb.app. serv.k. ƒ 160,- p.m.
Vraagprijs / 98.000,- k.k.

Patrijzenstraat 22:
Goed onderhouden drie (v.h. 4) kamerapp op 2e et., vrij uitzicht, over duinen. Ind.: entree, hal, toilet, roy. L-vormige woonkam., moderne keuken met
inbouwapp., 2 slaapkam., badkam. met ligbad.
Vraagprijs ƒ145.000,-- k.k. Garage ƒ 14.000,-- k.k.

Swaluestraat 26a:
Tweekamermaisonnette, bouwjaar 1984. Ind.: 1e et. woonkamer met balkon, keuken, toilet, trapkast, 2e et. badkamer met douche, toilet en wastafel, slaapkamer (v.h. 2), c.v.gas, serv.k. ƒ 55,- p.m
Vraagprijs ƒ149.000,- k.k.

Passage 3/3:
2/3 kamerapp. op 1e etage, woonkamer, slaapkam., keuken (voorh
slaapk.), badkamer met ligbad, balkon zuid, garage, serv.k. ƒ329,- p.m.
Vraagprijs ƒ 195.000,- k.k.

Woning met tuin op westen en achterom, opp. 128 m2. Ind.: entree, hal, toilet, keuken, woonkam. met open haard, 1e et. 2 slaapkam., keuken, badkam. met douche, 2e et. slaapkam., keuken, douchecabine, zolderberging.
Vraagprijs ƒ215.000,- k.k.

De Favaugeplein 13 III:
Vierkam. appartement op 4e etage, balkon op zuid/westen. Ind. entree, hal,
toilet, douche, keuken, zitkam., woonkam., 2 slaapkamers, serv kosten
ƒ 225,- p.m.
Vraagprijs ƒ 225.000,- k.k.

De Favaugeplein 43:
Driekamer parterreflat (v.h. 4) met ruime garage, groot zonneterras op westen, uitzicht op zee. Ind.: entree, hal, keuken, L-vormige woonkam., 2 slaapkam., douche en toilet, serv.k. ƒ300,- p m. CV-gas.
Vraagprijs ƒ275.000,- k.k.

Prof. Zeemanstraat 7:

BARON

Autoverhuur BV

Vrijst. won. met mp. garage, voortuin met terras op zuiden, bouwj. 1975,
opp. 180 m2, roy. woonkam met voorzethaard, open keuken, geheel opp.
plavuizenvloer, 3 slaapk., hobbykam., zolder, thermopane beglazing.
Vraagprijs ƒ 329.000,- k.k.

Wilt u uw woning verkopen?
Wilt u een woning kopen?

Als u zonder auto bent kunt u nu al bij

FLINTERMAN
in Bentveld een auto huren
v.a. ƒ 27,50 excl. BTW p. dag
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend

De Witte Tornado

Hoera geslaagd v JEUGD
ZWART Tim Goossens 12 jr
Gerben Kraayenoord 12 jr
Daniel Koper 13 jr Mark Kok
17 |r
Hoera het is gelukt eindelijk
is mi|n hele' familie terug m
Zandvoort Van harte met jul
lie nieuwe huis Conny
* Hoera Nancy wordt
zaterdag 17 jaar
Alvast gefeliciteerd
van je kanjers
Glenn en Sidney
* Hoera1 vandaag 15 jun
wordt Joyce vastenhouw al
weer een half jaar
Oma en opa
Huish hulp gevr 3 uur p w
Tel
Thorbeckestraat 44
13519

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
* Verz zkt uniformen, helmen, medailles insignes, ongmele foto's van bezett, bevnjdmg en alles uit periode
'40-'45 02507-17469

Dorpsplein 1:

+ Loes en Rmus bedankt
voor de pnjsjes in onz grab
belton Zvm handbal
Mannetje Fons zorgt voor de
stralen naar ons1
<us Druppie
* Marcel Jordy Konny Gerben Geoffry Pascal Zvm D1
11 juni zaalvoetbal in Almere
Jullie waren in een woord
klasse1
Oudere dame vraagt wat hulp
voor m de huishouding Br o
nr 798-76502 bur v d blad
* Papa Jack veel plezier met
je eerste vaderdag Kusjes
van Melissa-Daisy
* Reklameborden1 Zelfkle
vende teksten en logo s, ook
voor auto- of wmkelreklame
Studio Nicola, Spaarne 40,
tel 023315106
Schoonmaakbedrijf
voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 02507-18546
Studente zoekt oppasadres/huish werk voor de mnd
juni/juli Tel 17657
Te huur aangeb per 1 juli gestoff kamer voor werkend
meisje Tel 02507-16505
Te huur gevr 4 kam flat liefst
part of 1e et m centr, geen
Noord Lid EMM Event rui
len Br o nr 798-76501 bur
v d blad
Te huur gevr voor de periode
1 mei t/m 30 sept 1990 comf
app met uitzicht op zee Br
met volledige ml en pr Br o
nr 798-76504 bur v d blad
Te huur houten STACARAVAN 75 mtr van strand op
Zandvoort aan Zee Tel na 18
uur 02507-12360
Te koop 10 boeken geschiedenis Zeewezen van 1835
1848 2 boeken memoires van
admiraal Helfnch en 7 van
Churchill Tel 13781
Te koop 5 alu velgen 6JX1470/120/5 ƒ 250 en 4 alu velgen
4Y2JX12-57/100/4 ƒ 100 Tel
14353 na 20 00 u
* Te koop Bburago Ferrari
ƒ40, schaal 1 18, rood ƒ 125
Tel 023255513
* Te koop Bosch wasautomaat ƒ 125 Verrijdbaar lo
geerbed ook te gebruiken als
ligbed m de tuin ƒ20 Tel
17923
* Te koop gevraagd peutertafeltje met stoeltje van hout
Tel 19649
* Te koop schilderij mt
90x70 cm boerderij met veel
bomen mooi gouden lijst
ƒ295 Tel 0250720078
* Te koop tafelkoelkast klem
vriesvak
ƒ 50
Tel
02507 16548
* Te koop vrijearm naaima
chine nieuw wegens overcompleet
merk Blue Air
ƒ250 Tel 0250712815
* Te koop
windsurfer
compl met drie zeilen ƒ 125
(zonder mast) met onbreek
bare mast ƒ 275 Tel 0250717503
* Te koop wringer v d camping ƒ 20, laag tafeltje teak
st poten ƒ 15 olielamp (elek ]
ƒ 40 div dames kled mt 38
Tel 19968
T k 2 en 3 zits leren banken
kleur diep donkerbruin Italiaans ontwerp (via v Bare
bmnenhuid int HST Vraagprijs ƒ 1750 Tel 18067
* T k Droste Bonbonniere
Ringers kop + sch en andere
oude spullen w o 50 jarige
Beatnx pop 02507 18589
* T k rode hoogslaper me
bureaublad trap + boeken
rek t e a b Tel 15542
* T k a plastic regenton 200
Itr 30 Tel 12565

VERENIGINGSGEBOUW

Laat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig
adviseren door:

VAN

Ook verhuur Chrysler Voyager!
Verhuur 9-pers. bus, kinderzitjes.
Boek nu voor de zomervakantie.
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,
Heemstede, Overveen, Zwanenburg
en Bentveld.

Bel 7 dagen per week

BARON

MAKELAAR 0.G.

Autoverhuur BV
Paul Krugerkade 10
(t.o. Vomar bij Spaarne)
Haarlem. Tel. 023-270434

Papa in de wolken
met bloemen van

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507-18644
Openingstijden: dagelijks 09.00 - 1 8 00 uur
vrijdagavond 19.00 - 21.00 uur / zaterdag 10 00 - 1 4 00 uur

BLOEMENHUIS

SPAR

J. BLUYS
De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

heeft alles voor uw

BARBECUE

ZOU DE BANK MET DE MEESTE SPAARDERS OOK NIET
DE AANTREKKELIJKSTE SPAARREKENINGEN HEBREN?
- Duidelijke voorwaarden
- Prima rente
- Goede service
Kortom 3 redenen om uw spaargeld bij de Rabobank: „Heemstede-Zandvoort" onder te brengen.
Vergelijkt u zelf maar:
* Spaar-Groei-Rekening
- hoge beschikbaarheid tot ƒ10.000,- p.m.

rente tot 5,25%

*

Rabobank-rendements-rekening
- hoge beschikbaarheid ,tot ƒ 25.000,- p.kw.

*

Spaar-Vast-Rekening
- vaste rentevergoeding, ook per maand mogelijk

rente tot 5,6%
7,25%
7,50%

Over de fiscale mogelijkheden willen wij u graag persoonlijk adviseren.
Een brochure is op onze kantoren verkrijgbaar.
Rentetarieven onder voorbehoud van wijzigingen

Coöperatieve Rabobank „Heemstede-Zandvoort" B.A.

IËÊKMEDIA 5-8-91-92 13-19-20-30

Alfa Romeo
ALFA ROMEO 90,2 5, V6, Quadnfoglio, aug '85, kl grijs
duurste uitvoering, 65000 km
vrpr ƒ15000 020843194

koop METRO ARX, bj 'i
l extra's Tel na 18
2990-38349
THEO KOELMAN
AUSTIN ROVER
het adres voor
MINI-METRO-MAESTRO
MONTEGO ROVER
inkoop-verkoop-onderhoud
NIEUW EN GEBRUIKT
uit voorraad leverbaar
APK-keurmgsstation
Fagelstraat 71, A'dam
el 020-843743
niek mooie, v 1e eig , Austin
aestro 1300 Special, 5-drs,
B trekh , ML-beh , nw st,
•, pr, ƒ23490, nu m '86
6950 Inr mog BOVAG-Autoedrijf
WIM
OVEREEM
2513-12484
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AUDI 100 CC, 5-cil, mod '84
zilv bl met, do bl inter, zeei
luxe uitgevoerd o a 4 hoofd
steunen, centr vergr, stuur
bekr, stereo, Ipg, zonw ra
men, zeer mooie en goede
staat, ƒ 11 950 BOVAG garage
De VRIES SAAB/LANCIA Dea
Ier 072-330900
Audi 100 CS, '86, gas, 80 000
km, i g st, antracietgnjs
Tel 020 460929 na 18 00 uur KNAP off CITROEN dealer
BX 19 TRS, 19000 km, '88
ƒ26800
BX 14 E, 88 000 km,'83 ƒ 9 250
BX 19GTI, 23000 km, '88
AUTOBEDRIJF RECORD
ƒ 29 750
AMSTERDAM
MG Metro 1300, bj '85, rood, BX basis, 98000 km, '85
ƒ10950
52000 km, prijs ƒ 11 250
MG Metro Turbo, bj '84, wit, BX basis, 52000 km, '87
ƒ16250
59 000 km, prijs ƒ9500
Metro 1300 GT, bj '86, zwart, BX 14 RE, 39000 km, '87
ƒ17500
46000 km, prijs ƒ10750
Uiteraard met 3 tot 12 mnd BX 14 E, 112000 km, '86
ƒ13000
garantie Bel of kom langs
Duivendrechtsekade
75-77, BX diesel, beige, '86 ƒ 14 950
BX basis, 107000 km, '85
A'dam 020-949266 Austinƒ10500
Rover dealer
Axel! 1,18000km,'88ƒ9700
Metro juli 84 68 OOOkm
Axel! 1,53000km,'85ƒ 5300
APK 5-'90 Gr beurt Sunroof
Visa 11 RE, 68 000 km, '85
Zilver Vrpr ƒ5600 Rek ter ƒ8500
inzage Tel 020-416099
Paltrokstr 17 Zaandam
Rrst class
Te koop Citroen GSA 1983
LPG APK tot jan 1990 tel 020
994068 vraagpr ƒ 1 500
T k 2 CV club '82, i z g st
APK tot 3/90, ƒ 1950 met
Kimman Amsterdam B V
trekhaak, 020 974233

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Austin
e Mini-specialist OFF Dealer
ustin-Rover Davidson 020
61698/370793

4(*^VM>
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AUDI
yTO MAAS BV biedt aan o a
UDMOOCS.22E, bronsmet,
f, AUDI 1 0 0 C C 2 2 E , a n t r ,
6 82 000 km AUDI 100 CS
2 E, zilv met '83 AALSlEER Tel 02977-24320
k Audi 80 1 8 S, m '87, met
PG, anthr metall, el spieels tel 075-350447
k Audi Coupe GT 5S,
entrdv, lm velgen, get glas,
jceuitl i z g s t 02975-63795

j4-^l»4^»f«Uj»r) I

Austin
Service
020-764080

Citroen CX Refelex station-car
LPG Bj 81 Schellmgwoude
BV, tel 020-323600
Citroen HY voor hobbyist, vr pr
ƒ 950, bouwjaar '78 Geen APK
Tel 02505-1493
T k 2 CV, eind 80, 70 000 km,
APK-aug
Moet
opgekn
t e a b Tel 075216658na 18u
T k als nieuw, Citroen BX 1,4,
5/85, ƒ 8750, m Ipg, apk 4/90
Schadevrij, 020 968216
T k DEUX CHEVEAUX, bj '82,
apk, mei'90, 25000 km, mot
i z g s t , kunst ƒ2500 Tel
020-324126
Weg overcompl pracht 5-drs
Visa Club, 84, nwe koppeling,
uitl en banden Hoofdst en
radiocass APK tot 8-'90,
70 000 km Deze auto verkeert
in nieuwst, ƒ 3750 01821-2624
Weg pens Citr Visa super E
'83, 75 000 km, prima ond apk
3-'90, banden 7-'88, radio
ƒ5500 020422193

FIAT VERMEY B V
Keuze uit ruim 35 occasions
A Philipsweg 13, Uithoorn
Tel 0297562020
Rat Panda 750 CL Rre, bj
6'87 ƒ9500, m BOVAG gar
Tel 0296892654/97486
Fiat Panda 750 CL, 9 87
22000 km ƒ9950 Tel 075
310890
Fiat Ritmo 60 L, bj '84, ƒ4950
Tel 0296892654/97486
FIAT Ritmo 60 CL, wit, mei 83,
APK 90, LPG ƒ2950,-,
tel 023-272918
Fiat Tipo 14 DGT, 01 89,
demo-auto met 2 jr gar Autobedr Weiss 020133579

T k Ford Taunus 20L, bj 19/9
Fiat Uno 45, demo auto 10 '88, APK tot april 1990 vrpr
± 17000 km 2 jr gar Auto ƒ 1250 Tel 075 350852
bedr Weiss 020 133579
T k Ford Taunus 1 6 It Motor
Fiat Uno 45 S Rre eind 87, Bj 80 APK 104 90 ƒ1750
i z g st, bl metal, 5 versn Tel 020906486
dubb spgls, stereo zuinig
FORD FIESTA 1 1 Bravo APK
ƒ 11 500 -, 020 120525
km st 58 000 bj 83 Vr pr
Fiat Uno 60 S 1987, metallic ƒ6950 0296892915
blauw, 37 000 km als nieuw
ƒ 11 500 Alliance 020 334555 Ford FiestaC Bj 88 ƒ16950
29000 km Riva Amsterdam
Rat Uno 60S, ww glas metaal Noord BV Tel 020361153
kleur 5 versn bj '86, Schel
FORD Resta sept 82
Imgwoude b v 020 323600
APK 90 bruin met ƒ 4750
Snelle Italiaan Mirafion 2000 tel 023272918
TCRacing APK 7 6-90 Bj 80
Nw banden, nw remmen, nw l o v cliënt bierra 1 6 L LPG
kokerbalk ƒ3750 023332829 mei 8 6 / 1 4 000 Berebeit
Amsteldijk 25, 020 6627777
na 18 00 uur 0250715592
Let op' Werkelijk uniek mooie
SIERRA 2 3 Ghia 5 drs met 4
traps autom antr gr met ste
reo afst alarm etc Duurste
T k Ford Capn III bj 80 6 cyl uitv eind 85 m 86 58 000 km
zo
+ APK vrpr ƒ3750 Auto verk m nwe st Inr fine
075 170331
en Bovaggar mog Vrpr
T k Ford Capn 2 O b j '78 pr ƒ17750 Inl Seat Autocen
n o t k Tel 0299070910
trum APC 020 732120

Ford
Escort 1600 L 5 drs , mod 84,
beige, do br inter, zeer mooie
en goede staat ƒ 8950 BOVAG
Garage De Vries SAAB/
LANCIA Dealer 072-330900

Escort 1 1 2 drs
1 86
Escort 1 1 CL 2 ars
8 86
Escort 1 1 L 2 drs
2 84
10 82
Escort 1 1 L 2 drs
Escort 1 1 L 5 drs
1 86
4 87
Resta 1 1 sport
Resta 1 1 CL
10 83
1 84
Resta 950 C
Escort 1 4 CL 2 drs
4 '87
7 87
Escort 1 4 CL 2 drs
Escort 1 3 L 5 drs
3 82
Escort 1 6 L 2 drs
1 86
Escort 1 6 st wag LPG 4 82
Escort 1 6 BR 2 drs
10 86
Escort 1 6 BR 2 drs
Onon 1 6 BR 4 drs
Sierra 1 6 2 drs
85
Sierra 1 6 5 drs
Sierra 1 8 L 5 drs
86
84
Sierra 1 6 3 drs
Sierra 1 6 3 drs LPG
10 84
Sierra 1 6 3 drs LPG
7 86
Taunus 1 6 L 4 drs
4 82
7 87
Scorpio 2 O CL
OFFICIAL FORD DEALER
AUTOBEDRIJF VAN NES BV
Hogeweyselaan 97 Weesp
Telefoon 02940 15443

BMW
M 320i, ferranrood, Snitzer
v 5-bak, lichtmet velgen,
1W alarm, Pioneer stereo-mill schuif/kanteld, el raen verlaagd, zeer exclusief,
en tweede zo mooi, m 88,
0950 BOVAG-Autobedrijn WIM OVEREEM B V ,
510-41232/41038, Beverwijk
M 524 TD type '84, zeer
ed onderh, 155000 km,
ons met, org ace ƒ 14500
03498-4065
W 628 GSI, lederbekl, bj
1
alles electr Schellmgiude b v 020-323600
Ml 728 l Abs nw staat
81 Autom Goud metaalkl
;hellingwoude 020-323600
M 7281 Auto LPG, v v vele
tras Bj '82 Schellmgwoude
V Tel 020-323600
,1W B7 Turbo Alpma nw mtr,
79, Schrellmgwoude b v
O 323600

Jazz aut 5 85
ƒ 1 1 500
CMC 1 3 L 1 84
ƒ 9 750
Delftstraat 34
CMC 13 L 4 86
ƒ 15450
Julianalaan 295
CMC 13 L 3 87
ƒ17950
Prelude 1800 EX R
1985 Civic 1 3 L 5 drs 8 83/ 5 450
Accord Sedan 20 l ex
1987
Accord Sedan 20 ex
1987 Accord 3 D 1 6 L 6 85ƒ 12950
Civic 3 drs 1 3 L
1986 Accord 1 6 4 86
/ 19 450
Civic 3 drs 1 3 L
1986 Accord 2 0 EX 8 87 ƒ27950
Civic 3 drs 15GL
1985 Accord 20i EX 10 86ƒ25950
CMC 3 drs automaat
1986 Accord
Aerodeck
3
Civic 3 drs automaat
1987 87
ƒ 26 750
Citroen Visa 100 E
1986
Seal Marbella GL
1987 Prelude 2 Oi 16V 5 86ƒ29500
Opel Ascona 16 S G T 1986 HONDA
WEESP
Peugeot 205 5 drs GR 1986
Hogeweyselaan 201
V W Jetta 1800 CL
1985
WEESP
Ford Fiesta 3 drs
1986
Tel 02940 17673
Direktie Honda s Legend Se T k pracht Honda Civic 5 drs
station m 82 ƒ3250 roesWrij
dan-Civic16l Civic automaat
radio APK 1189 020 9682 '6
Civic met stuurbekrachtigmg
Uniek mooie Honda Accord 2 O
Tel. 023-319349
luxe
4 drs
12 klepper
Honda Accord 1600 luxe
LPG benz 5 versn siervel
4 drs bouw] 10 85 / 11 950 gen striping w v, glas smet
met BOVAG garardntie
teloos wil blauw Pullman int
Tel 029689265497486
nieujvstaat moet u zien'Nw pr
• Auto te koop7 Plaats een ƒ34790 nu m 87 ƒ 16950
SHOWROOM advertentie U Inruil mog BOVAG autobedr
OVEREEM
telef
zult verbaasd staan over het WIM
02513 12484 zo 12 16 u
resultaat

Hyundai
Auto Centrum Duivendrecht
Een nieuwe dimensie voor uw
Postjeskade 23-25
totale auto onderhoud
020-121666
Wij verzorgen voor u o a
APK alle merken
HYUrORt
Autoschade herstel
Onderhoudsbeurten
Voor alles van Hyundai Centra
mcl gratis APK
Ie Auto Garage Postjeskade
HYUNDAI service dealer
Industneweg 27 020995167 23 Tel 121666 Adam

Innocent!
Ford Escort 1 3 Laser 3 drs • Voor f 12 5U (introductiepnjs)
uw auto verkocht in
Jan 85 49 OOOkm Wit Veel
SHOWROOM de nieuwe
accessoires In onber st Alle
autorubriek voor Amsterdam
rek ter inzage ƒ 11 750
en omgeving Oplage 730 000
Inl 02975 65903 na 18 00 u

ex Tel 0206658686

Jaguar/Daimler

T k BMW 320I autom , bj '85,
kl rood, omb set rondom en
veel extra's Tel 020-961788
BMW 316 1 8, 4-drs , shadowli
ne, 5-bak, LPG, dubb spiegels, get glas, antraciet metall, m nw staat, 1e eigen, '87,
ƒ22750
VAG-Autobedrijven
WIM OVEREEM BV 0251312484, zo 12-16 uur
BMW 316, blauw, ww glas, bj
'85, 2 j gar Schellmgwoude
b v 020-323600
BMW 316, LPG, met groen
'85, 92500 km Pr ƒ19000
Tel 020-158573 na 18 uur
BMW 316, m'80, beige, APK 2'90, LPG, vinyl dak, dubb kopl
getint gl, ƒ2800 020-996615
BMW 320 Geheel zonder uitgeb Blauw met brede banden
Bi '77 Tel 020 97881 a
T k BMW 316, mod '81, APK,
i p st, vr pr ƒ 3450, evt inruil
moqel Tel 020-360312

KimmanAmsterdam

Daimler Sovereign 4 2 Bj 81
Abs nw staat Akle extra s
Schellmgwoude 020 323600

N EXCELLENTE
JAGUAR DEALER i
Showroom
Stadhouderskade 100 A dam
Werkplaats
Gernt v d Veenstr 118
Info 020764080

THEO KOELMAN
JAGUAR SPECIALISTEN
inkoop verkoop onderhoud
APK keuringsstation
Fagelstraat 71 Adam
tel 020843743

Jeeps/Terreinwagens
SAMEN naar het buitenland me my girl and 2M3 luggage dat
kan met JEEP CHEROKEE 4WD 5sp 2 IL DIESEL Turbo
Perfect LEASING 20 000 km 4 jr ƒ 1 398 excl BTW
Bel Amsterdam 124876 de Auto Lease Lijn van MOTORMEYER
DUTCH Off Road Association
Terremauto Club
Postbus
9042 1006 AA Amsterdam
T k aangeb FORD CUSTOM
F 100, pickup 2 w d aut buil
bar striping dekzeil 81
4 x 4 centre Cas Kiefi
Zaandijk Tel 075212109

Chevrolet
Importeur Globe Master Van
Idtion, 5 drs, origineel 82, Chevrolet Piek up, 8 cil, dsl,
ed, licht en zuinig, APK, lange uitvoering, bj '82, Schel
«O,- Tel 075-211090
Imgwoude b v 020-323600

Chrysler
kunt beter MORGEN al instappen CHRYSLER ES2 5L mj
sp LEASING ƒ929,-, 20000 km/ 4 j
el A'dam 124876, de Auto-Lease-Lijn van MOTORMEYER,
€RTOOM 116-126 A'DAM-W * * * * * * * * *
• „SHOWROOM" verschijnt
huis aan huis m geheel
Amsterdam en omgeving

Citroen
;V6 b j '85, 38 000 km, veel
tras Vrpr ƒ5450,- Tel
503-34126 of 02159-47668
CV6 dec '83, kl blauw, APK
prima staat, ƒ 3600 Tel
20 125689
^BIEDING' Veerbollen op
uk brengen bij de Citroenlecialist m Zaanstad, compl
5 ƒ 120, met 1 jaar garantie
tevens naar onze inruilblos 075-281193/353788
Jtobedr ZEIJINGA uw deaWieger-Brumlaan 73, Uit)orn Info 02975-61212

BX 19 Diesel bervice, gr kent,
sept '87, 1e eig, zwart,
ƒ 14 000 mcl Tel 020-752607

Citr Visa, 17D,bouwj 10-'84, m
goede staat, prijs ƒ6500 Tel
na 1800 uur 020-161473
Citroen 2 CV 6, blauw, 43 000
km, 01 '87, met 2 jr gar Autobedr Weiss 020-133579
Citroen 2CV6, blauw, '83,
48000 km, APK '90, ƒ2950,-,
023-272918
Citroen Axel 1986 12 TRS
l z g st ƒ 9000 Luxe uitvoering
Tel 075-158143
egens omstandigh t k Ci- Citroen BX 1 4 E, LPG, 5-'86,
)en BX 19 GT, 1985, 55000 BX 1 6 RS, 6-'86, 2 CV 6 Club 3n Vele opties ƒ11500 Na 83, GSA 2-'82, Berebeit,
=00 uur 075-282513
Amsteldijk 25, 020-6627777

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag m
Het Parool
Daarnaast elke week m alle edities van Weekmedia t w
Amsterdams Stadsblad Builenveldertse Courant Diemer
Courant de Nieuwe Bi|lmer Nieuwsblad Gaasperdam
Nieuwsblad de Purmer de Zaanse Gezinsbode de Nieuwe
Weesper Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant De
Ponde Vener Aalsmeerder Courant Nieuwsblad
Haarlemmermeer en Zandvoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
"elefomsch van maandag t'm vrijdag tussen 8 30 en 20 00
uur Tel 0206658686 Fax 020 665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan SHOWROOM
Postbus 156 1000 AD Amsterdam Algeven kan ook Het
Parool Wibautstraat 131 of Rokm 110 Amsterdam
01 bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen
Dorpsstraat 54 56 Purmerend Weerwal 19 Uithoorn
Stationsstraat 70 Weesp Nieuwstraat 13 Zandvoort
Gasthuisplein 12
Alle'opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die voor
dinsdag 1545 uur of donderdag 1945 uur m ons bezit zijn
*orden de volgende dag reeds geplaatst Totale oplage
'30 000 exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
/ 25
v
oor elke extra regel / 11
Tirn prijs
/ 5 67
"i m pri|s met vignet / 6 10
Al

lc prijzen zi;n excl G% BTW

Voor meer informatie of advies bel

020-665 86 86
Tot 30 juni 1989 op deze prijzen 50% mt-oductiekorting

Autobedr ZEIJINGA Wieger
Bruinlaan 73 Uithoorn Off
dealer Info 0297561212
T k gevr terreinwagens hoog
bod, 4x4 center Cas Kieft
Zaandijk, 075212109 Tevens
aang Opel Kadett aut 1986
Volvo 340 diesel, 1985 Lada
2107 GL, 1984

Lada

evrolet/Dodge Chassis, grijs en geel kentekenbewijs, uit voor3d leverbaar Bel voor info 04404-1888, telefax 04404-2048

utobedr ZEIJINGA voor uw
hrysler, Wieger Brumlaan 73,
(hoorn Info 02975-61212

M. Holdinga B.V.

Biesheuvel
Honda . . . .Haarlem
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Spint Veloce bj 83, veel
,tra s ƒ 4 950 Inruil mog
8I 075-170331
lease auto t k Alfa Sud
5QV Bj 3-'83 I z g s t Zwart
4850 Tel 075-281112
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Mevrouw Molenaar van Molenaar Video Produkties in
Haarlem zag bij haar moeder in Zandvoort de rubriek
SHOWROOM. Ze vond haar langgezochte Mitsubishi
Lancer Wagon in Weesp, om precies te zijn bij dealer
Lancker BV
De heer Lancker: "Via SHOWROOM hebben we gemerkt hoe dicht Zandvoort en Weesp bij elkaar liggen.
We hebben de auto, dit type is veelgezocht en
schaars, afgelopen week afgeleverd. Mevrouw Molenaar blij en uiteraard wij blij. Deze verkoop is er weer één
die duidelijk maakt welke gevolgen adverteren in
SHOWROOM heeft Sinds we in deze wekelijkse rubriek
adverteren, krijgen we klanten die we nooit verwachtten, zelfs uit Zandvoort.

de wijde omgeving van Weesp tot Zandvoort en van
Krommenie tot Aalsmeer, in een oplage van 730.000
exemplaren. Al voor f 12,50 (introduktieprijs tot 30 juni)
staat u in Het Parool en 26 kranten van Weekmedia.
Wedden dat ook u uw auto kwijtraakt?
Heeft u ook zo'n goede ervaring met SHOWROOM?
Laat het ons weten; schrijf een briefje aan Daan
Verschoor, SHOWROOM, Wibautstraat 131, 1091 GL
AMSTERDAM. Als uw verhaal wordt geplaatst is een
gratis advertentie uw deel.

AUTO GUIT
Daihatsu-dealer, ruime keuze
in nw en gebruikt, APK-stat
klaar terwijl u wacht, onderdelen etc Parklaan 129, Haarlem
Info 023-312450

Ford Escort 1300 Laser LPG
85 met BOVAG gar ƒ11 950
Tel 02968-92654/97486
Cuore automaat 850 TS 87
Ford Escort 1 4 Bravo 5-drs
26 000 km ƒ11 250
1987, 27 000 km RIVAAmster
Bontekoe's Autobedrijf
dam-Noord BV 020361153
Verrijn Stuartweg 6
tel 020992865
Ford Escort, 1 6 CL, bj 7e mnd
86, 55000 km, ƒ 16750Tel 02977-25200
FORD Escort '81, nieuw mo
Div demonstratie auto's van del, blauw met, ƒ4500,-,
Panda tot Croma met aantr tel 023-272918
prijzen
Autobedr
Weiss
Sierra 3 drs Zakspeed uitv Bj
020 133579
87 ƒ21950 RIVA AmsterRat 126 dec 78, rood, lief dam-Noord BV 020-361153
beestje, pr ƒ900 APK tel
SIERRA 5 drs , Laser, mod '85,
0294080216
bl met, gr interieur, zonw raStat car Regata Weekend, sil- men en andere opties, zeer
vermet.bj 10-87, LPG, 20500 mooi en goed ƒ 10 950 BO
km f17250 Tel 02290-45727 VAG Garage De Vries SAAB/
T k Fiat 127 sport '82, APK, LANCIA Dealer 072 330900
rood, zeer mooi karretje Vr pr Smetloos witte Ford Sierra 1 6
ƒ4500 0299364010
stationcar m 87 sunglass
T|< Rat Regata 85 S, 6-84 dubb spiegels achterwisser
blauw met 5 versn , 4 drs , el LPG ƒ 15950 Fin en mr mog,
ramen etc Pr ƒ5950 Tel 1 jaar gar Autobedrijf
Schiphol Tel 0296897444
03240 40871/02503 37822
T k Fiat Uno 45, bj 84 APK tot FORD ESCORT 1987 4500
4 90 Rood i pr staat ƒ 5750 km metallic grijs zo goed als
nieuw 02975 53040 67956
Tel 020930971

Fiat
Panda 1000 S duurste uitv
eind'87 ƒ 9 950 Uno 45 S Rre
eind '86, weinig km's, nwst
ƒ11950 Uno 45 S Rialto bl gr
met , perf st eind '85 m 86
ƒ 8 950 Inl Seat Autocentrum
APC, 2e Schmkelstr 18-28
A'dam 020-791144/711635
Regata 100 S, 2-'86 ƒ13250
Regata 85 S, 7-'86 ƒ 13 250
Uno 45 3 drs, 10-'87 ƒ 13 75U
Uno 70 SI 10-'87
ƒ16500
Panda 1000 CL, 3-87 ƒ 9750
Panda 750 L, 6-'86 ƒ 8750
Panda 34, 1-'86
ƒ 7750
Panda 34, 1 85
ƒ 7250
Panda 45 6-'83
ƒ 5250
Ritmo 3 drs, 1-'86
ƒ 8750
Autooednjf Kooyman,
Demmenk 26, Vinkeveen
Tel 02972-1285

Lancia
ASM OOK VOOR LANCIA"
Museumplein t o Concertgeb
A dam Zuid Info 6626232
Company car LANCIA THEMA
2 O IE slechts enkele maanden
oud zwart met v v vele op
lies ƒ 15000 onder nieuwprijs11
BOVAG Garage
De
Vries
SAAB LANCIA
Dealer
072 330900

DELTA' 6 87 goud met beige
inter zonw ramen stereo
LM wielen slechts 11 000 km
geh nog als nieuw1 ƒ16950
BOVAG Garage
De Vries
SAAB LANCIA
Dealer
072 330900
Lancia Bèta 2000 80 LivlW
rijdt als nieuw ƒ 1 500
Tel 02507 16067

Lancia Thema 200 IE injectie
m 87 blauv. metalic LPG
THEMA TURBO DIESEL 1986 ƒ 18950 Inr fin mog 1 jaar
98000 km div accessoires gar Autobedrijf Schiphol
ƒ26950 Tel 02975 62020
Tel 0296897444

Mazda

Inderdaad meneer Lancker, SHOWROOM komt in
iedere Amsterdamse brievenbus en ook nog eens in

Daihatsu

T k Lada 2105 1 3 GL 483
LADA 1200 S 1986 i p r s t ƒ2250 nwe bnd uit] APK
31 000 km Pas 10 000 km 5/90 inperf staat 020968216
beurt ƒ4500 020 133121
T k Lada 2105 GL Bj 84
Lada 2105 bj 81 zonder APK, APK 10 88 Kleur wit ƒ 1875
rijdt 100% motor en banden Tel 020411566
prima pr n o t k 0206644743
WESTDORP voor uw nieuwe
Lada Niva Jeep 82 Nieuw of jonge Lada-KeusAPK Rijdt prima ƒ2950
Occasion
Tel 0299037825
1200 S 15 000 km 86 ƒ 6500
1200 S 25000 km 86 ƒ 6000
Samara 1300 87 ƒ 11250
1200 S 63 000 km 84 ƒ 4500
1200 S 3'83 ƒ2750
21051 5 37 000 km 87 l 9250
2107 1/87 ƒ7250
2105 12 8500 km 87ƒ 8250
Lada 1200 S 86 ƒ5500
2105 13 41 000 km 86ƒ 7500
Lada Combi 85 ƒ 7500
2105 13 72 000 km 82ƒ 3750
Bontekoe s Autobedrijf
21071 5 45 000 km 86 ƒ 8500
Verrijn Stuartweg 6
2107 13 17 000 km 86/ 8250
tel 020992865
Natuurlijk met BOVAGT k Lada 1200 rood 81
garantiebewijs tot 1 jaar
83000 km APK afgek mei Ga inderdaad eens kijken aan
rapp ter inz goede banden de Adm de Ruyterweg 398
ƒ600 020175623
Adam tel 020825983

Granada 2 3 GL 79 91 OOOkm Ford Sierra 1 6 Laser 5 drs Ford Taunus 1 6 Bj 81
Z g st onderh Pap aanw Ipg wit, bj 85 Schellmgwoude APK gek nette auto ƒ 2450
ƒ1000 Tel 020380130 (huis) b v 020323600
Tel 0299037825
070 404615 (werk)
Ford Taunus 1600 L 1975 APK Ford Taunus 2 L Bravo station
T k FORD ESCORT 1 1 CL, juli april 90 Pr ƒ750
81 APK 1289 89000 km
86, blauwmet 40000 km Tel 020963792
ƒ3275 020108280 149352
Vraagprijs ƒ 13500
Ford Taunus 1 6GL 79 goed FORDCAPRI 79
Tel 02503-14738
onderh Nota s 1 1 APK tot 4 klrood APK 5 90 ƒ2150
90, ƒ 1750 020941096
Tel 02521 15340
Te koop Ford Esc 1 6 ghia 86
40 000 km APK sportvelg , ra
FSO
diocas, pr
notk
Tel
020-327582 na 1800 uur
T k Escort 1100 bj nov 85
Autobedrijf Hagenaar BV
perfect wagentje veel ace
vrpr ƒ 11 000 Tel 020912277
Tk pracht Ford Escort 1,6 L
2/84 ƒ 7950 m sunrf 61000 km 5
speed APK 10/89020968216
Uniek mooie Ford Scorpio 20
GL AUTOMAAT, LPG/benz,
stuurbekr, trekh elektr ra
men ABS siervlgn , a spoiler,
champagne met, grijze Pull
man bekl, m nw st m 87
ƒ18750 Inr mog BNOVAG
Autobedr
Wim Overeem
02513 12484 zo 12 15 u
Weg zakenauto Ford Escort
14 Bravo 52 OOOkm Pr
ƒ15600 Tel 020975697

Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Telefoon 020-71 34 5 /

626 Sedan 1 6 LX bl met 86
ƒ 16950
626 HB 1 6 LX wit 87 51 000 km
l 17 950
626 HB 1 6 LX wit 85 LPG
ƒ 1 4 950
323 Sedan 1 7 LX dies Finish 4 89 licht met velgen
5 000 km Prestige zilv
ƒ26500
323 Sedan 1 5 GLX groen met 86 LPG perf st
ƒ15950
323 HB 1 5 GLX 3 drs 4 89 3400 km Prestige zilv ƒ 21 "5P
6 2 6 H B 2 0 GLX 12 klepp 2 88 aut spoiler LPG trekhaak
19 000 km Savierbl met van ƒ 42 500 nu
ƒ33950
626 Sedan 2 O GLX D 88 v.n 41 000 km schilt auto ƒ30950
626 HB 20 GTIi 6 87 56COO I-m si bekr spec velgen jschokbr el sch dak d bl met
ƒ 24 500
626 Sedan 2 O LX Diesel 88 71 000 km Savierbl ƒ30950
626 HB 2 O Limited LPG 7 87 st bekr 64 000 km Winning
zilv
! 20 950
626 HB 2 O GLX aut 4 87 wit rad cass 56 UGO km '20950
626 Coupe 2 O GLX 12 klepp uitv 88 spierwit slechts
8 900 km
/ 27 950
626 HB 2 O GLX zilv gnjs 84 LPG echt heel erg mooi ƒ 11 950
323 HB 1 1 LX wit 3 87 61 000 km abs nw st
ƒ 14°50
Nissan Sunny 1 7 LX Sedan D 7 87 nw mod l bl met
60 000 km
ƒ 18 950
Honda Civic 1 SGTIi 86 v\it 40 000 km uitneemb dak ƒ 17250
Toyota Canna Turbo D 85 bordeaurooo 5 dis HB ƒ12950
Opel Omega 1 8 LS Sedan 3 87 rood LPG 84 000 km / 23 950
Opel Omega 2 O i Sedan 87 bl met 54 000 km
ƒ 28 950

Autobedrijf Rapide B V
Officieel Mazda-dealer

Er is al een FSO met 3 jaar garantie v a ƒ 10499 mcl BTW
U kunt ook terecht voor occasions
Biedt aan
FSO Prima SLE bj maart 88 kleur blauw 46000 km

Baarsjesweg: 303-309
Amsterdam: 020-125459

Honda

Alle auto's 6 maanden garantie
inruil + financiering mogelijk

Honda Civic 1 5 i model 86
5 versn 40 OOOkm ƒ13950
Tel 02990 37825 Inruil mog
Honda Prelude EX 12 Volve
Alle extra s Automaat B| 83
Schellmawoude 020 323600

Honda Accord 2 O DL LPG juli
87
ƒ17500
035
855602 832080

MAZDA 323 Sedan m 83
APK 90 groen met zeer gaaf
ƒ5500 tel 023272918

-j
i

Te koop MAZUA 62u SEDAN
GB 37 GX licht besch Vr p'
ƒ1250 Tel 020869189

Nog meer Showroom-advertenties
opeen volgende pagina

Mazda

km,

Mazda Kroon
occasions met een half jaar garantie!
Bouwjaar
'83,
'83,
'83,
'84,
'85,
'86,
'88,
'82,
'84,
.
'84,
'85,
'86,
'86,
'86,
'86,

Prijs
ƒ 9500
ƒ 9500
ƒ 9900
ƒ10900
ƒ12900
ƒ15900
ƒ21900
ƒ 7900
ƒ10500
ƒ 9500
ƒ15900
ƒ16500
ƒ16900
ƒ16700
ƒ16900

'85,
'85,
'87,
'86,
'87,
'87,
'86,

ƒ14900
ƒ17900
ƒ 22.900
ƒ16900
ƒ21000
ƒ 22.900
ƒ17900

korting
korting
korting
korting
korting

ƒ 5000
ƒ 3 000
ƒ 3 200
ƒ4000
ƒ10.000

HB 2 O GLX,
HB 2 O GLX,
HB 2 O L,
Sedan 2 O DX,
Sedan 2 O LX,
Sedan 2 O GLX,
Sedan 2 O GLX,

DEMONSTRATIEAUTO'S
121 Cabno-top, rood,
'88,
323 HB 1 3 GLX, beige,
'89,
626 Sedan 1 8 LX, antr
'89,
626 HB 2 O GLX 12 v,
..
'89,
929 31-v-6 met airco
.
.
'89,
BEDRIJFSAUTO'S
Nissan Urvan, okt '86, geisol
Mazda E 2200, jan '86, dubb cabine.

DIVERSE ANDERE MERKEN
Lada 2104 Stationcar LPG
Opel Corsa 1 2 GL 5-drs,
.
...
Mitsubishi Tredia GL, aut
Opel Ascona 1.6 S Sedan
Opel Ascona 1 6 HB LPG
Peugeot 305 GR Break
Saab 900 Turbo-8, Silver A

'87,
'86,
'85,
'84,
'87,
'85,
'86,

Toyota - Brouwer
Vele merken - vele prijzen
2e Jan Steenstraat - 42-48
A'dam-Oud.Zuid. Tel. 763829
Amsterdam-Noord
Hamerstraat 3-15. Tel. 360401.

JQ,

ta-

75;
«•
f.6

TOYOTA WELGRAVEN

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Mitsubishi Sapporo GL 2000, 5 T.k Mitsubishi Galant 1600GL
versn , bj '81, Schellingwoude '83, LPG, APK. Vrpr. ƒ3950
b v 020-323600
Tel • 020-952815.
Spoed Mooie MITSUBISHI Galant autom , b j '79,4 drs , APK
t/m '90, ƒ 1750 020-835305
Uitgebreide keuze Mitsubishi T.k aangeb.: MORGAN plus 8.
occasions, Colt, Lancer, Ga- b.j. '72. 1e m Nederland geimlant, ook diesel - LPG bij uw porteerde 8 cylmder (smalle
Mitsubishi dealer Jorntsma, neus). Kleur, zilvergrijs metallic,
Wagenweg 10, Purmerend groen led interieur. Geh. in
uitst. staat. 020-273322
Tel 02990-23741

Morgan

Nissan

SPECIALE AANBIEDING
Mazda 626 HB 20-12 v GLX, maart '88 + LPG,
Nieuwprijs 39 000 NU 29 900
626
626
626
626
626
626
626

Datsun Cherry, klem beetje '82,
nwe APK, 1e eig , met. blauw,
90 000 km ƒ2475. 020-108280
Datsun Cherry 1.2 GL Bijna
'81. Nieuw APK. Rijdt prima.
ƒ 1950. Tel 02990-37825.
Nissan Cherry 1.5 GL, m.'84,
59000 km, wit, abs. nwst.,
ƒ6950 APC 020-732120.
NISSAN Cherry 1.3 Trend 86
Two-tone grijs, spoilers, APK 290 Sunroof 80 000 km ƒ 11 500
tel 02993-69289
Nissan Sunny, 5 drs., VAN uitv.,
52000 km, nw staat, bj. '81
Schellingwoude
b v.
020-323600.
Sunny 1 3 LX, 3drs. 19.000 km.
Bj. 1988 /'18950RIVAAmsterdam-Noord BV. 020-361153.
T.k. DATSUN BLUEBIRD 1.6,
bj. '82, APK 6-'90, grijs, i.g.st.,
vr.pr. ƒ3950 020-330194.

ƒ 9.900
ƒ 14.900
ƒ11.900
ƒ10900
ƒ14900 Weg auto zaak Nissan Sunny
ƒ13900 1.3. 1988. Groen metall. 2500
ƒ28500 km. Tel 020-471188.

VAKANTIE-AUTO'S
MET APK

Mercedes Benz

Compier
Purmerend bv

Compier
Purmerend bv

autolak

Mitsubishi

Opel Corsa 1.0 S. 08-'84.
59.000 km. Incl. sunroof. Vr.pr.
ƒ8950 Tel. 02503-38026.
Opel Kadett 1.2 S, 3-drs, 2/85,
grijs metal., 62.500 km, 1e eig
ƒ12.000. Tel. 020-833866.
OPEL KADETT, 13 S autom. bj
'81, APK, bl.met. zeer mooi,
Vr.pr. ƒ 5250. 02968-92915.
Opel Kadett 1.3 LS, LPG, April
'87, ƒ 14.500, 075-287733.
Opel Kadett 1.3 S, 3 drs. Rood.
6-'86. 53.000km. APK 6-'90.
ƒ 14.750. Tel. 02972-4957.

OpeL Kadett 18S, 4 drs., bj.
'88, 24.000 km., ƒ 24.950. RIVA
A'dam-Noord BV, 020-361153.
OPEL KADETT combi 1 6 kl.
blauw APK.5-'90 ƒ 2450.
Tel.: 02521-15340
Opel Kadett Sedan 1.6 S, bj.
1986, 1e eig., APK 3-'90. Pr.
ƒ 15.750. Tel. 020-854145.
Opel Manta GSI 2.0 injectie,
abs. nw.staat, bj. '86, Schellingwoude b.v. 020-323600.
Opel Omega LS 1.8i, 1987,
34.000 km., ƒ28.750. RIVA
A'dam-Noord BV, 020-361153.
Opel Ascona, 4-drs. 1985, LPG,
ƒ11.500. Tel. 02977-25200.
•Al voor ƒ12,50 kunt u uw
auto
aanbieden in „SHOWROOM"

Peugeot

Oldsmobile

T.k. BMW 2002, bj. '72, kleur
blauw, met APK tot 11-5-'90,
vaste prijs ƒ 2500.
Tel. 078-100656

.'80, ƒ 2000
.'82, ƒ 4.900 Ascona 1.6D 5-drs. traveller5-'86 blauw met.93.200 km. ƒ 17 950
34200 km. ƒ 19.950
79, ƒ3250 Ascona 1.6S 4-drs. LS rood
Ascona 1 6S 5-drs. traveller blauw met. 5-bak65.200 km. ƒ 14.750
'80, ƒ 1.750
Ascona 1.83 4-drs. traveller blauw met. 5-bak27.200 km. ƒ 24.750
Corsa 1 2N 3-drs. Swing rood karmijn
24.300 km. ƒ 16.950
Corsa 1.2S 2-drs. Swing blauw
29.600 km. ƒ 15.950
Corsa 1.2S 3-drs. GL rood met.
25.700 km. ƒ 14.750
Corsa 1.2S 3-drs. LS rood trekhaak
45.100 km. ƒ 13.950
Van Bruggen '81
Corsa 1.2S 3-drs. Swing geel spoilers V + A89.900 km. ƒ 10950
Van lJssendijkstr. 411
Corsa 1.3N 3-drs. LS rood karmijn
43.700 km. ƒ 15.950
Purmerend
Corsa 1.3N 3-drs. LS blauw
48000 km. ƒ 15.750
Industrieterrein de Koog
Kadett 1.2S 3-drs. LS rood
66.000 km. ƒ 15.950
Tel 02990-36311
Kadett 1.2S 3-drs. LS bruin met.
61.700 km. ƒ 11.450
Kadett 1 2S 3-drs. LS grijs met.
75.000 km. ƒ 15.950
Kadett 1.2S 3-drs. LS brons met.
50.100 km. ƒ 13.950
Kadett 1.2S 3-drs. LS brons met.
78.700 km. ƒ 13.450
MERCEDES-BENZ 100D BESTEL. Aktiepnjzen.
40.400 km. ƒ 17250
Voordelig en bedrijfszeker vervoer vindt U bij MOTORMEYER Kadett 1.2S 4-drs. GL rood
Kadett 1 3N 3-drs. Club blauw met
68 600 km. ƒ 17.750
B V OVERTOOM 116-126,AMSTERDAM.TEL020-124876
Kadett 1 3S 3-drs. LS automaat zilver met.29.800 km. ƒ 17.950
PERFECT DIESEL LEASING MERCEDES-BENZ 200D, 20.000 km Kadett 1 3S 4-drs. LS blauw met. 5-bak ƒ76.800 km. 17.950
per jaar, 4 jaar ƒ 1 338 excl. BTW.
Kadet 1.3S 4-drs. LS blauw
41 300 km. ƒ 18.450
Bel Amsterdam 124876 de Auto-Lease-Lijn van
Kadett 1 6D 3-drs. LS blauw rechterb.spiege!57 200 km. ƒ 19.950
MOTORMEYER, OVERTOOM 116-126 A'DAM-W. • - • • « • • « kadett 1.6i 4-drs club grijs met. getint glas68.600 km. ƒ24.750
44800 km. ƒ 18.950
MERCEDES BENZ 250, getint Kadett 1 6S 3-drs. LS rood karmijn
15 900 km. ƒ32950
glas, 4 hoofdst, donk.blauw, Kadett 2.0I 3-drs. GSI rood karmijn
zeer mooi, APK. Vrpr ƒ2500 Omega 1.8S 4-drs. LS grijs met. getint glas48.200 km. ƒ 24.950
Rekord 2 OS 4-drs. traveller platina
53 000 km. ƒ 19.950
02968-92915.
AUTOBEDRIJF
KORS
B.V.
T.k Merc 280S eind '78, gas,
190 E 2.3
Groeneweg 18 Weesp. Telefoon 02940-14277.
Dec '86, rookzilv met/zwarte APK, aut. elect. schuifdak,
banden 225/60 15 inch. Geen
Uniek mooie Opel Rekord 20
stof, c v en ww glas.
Opel Service
roest ƒ 10 950,-020-710883
LS, 4-drs., ong. schuifdak, w.w.
02990-21100
Westerstraat 146-174 A'dam. glas, siervelgen, beige met., vi2
x
Merc
230
verlengd,
8
pers.
Tel.
249074/236691
off Mercedes Benz Dealer
nyl top, a.spoiler, striping,
taxi bj '76 LPG v a ƒ4500.' Senator 2.5 E
'84 nieuwstaat, moet u zien!
Mercedes 200 D 5-'82 Sport- Autobedr. Jonk 02990-54200
Omega 1 8 S
'87 Nw prijs ƒ33200, nu m. '87,
velgen APK ƒ 13500
'87 ƒ14500 Inr mog BOVAG-AuMercedes 230 l h, allerduurste Omega 1.8i m. gas
Tel 02977-25200.
'87
uitvoering, bj. '83, Schelling- Omega 2.0i m gas
tobedr.
WIM OVEREEM,
Mercedes 206 D Camper. woude b.v 020-323600
Kadett 1.3 S, 4 drs.
'87 02513-12484, zo 12-16 u
B]'76 Grijs kent ƒ3500
Kadett 1 6 S, 4 drs gas '86
Tel. 020-956247 (bij afwezigh.
Kadett 1.3, 3 drs Club
'87 Uniek mooie Rekord 20 LS, 4s v p antw. app inspreken)
Kadett 1 3 S, 5 drs.
'84 drs , nwe. banden en uitl., reseKadett 1 2 S Luxus
'81 dagroen met, ML-beh , trekh.,
Mercedes 220 diesel abs, org
Nissan Sunny Combi
'87 2x buitenspieg., nieuwstaat,
staat, bj '72, Schellingwoude
Renault 25 GTS
'85 moet u zieni M. '84, ƒ 9950. Inr
b v 020-323600
200 T
Lada 1200
'84 mog BOVAG-autobedr. WIM
Werkelijk uniek mooie 200 Apr. '86, rookzilv. met./zw stof,
OVEREEM, 02513-12484, zo.
Met BOVAG garantie
BENZ, autom , eind '80, m '81, automaat - buitentemp - c v
12-16 u.
en ww glas
met ong 127000 km, alle onVan part. CORSA 1.2 LUXUS,
derh papieren aanw ƒ7950
02990-21100
bj '84, APK 5-'90, silver-met,
APC 020-732120
off. Mercedes Benz Dealer
sunroof, 53000 km. Vraagpr
ALLÉ KLEUREN
ƒ8950. Tel 02984-1285.
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizeri bv
Wegens familie omstandigheOvertoom 515, Amsterdam
den Opel Kadett Stationcar 1 3
•
„SHOWROOM"THEO KOELMAN
(020) 12 9fl ru
S aug '82 Vr pr ƒ 5500
De
nieuwe
autorubnek
voor
AUSTIN-ROVER
Opel Kadett 2 drs nov '81.
Amsterdam en omgeving
Record 20 GLS, 4 drs. eind met LPG Vr.pr. ƒ 3950 Tel. na
inkoop-verkoop-onderhoud
Oplage
730
000
ex
'85, m '86, uniek mooie uitv
NIEUW EN GEBRUIKT
Elke week m Het Parool en met LPG ƒ 13 950 Ascona 1 6 18 u 020-999666
uit voorraad leverbaar
alle
uitgaven
van
WEEKMEDIA
S, 4 drs eind '85, bl gr. met, Zien is kopenH ASCONA C 5APK-keuringsstation
Vraag naar onze lage
absolute must, met LPG drs met nieuwe 1.8 inj motor,
Fagelstraat 71 A'dam
mtroductiepnjzen
bj 82, APK 3-90, vele ace,
ƒ 11 950 Kadett 1 6 Diesel
tel 020-843743
t/m 30 juni Tel 020-6658686 Caravan brons met Eind '85 ƒ6900. Tel 02979-85077.
Werkelijk als nwe 'ƒ13750 Inl. Kadett 1 3 LS, LPG, '86 en '87,
SEAT Autocentrum APC 020- Kadett 1.6 D station, '85 en '86,
732120
Kadett 1 2 S, 6-'84, Kadett 1 2
MITSUBISHI WAGON 1800 GL D Van 1986, Rood metallic. Grijze
S station, LPG ob, 12-'83,
RIVA-OPEL
Bekleding, 5-deurs, Km Stand 76 000, ƒ 12 000,- Bel Amsterdam
Ascona 1 8 ESR, 8-'84, Ascona
OSDORP
124876, De Occasion-lijn van MOTORMEYER
1
1 6 S, 6-79, Rekord 2.0 S,
Uw beste Opel adres
12-'84, Berebeit,
NOTWEG 38 A'DAM
Colt 1 2 GL 11-'84
ƒ12750
Mitsubishi
Amsteldijk 25, 020-6627777
Osdorp Info 196575
Coltl 2 GL 3-drs, 7-'84 ƒ 9450
De Jong
Colt14GLXaut,4-'81/ 4250
Te koop Opel Manta HB 20 S, KADETT 1 3 N LS, 5-drs, 4/'87,
Colt 1 8 GLD, 9-'84 ƒ13450 TOONAANGEVEND DEALER '79, i z g s t , LPG, ƒ 2950
47000 km, d blauw-metallic,
BIEDT AAN,
Colt 1 8 GLD, 1-'87 ƒ18750
ƒ 18 500 Tel. 02503-33106
Tel na 6 uur. 02503-14747
occasions
Galant 16 GL, 10-84 ƒ 9850 ANWB-gekeurde
T k Opel KADETT 2 O GSi, bj. Kadett 13 S, apr. '86, kleur
met 3 maanden
Lancer 1 2 GL, 6 '85 ƒ 12 650
'87. antr grijs, get glas, digit. blauw, 54000 km, 1e eigenaar,
BOVAG-garantie
Lancer 15 GLX, 6-'84ƒ 14450
Lancer 15 GLX, 4-'85/13950 Uitgestelde betaling mogelijk dashboard, stereo, alarm etc. ƒ14500 Tel 020-823825.
Vrpr ƒ31000 02907-3497
tot 1-1-1990
Lancer 1 5 GLX automaat
Kadett 16 S GL. 4 drs '86
4-'85
ƒ 14 950 Maximaal ƒ 10 000
T.k. Opel Kadett HB 3 drs '79 Div. ace., 5 versn , getint glas
Lancer 1 5 GLX-EXE,
45000km Vrpr ƒ18.500
Pr ƒ2500. Tel 020-718976
.
'87/'88
2 87
ƒ19 250 Colt 1200 EL
Tel 02908-5555.
'87/'88 T k. Opel Manta, bj 1975, goed
Saporro 2 4i-GLS, 9- 87 ƒ 32 900 Colt 1200 EXE
'85/'86/'87 gekeurd 13-1-'89. Vr pr ƒ 1250, Kadett 4-drs, 11-'86, ƒ16900
Wagon 1500_ GL, è-'8Sf 17450 Colt 1200 GL
Kadett 1 6 D Caravan
Colt 1500 GLX
'86/'87 + trekhaak Tel 075-352202
Peugeot 205 accent,
5-'86
ƒ18950
Lancer
1200
GL
.'86
10'86
ƒ12950
Tk pracht Opel Kadet S 2/82
.'85 ƒ4950 m Ipg nwe bnd uitl 81000 Ascona 1 6 S, 2-'83 ƒ 8 750
Escort 1 1 Bravo, 1-'83/ 7450 Lancer 1500 GLX
HANS
MAFAIT
02940-13044
Galant 1600 EL
'85 km APK 2/90 020-968216
Mitsubishi J LANCKER B V
W86
Hogeweyselaan 215 Weesp Galant 1600 GL
Opel Kadett 133,4 drs , bj '86,
Galant 1600 GLX
'87 T k a beige Opel Omega 1 8i 40000 km, ƒ8950
Industrieterrein Noord
RIVA
LS, lebr '88 ,23 000 km, nw pr
Galant
2000
Turbo
'87
Tel 02940-16619
A'dam-Noord BV, 020-361153
Wagon 1500 GL
'86/'88 door extra's ƒ 44 000 metall,
Mitsubishi Colt 1 2 EL '84 Wagon 1800 GL Diesel '86/87 get. glas, trekh , centr. deur- Opel Kadett 13S, 4 drs , bj '87,
Nieuw APK In prima st ƒ 9650 Sapporo GLX Autom
'82 vergr, achter 2 hoofdsteunen, 43000 km, ƒ19950 RIVA
3 riemen Vr pr ƒ 29 500
Tel' 02990-37825 Inruil mog
A'dam-Noord BV, 020-361153
Tel. 075-289522
PILOTENSTRAAT 18
Mitsubishi Galant 1 6, LPG, beOpel Kadett 1.3 S Stationcar
AMSTERDAM-Z W
T k a. D KADETT 1 2 N, '80, '81 LPG Nw APK In pr st.
gin '86. ƒ 10 500 075-287733
(ACHTER PRAXIS EN
kleur blauw, i z g st staat Prijs ƒ3950 02990-37825 mr mog.
Mitsubishi Lancer EXE, bj '87,
LUCHTVAARTLAB)
n o t k Tel 02975-62581
OPEL KADETT 1.6 S, 5 drs.,
ƒ18950 Riva AmsterdamTELEFOON 020-155355
Noord BV Tel 020-361153
Kadett City, bj. '76 Goede mei'86, 73000 km, vr pr
T k van 1e eig Mits Geleste staat APK 2-'90, aut Moet ƒ 16 000 Tel 020-998753.
T k Mitsubitshi Colt 1200GL 1600 ST, antracietgnjs metall,
Opel Kadett 1 6 diesel, bj '85,
aug 87 kl wil, getint glas sun- rijdt als nieuw, APK 4-'90 Vr pr weg ƒ750 Tel 020-934210.
roof, alu sportv, 1e eigen ƒ 2500
BOVAG-Autobedrijf Kadett type 74 Kleur geel metaal kleur, ww glas, 45000
Schellingwoude
17000 km vrpr ƒ14000 WIM OVEREEM, 02513-12484 APK febr '90 Inl Uitgeest km,
02513-10463
020-323600
Tel075-161448'161215na 18u Zo 12-16 u

MAZDA-DEALER

OPEL ASCONA - 1985 - rood •
73.000 km - zeer goede staat •
02975-53040/67956.
Opel Ascona 2.0 S '79 4 drs.
Op gas & benz. apk t/m. 8-6'90.
Pr. ƒ 1750 Tel. 020-186169.

T.k. Nissan Sunny 1.3 LX 5-drs.,
bj. '88, 24.000 km. ƒ16.750.
075-170331
Tk Nissan Sunny 1,7 DX 4 drs
Diesel m 85 ƒ 7450 radio APK
11/89 in perf st 020-968216
T.k. weg omst. Datsun 280 ZX
aut., bj '83, vaste prijs ƒ 15.000
Tel. 02982-4371.
Uniek mooie Nissan Bluebird Peugeot 505 GL 2.0, juli '86,
20 SLX 5-drs., Hatchback, zilvergrijs met LPG, 95.000 km,
stuurbekr., elektr ramen, cen- 1e eig., radio cass, ƒ13650.
tral lock, trekh, 5-speed, 2x Tel. 02503-11052.
elektr. buitenspiegels, wiswas,
KOUDIJS PEUGEOT
meest complete uitv., antra- • 3 maanden garantie op
cietgnjs metall., Pullman bekl,
arbeidsloon en onderdelen
nieuwstaat. Moet u zien! Nw.pr. • geen eigen risico
ƒ32800, nu m'87, ƒ16500.
Inr. mog. BOVAG-Autobedrijf • geen uitsluitingen
• geen kilometerbeperking
WIM OVEREEM, 02513-12484,
• geen bep. bepalingen
zo 12-16 u.
• omruilgarantie
• aanvullende gar. mogelijk

Opel

Mazda 323 HB 1 3,
Mazda 323 HB 1 3,
Mazda 626 1 6,
Honda Accord,

Mini

Toyota

LPG, siaaigxj* met;, 9SCOO

Mazda RX 7, sportwagen, bj
.v.d. BRAAK '80, i g s t , compl motorrev ,
Burg. v. (.oeuwenlaan 31
nwe uitl + banden, aircond +
A'dam - Sl.meer - tel. 130727 vele extra's, APK-gek.,mrt '90,
T k Mazda 626 Bj 4-'80 LPG pr n o t . k Tel. 02990-40145
APK 18-4-'90 Vrpr ƒ 1950
RX 7, de nieuwste modellen uit
Tel 020-135682
voorraad leverbaar. RuilmotoT k van part Mazda 626 GLX, ren uit voorraad OCCASIONS
hb diesel, b| '84, APK '90, va ƒ14000 Firma E de
i z g s t , trekhaak, stereo met Graaft, Koninginneweg 48,
slee etc Scherpe prijs Tel Haarlem Tel 023-314275
Centraal onderdelenmagazijn
075-312845

Type
323 HB 1 1 DX,
323 HB 1 3 DX,
323 HB 1 5 DX,
323 HB 1 3 Sport,
323 HB 1 3 LX,
323 HB 1 5 LC,
323 HB 1 5 GLX,
323 Sedan 1 5
323 Sedan 1 5 G T ,
323 Sedan 1 3 LX,
323 Sedan 13 LX,
323 Sedan 13 LX,
323 Sedan 13 LX,
323 Sedan 1 3 GLX,
323 Sedan 1 3 GLX,
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04-85
Peugeot 205 GE
Peugeot 205 GE Accent.07-86
04-85
Peugeot 205 GE
Peugeot 205 GE
.08-86
Peugeot 205 GL
.05-86
Peugeot 205 GL
.01-85
.05-84
Peugeot 205 GL
Peugeot 205 GT
.. ..04-86
Peugeot 205 GTI 130 pk.04-87
Peugeot 205 XE 1.1 ....07-86
Peugeot 205 XE Accent.01-87
Peugeot 205 XE Accent.01-87
Peugeot 205 XE Junior .11-86
Peugeot 205 XL
10-85
Peugeot 205 XL
..06-86
Peugeot 205 XL
..05-86
Peugeot 205 XR
..01-87
Peugeot 205 XT
..01-86
Peugeot 305 Break SR ..04-85
Peugeot 305 GL
10-83
05-83
Peugeot 305 GL
Peugeot 305 GR
04-84
Peugeot 305 GTX
07-85
Peugeot 305 Sedan .. ..02-84
04-86
Peugeot 309 GE
Peugeot 309 GL 1.1 ....04-86
Peugeot 309 GL 1.1 ....04-86
Peugeot 309 GL profil ..10-86
Peugeot 309 GR 1.3....07-86
Peugeot 309 SR
..06-86
..06-87
Peugeot 309 XL
Peugeot 309 XRD ... . ..06-87
Peugeot 405 GL 1.6 . ..11-87
Peugeot 505 GL 2.0 . ..03-83
Peugeot 505 Gl 2.0.. . ..04-84
Peugeot 505 GR . . . , . . 08-85
Peugeot 505 GTI . . . . . ..10-85
Peugeot 505 Select . ..03-85
Peugeot 505 SR . . . . ..11-85
Peugeot 505 SX . . . „07-86
DIVERSE MERKEN
Talbot Samba GL
03-86
BMW 315
03-83
Citroen Visa 11 RE LPG .09-85
Citroen Visa Club
03-86
Lancia Prisma 1500
04-85
Volksw Jetta 1.6C LP ..06-87
WESTELIJK HALFROND 70
Amstelveen Tel. 020-455451.

Kuperus
voor alles van Peugeot, nw. en
gebruikt, v.d. Madeweg 1-5, bij
Makro, A'dam. 020-6683311.
Peugeot 205 Accent 1.1, mrt.
'88, 20.000 km, moet weg.
omst. weg voor ƒ 13.500.
Tel. 075-350142.

205XE, 10-'85
ƒ11.950
205 XE, 5-'87
ƒ 14.900
309 XE, 3-'87
ƒ 15.750
305 GR break, 1-'85 ƒ11.900
405GR, 1-'88
ƒ27.900
505 GR break, 9-'85 ƒ 17.500
HANS MAFAIT 02940-13044
308 GR, 6-'86, 309 GL Profiel,
LPG, 5-'86, 305 GLD break,
2-'84, Berebeit,
Amsteldijk 25, 020-6627777.
COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot-dealer
205 1.1. junior, 3-'87 .ƒ14.500
205 XE Ace. 6-'87 .. .ƒ 14.500
205 XE Ace. 1-'86.. .ƒ12.600
205 XL comm., 7-'85 .ƒ 8.500
205 XR schuifd. 1-'88./19.900
205 XR d.blauw 3-'87./16.900
305 break SR 7-'86 . .ƒ 14.400
309 GR 5 bak 9-'86 .ƒ 17.500
309 GR 5 b. gas 2-'86.f 16.500
505 GL break 3-'87 . .ƒ21.800
Ook nog vele andere merken
Alle auto's worden geleverd
met 3-12 mnd LeeuwekeurGarantie.
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam, 020-121824.
Goed onderhouden Peugeot
505 GL, '85. Elec. beveil. LPG.
APK tot dec. '89. ƒ9200.
Tel. 02503-13932.

Renault 21 GTS, 4/87, 5 bak.,
wit, g. ond.h., nw ƒ34000,-, nu
ƒ17650,-. 020-333910, na 18 u.
Renault 25 GTX v.v. alle denkbare luxes, bj. '85. Schellingwoude b.v. 020-323600.
Renault 5 GTL, bj '85, ƒ 10.950.
Met BOVAG gararantie.
Tel. 02968-92654/97486.
Renault 5 GTL, bj. '79, APK tot
mei 1990. Pr. ƒ750. Tel.
020-853785 na 14.00 uur.
Renault 5 Parisienne, bj. '82,
APK tot 12-'89, vr.pr. ƒ3450.
020-738797 na 19 uur.

VAN KALMTHOUT
RENAULT DEALER
5GTL3-'85
ƒ11.500
5 GTL 3-'86
ƒ 13.500
5 TC 2-'85
ƒ 10.500
5TC9-'86
ƒ11.900
9 GTL 10-'82
.ƒ 5.500
11 GTL2-'85
.ƒ11.500
11 GTX m. comfort.pakket
1-'87
ƒ 17.900
11 GTX2-'86
ƒ15.500
11 TLBr.way 1-'86 ..ƒ12.500
11 TSE9-'83
ƒ 6.950
18 GTL II 4-'85
ƒ 9.750
18 TS 1-'83
ƒ 5.750
Fuego GTS 7-'84 ....ƒ10.900
21 GTS3-'87
ƒ21.000
Renault 5 TL. Bouwjaar'81. 21 TL 5-bak 8-'86 .. .ƒ 16.250
nieuw APK. Nette auto. ƒ 1950. 25GTS3-'86
ƒ21.500
Tel. 02990-37825.
25GTS6-'86
ƒ23.500
RENAULT 5 TL, m.'86, wit, Express 1.1, 5-'86 . . .ƒ 9.500
12 maanden
60.000 km, nieuw model,
TOP OCCASION GARANTIE
ƒ7950,-, tel. 023-272918.
Abcoude, Bovenkamp 8,
RENAULT 5 TL nw. mod. 1986,
02946-1206/4004
rood, grijs/zw. interieur, zonw.
Voor
kenner
v. part. Renault 5
ramen in zeer mooie en goede
staat ƒ8950. BOVAG-Garage ALPINE turbo aang., bj. '83, uiterl. en techn. 100%. ƒ7.950.
De Vries SAAB/LANCIA
Tel. 020-474813/05973-2710.
Dealer: 072-330900.

Rover
THEO KOELMAN
AUSTIN-ROVER
inkoop-verkoop-onderhoud
NIEUW EN GEBRUIKT
uit voorraad leverbaar
APK-keuringsstation
Fagelstraat 71, A'dam,
tel. 020-843743.
ROVER 2600 S, 1986, do. bl.
met., grijs inter., zonw. en
electr. ramen, stereo e.a. opties, in uniek mooie en goede
staat ƒ9950 BOVAG-Garage
De Vries SAAB/LANCIA
Dealer: 072-330900.

AUTOBbUHIJI- HhCORD
AMSTERDAM
Rover 213 SE met o.a. elec.
ramen, spiegels, centr. verg.,
getint glas, vele extra's, bj. '87,
50.000 km., vr.pr. ƒ 17.750.
Rover 2600 aut., bj. '85, 94.000
km., zilver, ƒ 16.500, met garantie. Rover 3500 v.d. Plas, bj.
'85, met garantie ƒ 24.000. Alle
auto's in perfecte en mooie
staat met minimaal 3 mnd. garantie. Bel voor info tel. 020949266 of kom langs Duivendrechtsekade 75-77, A'dam.

ROVER 3500 Vandenpias, bj. ROVER 3500 Vandenpias,
'84. Alle accessoires. Schel- bj. '82. Schellingwoude.
Tel. 020-323600.
lingwoude. Tel. 020-323600.

Saab
SAAB -"A.tj.M.
AMSTERDAM
Compleet assortiment Saab occasions, met 1 jr. select gar.
Museumplein t/o Concertgeb. - A'dam-Z. Tel. 6626232.

•De advertentie-afdeling beUitgebreide keuze SAAB occahoudt zich het recht voor adsions,
van
1e
eigenaar
96,
99,
Peugeot-dealer ZUIDWIJK BV"
vertenties eventueel zonder
104GL blauw . .3'83 ƒ 5.250 900 bij SAAB Dealer Jorntsma, opgaaf van redenen te weigeWagenweg
10,
Purmerend.
205XE grijs ... 1'86 ƒ12.950
ren. (Art. 16 regelen vóór het
205GE wit
5'87 ƒ 13.950 Tel. 02990-23741.
advertentiewezen).
205XE junior wit.9'86 ƒ 13.350
205GL bl. met. .1'85 ƒ11.900
205GR zwart ..1'86 ƒ14.950
205XS zwart ...1'87 ƒ17.900
309GL bruinm. ,4'87 'ƒ 16.700
505GL 2.0 bl. . .6'82 ƒ 4.750
505GL2.0met..1'85 ƒ10.950
Citroen Visa II .4'86 ƒ 7.950
Renault 4 bl.m..1'86 ƒ 7.950
Kadett HB 1.3S.3'87 ƒ17.500
• Officieel SEAT-dealer voor Groot Amsterdam.
Alle auto's met 3-12 mnd. ga• Verkoop en reparatie alle merken occasions
rantie + keur.rapport, aflev.
• Erkend BOVAG-lid. • APK-keurmgsstation • Dmitrol anti-roeststation
beurt.
• APC lak behandeling • Hoog-gekwalificeerd plaat- en spuitwerk
Minervalaan 86 Amsterdam
Ruysdaelslraal n 83
2e Schmkelstraal 18 28
020-6629517.

biedt aan:
Toyota Starlet 1.0 DL
Toyota Corolla HB, 43.000 km
Toyota Corolla HB-DX
Toyota Corolla Sedan
Toyota Corolla Coupé
Toyota Corolla 1.6 GL Liftback
Toyota Tercel DX
Toyota Tercel 4 WD, LPG 50.000 km
Toyota Carina DX Liftback
Toyoya Camry Liftback
Toyota Celica Coupé, wit, 50.000 km
Toyota Celica Liftback

Speciaal aanbevolen:
TOYOTA TERCEL 4 WD-WAGON 1987,
+ LPG, 55.000
CAMRY Sedan diesel
CARINA II Sedan diesel
COROLLA Sedan diesel

Kerkbuurt 83-87. Tel. 02984-1424-4551
Inruil - Financiering - Bovag garantie
IUYUIA lite-ace org. 7-persoons busje 40.000 km. 1987
nw.prijs ƒ 34.400,- nu ƒ 22 500,Alleen bij Toyota De Wildt,
Nieuw-Vennep, 02526-72515.
Toyota Tercel, 81, Ipg, sportv.,
APK 4/90, ƒ 2250,-.
Tel.: 020-820654/821130.

DE GRAAF
TOYOTA
CondPnsatO'wpg 44
W
S .!'* 865511 O;

Peugeot 405 GL, 1988, 17.000
km., zilver, met., ƒ23.500,-.
Tel. 02977-25200.

T.k. Peugeot 205 XA gr. kt.
bj. '86, rood, APK en VVN
gekeurd, perfect onderhouden
ƒ7.500. Tel. 020-953743.
T k. Peugeot 505 Break Gl '84.
ƒ7000. l.z.gst. Tel. werkd.tusPeugeot 205 accent, 10-'86
77.000 km.
ƒ12950 sen 9.00-17 OOu. 020-368059.
Van 1e eig. 205 XE Accent II.
J LANCKER B.V.
Hogeweyselaan 215 Weesp wit, 42.000 km. Nov.'85. APK
gek. In vlekkeloze cond.
Industrieterrein Noord
ƒ9.750 Tel. 020-227757.
Tel. 02940-16619.
T k aangeb. m goede staat Van 1e eigenaar 205 XE
verkerende knalrode Peugeot slechts 22.000 km., 1986, 205
205 Accent, 24.000 km, bj. '87, GL 1.1, 5-drs., 65.000 km.,305
GR, 88.000 km. 1985.
prijs ƒ 13.500,- Lakgarantie.
Inl. 02968-95987/020-5442323. Tel. 02990-23741.

T.k. Volvo 360 GL 2.0I.
Bj. 5-'86.55.000km. Getint glas,
luxe interieur. LPG. 5-drs.,
ƒ 15.900. Tel. 02267-3054.
VOLVO
EXCLUSIEF
480 ES 25.000 km '87./ 37.250
740GLESTATE '87 .ƒ44000
740 GL DIESEL'86 . .ƒ28.750
740 GL z. compl. '85 .ƒ 23.900
740 GL 90.000km '84.ƒ 19.900
245 GL + LPG '86 . .ƒ 28.750
360 SEDAN + LPG '85./ 14.900
340 1.4, 5 drs. '88.. .ƒ17.850
340 DL DIESEL '87 . .ƒ 17.700
340 W + LPG '87 .. .ƒ 15.750
340 W + LPG '86 .. .ƒ 13.950
100% financiering mogelijk
v.a. 3 tot 12 mnd. garantie
ook voor onderhoud en service
ACA, De Steiger, 101, Almere
Tel. 03240-18383.
VOLVO 144 aut., bj. '73, apkdec. , '89,
ƒ750.
Tel:
020-791460.
.Volvo 245 DL, aut., '77, trekh.
autom., schuifd., 255.000km,
blauw. T.e.a.b. 020-439807.

Volvo 340 DL 1.7 5 drs Bj. '86.
ƒ 16.950. RIVA AmsterdamNoord BV. Tel. 020-361153.
Volvo 340 GL, 5 versn., w.w.
glas, wit, 3 drs. bj. '84. SchelImgwoude BV, tel.: 020-323600.
VOLVO 343 autom. LPG,
blauw, APK. Vr.pr. ƒ2250.
02968-92915.
VOLVO 343 autom., sept.'81,
gaaf en goed, APK'90, 60.000
km, ƒ3250,-, 023-272918.
1071XB
Amsterdam
Zuid
1075 TS Amsterdam Zuid
Volvo 343 DL, m. '82, Ipg, apk
Tel (0201798304/739815
Tel (0201791144/711635
AUTOCENTRUM
t/m 12-'89, pr ƒ3950. Tel:
02990-30916.
AUTO MAAS BV biedt aan o.a. Werkelijk schitterende Seat Ibi- VOLVO 343DL aut. '82, wit m.
Seat Ibiza GLX, zwart '89, Seat za, 1200 GL, m. '88, kleur
rad/cass. 89000 km, weg. omst
Ibiza GLX, 5 drs., 1500 cc, '87, Diamond Black, schuif/kantel- prijs ƒ 4500 Tel. 020-947602.
rood, 29.000 km Seat Marbella dak, 30.000 km. ƒ12.950.
L, blauw, '87. OFF. SEAT DEA- Inr. fin. mog., 1 jaar garantie. Volvo 345 DL, autom. LPG, b.j.
'80, nwe APK, 82.000 km.,
Autobedrijf Schiphol.
LER, tel. 02977-24320.
ƒ2.750. 020-108280/149352.
Tel. 02968-97444.
VOLVO 360 GLS, b.jr. '85, 4
drs., sedan, Ipg, sinds '88,
groen m., 80.000 km, apk:
120 L Summer, eind '86, zeer Te koop wegens overlijden 3/'90, i.z.g.st., prijs ƒ15.500:
mooie uitv., 39.000 km, ƒ 5.950. Skoda 105, b.j. '88, 8000 km. 03240-31835.
Vr.pr. ƒ7250, tel. 02507-16479.
APC: 020-791144/711635.
VW Jetta Elan, 4-drs., 4 + e, bj.
Skoda 105 S, okt. '86, 17000 Tk gave Skoda 120 LS 3/83 7-'87, 14.000 km, prijs ƒ 19.750.
echte km., pap. ter inzage, ƒ 2250 nw bnd uitl r/c 65000km Tel. 020-153796
APK 6/90 020-968216.
ƒ4950,-. Tel. 02975-63503.

Porsche

>1PC

Skoda

Subaru

Museum-Autobedrijven

Gevr. Toyota Carina, 4 drs
Schade of sloop mag. Tel
075-178208 na 18.00 uur.
Gevr. Toyota Hiace of Urvan,
schade of zonder, APK mag
Tel. 075-178208 na 18.00 uur

VOLVO 740 GL, 1986, lichtgrijs metallic, LPG-installatie,
prijs ƒ26.500. MOTORMEYER B.V., OVERTOOM 116-126,
AMSTERDAM. TEL. 020-124876. * f

Goed idee: ga naarAPC!

Peugeot 205"Junior, wit, 03'87,
32 000 km, 2 jr. gar., Autobedr.
Weiss: 020-133579.

TOYOTA COROLLA COUHh,
wit, 1600 CC. Bj.'81. Schellingwoude BV, tel. 020-323600
Toyota Cressida Station Wagon de Luxe 1977, APK tot
6/90 ƒ1.250. 02977-41799.

Volvo

^^^^^^^^^•^^^^^B «•^•^•^^^^^••^^••^^«^^•^^^^•^^^^H

Peugeot 205 GR, beige, 06 '84,
57.000 km, 2 jr. gar, Autobedr.
Weiss: 020-133579.

2

240 DL, 4 drs., mod. '86, do
rood, zonw. ramen, zw/grijs mter., Ipg, e.a. opties, geheel
zeer mooie en goede staat
ƒ 13.950 BOVAG/LANCIA
Dealer: 072-330900.

240 grand luxe, 4 drs., mod
'83, bl., bl. inter., 5-versn,
zonw. ramen, stereo m zeer
mooie en goede staat ƒ7950
BOVAG-Garage De
Vries
SAAB/LANCIA
Dealer
072-330900.
245 Grand luxe stationcar,
mod. '82, zilver gr., met vele
opties o.a. LM-wielen, stereo,
zonw. ramen, roof-rack, Ipg,
onderb. geh. in zeer mooie en
goede staat ƒ9950. BOVAGGarage De Vries SAAB/
LANCIA Dealer: 072-330900
740 Turbo EST
'86
740 GL Diesel, 2 stuks . . . '88
740 GLE, LPG
'85
740 GL, aut
'85
240 GL
'87
240 GL, LPG
'86
240 DL, LPG,
'86
240 GL GL
'84
360, 3 stuks
'83/'88
340, 1.7, 2 stuks
'86/'87
340, 1.4, hand., 6 stuks.'86/'87
340, 1.4, aut., 7 stuks ..'83/'86

Van Vloten
A'dam
Uw
Volvo Dealer
Meeuwenlaan 128
Tel: 020-369222.
Let op! Volvo 345 DL, RWD en
APK-gek, kl. blauw, motor
mech. 100%. Vr.pr. ƒ2.500
020-183194, na 18 u. 470330
Ron Geurs Personen Auto BV
Voor exclusieve Volvo's
A'dam-Oost. Info 020-920505
T.k. VOLVO 144, bj. '70
i.z.g.st., apk 4-'90, km 80000,
1e eig., kleur oker geel, ml
075-166121.
T.k. Volvo 340, bj. '86, 41.000
km„ weg. bedrijfsauto. Vrpr
ƒ 13.995. Tel. 020-321384. __
• „SHOWROOM",
de nieuwe autorubriek
voor Amsterdam

Nog meer Showroom-advertenties
op een volgende pagina
i
/

^\

off. dealer A'dam-A'veen e.o. biedt aan.
1600, 5-drs., stat.wagon, '86, zilv. met., .90.000 km., ƒ 14.000
1600, 5-drs., stat.wagon, '85, wit
50.000 km., ƒ 12.000
1800 GLF Turbo stat.wagon automaat, 5-drs., dec. '85,
mosgroen, 4x4 WD, in nw.staat
60.000 km., ƒ 24.500
Al 12'/2 jaar uw dealer, voor nieuw en gebruikt.
RUYSDAELKADE 75, A'dam-Oud-Z. Info: 020-732853/6623167,
in prijs gelijk.... in service beter!!
____^

Suzuki

Porsche 944 Targa dak, bj. '84, 924, bj '79, mokkabruin, in
Fucks wielen, bijzonder mooi, PERFECTE staat. Rek. ter mz.
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Schellingwoude
b.v., 020-991892/072-332572.
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
020-323600
Showroom Hemonylaan 25A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel.:
• De nieuwe autorubriek
Ombouwsets 924-944
020-799100. Werkplaats Minervalaan 85. tel.: 020-713581.
„SHOWROOM" heeft
gemonteerd ƒ1450. 911-935een oplage van 730.000 ex.
928-959 Spoilers. 023-328765.
AutoPlaza Amstelveen
UW OFF. SUZUKI-DEALER VOOR AMSTELVEEN EN OMSTR.
Vele occasions met BOVAG-gar. o.a. Alto Aut., '83, 35.000 km
Amsterdamseweg 77, A'veen (bij KLM-hoofdkant.), 020-470136
RENAULT TOPOCCASIONS R. 4 GTL, b.j.'SO, APK '90, o.a.
VAN DEINUM
5 TL, 5-drs., 11-'85 ƒ 11.250 nw. startmotor, radio-cas.reKoopje Swift 13 GLX, 10-'86 m.
OFF. SUZUKI-DEALER
5 TL,
4-'87 ƒ 13.500 cord, ƒ2250. Tel. 020-952525.
'87 + G.T.I.-pakket, inr. mog.,
VOOR
AMSTERDAM
E.O.
5 GTL,
5-'86 ƒ 13.900
part. ƒ 12.000. 075-310697.
R4
F6
bj.
'84,
73.000
km,
APK
Het
juiste
adres
voor
alle
5 aut,
10-'85 ƒ 13 900
nieuwe Suzuki-modellen
Suzuki 100 GX. Bouwj. '80.
5 TD,
9-'86 ƒ 14 900 tot juni '90, nwe uitl., grijs kent,
en een grote keus
Nieuw APK. Rijdt prima, ƒ 1450.
9 GTX,
4-'86 ƒ 15 500 gr. zijramen ƒ 5000.020-121613
van 1e klas occasions.
Tel. 02990-37825.
11 TL,
6-'87 ƒ14.900 Renault 11 GTX, open dak,
11 GTL,
10-'84/ 9.250 trekh , beveiliging, km 55.000, Jarmuiden 29, A'dam-Sloter- SUZUKI Alto, 18000 km,
dijk, tel. 020-148933. Ook
11 GTL,
3-'87^5900 bj. 9-'86, prijs ƒ 12.500 te bevr.
aug.'84, absoluut nieuwstaat,
gevestigd Jan van Galenstr. ƒ6950,-, tel. 023-272918.
11 GTX,
4-'86 ƒ 15.750 02990-34548.
113,
A'dam
tel.
020-831956.
11 GTD,
7-'86 ƒ 14.900 Renault 12, bouwjaar '77,
SUZUKI CARRY, ramen rond21 TL,
' 3-'87 ƒ 19.750 ƒ900. Tel. 020-710357.
Autobedr. ZEIJINGA voor alle om, grijs kent., 2-'88, 14.000
21 GTS,
6-'86 ƒ 19.900
Suzuki-modellen. Wieger-Bruin- km, ƒ9750. Tel. 02990-48522.
25 GTX,
5-'84 ƒ 17.500 Renault 18 TS, bj. '82, gr., APK, laan 73, Uithoorn. 02975-61212.
5-'90, zeer mooi, roestvrij,
Autobedrijf HANS MAFAIT
Zo plezierig kan service zijn ƒ 2950. 02998-3308.
Nijverheidslaan 14 Weesp
Renault 20 TS'81, 1e eig. 5 b,
02940-13044
stuurb., cv, elekr., nwe APK, HORIZON 1.9 DIESEL, 5 bak, 5- T.k. Talbot Samba LS. 1982
drs, met ace., 8-'84, APK 8-'89, APK4-'90. Iz.g.st. Prijs ƒ 3750.
SUPER 5 GTL, 5 drs. uniek ƒ2950. Tel. 023-271862
mooie uitv. orig, maar 33.000 T.k. Renault 5. Automaat. '79. perf. staat, ƒ 4900.02505-1689. Tel. 02503-40422.
kmi Div. access eind '87 ƒ750. Tel. 02998-1820.
TALBOT Samba Coupe, '84, Van part. Talbot Solara 1980,
ƒ 13.950 Seat Autocentrum na 18 00 uur.
APK '90, zilvergrijs, 55.000 km, apk, trekh., rad/cass., g.st.,
APC, 2e Schmkelstr. 18-28
zeer gaaf, ƒ 5250,-, 023-272918. ƒ2500. Tel 02159-49171.
T.k. Renault 5TL, bj. '81, apk tot
A'dam 020-791144/711635.
• „SHOWROOM",
okt. '89, nw banden + nw on- T k. Talbot 1100 Fourgonette,
T k. Renault 4, 1979, rijdt goed derd., vr. pr ƒ1500. Tel' bj '80, APK tot mrt '90, ƒ900
de nieuwe autorubriek
ƒ275 Tel 02982-5482
voor Amsterdam
Tel 020-121157
02990-38075

Renault

Talbot

..84

TOYOTA WELGRAVEN - OOSTZAAN

Seat

Peugeot 205 junior, blauw,
05'87, 45.000 km, 2 jr. gar. Autobedr. Weiss: 020-133579.

'87
'87
'86-'87
'83-'84-'86-'87
'81
'84
'83-'84
'83-'87
'85
'83-'84
'83-'86
'83

!n
de
autorubriek
"SHOWROOM"
vindt
u
veel
meer
parkeerruimte
voor

u
auto
advertentie

lli
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Volkswagen
DELFICAMPER: 2-4 pers. Nw. GOLF Turbo diesel, mei '85,
ƒ 16.750. Autobedrijf Kooyman,
en occ. Gratis uitgebreid
Demmerik 26, Vinkeveen. Tel,
infopakket. Tel. 015-144097.
02972-1285.
Diverse Golfs Diesels
VW Golf 1300 bj. 5-'86
84/'85/'86, v.a. ƒ 11.950.
ƒ 14.950, m. BOVAG gar.
met BOVAG garantie.
Tel. 02968-92654/97486.
Tel. 02968-92654/97486.
GOLF 1600, mrt. '86, 67.000 VW Golf 1600, b.j. nov. '87
Km, blauw metall., 5 bak, 26.000 km, marine bl., vr.pr
ƒ20.500. Tel. 02990-35686.
ƒ 15.500. Tel. 02990-48522.
Golf SC 1600,2e eig, GTI vlgn., VW GOLF C dsl, metaalkl., 'ff
inter., 7-'81, veel ace., ƒ4950. sp.wielen, alarm, kuipstoel
Schellingwoude, 020-323600.
Tel. 023-271862
VW Derby S, '77, APK, goede VW GOLF GTI, metaalkleur
Becker stereo, alarm. Bj. '85
nette auto. Vr.pr. ƒ1.000.
Schellingwoude, 020-323600.
Tel. 02990-38509.'

21

Autoverhuur
ANSA RENT A CAR
De nieuwste autotypes voor
bedrijfsleven en partikulier.
Alles Inklusief Tarief v.a.
ƒ70 p.d. (ex brandstof). Hobbemakade 6.020-6648252, Zuiderbad achter Rijksmuseum.
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12•75,
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f ,ü£. !fi; SÏtJdi^/iTsno oofeS»,, JSfept-Aaw. ooocc

Let op! Werkelijk uniek mooie VW Jetta 1300, b.j. 80, ƒ 2000,-,
GOLF GTS met spec. GTI-mo- Tel. 020-194368.
tor en veel access., eind '85 m, VW Jetta Elan, 4-drs„ 4 + e, bj,
. i, 59.000 km. Auto verk. in 7-'87,14.000 km, prijs ƒ 19.750,
nwe. st. Inr.-finc. en Bovaggar. Tel. 020-153796.
mog. Vr.pr. ƒ 18.950,- Inl. Seat
Autocentrum APC 020-732120. VW Jetta Elan diesel, 2-drs.
Rode JETTA LS, bj. '81, zeer 4+E, wit, 9-'86, 73.000 km. Na
qoed, vr.pr. ƒ5000. Tel. na 18 16.00 u. 02990-39293, ƒ 15.250
uur 020-795361.
VW KEVER 1300, metaalkl. GeT k. Golf diesel, 1981, i.g.st., heel gerestaureerd. '76. Schel
(5000,-, kl. gambia rood. Tel. lingwoude BV, 020-323600.
02940-11526.
VW kevers 1200, 1300, 1303,
1303 S, alle in nieuw staat.
T.k. Golf GLS, wit. Bj.77.
Ruska Automobielen, LaurierValschermkade 16 Amsterdam tel. 020 -174934
APK tot juni'90. ƒ 1800.
gracht 115-127, Amsterdam.
020-944669 of 02209-1814.
Amsteldijk 10
Amsterdam tel. 020 - 734666
T k. VW kleinbus, bj '80, 9 VW TRAMSPORTER diesel,
Ruysdaelkade 243 Amsterdam tel. 020 - 768033
pers., z. APK, motor 100%. bj 11-'83, APK tot 4-90 niewe
AUTOMOBIELBEDRIJVEN Ophôlialaan 92
Aalsmeer tel. 02977 - 24550
Vraagpr. ƒ 2950. 020-321424. banden, 1e eig. Vr.pr. ƒ4750
Gooilandseweg 2 Weesp
tel. 02940 -12517
incl BTW. 02968-92915.
Uniek mooie VW Jetta 1600 GL
Elan, 4 drs., 5-bak, lichtmetalen VW-bus-camper + LPG, 100%
velgen met brede banden, stri- ok behalve uitlaatpijp, vraag
ping, spec. grill, dubb. koplam- prijs ƒ 2099. Tel. 020-927984.
pen,
ferrarirood, werkelijk Wegens auto v/d zaak Passal
nieuwstaat. Moet u zien! Nw.pr. Diesel, bj. '82, motor '86, APK
ƒ32.630, nu m. '86, ƒ13.950. 6-'90 stereo, get. glas, trekInr. mog. BOVAG-Autobedr. haak. Vr.pr. ƒ 9.500. Tel. 033WIN OVEREEM, 02513-12484, 613080, na 18.00 u.
zo. 12-16 u.
Austin maestro 1600, 5 drs. met., de vak.wag. . '86 11.950
T.k. i.z.g.st. Citroen DS '72, kl. T.k.v. liefhebber Commodore
BMW 316, 4 drs., sportv., ww glas, 5-bak . . . . '85 17.950
Kortingen van / 500 tot ƒ 4.000!!!
rouge, wit dak, APK 6-'90, '75. Automaat Al. velgen APK.
BMW 316, 4 drs., met., 5-bak
'88 22950
Kl. brons m. 02513-10463.
BMW 318i, 5-bak, nw.st, 1e eig
'82 8.250 Schönberglaan 2, Utrecht. Tel: 030-942424. ƒ 8500,-. 02230-32570.
T.k.
nwe.
orig.
USA
werkpl.
• Al voor ƒ 12,50 kunt u uw
BMW 320i sporlvelg., sch/kant.dak, met
'86 23.950 MB 380 SEL '83, zilv. met., van ƒ29.750, nu . .
ƒ27.500
auto
BMW 325iX, 4 x 4 , zwart, v.v. alle opties . . . . '88 49.950 MB 280 SE '83, brons met. van ƒ24.750, nu . .
ƒ21.950 handboeken v. oude of jonge
aanbieden in „SHOWROOM"
BMW 520i de luxe, met., 5 bak
'86 19.950 MB 200 TD station'86, rookzilv. van ƒ 49.950, nu . .ƒ44.950 Amerikanen. Tel. 020-137833.
r
BMW 325i, 4-drs„ zw. verl., sportvelg., w.w. . .'87 37.950 MB 250 D aut., m.'87, do.groen met., van ƒ 49.950, nu./44.950
BMW 518i, 4-drs., 1e eig., metallic
'87 23.950 BMW 628 CSi, '83, wit, van ƒ 29.950, nu
ƒ24.950
BMW 725i, 5 bak, ex diplomatenauto, nw. st. .. '84 16.950 BMW528i, bijna '87, LPG, diam. zwart van ƒ 27.500 nu./ 23.750
* Schuit-kantel, auto-daken, *
BMW 745i, turbo aut., airco., sportvelg., 1e eig. . '85 29.950 BMW520i, '86, bl. met., van ƒ21.500, nu
ƒ17.950 Garage ROBE, gespec. in rem- AUTOBANDENUITVERKOOP!
|
vindt u bij:
BMW 318i, 2 drs., met., sportvelg., 1e eig. . . . '84 16.950 BMW 524 TD, bijna '87, groen met., van ƒ21.500 nu ƒ 19.950 men en fricties, Comeniusstr. Vele maten voor lage prijzen!
BMW 320i, 4-drs„ met., sportvelg., 1e eig. . . . '87 27.950 BMW 316, '87, LPG, alpine wit, van ƒ 22.950, nu . .ƒ 18.950 455, 020-177388. Lid BOVAG. Speciale aanbieding: 4x 195BMW 520i, met., w.w.glas, 5 bak
'85 17950 BMW 316, '84, blauw, spec. uitv. van ƒ 15.500 nu . .ƒ 13.950
65-15, incl. balanceren, ƒ200.
BMW 323i, 2 drs., LPG, met alle opties
'85 22.950 Hyundai Stellar 2.0 GSL, '88, antraciet van ƒ 22.500 nu.ƒ 20.950 Grote sortering ONDERDELEN De Wittenkade 69, 020-846276.
van
alle
schade-auto's,
alle
BMW 745i, turbo aut., airco, sportvelg
'83 19.950 Ford Granada 2.5 D, m.'83, bl.met. van ƒ4.750 nu
ƒ 3.950
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Ford Sierra 1600 cl., 4-drs., met., kanskoop
.. '88 21.950 VW Jetta, '86, LPG, rookzilver van ƒ 15.950 nu ...
.ƒ 13.950 merken, alle bouwjaren.
2 jaar schriftelijke garantie.
Klaar terwijl u wacht. RuilstarFord Sierra 2.0 Laser, 3-drs., met., 1e eig. . . . '87 17.950 Fiat Uno 55, '84, groen met. van ƒ 7.750 nu . . . . ƒ 6.250 Ravenstijn, 02502-5435.
Ford Scorpio 2.0i GL, el.ramen, vele opt
'87 22.950 Talbot 1510 GLS, '82, LPG, bl./zw. van ƒ 3.250, nu .ƒ 2.250 LPG-INBOUW nu zéér voor- ters en dynamo's. Erkend
INFORMEER RIJ UW AUTO-DEALER
'87 20.950 Renault 18 TS, '83, zilv.grijs met., van ƒ4.950, nu . .ƒ 3.950 delig met 2 jaar garantie, ook inbouwbedrijf van TBBS/TNO
l Ford Scorpio 2.0GL aut., elektr. ramen
goedgekeurde
autobeveili,
Helicopterstraat 9 - A'dam-W. Tel. 179493
, Ford Sierra 1600 laser, 3-drs., sportvelg
'87 16.950 Renault 4 GTL, aug. '82, bl. met., van ƒ4.750, nu . .ƒ 3.750 rep. telef. 020-182163.
gingssystemen.
Valkenbur|
Kuiperbergweg_6_-_A'darn-Z.O. Tel. 911981
j Honda Prelude ex alb., 1e eig., met., 5-bak . . . '84 16.950 Honda Accord EX, m. '83, groen met. van ƒ 5.950 nu./ 4.950
MAZDA RUITEN voor zij en gerstr. 134. Tel. 020-240748.
Lancia Delta 1600 GT, sportvelg
'85 11.950 Opel Rekord 2.0 L, '85, LPG, bl. met. van ƒ 13.250 nu.ƒ 11.250 achter. Voor alle types uit
Lancia Prisma 1600i, necam gasinst
'88 22.950
CARFIX groothandel gespeciaMazda Dealer Paardekooper voorraad leverbaar. Fa E, de
Mazda 626 GLX, limited 2.0, diesel, 5-drs. . . . '88 17.950
'GRAAFF, Koninginneweg 48, liseerd in Franse onderdelen.
biedt
aan
met
garantie:
626
HB
Mazda 626 GLX HB 2.0, alle opties
'84
10.950
Nwe Hemweg 6 L, 020-880348.
2.0 LX D. '87; 626 S 2.0 GLX D. Haarlem. Tel. 023-314275.
Mercedes 200 Diesel, abs. nw.st.
'87 37.950
'86;
626
S
2.0
GLX
PS
'87;
323
•Auto te koop? Plaats een
Remmen testbank
Mercedes 230 E, aut.,met., A.B.S
'88 54.950
S 1.3'84;ToyotaCarina2.0D.
SHOWROOM advertentie. U
Type Berner BDE 4000
Mercedes 190 Benzine met., zien is kopen
. . . '86 29.950
zult verbaasd staan over het
B.j. 1977. Prijs ƒ4250.
Mercedes 190 Benzine radio/cass/rec., 1e eig. . '85 25.950 biedt aan occasions '85; Opel Ascona 1.6 GT '87;
Opel Rekord 2.0 S, autom.,
resultaat.
Info: 020-320657
Mercedes 190 E, aut., el.ram.,verl.sportvelg. . . . '87 39.950
Biedt aan een aantal geselecteerde occasions:
Mercedes 280 S, aut., met alle opt., nw.pr. . . '86 49.500 in uitstekende staat LPG '84; Citr. CX 25 Pallas i.,
Bij aankoop GRATIS nieuwe radio/cassette KADOü!
Mercedes
300 Diesel,
5-bak,
verlaagd,
schuif/kan- met bovag-garantie autom. '85. Zonder garantie:
3MW 316, bj '82 Lapisblauw, nette auto
ƒ 6.950 teld
Ford Escort 1.3 GL '81; ToyoJa
'87 49.950 Mazda 323 Envoy
'88 Cressida L '78. Waar nodig
3MW 315, bj '82 Bah.beige, w.w.glas, Zender-grille, . ƒ 6.750 MGB GT, sportcoupe, in abs.nw.st
'73 14.950 Renault 11 GTE
'88 APK. Inruil/financ. mog. Den lip APK laswerk en reparatie., keu- POETSER HEEFT TIJD om uw
BMW 325i, '86, rood, w.w.glas, 210 PK, 4x4, deelstijn onderstel, Opel kadett, Diesel.stat.car, 3-drs
ring klaarmaken, ieder merk auto als nieuw te maken v.a
'84 8.950
.'87 2.1. Tel. 02908-3231.
15 inch sportv., afst.alarm, nw.st
ƒ36.500 Opel Kadett, 5-drs.. hatchb. GL, 40.000 km. .. '88 19.950 Volvo 740 GLE
auto, vooraf prijsopgave. Auto- ƒ75. Ook voor tectyleren en
Renault 5 TL
'87
JMW 633 CSI, m. '82, bordeauxrood met. sp.vlg.,
Opel Ascona, 4-bak, met., LPG
'86 12.950 Renault 5 GTturbo
..'87 Koop- of VERKOOPPLAN- bedrijf Been, Aalsmeerderdijk inspuiten. Ophalen is evt.
zwart leerint., electr. ramen, i.z.g.st. Vr.pr
ƒ 18.500 Opel Monza, 3.0E aut., met., sportv
'85 24.950 Ford Sierra 3.0 GL
mogelijk. Tel. 02526-75504.
'86 NEN? Bel dan snel tel. 023- 386, Aalsmeerderbrug.
ÏMW 320, m.'82, met.blauw, w.w.glas, sp.vlg., in z.g.st./ 6.900 Peugeot 505 GR, get.glas, LPG, radio
'87 14.950 Renault 5 aut
'86 365206. Nationale Occasionlijn. Tel. 02977-27262.
JMW 316, m. '80, LPG
ƒ 4.250. Renault 25 GTS, aut., sch.dak, met
'86 17.950 Ford Escort aut
BOON APK
'86
iMW 323I Bauer, m.'82, antr. met., 5 -bak, Rial sportv.,
Renault 25 GTX, aut., el.ramen, 1e eig
'85 16.950 Renault 21 GTS
Keuringstation
'86
Zender Styling, in z.g.st. inruil mog
ƒ18.750 Saab 900 GLS, CombiCoupe, LPG
'84 16.950 Peugeot 309 GR
'86
continu
Chevrolet Chevy Van, bj '82, 8 cil-autom., met nw.
Suzuki Swift 1300GTI, ferrarirood, sportv
'88 19.950 Renault 5 GTS
'86
zonder afspraak
'erhoogd dak, vele opties, grijs kent
ƒ 14.750 Volvo 240 DL, LPG, 1e eig., nw.st
70
bestelauto's
'85 13.950 Honda Civic aut
'86
Chrysantenstraat 9
Stalen aanhanger 2 x 1 klep +
Citroen Visa, bj.'84, rood, in z.g.st
ƒ 4.250 Volvo 240 GL, schuifd., ww glas, 5-bak
'87 19.950 Volvo 340 DL
en pers.busjes.
'85
Amsterdam-Noord
rek Nieuw. ƒ845. Boottrailer 4
ïat Uno D, m'85, groen met., 5 drs., sunroof, . . . ƒ 7.250. Volvo 340 DL, 3 drs., 1e eig., nw.st
'84
8.950
Gar.
Rijsenhout,
lid
BOVAG,
:
Renault 5 aut
'85
Tel. 020-320657
m-450 kg ƒ 375, 020-6625265.
ord Transit Customcar, mod. '83, sportv., spec. painting,
Volvo 740 GL ex. directiewagen, 1e eig
'87 21.950 Rat Uno 55 S
Bennebroekerweg
17,
Rijsen'85
;eer apart, div. ace
ƒ 7.950 V.W. Golf 1600, 3-drs., met., 1e eig
'87 16.950 Opel Kadett LS
hout,
bij
Aalsmeer,
02977'85
-ord Escort 1.6 L, m.'83, gold met., 3 drs., sportv. . ƒ 7.250 V.W. golf GTI, 16 valve, schuifd., sportv
'88 31.950
'85 24229. Ook gevraagd.
ord Escort 1100L, bj. '83,5-drs., zilv.groen met. i.z.g.st./ 7.950 V.W.PASSAT, 5 drs., hatchb., 1600 CL, met. .. '88 15.950 Mercedes 190 D
Citroen CX Pallas
'85 BURGER-TRUCKS Aalsmeer Een lage premie voor caravan- GOEDKOPE autoverz. met terord Sierra 2.0, m.'85, w.w.glas, 5-drs., i.z.g.st. . . .ƒ 10.750
Inruil, financiering, garantie mogelijk.
Lada 2104 Break
'85 Mercedes bedrijfswagens.
boot- autoverzekering. Tevens
ord Sierra 2.3 D, bj. '85, 3-drs., rookzilv.met
ƒ 12.900
mijnbet. 100% autolening.
B. Fenemaplein 27-35, Zandvoort
Renault 25 GTS
'85 Inkoop/verkoop en onderd.
alle verzekeringen/hypotheken Bel of bezoek onze infowinkel
ord Sierra 2.3 D, bj. '86, 3-drs., zilv.met
ƒ 14.250
(naast Palace Hotel Noord Boulevard)
Renault
25
TD
'85
bel
of
bezoek
onze
info-winkelTel. 02977-28660.
ord Scorpio 2.0 CL, m.'86, bl.met., LPG, orig. sunroof, w.w.glas,
De Rijpgracht 2, tel.
Tel. 02507-14660 / 17372.
Ford Escort 1.6 L
'85
e eig., in z.g.st
ƒ 16.750
020-846095, P.W.O. ass.
BURGER-TRUCKS Aalsmeer kantoor Ass. CELIE, LindenRenault
11
TSE
'84
laan 380, A'veen, 020-416607.
ord Taünus 16 L, m.'82, grijs met., 2-drs
ƒ 3.250 ;ENTRUM AUTO'S b.a.:
35 APK GEKEURDE auto's, tot
'84 Mercedes for sailes wanted
onda Prelude EX, bj.'84, grijs met. LPG, in z.g.st. . ƒ 13.750 'oyota Corolla 1.3 SLX m. '87 1986, ƒ 650 tot ƒ 8250. Inr., fin., Peugeot 305 break
and spareparts: 02977-28660. GOEDKOPE AUTOVERZ. met • Voorf.12,50 (introductieprijs)
Inruil
Financiering
uw auto verkocht in
onda Prelude EX, m.'84, aut., zilver met., in z.g.st. ƒ 13.950 met elektr. schuifdak spec. grill gar. mog. Den Brielstraat 18,
SHOWROOM DAGELIJKS
BUSJE FIAT 850/900T, deel III, termijnbet. 100% autolening.
„SHOWROOM", de nieuwe
azda 626 Coupé 2.0, 12 Valve, GLX uitv., 2-'86, grijsmet., zeer sportief ƒ 13.950. Ford A'dam, zijstraat HaarlemmerBel of bezoek onze infowinkel
GEOPEND
TOT
18.00
UUR
geen
APK,
veel
res.
onderdeautorubriek voor Amsterdam
ramen, st.bekr., 5.000 km, schadevrij, nw.pr. ƒ41.500 Scorpio 2.0 CL m. '87 met LPG, weg bij molen. Donderlen, ƒ950. 02513-10463/15061. De Rijpgracht 2, tel.
U
ƒ32.500
en omgeving.
Bankrashof
versn. en ABS ƒ 19.500.
dagav. geopend. 020-844079.
020-846095. P.W.O. ass.
ercedes 190 D, m.'85, staalbl. met., 5-bak, schuifdak, sportv., Nissan Bluebird 2.0 LX nw. moOrig. CAMPER Citroen HY '76,
Amstelveen
• „SHOWROOM",
nw.st
ƒ26.500 del '88 met LPG, stuurbekr.
deel III, geen APK, v. liefhebb.
SHOWROOM ", de nieuwe autorubriek voor Amsterdam
telefoon
020-418073/453251
de
nieuwe
autorubriek
in
ercedes 190 D, m.'85, schuifdak, sportv., centr. vergr., etc. nieuwstaat ƒ 17.500.
Pr. ƒ650. 02513-14471/10463.
en omgeving. Oplage 730.000 ex. Tel. 020-6658686.
Het
Parool
en
Weekmedia.
w.glas, i.z.g.st., bord.rood
ƒ24.750 Suzuki Carry bestelbusje '85,
ercedes 230 aut., m.'78, groen, LPG, i.z.g.st. . . .ƒ 4.500 jrijs kent. met ramen ƒ5950.
ercedes 280E, m.'83, autom., LPG, w.w.glas, cl, sp.v./ 10.500 Datsun Stanza 1.6 L, m. '84,
ercedes 500 SEL, m.'82, diamantzw., alle opties,
met LPG, 4 drs ƒ4900. VW
:ER APART
""'assat CL diesel m. '87,1 e eig.
ercedes 280 SLC, m.'80, gold met., Amer.uitv.
80.000 km. ƒ 15.900. Peugeot
azda 323 Sedan 1.3, bj. '85, 4-drs, bl.met., LPG, .ƒ 7.950305 SR, m. '83, met elektr.
itsubishi Colt, 1.2 GL, m.'86, brons met., w.w.glas, 5-bak,
schuifdak ƒ4900. Ford Sierra
e eig., 45.000 km
ƒ 11.750
.6 laser bj. '86, 1e eig. 30.000
issan Bluebird 1.8, m.'85, gold met., 1e eig
ƒ 8.950 <m ƒ16.750. Honda Civic 1.3
issan Cherry, m.'84, zilvergroen met., sportv., in nw.st../ 6.950 Luxe, m. '87, 5 versn., radio
issan Synny 1.3 DX Dies., m.'85, weinig bereden, .ƒ 6.900 etc., ƒ 13.950. Mitsubishi Colt
issan 280 ZX Targa, m.'81, gold met., aut., vele opties,./12.750
iL, m. '87, 5 versn., nieuwpel Kadett 1.6 D de Luxe, '83, wit, 5-drs, i.z.g.st., .ƒ 6.950staat, ƒ 13.950. BMW 315, m.
pel Kadett, bj. '84, 2-drs LPG
ƒ 6.950 83, nwe. APK, ƒ 7500. Mitsubipel Kadett HB 1.6 D, bj. '84, grijs met., 3-drs, . . .ƒ 8.250 shi 5 Galant 1.6 GL, nw. model,
pel Kadett HB 1.6 SH, m.'85, wit, 3-drs, in z.g.st. .ƒ 11.250 85, met LPG, ƒ9950. MitsubiPel Kadett HB 1.6 LS, m.'86, brons met., w.w.glas,
shi Sapporo 2000 GL, m. '82,
drs
ƒ 12.750 adio/cass., zeer mooi, ƒ4950.
Pel Kadett 1.3 S, stationcar, m.'86, 3-drs, LPG, . .ƒ 8.750
oyota Corolla 1.6 GL, nw. moPel Kadett 1.6 D, stationcar, m.'86, 5-drs, weinig
del '85, zeer compl. uitv.,
ereden
ƒ12.250 nieuwstaat!! ƒ 9950. Weekaanni11989.)
(Geldig van 7 april t/m 30 juni
98!3.)
Pel Ascona 1.6, m.'83, wit, 2-drs
ƒ 6.900 biedingü Opel Senator 2.5 E,
enault 5 GT Turbo, '88, blauw met., 1e eig., nw.st., .ƒ32.500 n w. model, '84,1e eig., 60.000
aab 900 GLT, autom., m.'SO, zwart, in z.g.st
ƒ 2.750 <m., veel extra's, ƒ 14.950. VW
(
oda 120 LS, m.'85, wit, orig. sunroof .
ƒ 4.750 Golf C, bj. '86, zeer sportief,
ita re ;ls
W Jetta, bj.'83, met.blauw, 2 drs., LPG, 1e eig. . . ƒ 8.250 spec. grille etc., ƒ 15.950. Ford
Schrijf hier uw tekst
W Jetta D, m.'86, zilv.met
ƒ 12.900
aunus 1.6 L Stationcar, m. '82,
1
1 letter per hokje.
dvo 343, m.'83, 3 drs., wit. Vr.pr
ƒ 4.900 nwe. APK, ƒ2990. Alle auto's
2
troén Special Service, m.'85, gesloten stationcar . ƒ 3.250 APK-gekeurd, inruil en fin.
Cijfers, leestekens en
ercedes 307, open laadbak, m.'81, met tandemmog. Westerstraat 103-105,
3
woordtussenruimten
sseraanh., bj.'81. Vr.pr
ƒ 11.750 Amsterdam. 020-250096.
tellen voor 1 letter.
4
Inruil/financiering mogelijk, 6 maanden garantie
Donderdag koopavond.
Minstens drie regels
5
APK en BOVAG-gekeurd.
Diverse goedkope gpedrijdenbeschrijven.
Geopend ma. t/m za. van 9.30-18.00 uur.
6
de inruilauto's w.o. Ritmo 70 S,
DONDERDAG KOOPAVOND.
5 d-drs, mei '83 met LPG. Civic
7
Osdorperweg 928, tel. 02907-2021 Amsterdam-West.
3-drs. nov. '81. Civic 3-drs dec.
Ook div. caravans en boten.
8
80, Mitsubishi Colt GL okt. '80.

Informeer vrijblijvend naar UW keuzemogelijkheid in merk
en type bij de diverse KOST BEDRWVEN!

KOST

KOST de VW/AUDI dealer voor Amsterdam en Aalsmeer

Klassiekers en oldtimers

ARO Holland

Algemeen

DE GROOTSTE KEUZE IN...

CARBO AUTO'S
VAKANTIE-AANBIEDINGEN

• Handelaar of particulier.
Uw auto(s) aanbieden in
„SHOWROOM" is dé manier.
Tel. 020-6658686.

Rijscholen

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Fenema Auto's Zandvoort

Vracht/bestel/luxe v.a. ƒ 27,50
Bakker: 020-124047/152674.

Accessoires en onderdelen

Renault
Benelux

AUTORIJLES
Schakel
+ automaat +
VRACHTWAGEN. Dinsdagsavonds theorie. LEMSTRA.
Weesp: 02940-12656 of 14797.
AUTORIJSCHOOL ZEEMANS
Al meer dan 30 jaar uw adres
vooreen gedegen rij-opleiding.
NU: Rooseveltlaan 213, A'dam.
Tel. 020-460699.
RIJKS- en BOVAG-erkende
Verkeersschool
VERONICA.
Eerste 10 lessen ƒ40 p.u. Inl:
Niasstr. 29, Asd., 020-6656955.

20 JAAR MICHEL
1e 10 echte autorijlessen
ƒ 25 PER LES
Korting op theorieboekjes
en theoriecursus op video.
Amsterdam
020-853683
Purmerend
02930- 40087
Zaandam
075-174996
Probeer maar eens het verschil
tussen 1 of 20 jaar ervaring1
• „SHOWROOM":
De nieuwe autorubriek voor
Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex.

Motoren/scooters
T.k. z.g.o.h. Honda CB 750 F2
met tourkuip/koffers/sterwielen. ƒ2750. Tel. 020-900668.

Te koop DKW-RT 1/5VS-1959,
kent. 1-2 en 3 ƒ950. Goede
staat: 020-903597.

Honda CB650C.'86. 10.000km.
koffers,
valb./windscherm
z.g.a.n. ƒ5750. 020-831510

«„SHOWROOM" verschijnt
huis aan huis in geheel
Amsterdam en omgeving.

Autosloperijen
Autosloopbedr. Onne van de
Stadt, ink. v. sloop- en SCHADEWAGENS, verk. auto-onderdelen. Rijshoutweg 4, Zaandam. Tel. 075-165272.
Autosloperij
DE
ZOMBIE
vraagt te koop: schadeauto's.
Tevens verkoop van alle merken onderdelen. Gespecialiseerd in verkoop van motoren
Inbouw mogelijk. Osdorperwec
520 A, Amsterdam-Osdorp'
Tel. 020-107566.

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178/02907-6248.
CENTERPARTS
vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R.D.W.-vnjwaring. De hoogste prijs en geen
risico. Tel. 107942 of 107946.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.

Auto's te koop gevraagd

Autobedrijf Dirk
koopt alle merken auto's tegen de hoogste prijzen. Ook sloop,
schade of defekt geen bezwaar. Met vrijwaringsbewijs.
Ophaaldienst door geheel Nederland. Bel voor gratis info
020-104155 tot 23.00 uur. Bel en wij komen.
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.
Gevr., loop- , sloop- en luxe
auto's, busjes en vrachtwagens. Tel.: 020-194613.
Gevraagd PEUGEOTS 504,
505, sloop of schade enz. Afstand geen bezw. 020-244255.

INKOOP AUTO'S, ±ANWBpr., snelle afw. a contant m.
vrijw.bew., def. geen bezw
Tel. 020-108280/149352.
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwaringsbewijs, geen
sloopauto's. Tel. 02990-37825.

T.k. gevr. AUTO'S v.a. 1981,
INKOOP/VERK. Den Brielstr. kont. betaling met vrijwaring +
020-151488.
18, A'dam, zijstr. Haarlem- ANWB-prijzen.
merw. bij molen. 020-844079. Joh. Huizingalaan 629, A'dam.

Service en reparatie

Aanhangwagens/
(boot)trailers

Bedrijfsautos

Autofinanciering en verzekering

De
autorubriek
"SHOWROOM"
zal
wel
heel
wat
autoadverteerders
uit
hun
tent
lokken.

Voor f 12,50 staat uw auto in de SHOWROO
De nieuwe autorubriek SHOWROOM is nauwelijks van start en is nu al heel succesvol. Logisch, want
SHOWROOM heeft een enorm bereik: uw advertentie komt niet alleen in Het Parool, maar óók in alle
nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. Met een oplage van maar liefst 730.000 exemplaren.
U loopt dus de kans dat ruim
ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst
in de autorubriek SHOWROOM:
1 miljoen mensen uw auto
Introductie/voordeelbon Ja,plaatsen
prijs
prij's
willen kopen. En dat voor
excl. 6% incl. 6%
slechts f 12,50. Dus: vul de bon
BTW
BTW
g^
in en maak gebruik van deze
aantrekkelijke aanbieding.
13,25
12,50

Dealer inruilauto's/handelsprij'zen

Rat 127 juni '80. Opel Kadett
t op: ALLE auto's aantoonbare km-standen en orig. bouwja- 1.3 S, 4-drs., jan. '80. VWPAS•n BMW 5251, aut., 5-'83, spuitwerk, ƒ 9.800,-; Alfa90,2.5,6 cil„ SAT 1.6 LS, 5-drs. Datsun
:herry nov. '79. Volvo 343 DL
•'87,50.000 km., ƒ 19.700,-; Audi 100 cc, 75 kw, 5-'83, ƒ 11.500,-;
Of
d Sierra 1.6 Laser, 5-drs., 1-'87, 40.000 km., ANWB gek., Autom. met LPG, okt '79.
'8.000,-; Hyundai Pony 1.5 GL, 5-drs., 5-bak, 6-'86, ƒ 10.500,-, Honda Civic sept. '79. VW Golf
'feubishi Colt 1.8 VAN Diesel, 2-'85, grijs kent., ƒ 8500,-; Peu- mei '78. Honda Civic Autom.,
s
ot 205 GL, diesel, 2-'85,5-drs., ƒ 9.900,-; Skoda Rapid Coupé, dec. '78. Talbot Horizon, mei
'87, 27.000 km., 1e eig., ƒ8000,-; Volvo 240 DL, 2.0, 1-'84, 83. Renault 5 TL, jun. '80. Fiat
27, mei '81. Bij voorkeur alles
'l 800,-; Toyota Carina 1.6 GL liftback, 4-'86, ƒ 15.200,-; Opel
*ord 2.0 S Luxus, LPG, vorig model, div. ace., 2-'83, ƒ 7.200,-; n één koop Inl. SEAT AutocenPolo 1050, spec. uitv., 5-'84, ƒ 6.900,-; Honda Quintet 1.6, 5- rum APC 020-791144/711635.
-, 1-'84, ƒ 5.800,-; Fiat Panda 1000 CL, 3-'87, ƒ 7.900.-; Mazda lat 127 '80, Fiai Panda '82~Rat
?6 2.0 GLX Sedan, 5-'85, ƒ 12.200,-; Citroen Visa Leader 1.1, 1- \rgenta '83, Ford Escort VAN
'6. ƒ 8.500,-; Mitsubishi Lancer 1.5 GLX, 4-drs„ 4-'87, ƒ 16.500,-; 80, Subaru 1.3'82, Pr. per auto
'°ver 216 SE, 1e eig., 38.000 km, 4-'86, ƒ 13.500,-; Saab 9000
1500.
Autobedr.
Weissur
bo 16V, 1e eig., 70.000 km, ANWB-gek., 11-'85, ƒ 29.500-; VW 20-133579.
0|
' ' GTI, 8-'88, ± ƒ 15.000 extra's, nw. ± ƒ54.000 onze prijs
"* Autoveiling **
*500,-.
'°edkope inruilauto's: Talbot Solara 1.6 SX Automaat, LPG, 3- n het Olympisch Stadion Am< 12.000,-; Saab 96,5-79, ƒ 3.000,-; VW Transporter 1.6 benz., terdam. Reeds 28 jaar iedere
'•80, opknapper, ƒ2.750,-; Opel Kadett 12 S, 11-78, ƒ950,-. maandag. Inbreng vanaf 09.00
^ichtiging KanaaldijkS, Purmerend. Inruil, financiering, keuring Jur. Aanvang veiling 13.00 uur.
/oor inlichtingen: 020-473004.
'"gelijk. Tel. 02990-70849 of 06-52120188.
e

*9
10

1823,50
29-

34,50
40-

45,50
51-

19,08
24,91

l 30,74

36,57
42,40
48,23 ,
54,06

Naam:.
Adres:.
Postcode/Woonplaats:
Startdatum':
Telefoonnummer:
Handtekening:
• Alleen oen woensdag ol een vryd.ig invullen
Opsturen m een ongelrankeerde envelop aan SHOWROOM, Antwoordnummer 2470,
1000 PA Amsterdam of afgeven- Het Parool, Wibautstraat 131'Rokm 110. Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen. Dorpsstraat 5^-56:
Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp. Nieuwstraat 13, Zandvoort.
Gasthuisplein12

WEEKMEDIA30

SPAR

ÜiM

12

DONDERDAG 15 JUNI 1989
Gevraagd

Te koop

medewerkers/sters

VISVERKOOPWAGEN
+ tractor
+ vergunning

voor de bediening en in de
keuken.

parkeergelegenheid
tf%jkrwï*i^'i^-;:••;>*
::.**• • ?*•;• . >* •
' . ''. . "

Fa.
Kroonenberg

op Bloemendaalse strand.
Inl. F. Molenaar.
Tel. 16910/15464

Inl 't Familierestaurant
Kerkstraat 27

£X!S>^'T ••'•%,

Zandvoorts Nieuwsblad

Tel 12537

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

• SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Celsiusstraat 192 Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12 Zandvoort

Fa. Veldwijk

GAS-

Toonzaal
Schelpenplein - Tel 15068 ' 13612 / 12518
Deskundig advies
Voor al uw

De Spar

Sig. mag.
Lissenberg

. Gansner & Co,

SPAR

AKO

Voor direkt gevraagd

KAMERMEISJES

's maandags de
gehele dag open

Tel.

Kerkstraat 12 Zandvoort

Haltestr 9 Zandvoort
Haltestr 22 Zandvoort
Kerkplein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17 Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

Milieubewust
Gebruik nu
milieuvriendelijke
verf
Voor binnen- en
buitenwerk,
radiatoren e.d.

KEUR EN ZOON
PARADIJSWEG 2, ZANDVOORTf
Tel. 15602 - t.o. politiebureau ;;

13588

n u krijgt van de Hema bovendien
garantie tot de volgende vaderdag,
Stereo autoradio/cassetterecorder MG/
FM PLL synthesizer tuning 12 voorkeuzestations 2x7 Watt 1 jaar Hema
garantie

Ondergoed voor mannen di»
kwaltot en pasvorm willen voor
een be'ailbare prijs
100J katoen m 3 kleuren

85.-

Vlakschuurmachine 21 000 schuurbewegingen per minuut en stofafzuigmogelijkheid Snoerlengte 25 m Zool
93x186 mm 1 jaar Hema garantie

110.-

Electnsche nagel-nietmachine Electronische nietkrachtregeling nieten 6-14 mm
en nagelen 16 mm 1 jaar Hema garantie

Mipofsi.it.ie* f IQQC;
2 stuks
l Icy.r/D

95.-

Perfektie is onze kwaliteit

Oplaadbare snoerloze schroef-boormacnine Rechts- en linksdraaiend incl oplaadtransformator 230 omwentelingen
per minuut Boorkop 1-10 mm 1 jaar
Hema garantie

115.-

Electnsche decoupeerzaag met 3 zaagjes Electronische toerentalregeling en
stofafzuigmogelykheid 1 jaar Hema garantie

Schroef-klopboormachine
Electronische toerentalregeling rechts- en hnksdraaiend 13 mm boorkop en torque control 500 Watt 1 jaar Hema garantie

Haltestraat 55
Zandvoort

19.75

Schroevedraaierset 5 blad- en 3 kruiskopschroevedraaiers Chroom-vanadium staal

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel 02507-12327
uw adres voor
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Gespec m Garant Gum
daken 4 mm

45,- p.m2 gelegd.
Pannedaken timmer- en
metselwerk

Vader blijft by de tijd met MtaMiHMArt^H dit prachtige Quartzhorloge Met allerlei handige functies o a analoge en digitale tijdsaanduiding chronograaf, datum, alarm en uursignaal In een stevige chromen
kast met mineraalglas Op zo n horloge geven we graag een voljaar garantie

^20.-

Metalen ladenkastje In wit en blauw 18delig

vanaf

ƒ

Nylon reportertas In drie kleuren
Klein model
Groot model

24.75

2055'!

Electnsche soldeerbout met tafelstandaard Snoerlengte 150 m 40 Watt 1 jaar
Hema garantie

18.75

Vanaf
Multigrade motorolie
SF/CC-15W50
SF/CD-10W40

14.75

Inhoud

5 liter

ia?5-17.75

Dopsleutelset 24-delig Gehard verchroomd en gepolijst chroom-vanadrum staal

^14.75
Kofferbaktas Geen losse voorwerpen
meer in de kofferbak

vanaf

24.75

Opbergsysteem Geschikt voor 36 audiocassettes
27-75"24 25
40 CD s of 24 videocassettes
2&7S"24.75

19.75

2435"

Metalen gereedschapskist 5-delig

22.75

_
Autostoeltas Past op iedere autostoel
Geen losse voorwerpen meer die de auto
rommelig maken

Heteluchtbrander 2 Warmtestanden en
2 hulpstukken Snoerlengte 2 50 m 1500
Watt 1 jaar Hema garantie

^
(W)

Tel. 02507-16551

Te huur
aangeboden in
centrum
gemeub.
souterrain met
K.D.T.
van 1-8 t/m 31-1.
ƒ1000,- p.m. inkl.
Telefoon 18718.

55.-

2455".

DROGISTERIJ

54i

24.75

Ovèrsized sporthemd met korte mouw
Katoen katoen/polyester of katoen/lin
nen Uni of gestreept Mt 37/38-43/44

4.75
2 voor

29.75

Herenpyjama Katoen/polyester In jade
licht-blauw en kobalt Mt 46/48-54/56

50.-

Badstof herenbadjas 88% katoen/12%
polyamide In diverse kleuren
Mt 46/48-54/56

vanaf

U.75

Herenzwemshort met binnenbroek
In diverse kwaliteiten en uitvoeringen
Mt 4-7 Van 14-?5T1J5 tot 34-71T21.75

75.-

Grastrimmer met extra lange steel 10 000
toeren per min 200 Watt 1 jaar Hema
garantie

8.25

Herensokken Katoen of katoen/polyamide Uni of gedessineerd
Mt 35/38 43/46
HALTESTRAAT 55
NIEUWE DESSINS

VOSSEN
j BADJASSEN
m dames en
herenmaten
lusvast

99,-

^12.50
Boxer short 35° o katoen/05% polyester
en katoenen slip in cadeauverpakking
Mt 5-7

21.75

25^5-4

Leien heienbillfold ntspoitemonnoe of
portefeuille In diverse kleuren

Dat klinkt elke vader als muziek in de oren een fantastische BMfcMHAÉMHi Compact Disc speler De modernste lasertechniek zorgt voor
een optimaal geluid Geschikt voor 120 en 80 mm CD's Met veel functies, o a 20 nummers vooraf programmeerbaar U krijgt er van de Hema een
heel jaar garantie by Wedden ciat vader de hele zondag aan 't spelen is9
Electronische wekkerradio met AM/FM
In wit en zwart 1 jaar Hema garantie

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarcliief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

36.75
Jeu do boulesset 4 Gemerkte metalen
ballen en cochonnet

16.75
Vrijetydsnet met 4 haringen scheerlijnen
en buizen

*:
f

_10.75
Omnibus Detective of fantasieverhalen

^14.75

Wrrzo JL Jhi
Topgun gevechtsvliegtuigen Een overzicht van de Amerikaanse gevechtsstraalvliegtuigen

„5.50
Medaillon Rouge Bordeaux Superieur
1986 AC of Blanc 1987 AC Een rode of
witte kwaliteitswijn

HEMA
.Echt Waar Voor Je GelcL

EEN DAGJE UIT IN DE BUURT?
NU OVERAL TE KOOP VOOR ƒ l,-

Donderdag 22 juni 1989

Los nummer ƒ 1.25

IMieuws
49e jaargang nummer 25

Teefer betaalbaar huis dat je sloopt, is er één minder'

Landelijk ombudsteam pleit voor
behoud 24 rug-aan-rug woningen
ZANDVOORT - Het Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing (LOS) heeft ernstige
kritiek op het ambtelijk rapport waarin wordt gesteld dat'
de rug-aan-rug woningen aan
Koningstraat en Prinsesseweg
vervangen moeten worden
door nieuwbouw. Het rapport
'geeft overduidelijk aan dat het
haalbaarheidsonderzoek tot
groot ongenoegen van college
en waarschijnlijk een aantal
sloopgrage ambtenaren heeft
plaatsgevonden', aldus LOS
woordvoerster ir. Linssen.
Architectenbureau
Akropolis
heeft na een haalbaarheidsonderzoek geconcludeerd dat behoud en
verbetering van de woningen goed te
realiseren zijn. Dit onderzoek zou
een adviserende rol spelen bij verdere beslissingen. "Er bestond concensus tussen bewoners en ambtenarij
over de haalbaarheid van behoud en
herstel", zo stelde Mechtild Linssen
tijdens de vergadering van de commissie voor Publieke Werken. "Dezelfde ambtenaren die op 15 februari
1989 het plan voor behoud en een
Kleine Beurt Plus steunden, hebben
daarna buiten ons om dit rapport

geschreven, waarin op sloop wordt
aangestuurd". Bewonersgroep en
LOS hebben het rapport pas later
gekregen, nadat men hierom had gevraagd.

ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort zal voor het eind
van het jaar zestien opvangplaatsen beschikbaar stellen
voor asielzoekers. Dat is toegezegd naar aanleiding van een
verzoek van het ministerie van
WVC. De eerste asielzoekers
worden binnen enkele weken
verwacht, voor de opvang
zoekt men vrijwilligers.

De eerste asielzoekers worden halverwege de maand juli verwacht. In
verband daarmee zoekt de gemeente
vrijwilligers die op korte termijn beschikbaar zijn om de opvang en begeleiding op zich te nemen. Zij moeVervolg op pagina 3 ten de Engelse taal redelijk beheer-

Eventueel valt er nog te schuiven van het architectenbureau Akropomet achtentwintig contingenten a lis blijkt dat de bouwkundige kwaliƒ12.000,- van woningbouwvereniging teit handhaving mogelijk maakt,
Eendracht Maakt Macht.
óók op langere termijn.
Uit het haalbaarheidsonderzoek

eek AAedia

Gemeente biedt
plaats aan 16
asielzoekers

Linssen verwijt de gemeente dat de
betrokkenen het laatste beslissingsstadium van het ambtelijk advies
niet konden meemaken. "In mei
1988 hebben de raadsleden aan het
college de opdracht gegeven in overleg met de bewoners een integrale
afweging tussen sloop en behoud te
maken.

Stilte
voor
de
storm

Het college heeft na een veelbelovende start uw opdracht dus aan de
laars gelapt", zo verduidelijkte zij de
commissieleden. "Dat heeft geleid
tot teleurstelling en machteloze
woede bij de bewoners".

ZANDVOORT Vendorado Leisure B.V. gaat
vanaf
komend
weekend
een
weekje
proefdraaien, zowel
met de hotelstudio's als met 200
van de 280 gereed gekomen
bungalows. "We
doen dat tot donderdag", aldus
directeur
Jim
Vermeulen, hier
op de foto in de
centrale
hal.
"Dan krijgen we
een dagje 'stilte
voor de storm'
en het weekend
daarop gaat het
park
definitief
open".
Personeelsleden van
de andere Vendprado-parken
zijn de 'proefkonijnen'.

In dat kader betreurt zij het ook
dat er alleen contingenten voor vervangende nieuwbouw zijn aangevraagd en niet voor woningverbetering.
Toch zou de gemeente gebruik kunnen maken van drieëndertig verbeteringscontingenten a ƒ12.000,- en
vijf a ƒ40.000,- voor na-oorlogse woningen.

ZANDVOORT - D66 en CDA zijn in Zandvoort in feite de grote
winnaars geworden van de verkiezingen voor het Europese
Parlement. In vergelijking met vier jaar geleden boekten zij
zowel procentueel als in aantal stemmen een duidelijke winst.
De grootste partijen blijven WD en PvdA met dit keer een
vrijwel gelijk aantal stemmen, wat procentueel fors verlies respectievelijk bescheiden winst betekent.

Op de vijfde plaats komt de Regenboog partij (PPR, PSP, CPN, EVP,
GPN en Onafh.) met 275 stemmen
oftewel 5,1%. Ook deze partijen kregen gezamenlijk minder kiezers op
de been dan vier jaar geleden. Toen
behaalde men 395 stemmen, 6,0%.
De rest van de stemmen ging naar
IDE (aantal: 68), SGP/GPV/RPf
(67), Lijst Janmaat/Centrum-democraten (57), God met Ons (20) en de
Socialistische Partij (5). De Lijst
Janmaat/Centrum-democraten, een
partij die over het algemeen weinig
sympathie opwekt bij de Nederlandse bevolking, liep in vergelijking met
de verkiezingen van 1984 ver terug in
stemmen-aantal. Toen telde deze
partij nog 253 aanhangers in deze
gemeente. De stemmen van dit jaar
kwamen vooral uit het centrum en
'Admiralen-buurt'/oud-noord.

Opkomst
De winst van de verschillende partijen ten aanzien van vier jaar geleden worden belangwekkender, indien men rekening houdt met de
sterk teruggelopen opkomst van
kiesgerechtigden. In 1984 brachten
van de 12818 kiesgerechtigden 6506
mensen (50,8%) hun stem uit, in 1989
waren dat er 5433 van de 12679 kiesgerechtigden (42,9%). Uit deze cijfers blijkt ook dat de belangstelling
voor het Europese Parlement veel
kleiner is dan voor de verkiezingen
van gemeenteraad en Tweede Ka-

Waterstanden
Datum

HW

LW

HW

j
LW

menwerken met vrijwilligers uit
Bloemendaal en Haarlem.
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met de heer F. Bakker van
de gemeente Zandvoort, afdeling
OPW, tel. 61404, of met mevrouw W.
Krasinski van de Stichting Vluchtelingenwerk Haarlem, tel. 023-313020.

Verwijt

Forse winst CDA en D66
in vergelijking met 1984

Regenboog

Oplage: 4.650

sen en voor langere tijd voor enkele
dagdelen per week beschikbaar zijn.
Hen wordt gevraagd de gasten niet
Vorig jaar was er ook reeds sprake
raad en daad bij te staan bij het vin- van de komst van asielzoekers naar
den van hun weg in de Nederlandse Zandvoort. Hiervoor konden zelfs
samenleving. Met de Stichting enkele woningen beschikbaar worVluchtelingenwerk Haarlem zijn al den gesteld, maar daarvan is geen
afspraken gemaakt over de opvang. gebruik gemaakt. Dit jaar lijkt het er
De vrijwilligers krijgen professione- op dat er alsnog zestien asielzoekers
le van deze stichting en de landelijke naar Zandvoort komen. Tot nu toe
vereniging Vluchtelingenwerk Ne- zijn 476 gemeenten bij de opvang
derland. Zij zullen nauw gaan sa- betrokken.

PvdA stabiel, WD doet flinke stap terug

In deze gemeente maakte D66 de
grootste winst. Kreeg deze partij in
1984 bij de Europese verkiezingen
nog 168 stemmen oftewel 2,6% van
het totaal, vorige week donderdag
stemden 337 kiesgerechtigden op
D66, oftewel 6,2%. Het aantal stemmen op het CDA steeg van 1037
(15,9%) in 1984 naar 1156 (21,4%) dit
jaar. Gelijk aan het landelijk beeld
leed de WD ook in Zandvoort fors
verlies. In 1984 kreeg deze partij nog
2607 stemmen oftewel 40,1% van het
totaal, dit jaar bleef het aantal beperkt tot 1726, wat neerkomt op
31,9%. Ook het aantal stemmen op
de PvdA daalde, van 1963 vier jaar
geleden tot 1697 afgelopen donderdag. Procentueel betekent het echter wel een geringe stijging, van
30,2% naar 31,4%.

Editie:30 \\

mer, die in 1986 een opkomst vertoonden var. respectievelijk 9238
(71,4%) en 10586 (83,5%) kiezers.
In vergelijking met de Tweede Kamer-verkiezingen heeft de PvdA
3,8% méér van het totaal aantal
stemmen; klein links
(3,1%),
SGP/GPV/RPF (0,8%) en Janmaat
(1%) winnen eveneens. CDA (2,1%),
D66 (0,7%) en WD (6,5%) verliezen.
Een goede vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen kan niet
gemaakt worden, omdat daarbij
plaatselijke partijen een deel van de
stemmen voor zich opeisen.
Op pagina 3 vindt men een aantal
cijfers nog eens op een rijtje.

• De naderende finale i
van het Zandvoortmeeu- j
wen-toernooi belooft bij- r
zonder spannend te wor- 'f.

den.

Pag. 5 '

• De belangstelling voor
de allereerste race op het
huidige circuit was een behoorlijk stukje groter dan
voor de allerlaatste.Pag. 5

'
;
:
l

® Het Zandvoorts Mannenkoor gaf
afgelopen ;
week één van zijn beste •
concerten.
Pag. 7
9 Peuterspeelzaal
'Het s
Opstapje' is in vijf jaar tijd l
tegen elke verdrukking in. \
flink doorgegroeid. Pag. 7 f

Foto: Wilfned Overwater

ADVERTENTIE

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

17166

Fase II Vendoradopark
ZANDVOORT - Vendorado
kan nog niet beginnen aan de
169 woningen van Fase II van
het bungalowpark. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben nog geen verklaring van 'geen bezwaar' afgegeven, al is wel de wettelijke termijn overschreden. Het gemeentebestuur
is
verontwaardigd, Vendorado
gaat stappen ondernemen.

van het Zandvoortse duinbeheersplan in de Provinciale Statenvergadering. Deze is uitgesteld tot september, nadat de diverse statencommissies vorige maand flink wat kritiek hadden geleverd op het plan.

Tevens wees men daarbij op de motie Van der Gaast, vorig jaar opgenomen in het Streekplan. Hierin werd
het provinciebestuur verzocht 'geen
medewerking te verlenen aan verdere ontwikkelingen in het noordelijk
duingebied voordat een met de beleidsdoelstellingen van provincie en
Het uitblijven van de verklaring rijk in overeenstemming zijnd beheeft te maken met de behandeling heersplan is vastgesteld'.

College hecht grote waarde aan onderscheiding voor schoon strand en zeewater

'Blauwe Vlag aanvulling op economische
ontwikkeling van de gemeenteZandvoort'
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden en wethouder Van Caspel hebben afgelopen donderdag op de Rotonde
de Blauwe Vlag in top gehesen.
Aanleiding tot deze feestelijke
handeling was de start van de
Europese verkiezingen. Beide
heren hadden een dag tevoren
in Schoorl de vlag namens de
gemeente in ontvangst mogen
nemen van demissionair milieu-minister Nijpels.

© ANBO-leden kunnen tegen een geringe vergoeding vanaf begin volgende
maand terecht in het Vendorado-bad.
Pag. 3

de reddingsbrigade, strandpolitie, missie van de Europese GemeenDe Europese Blauwe Vlag, offi- medewerkers van Publieke Werken schappen, gemeenten te stimuleren
cieel erkend door de Europese Com- en ieder ander die direct of indirect een beter milieubeleid te voeren met
missie, is er voor stranden, havens met het strand te maken heeft.
betrekking tot de kustwateren. Met
en boten. Die voor stranden wordt
De actie Blauwe Vlag van Europa name voorlichting en educatie moeaan een badplaats toegekend als het ging in 1987, het Europese jaar van ten dit beleid een belangrijke rol
badwater aan de E.G.-richtlijnen het Milieu, van start. Initiatiefne- gaan spelen. Als de kwaliteit van het
voldoet en het strand goed wordt mer was de F.E.E.E. oftewel de een of ander terugloopt, vervalt de
schoon gehouden. Daarnaast moe- Foundation for Environmental onderscheiding en moet de vlag geten er onder andere voldoende EH- Education in Europe, die zich voor- streken worden. Dit net zo lang tot
BO-posten en reddingsmaterialen namelijk bezighoudt met milieu-e- opnieuw wordt voldaan aan de critezijn, evenals sanitaire voorzieningen ducatieve projecten. Met de Blauwe ria.
en afval-opslagmogelijkheden. De Vlag campagne hoopt deze organisauitreiking is indirect dan ook een tie, die wordt gesteund door de Com'Aanvulling'
compliment voor strandpachters,
Burgemeester Van der Heijden
noemde de Blauwe Vlag erg belangrijk voor Zandvoort. "Wij zijn bezig
met een kwalitatieve inhaalmanoeuvre op tal van gebieden, om er voor
te zorgen dat. inwoners en toeristen
zich wél voelen in deze gemeente.
Deze vlag achten wij van groot belang als aanvulling op onze werkzaamheden. Ik ben ervan overtuigd
dat er vandaag wéér een steen is gelegd in dat bouwwerk van de onKvikkeling van Zandvoort".
"Wat je zelf als overheid kunt
doen, moet je niet nalaten in liet
belang van een economische ontwikkeling. Als het zo is dat wij de
hand hebben in de kwaliteit van het
strandbeheer en dat wij relatief de
hand kunnen hebben in de kwaliteit
van het waterbeheer, dan zijn dat
elementen die wij ter harte moeten
nemen en in de hand moeten houden", zo verklaarde hij met het oog
op de toekomst.

"Wij zullen graag meewerken aan
22 jun
06.05 01.44 18.37 14.25
deze ontwikkelingen", voegde even
23 jun
06.48 02.36 19.21 14.54
later Peer Sips, directeur Regionale
24 jun
07.31 03.21 20.05 15.35
VVV Zuid-Kennemerland, daar aan
08.18 04.06 20.59 16.26
?5 jun
toe. "Je werkt met z'n allen aan een
26 jun
09.26 04.55 22.0017.05
stukje imago van je produkt". Hij
27 jun
10.35 05.45 23.0618.04
feliciteerde het college met 'deze
-.- 19.14
28 jun
11.35 06.50
mijlpaal op weg naar een stukje su00.05 07.44 12.4520.24
29 jun
perkwaliteit'. Voor deze gelegenheid
30 jun
01.16 08.55 13.5521.35
had hij de Haarlemse Bloemenmeisjes meegenomen, evenals een
Maanstanden:
• Burgemeester Van der Heijden en wethouder Van Caspel tonen trots de Blauwe Vlag, die even later op de Zweeds schoolorkest dat even later
Maandag 26 juni LK 11.09 uur
Rotonde in top wordt gehesen.
Foto Rerioti op het Kerkplein optrad.
Doodtij 27 juni 23.06 u. NAP+66cm

Na de behandeling in de statencommissies hebben GS de gemeente
verzocht het duinbeheersplan in te
trekken en aan te passen. Volgens
wethouder Van Caspel is de gemeente dat niet van plan. "Als wij dat wél
doen, dan geeft Zandvoort daarmee
te kennen dat zij haar huiswerk niet
goed gedaan heeft. De gemeente
krijgt dan de zwarte piet toegeschoven". Hij wijst erop dat het opstellen
van het duinbeheersplan in nauw
overleg met Gedeputeerde Staten is
gedaan.

Acceptabel
Zo konden zij kiezen uit de diverse
offertes van organisaties die het
plan zou kunnen opstellen (uiteindelijk werd dat de Grontmij) en zijn
de oorspronkelijk geplande parkeerplaatsen tussen circuittribune en
noord-boulevard weggelaten. "Als
die zouden worden geschrapt, dan
zouden GS het plan acceptabel vinden", aldus Van Caspel die het uitstel uitermate betreurenswaardig
noemt. "Het plan voldoet aan de eisen, maar wij hebben GS laten weten

dat wij bereid zijn aanvullingen te
doen".
Het commentaar van de statenleden heeft GS behoorlijk onder druk
gezet, wat er waarschijnlijk de oorzaak van is, dat de verklaring van
geen bezwaar voor Fase II van het
Vendoradopark nog niet is afgegeven.
De wettelijke termijn hiervoor van
twee maanden is reeds overschreden, wat gezien kan worden als een
fictieve, weigering. Het belang ligt
primair bij Vendorado, dat de verklaring nodig heeft om nog een groot
aantal bungalows te kunnen bouwen op het terrein van het oude circuit. De gemeente laat verdere stappen over aan de eigenaar van het
bungalowpark. Deze zullen ook zeker niet uitblijven, liet directeur Jim
Vermeulen deze week weten.
Nu al het nodige materieel op het
terrein aanwezig is, leidt uitstel van
de bouw van Fase II tot aanzienlijk
hogere kosten. Vendorado zal bij de
te volgen procedure kunnen rekcnen op de nodige ondersteuning van
gemeentezijde.

Dansen en swingen op straat
Dansen en swingen op straat? 'Moet kunnen' lijkt het Samenwerkingsverband Zandvoort te denken. Blijkbaar is men er zelfs van
overtuigd dat zoiets kan, want voor morgen is er weer een grandioos
'feestje' georganiseerd met tal van live-optredens. Daarmee wordt
tevens het eerste lustrum van dit festival gevierd, een periode
waarin deze krant de lezers constant op de hoogte hield van de
feestperikelen. Wilt ook u het komende lustrum van nabij meemaken, word dan abonnee van het Zandvoorts Nieuwsblad. Velen
gingen u al voor.

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon:

(i.v.m controle bezorging) LWK^J

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal / 13.50 O halfjaar ƒ24.75 O jaar ƒ44.75

' een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.

Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon in open envelop zonder postzegel

zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.

„ "y-in-zy-i"n1700V

bellen kan ook: 020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN
Geboren onze zoon
Dennis Patrick
12 juni
Arie en Sonja
van der Sloot
Adres:
Schoolplein 4a
Tel. 02507-15997.
Je wilde nog zoveel, maar had niet meer de
kracht.
Je ziekte had je volkomen in d'r macht.
Je uw zo moe. ja hebt je strijd gestreden,
al je zorgen en verdriet behoren nu tot het
verleden.
Rust nu maar uit. je bent nu uit je lijden,
maat oh, wat is het zwaar, van jou te moeten scheiden.
Op vrijdag 16 juni 1989 is toch nog omervvacht
overleden mijn innig geliefde man, onze lieve
pappa en opa
Eugène Hubertus Allebes
in de leeftijd van 58 jaar.
Zandvoort:
Tiny Allebes-Lefferts
Alkmaar:
Ronald en Lydia
Maikel
Zandvoort:
Jeannette en Frank
Remwardtstraat 25
2041 VC Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels op dinsdag 20 juni in het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld plaatsgevonden.

i

De grootste smart in dit leven ondervindt
men als men eenzaam de weg moet
voltooien die men samen is opgegaan.
Na een lange ongelijke strijd ging van ons heen,
mijn eindeloos fijne, creatieve man, onze geweldige vader, schoon-, stief-, pleeg-, grootvader en
zwager
Jacob Zeepvat
eerder weduwnaar van M. E. Bouckaert.
Oud-conrector Kennemer Lyceum te Overveen,
waar hij 43 jaar werkzaam is geweest.
Oud-commandant van de vrijwillige brandweer
Zandvoort.
geboren 21 juni 1913
overleden 16 juni 1989
Zandvoort:
B. Zeepvat-Hezemans
New York (U.S.A.):
R. Zeepvat
C. Zeepvat-Pruys
Robertmaarten, Mark
Vaudreuil (Canada):
B. Zeepvat-Nadimi
Tony, Sheila, Caroline
Haarlem:
J. Zeepvat
Shimona en Edward
Jeroen
Marbella (Spanje):
H. J. van Woensel
M. van Woensel-van Naerssen
Eduard
Ruurlo:
W. Boaegom
B. W. Bodegom-Timmermans
Pentcho, Maarten, Bibianne
Folkstone (Engeland):
T. van der Weerdt
H. van der Weerdt-Siepelinga
Aerdenhout:
W. Hezemans-Weijntjes
P. Weijntjes
2042 AG Zandvoort
Boulevard Paulus Loot 83 A
De crematie heeft op woensdag 21 juni plaatsgehad.

Na een langdurige ziekte overleed op vrijdag 16
juni 1989 onze oud-commandant
J. Zeepvat
Hij vervulde deze functie van 1956 tot 1974 op
voortreffelijke wijze.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel
sterkte toe dit verlies te dragen en te verwerken.
R. Ph. Schroder
Commandant Gemeentelijke Brandweer
Zandvoort

In plaats van kaarten.
Zacht en kalm is van ons heengegaan onze lieve
man, vader, groot- en overgrootvader
Evert Koper
echtgenoot van Helena J. Th. Koppers
geboren 3-1-1906
overl. 12-6-1989
Nieuwleusen:
H. J. Th. Kopers-Koppers
Maria Geers-Koper
Jan Geers
Yvonne Lindeboom-Geers
Henk Lindeboom
Stephan
Dennis

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Slolbergweg 1 Zandvoort - Tel. 17093

ZOMERPLANTEN

Nieuwleusen, 12-6-1989
7711 AS W. Nijboerstr. 30
De crematie heeft in stilte plaats gevonden op
16-6-1989 te Zwolle.

Bedroefd, maar ook dankbaar dat verder lijden
hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis
van het overlijden van mijn geliefde man, onze
zorgzame vader en lieve pa
Arie Akersloot
op de leeftijd van 73 jaar.
Zandvoort:
H. D. Akersloot-de Boer
Seaforth (Australië):
Thea en Tony
Zandvoort:
Wally en Janny
Aerdenhout:
Tineke en Rob
en kleinkinderen
21 juni 1989.
Lorentzstraat 359
2041 RN Zandvoort
Arie is opgebaard in de rouwkamer Poststraat 7
te Zandvoort, alwaar er gelegenheid is tot afscheid nemenen condoleren zaterdagmiddag van
16.00 tot 16.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden maandag 26 juni om 10.30 uur in het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
der ontvangkamers.

ADVERTENTIES

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

Groot assortiment

ZOMERCONCERT
NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH
ORKEST

Rossini
Mozart
Haydn
Beethoven

-

geraniums hang en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

donderdag 29 juni 1989
aanvang 20.15 uur
l lervormdc Kerk in Zandvoort

Div. Bloembakken Roodsteen - Plastic en
Grieks Aardewerk

Lucas yis, dirigent
Ad Welleman, trompet

Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

ook biologisch
tegen ongedierte

Op het programma werken van:
Ouverture De Barbier van Sevilla
Eine Kleine Nachtmusik
Concert voor trompet en orkest in Es
Symfonie nr. l in C opus 21

Voorverkoop van kaarten a ƒ 10,00 (voor houders van een Pas 65 of een
CJP ƒ 5,00) bij het VVV-kantoor, Schoolplein l in Zandvoort, telefoon
02507 - 17947.
Verder op 29 juni vanaf 19.30 uur aan de kassa in de kerk.
Oosterstraat/Prinsesseweg
Gedurende een termijn van dertig dagen na de datum van deze bekendmaking is
ter gemeentesecretarie (afdeling Algemene Zaken) op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur voor een ieder ter inzage gelegd het ontwerp-voorstel aan de
gemeenteraad met de daarbijbehorende situatietekening nr. 2.03-46 gedateerd
11 mei 1989, inzake de gedeeltelijke onttrekking van de Oosterstraat en de
Prinsesseweg aan het openbaar verkeer.

Aangevraagde bouwvergunningen
103B89 Thorbeckestraat 23
- veranderen van een gevel
104B89 Van Galenstraat 7
- vergroten van het balkon
105B89 Ontvanger Schoutenstraat 6 - oprichten dakkapel
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdagen vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit
blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
22 juni 1989

PVC Lamellen en aluminium jalouzieën
Tevens zonneschermen en markiezen

Tel. O25O7-14443

NIEUW! NIEUW!
De grote rage in AMERIKA
tijdelijke tatoeages
Nu ook in Zandvoort bij Rosarito
Vrijdag 23 juni tussen 14.00-20.00 uur demonstratie.
U kunt dan een tijdelijke tatoeage laten aanbrengen v.a.
ƒ2,50.
Kom kijken en leer deze nieuwe techniek kennen.
Ook doe het zelf setjes
ƒ 4 O OC
te koop v.a.
ƒ l 9,9O

BRILLEN ALS DE MODE

Beach and Bodyshop

Grote Krocht 20b
DE LAATSTE WEEK
dat u van onze heerlijke

HOLLANDSE
ASPERGES
kunt genieten (gratis geschild) en
de prijs zal u meevallen bij

AART VEER

^ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlw*g183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

NU GOEDKOPER DAN OOIT

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen door belanghebbenden tegen
de voorgenomen onttrekking bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad.

023-315855

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

• De nieuwe kollektie, nu bij uw opticien

SLINGER
OPTIEK
Gediplomeerd opticien

GROENTE-FRUITSPECIAALZAAK

optometrist o.v. - kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Na een liefdevolle en geduldige verzorging in
„Het Huis in de Duinen" is van ons heengegaan,
na een veelbewogen leven onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma
Jannetje Gerrits-Vos
weduwe van Egbert Derk Gerrits
5 maart 1896
f 18 juni 1989
Het laatste half jaar was niet gemakkelijk voor
haar, maar zij bleef vol belangstelling voor iedereen die haar na aan het hart lag.
Wij zullen haar erg missen.
M. Paap-Gerrits
A. Paap
R. J. Koning-Gerrits
I. J. Norberhuis-Gerrits
H. Norberhuis
Klein- en achterkleinkinderen
„Het Huis in de Duinen"
Correspondentieadres:
A. J. van der Moolenstraat S
2041 ND Zandvoort
De crematie heeft donderdag 22 juni plaatsgehad.

t
In alle nisl heejt hij het lijden aanvaard.
Op 17 juni 1989 overleed onze lieve man, vader,
grootvader en overgrootvader
Cornelis de Vos
op de leeftijd \an 83 jaar.
G. M. de Vos-van Lint
Rie en Theo van Norden
Herman en Ria de Vos
Monique en Loek Kinneging
Ivar
Wirn Mensink Huis
Hogeweg 42, Zandvoort
Corr.adres: M. C. van Norden-de Vos,
Helmersstraal 30, 2041 PH Zandvoort
De crematie heeft op woensdag 21 juni in het
crematorium Westerveld te Velsen plaatsgevonden.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
BELANGRIJKE
INBOEDELVEILING
Op woensdag 28 juni
's morgens 9.30 uur
in het Veilinggebouw De Witte Zwaan
Gasthuisplein.

Er wordt o.a. geveild:
Zeer fraaie en knappe meubelen. Eiken bar
met 5 krukken. Cilinderbureau, vloerkleden,
persjes, bankstellen, schilderijen,
koelkasten en veel kleingoed.
Te veel om op te noemen.

Kijkdagen
zondag 25 en maandag 26 juni van 10.00
tot 17.00 uur.
Deurwaarder H. Terhoeven uit Haarlem.
Veilingdirectie Fa. Waterdrinker.
Tel. 12164

T.Z.B. Softbal
vraagt

jeugd softbal leden
leeftijd 6-16 jaar
Inl. Bob Schmidt,
tel. 17935
of O. E. v.d. Hoek,
tel. 16271.

99

Bovengenoemde gedeelten dienen ten behoeve van de realisering van het
bouwplan voor het perceel aan de Prinsesseweg, plaatselijk bekend als 'het
zwarte veld', aan het openbaar verkeer te worden onttrokken.

Busimmu.
k
W"

'DE SUNSHOP

Grote Krocht 20A - Zandvoort
Tel. 02507-1 43 95

Grote Krocht 25, Zandvoort

Leverancier van alle ziekenfondsen

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Natu rauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

* Hoera voorbij is de tijd van
timmeren en slopen.
De Poppenzolder gaat nu open.
Maandenlang is er gewerkt, niemand
heeft daarvan iets gemerkt.
Maar lang is er verzameld en
vergaard en zo alles bij elkaar
gespaard.
voor allen die willen kijken en
kopen GAAN WE
VRIJDAGMIDDAG OM
4 UUR OPEN

A.s. zaterdag in „DE MANEGE"
ZANDVOORT
m.m.v. (de 5 mans formatie)

THE THUNDERBIRDS
in de benedenzaal.
Bovenzaal DJ
Geopend v.a. 20.00 uur
Uitsluitend ongebonden
mensen v.a. 25 jaar
Corr. kleding.

Info tel.: 02507-16023

„JOTIE"

SPAR

Dr. Mezgerstraat 48
Tel. 02507 - 17047

heeft alles voor uw

BARBECUE

***************** A-*************

Je koopt een nieuw pand . . .
maar waarop was die
beslissing eigenlijk gefundeerd

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGbR
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244
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Zandvoorts Mannenkoor uitstekendop
dreef tijdens uitverkochte concertavond
ZANDVOORT - Het Zandvoorts Mannenkoor heeft afgelopen
zaterdag in een uitverkochte Hervormde Kerk een uitstekend
concert gegeven. Het programma, dat in overleg met de koorleden was samengesteld, kreeg veel lof. De presentatie was in een
nieuw jasje gestoken, waardoor het geheel een professioneler
aanzien kreeg.

loofde veel goeds voor de rest van de
avond. Presentator Theo Hilbers gaf
op blijk van een gedegen kennis van
het te brengen repertoire. De leemtes tussen de verschillende nummers vulde hij met veel gevoel voor
stijl op.

'Ik geniet intens', dat waren de
woorden van Zandvoorts eerste burger tijdens de uitvoering. De burgemeester had een goed overzicht over
de negenenveertig koorleden en was
zichtbaar ingenomen met de prestaties van de enthousiaste zangers.

Voor de pauze had het programma een wat meer klassiek en religieus karakter, zoals met het 'Panis
Angelicus' van de componist Cesar
Franck, met een goed op dreef zijnde solist Rob Duisterhof. Daarnaast

Met het 'Izje Cheroe Wiemie' van de
componist
Bortnjansky
onderstreepte het Zandvoorts Mannenkoor de kwaliteiten die het in zich
heeft. Een perfecte balans, het pianissimo overgaand in forte en daarna in fortissimo in dit nummer be-

Peuterspeelzaal Het Opstapje heeft
de eerste vijf jaar al vol gemaakt

ZANDVOORT - Peuterspeelzaal 'Het opstapje' uit noord
vierde afgelopen maandag met
een gezellig feestje haar vijf j a•rig bestaan. De ijscoman
kwam langs om alle kinderen
van de Nicolaasschool aan de
Lorentzstraat op een heerlijke
versnapering te trakteren.

Nu vijf jaar later kan de 33-jarige
hoofdleidster Nelly Lemmens er nog
om lachen. De 39 kleuters, in de leeftijd van twee tot vier jaar, die de
kleuterspeelzaal dagelijks bezoeken, zijn het levende bewijs dat de
ambtenaar het destijds bij het verkeerde eind had.
De groep woelwaters wordt mede
in de hand gehouden door de HeemVijf jaar geleden zagen eigenlijk steedse collega Annemarie van
maar weinig mensen heil in 'alweer' Zoest plus één van de moeders die
een kinderopvang. Met de komst per toebeurt aan het tweetal wordt
van 'Het opstapje' werd de spoeling toegevoegd.
wel wat érg dun vond men. Een lang
leven gaf men het nieuwe initiatief
dan ook niet. 'Hooguit een paar Voorlezen
maanden en dan gaan ze vanzelf wel Iedere ochtend komen de kinderen
ter ziele', voorspelde zelfs een amb- naar de Nicolaasschool om met elkaar een uurtje fijn te spelen, waartenaar op het raadhuis.

na rond half tien de spulletjes weer
worden opgeborgen.
De rest van de ochtend en een middag in de week wordt doorgebracht
met het zingen van liedjes, het spelen van spelletjes en natuurlijk voorlezen, een onderdeel waar alle kinderen dol op zijn. De meegebrachte
boterhammen, de Liga of het stukje
fruit worden gezamelijk verorberd
tijdens de lunch, waarna, als het
weer het even toelaat, de buitenlucht wordt opgezocht.
Het creatief bezig zijn vinden
Lemmens en van Zoest van essentieel belang en ook het samenwerken wordt door hen sterk bevorderd, zodat de kinderen straks 'in
het grote leven' deze vaardigheid alvast onder de knie hebben.
IJscoman Leen Driehuis was bereid gevonden in alle vroegte zijn
ijskar van stal te halen om met een
wagen volgeladen met bakken schepijs en dozen hoorntjes de ruim
tweehonderd kinderen van de feestelijk versierde Nicolaasschool tegen een gereduceerde prijs van een
koude versnapering te voorzien.
Want beide juffen trakteerden, een
geste die door de kinderen bijzonder
op prijs werd gesteld.

Voorlezen

• De kinderen werden allemaal getrakteerd op een ijsje.

Bram Stijnen

De picknick op het terrein van de
scouting-groep St. Willibrordus, later in de ochtend, vormde een bekroning van het feest, dat zonder de
goede samenwerking van het hele
schoolteam gedurende de afgelopen
vijf jaar, niet gevierd had kunnen
worden, zo laten Nelly Lemmens en
Annemarie van Zoest weten.

Orgelconcert
ZANDVOORT - Henk van
Amerom geeft zaterdagmiddag
24 juni van 15.00 tot 16.00 uur
een orgelconcert in de Hervormde Kerk aan het Kerkplein.

'Tibur' van Diepenbrock, 'Omnes
Amici Mei' en 'Popule Meus' van Da
Palestrina, 'The Holy City' van Stephen Adams en het 'Domine, Salvam
fac Reginam Nostram' van componist A. Giesen. Het waren vooral
deze werken waarmee het koor deze
avond zou schitteren. Jammer dat
het orgelspel van Gerard van Swieten-de Blom en de zang niet altijd
synchroon gingen, waardoor het geheel soms in het honderd dreigde te
lopen. Dirigent, Dico van Putten had
een en ander echter goed in de hand,
waardoor hij erger voorkwam.

Van Amerom is al vijfentwintig
jaar organist. Hij wordt terzijde gestaan door de sopraan Wieke Ubels.
Uitgevoerd worden onder andere
werken van Mozart, Bach en Poulenc.

Botsing met
wielrijder

Annchen

• De opkomst van de Zandvoortse doedelzakspelers Frans Harmsen en
dochter Saskia was een een alleraardigste verrassing.
Foto Bram stijnen

Het volksliedje 'Annchen von Tharau', met tekst van Simon Dach en
muziek van de componist Friedrich
Silcher kwam niet helemaal goed uit
de verf. Of het kwam door het warme weer of door de uitgelaten stemming van de koorleden viel moeilijk
te beoordelen. In ieder geval was van
enige liefde voor 'Annchen' deze
avond, althans van de kant van de
koorleden, weinig te merken. Het geheel klonk wat vlak en was ongelijk
in het slot. 'Echte vriendschap zal
niet wankelen ook al is zij ver weg' in
'wahre Freundschaft' gezongen
door zes solisten van het koor, werd
goed gebracht.

van Van Putten schier onuitputtelijk zijn, bleek deze dirigent de zangkunst zelf 'allesbehalve onder de
knie te hebben'. Zijn 'probeersel'
'Vive L' Amour' werd dan ook snel
en onder grote hilariteit door de zanger met de rauwe, zij het gecultiveerde stem, Hans Botman, vanuit het
publiek overgenomen. Het nasale
stemgeluid van de solist Ed Dekker
met het Schotse liedje 'The Massaere Of Macpherson' bleek een regelrecht schot in de roos. Maar ook de
broers Willem en Charles van de
Moolen gaven tijdens deze potpourri blijk van hun zangtalent. Allerminst gehinderd door faalangst bewezen beide dat de appel niet ver
van de boom valt, immers Pa, Wim
van de Moolen, heeft als zanger decennia lang bij diverse koren gezongen.

Na de pauze was het tijd voor een
wat luchtiger repertoire. 'Georgia
On My Mind' van H. Carmichael
met de solisten Hans Paap en Frans
Vleeshouwers had volgens sommige
toehoorders rustig van het lijstje geschrapt kunnen worden. De detonerende stemmen van de solisten waren waarschijnlijk te wijten aan de
zenuwen, die ogenschijnlijk in grote
stromen door de kelen gierden. De
uit dertien nummers bestaande Engelse potpourri, samengesteld door
van Putten, had daarentegen meer
succes.

Verrassingen
De door de dirigent aangebrachte
verrassingen zorgden er voor dat het
een echte ouderwetse Zandvoortse
avond werd. Leuk was het idee om
de twee Zandvoortse doedelzakspelers Frans Harmsen en dochter Saskia, beide lid van de 'First Harlem
Pipeband' uit Haarlem, uit te nodigen. De klanken van hun muziekinstrumenten pasten uitstekend in het
Schotse 'Auld Lang Syne'.
Hoewel de muzikale kwaliteiten

Virtuoos
Het publiek genoot met volle teugen hetgeen mede te danken was aan
het virtuoze spel van het Trio Dico
van Putten, de perfecte presentatie
van Theo Hilbers en de uitgekiende
belichting en zaalversterking van
Ton Kaspers en Ton Bakker. Het
concert liep ten einde voordat men
er erg in had.
De finale was als vanouds een taelevenis op zich. 'De Spijskaart', het
succesnummer van het koor werd
wederom boven tafel gehaald en ook
het 'Izje Cheroe Wiemie', dat als
openingslied had gediend, werd nu
weer gebruikt als waardige afsluiting van deze enerverende avond.
Het Zandvoorts volkslied zette de
kroon op het geheel en dat het publiek deze volgorde wel wist te waarderen, bleek uit het massaal meezingen van alle aanwezigen.
B.S.

Visa-kaart blijkt
geen eigendom

Zij kwam zo ernstig te vallen, dat zij
met een beschadigde arm en oogletin de Mariastichting moest worZANDVOORT - Een achter- sel
vplging over het strand was no den opgenomen.
dig om een 18-jarige Libanees, De fietser kwam met de schrik vrij.

verdacht van oplichting, in de
kraag te grijpen. De man is
overgedragen aan de vreemdelingenpolitie en zal het land
uitgezet worden.
De Libanees, zonder vaste woon of
verblijfplaats kocht vorige week in
een winkel aan de Kerkstraat enige
goederen en betaalde deze met een
Visa-kaart. Nadat hij de winkel had
verlaten, ontdekte de eigenaar na
een telefonische controle dat de
kaart als gestolen te boek stond.
Door een speuractie in de omgeving ontdekte men dat de gezochte
in een andere winkel nogmaals probeerde zijn slag te slaan. De benadeelde winkelier waarschuwde de
verkoopster waarop de verdachte er
als een haas vandoor ging.
Na een korte achtervolging waaraan de inmiddels gewaarschuwde
politie deelnam, kon de man op het
strand in de kraag worden gevat en
naar het bureau worden afgevoerd.
Uit onderzoek bleek inderdaad dat
Visa-kaart de dag ervoor in Amsterdam was gestolen.
De verdachte bekende dat hij inmiddels zes winkels had aangedaan om
op met de kaart boodschappen te
doen.
Hij is overgedragen aan de vreemdelingenpolitie, die de man later het
land zou uitzetten.

Uitbreiding Schipholgaat eerdaags van start
Kantorencomplex naast Aviodome
SCHIPHOL - Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar kantoorruimte op het luchthaventerrein, heeft de directie van de luchthaven
Schiphol besloten een kantorencomplex te bouwen naast het luchtvaartmuseum Aviodome. De eerste vierduizend vierkante meter van dit kantorencomplex zal in mei 1990 in gebruik worden genomen. In totaal zal het
complex twaalfduizend vierkante meter beslaan. De bouw start na de
bouwvakvakantie.

SCHIPHOL - Ten behoeve
van de werkzaamheden op
Schiphol is er deze maand een
begin gemaakt met het inrichten van een speciaal werkterrein voor de verschillende aannemers die op Schiphol Centrum gaan bouwen. Het werkterrein gaat dienst doen als
centraal punt van waaruit alle
bouwwerken worden gecoördineerd.

Door dit nieuwe gebouw verdwijnt het huidige parkeerterrein voor de
bezoekers van het Aviodome. Aan de overzijde van de Westelijke Randweg,
de weg die langs het museum loopt, wordt echter vervangende parkeerHet werkterrein is bestemd voor
ruimte gecreëerd.
Dit nieuwe parkeerterrein wordt deze zomer in gebruik genomen. Voor kantoren, opslag van materieel en
bussen die bezoekers naar het Aviodome brengen komen aan de Westelijke ruim 800 parkeerplaatsen voor personeei. Op het terrein komt onder
Randweg enkele parkeerhavens.
andere het hoofdkantoor van Kombinatie Luchthaven Schiphol 200,
die in opdracht van de luchthaven
tot 1996 het merendeel van de bouwSCHIPHOL - De bedrijven KLM en Fokker lozen teveel zware metalen,
waaronder cadmium in het miliieu. Dat verwijt wordt geuit door het
hoogheemraadschap van Rijnland. Het hoogheemraadschap vindt het jammer dat juist deze bedrijven waarvoor de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid draagt niet hun best doen om vervuiling tegen te gaan.

KLM en Fokker niet milieubewust

projecten op Schiphol-Centrum gaat bouwverkeer een in- en uitvoeruitvoeren.
strook worden aangelegd naar het
werkterrein. Voor de aan- en afvoer
van beton, zand en grind zal vanaf de
Hulpbrug
betoncentrale bij P3 en de loswal
Het werkterrein komt te liggen aan de Ringvaart veel gebruik geaan de overzijde van de snelweg Am- maakt worden van de dienstweg tussterdam-Den Haag (vanuit Schiphol sen Schiphol-Centrum en Schipholgezien). Het bouwverkeer zal vanaf Oost. Voor dit bouwverkeer komt er
het terrein via een betonnen hulp- een speciale aansluiting tussen de
brug over de snelweg geleid worden. Schipholweg en de dienstweg en
Met de bouw van deze brug, die wordt het kruispunt tussen de
vooral 's avonds 's nachts en in de dienstweg en de betoncentrale voorweekeinden moet gebeuren, wordt zien van verkeerslichten.
half juni begonnen en zal drie maanden duren. Tijdens de bouw zullen
enkele malen twee rijstroken per rij- Uitlaatgassen
richting buiten gebruik worden geHet voordeel van de verkeerslichteninstallatie is ook dat de pendelsteld.
Door de aanleg van de brug wordt bussen vanaf P3 meer mogelijkhede dienstweg tussen Schiphol-Cen- den krijgen de Loevesteinse Randtrum en Schjphol-Oost verlegd. weg op te rijden. Voor deze bussen
Daarnaast zal vanaf de A4 voor het komt vanaf P3 en speciale busbaan

SCHIPHOL - Japan Air Lines is
begonnen met het veranderen van
haar huisstijl, die was ingevoerd in
1970 met de ingebruikname van de
eerste Boeing 747. Een vereiste bij
het nieuwe ontwerp was het behoud
van de Tsuru, de kraanvogel.
Het nieuwe logo toont verder het
samengaan van de letters JAL met
een rood vierkant en een grijze band.
Het rode vierkant benadrukt de vertrouwde JAL-kleur de grijze band
symboliseert de geestdrift en de
snelheid.
Tevens wordt de firmanaam veranderd: Japan Airlines (twee woorden) in plaats van Japan Air Lines
(drie woorden). Met het oog op de
populariteit van het JAL-symbool.
de Tsuru, zal slechts het lettertype
binnen het symbool veranderd worden.
De 'Kraanvogel' blijft gehandhaafd op de staart van de JAL-toestellen.

Eerste Boeing 747-400 over oceaan
SCHIPHOL - De KLM heeft als eerste Europese maatschappij vorige
week woensdag een transatlantische vlucht uitgevoerd met de nieuwe
Boeing 747-400. De eerste reis van deze Super Jumbo die als naam 'Atlanta'
heeft gekregen voerde naar New York. Donderdag arriveerde het toestel
weer veilig op Schiphol. De eerste vlucht werd gemaakt met 354 passagiers,
gezagvoerder was Louis van der Made, de eerste vlieger was Martin Spee.
De KLM heeft in totaal dertien toestellen van hetzelfde type bij Boeing
besteld. De eerste werd op 18 mei afgeleverd. Het tweede toestel, de 'Bankok' wordt in de tweede helft van deze maand aan de KLM overgedragen. In
totaal heeft Boeing op het ogenblik van 23 luchtvaartmaatschappijen orders ontvangen voor de levering van 206 747-400's. Inmiddels zijn sinds
begin dit jaar zeven vliegtuigen van dit zeer geavanceerde type 747 afgeleverd.

Stationshal Schiphol wordt groter
SCHIPHOL- Na de zomer start op het open stuk tussen het stationsgebouw van de luchthaven Schiphol en het luchthavendirectiegebouw de
bouw van een tijdelijke uitbreiding van de aankomst- en vertrekhal. Het
gevolg van deze uitbreiding is dat onder andere het kleine parkeerterrein P
21 moet verdwijnen. De toegang tot de parkeergarage onder het stationsgebouw P 7 blijft normaal gehandhaafd.

Drie nieuwe KLM
• Elke dag proberen grote aantallen automobil

Schiphol

De KLM richt haar blik op 1993
SCHIPHOL - Onder het thema 'Zicht op 1993' richt de KLM haar blik op
het 'magische jaar' van de Europese eenwording. In de afgelopen maanden
hebben directie en bedrijfsleiding belangrijke ontwikkelingen, zoals samenwerking, liberaliseringen toenemende concurrentie besproken. Om de
organisatie nog beter in staat te stellen flexibel en slagvaardig op de
marktveranderingen in te spelen, bestaat het voornemen de passage- en
vrachtactiviteiten zo duidelijk mogelijk te groeperen in aparte bedrijfseenheden. Operationele activiteiten zullen samengebracht worden in een aparte bedrijfseenheid 'Operations'. Het ligt in de bedoeling de aanpassingen in
de organisatie na verdere uitwerking in de loop van 19PO geleidelijk in te
voeren.

iten een parkeerplaatsje te vinden bij de aankomsthal van
Foto Luuk Gosewehr

SCHIPHOL - De KLM is op 2 juni
gestart met een nieuwe dienst naar
Halifax en Ottawa in Canada. Sinds
3 juni verzorgt de KLM ook een lijndienst naar Venetië (Treviso) in Itagenwoordial. Daarnaast zijn er werlië. De KLM vliegt nu samen met
ken te zienpan Anton Rooskens, LuZANDVOORT - Frans Bleek- haar dochternmaatschappijen Necebert en JVechinsky, evenals kunstposters va de groep en andere mo- emolen geeft vanavond, don- therlines en NLM City Hopper op
derdag 22 juni, in gebouw De 140 steden in 77 landen op 6 contiderne schi iers.
De tent onstelling is georgani- Krocht een pianorecital. Hier- nenten.
seerd door ie P.I.N.G.-Stichting, Pa- bij komen bekende componisMet de start van een lijndienst
lace Hotel eeft de ruimte kosteloos ten aan bod.
naar Ottawa en Halifax komt het
ter besch king gesteld. Vanaf 14
Voor het programma is geput uit totaal
aantal bestemmingen van de
juni kan déstichting de hele parterre werken van onder andere Bach,
van het hc el als Gallery-ruimte ge- Haydn en Chopin. De recital begint KLM in Canada op zes. De andere
steden zijn Calgary, Montreal, Tobruiken.
om 20.15 uur, de entree kost ƒ5,-.
en Vancouver. De gecombiDe zesenveertigjarige Bleekemo- ronto
vlucht naar Halifax en Ottalen geniet een behoorlijke bekend- neerde
wa
wordt
iedere woensdag en vrijheid in Zandvoort, vooral als diri- dag uitgevoerd
met een Boeing 747De vie: ntwintigjarige Amster- gent van het Toonkunst Oratorium- Combi. Op deze wijze voegt de KLM
koor
Zandvoort.
Deze
functie
bedammer 1: ; zich beledigend en diswekelijks een capaciteit van 576 pascrimineretó'uit tegenover de eige- kleedt hij ook bij andere koren, sagiers en 70 ton vracht toe op haar
daarnaast
is
hij
de
vaste
organist
naar van t' shoarma-zaak. Nadat hij
naar Canada.
het Crematorium Westgaarde in routes
Met de bestemming Venetië via
hem ook og in het gezicht had ge- van
Amsterdam.
Verder
verzorgt
hij
sospuugd, fitstond er een handge- listische optredens als pianist, orga- Treviso heeft de KLM 3 bestemminmeen. De olitie kon voorkomen dat
in Italië. De andere twee zijn
nist en klavecinist en houdt hij zich gen
hij ook ng een ruit ingooide.
Milaan
en Rome.
intensief bezia met knmprnmziok.

Cobra-tentoonstelling verlengd Pianorecital in

ZANDVOORT - De tentoonstelling van de Cobra-groep, in
De tijdelijke voorziening tussen het stationsgebouw en het luchthavendi- Palace Hotel, is verlengd tot en
rectiegebouw is nodig in verband met de sterke groei van het luchtverkeer met 25 juni.
en de ingebruikname van de zuidelijke uitbreiding van de B-pier in mei
1990. De tijdelijke uitbreiding van het stationsgebouw zal vanaf de zomer
van 1990 worden gebruikt totdat het eerste deel van Stationsgebouw-West
in 1992 klaar is. Dan beschikt Schiphol tevens over een E-pier.

die over de huidige fietstunnel gaat
lopen. Er komt een scheiding tussen
bus- en fietsverkeer en de uitlaatgassen van de bussen zullen worden
afgezogen.
De luchthaven heeft een aantal
maatregelen genomen dat moet garanderen dat passagiers, afhalers en
wegbrengers zo min mogelijk hinder
ondervinden van de bouwwerkzaamheden die de komende jaren op
Schiphol zullen plaatsvinden. De
komende weken zullen vele diensten, die nu nog zijn gehuisvest op
plaatsen waar na de zomer wordt
gestart met de uitbreiding van het
stationsgebouw, verhuizen. Bovendien moet het wegenstelsel ter plaatse worden gewijzigd, zullen enkele
gebouwen worden gesloopt of verplaatst en verandert de parkeersituatie op Schiphol enigszins.

Nieuwe huisstijl
Japan Air Lines

Andere bedrijven zien volgens het hoogheemraadschap kans binnen
gemiddeld drie jaar tot een bevredigende oplossing te komen voor hun
afvalwatervraagstuk. Bij Fokker en de KLM is dat niet het geval. Rijnland is
sinds 1984 verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan bedrijven die
zware metalen lozen in het riool. Als waterkwaliteitsbeheerder kan het
hoogheemraadschap zich niet aan de indruk onttrekken dat de beide
bedrijven onvoldoende meewerken aan het zo snel mogelijk terugbrengen
van de milieu-overlast.

Aanleiding tot de verlenging is de
grote belangstelling voor de expositie. Deze is onlangs zelfs nog uitgebreid en omvat een zestigtal werken
van de Cobra-groep. Met name Karel
Appel en Corneille zijn er goed verte-

Discriminerende man opi epakt
ZANDVOORT - Bij een
vechtpartij in een Shoarma-zaak aan de Burgemeester Engelbertstraat moest vorige
week de politie er aan te pas
komen om een dronken vechtersbaas in de boeien tot de
orde te roepen.

gebouw De Krocht

ZANDVOORT - Bij een botsing op
de Boulevard Barnaart met een vijfendertigjarige fietser uit Uithoorn
is een drieëntwintigjarige voetgangster uit Amsterdam gewond geraakt.

Klein brandje
met veel rook
ZANDVOORT - Grote rookwolken hingen er zondag in de
namiddag in de omgeving van
Sophiaweg en Kostverlorenstraat. De brand was snel geblust.
Langs de spoorlijn ter hoogte van
de overgang op de Sophiaweg was
een brandje uitgebroken, dat echter
wel veel rookontwikkeling tot gevolg had. De brandweer, gealarmeerd door omwonenden, was snel
ter plekke met een aantal blusvoertuigen. In record-tempo werden de
slangen uitgerold en met twee waterstralen ging men de vlammen te lijf,
waardoor in een mum van tijd het
sein 'brand meester' gegeven kon
worden. Voor omstanders leek het
een aangename onverwachte onderbreking van hun zondagsrust. Voor
automobilisten was het gezien de
forse rookontwikkeling oppassen
geblazen.
Een vanuit de trein weggeworpen
peuk is waarschijnlijk de oorzaak
geweest van het brandje. Het duinstruweel, kurkdroog door het warme weer, kon gemakkelijk vlam vatten.

Uitbreiding van
parkeerplaatsen
SCHIPHOL - Momenteel wordt
op Schiphol vlak achter de benzinestations bij PI het parkeerterrein
Pl-ext.ra (Pl-E) aangelegd. Dit tijdelijke parkeerterrein, dat in augustus
in gebruik wordt genomen, krijgt
een capaciteit van 875 plaatsen met
op het ernaast gelegen grasveld een
overloopterrein voor drukke dagen
en uren. In totaal zal Pl-E maximaal
1300 voertuigen kunnen herbergen.
Het nieuwe terrein moet samen
met het in 1988 tot 10.000 plaatsen
uitgebreide P3, het verlies aan parkeerplaatsen op P4 opvangen. Dit
parkeerterrein, tegenover het stationsgebouw, kan de komende jaren
minder auto's herbergen in verband
met de aanleg van een tweede spoortunnel onder de luchthaven en de
daarna geplande bouw van parkeergarages op P-4.
Bovendien zal P-l na 1990 grotendeels verdwijnen in verband met de
uitbreiding van het stationsgebouw
in westelijke richting.

Nieuwe tijdelijke
verbindingsweg
SCHIPHOL - Direct na de bouwvak wordt begonnen met het plaatsen van de bouwhekken rond het
terrein waarop het stationsgebouw
wordt uitgebreid. Hierdoor verdwijnt ook de huidige verbindingsweg tussen de Stationsweg en de
weg langs PI (Jan Plezierweg). Deze
wordt vervangen door een nieuwe
tijdelijke verbindingsweg.
De op stapel staande uitbreiding
van het stationsgebouw heeft verder
tot gevolg dat de voorrijweg langs de
aankomsthal eerder moet afbuigen,
waardoor een deel van deze weg over
het parkeermeterterrein naast het
NS-station (P20I gaat lopen.
In augustus beginnen de NS met
de aanleg van een deel van de spoor
tunnel ter plaatse van het voormalige P20. Hiervoor moet de aankomst
passage tijdelijk worden omgelegd.

Bedrijven gaan
verhuizen
SCHIPHOL - In september star
ten de NS met graafwerkzaamheden
onder de D-corridor, de gang die de
D-pier met het stationsgebouw verbindt. De begane grond van deze
gang moet in verband hiermee wor
den gesloopt. De eerste verdieping
zal op enkele plaatsen worden on
dersteund, zodat het voor passa
giers mogelijk blijft de D-pier vanui'
het stationgebouw te bereiken.
Op de begane grond van deze ver
bindingsweg zit nu een aantal bedrij
ven dat in de komende weken elders
zal worden ondergebracht. Zo zu'.
Medische Dienst Schiphol half jul:
verhuizen naar een nieuw gebouv,
tussen het bemanningscentrum er
de A-pier. ASB, de AMRO-bauk en de
PTT verhuizen eind juli naar eer
geheel gerenoveerd gebouw aan di
voet van de nieuwe verkeerstoren
Het ANWB-gebouwtje wordt einc
deze maand verplaatst naar de in
gang van P3.
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Alfa Romeo

AMC

Alfa 90 25 vô, Quadnfoglio
aug
85 duurste uitvoer.
65000 km aantoont) door
dealer onderh Nw pr ƒ 55 000
nu/14000 Tel 020-843194 na
1600 uur

AMC CONCORD bj '80. apk
11-'89, nwe band, ƒ2250
020-767060 754193

JO.
1275;

• „SHUWHUUM verschijnt
huis aan huis in geheel
Amsterdam en omgeving

iS
U

AUDI
AUQI 80 3 86 1 8 90 pk 5-bk
scntiifciak centr vergr
VW-AUDI DEALER
AUTOWEGMAN 02940-14451

Audi 100 GLSE aut 1978. bl •
m e t . APK4-'90,pr ƒ4000 Tel
020-419316 na 1800 uur

Austin
De Mini specialist OFF Dealer
Austm-Rover Davidson
020361698370793
First class

Austin
Service
Kimman Amsterdam B V
020-764080

THEO KOELMAN
AUSTIN-ROVER
het adres voor
MINI-METRO-MAESTRO
MONTEGO ROVER
inkoop-verkoop-onderhoud
NIEUW EN GEBRUIKT
uit voorraad leverbaar
APK-keurmgsstation
Fagelstraat 71 A'dam
Tel 020-843743

BMW
BMW 1502, bj 1977, APK 4-'90
oude model m g s t , vr pr
ƒ 1750 Te! 075-352940
BMW 316 blauw, w w glas,
'85 Schellingwoude B V
Tel 020-323600

BMW 318i 4 drs bj 86 1e eig
nv. banden uitlaat radio,cassrec kl rood met APK
M9 500 Tel 020 151488
BMW 320 Geneel zender uitgeb Blauw met brede banden
B] '77 Tel 020-998812
BMW 320 l, '84. zeer speciale
uitvoering Bel voor info
Gar Veenmgs 075-211219
BMW320'6. bj '82, LPG, 5 versn , elek sp , sportvlg., get gl,
Blaup rad cas , ruilmotor, APK
'90. ƒ8250. Tel 02520-22135
BMW 520. 2'81. 122000 km,
APK tot 2''90 Div extra's, pr.
ƒ5250 Tel 02940-18042.

De nieuwe Carvox
/ autotelefoons van
' PTT Telecom. Draagbaar en inbouw. Veel
faciliteiten standaard
waaronder handsfree. Verkrijgbaar bij
onderstaand adres.
CARVOX®VAN PTTTHJrCOM.
DE BESTE TELEFOON
OP VIER WIELEN.
JOHN GOLD/AUTOPLAZA
Amsterdamseweg 77
(bij KLM hoofdkantoor)
Tel. 020 - 431143 / Fax - 475253

AMSTELVEEN
BMW 628 CSi, leder int., alles
elec etc etc., '82 SchellingBMW B7 Turbo Alpina, nieuwe
woude B V. Tel 020-323600
motor, '79. Schellingwoude
BMW 728i, goud met, vele ac- B.V. Tel.: 020-323600.
cesoires, '81 Schellingwoude
T.k. BMW 525 bj. juni '78, 4
B.V Tel.' 020-323600.
versn bl met, trekhaak, APK
BMW 728i. grijs met., vele ac- tot jan. '90 i.z g.st. weg. vertrek
cesoires, '82 Schellingwoude overzee vr prijs ƒ 2 250
B.V Tel • 020-323600.
tel. 02990-71385

Chevrolet

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
KNAP olf CITROEN-dealer NH
BX 14RE, 39000 km, '87.
ƒ 17.500
BX 19GTI, 23000 km, '88.
ƒ 29 750
BX basis, 98000 km, '85,
ƒ 10.950
BX 14RE, 46000 km, '87
ƒ17.150
BX basis, 89000 km, '85
ƒ 16.750
BX 14E. 112000 km, '86
ƒ 13.000
Visa 11RE. 68000 km, '85,
ƒ 8500
Visa 11 RE, 87.000 km. '84,
ƒ 6700
Visa 2cyl. 85 000 km. '84,
ƒ 5800
Visa 11 E, 73000 km, '85,
ƒ 8100
2CV, 91.000 km, '84, ƒ 4950
2CV, 120000 km, '82, ƒ 2250
CX 29L, 123000 km, '84,
ƒ 7250
Fiat Panda, 3900 km, '87,
ƒ 8750
Paltrokstr. 17, Zaandam.

Autobedr ZEIJINGA voor uw • Al voor ƒ 12,50 kunt u uw
auto
Chrysler, Wieger Brumlaan 73
aanbieden in „SHOWROOM"
Uithoorn. Info: 02975-61212.

Citroen
Te koop van part. BX 14, mei '86,58.000 km,
trekhaak,
radio,
zonnescherm.
Prijs
ƒ 10.500. APK mei '89. Tel. 02159-49603.
Citroen 2 CV 6 1986 Van 1e 2 CV 6, b j. '81. APK tot 7-'90,
eig LOODVRIJ APK/ANWB prima staat, ƒ 1875 Tel 02979gek ƒ5.750. Tel 023-293331 83546 Zien is kopen!
Citroen Axel '86, APK 6-'90, AANBIEDING! Veerbollen op
44000 km, nwe uitlaat, 2e druk brengen bij de Citroenauto, rood, ƒ 6250. 02946-5063. specialist in Zaanstad, compl.
v.a. ƒ 120. met 1 jaar garantie
CITROEN BX 14, bj. '87,
Vraag tevens naar onze inruilIN ZEER GOEDE STAAT
auto's- 075-281193-353788.
Vr pr ƒ 14.550 Tel 02999-403
Autobedr ZEIJINGA uw deaCitroen BX TRS m '84, APK
ler Wieger-Brumlaan 73, Uit'90, i nw.st, ƒ 7.650
hoorn. Info' 02975-61212.
Tel na 17 u 020-233646
T.k
Citr GSA Spécial'81. LPG,
Citroen CX 25 RD Turbo Familia
diesel ABS Airco alarm dec '88 APK, brons met, 5 bak, i g s t ,
t . e a b 020-966219264227.
21 000 km / 60 000 900828
T
k. Citroen Visa 81. goed onCitroen GSA special '82, beige
derh APK tot aug '90. 111 000
071-766324 na 1730 uur
km, pr ƒ 2000 023-320957
Citroen Reflex 20 Break, LPG,
T
k zeer mooie Citroen BX 16
ww
glas, sp wielen '81
Schellingwoude
BV
Tel TRS Mei '84 Prijs / 9250
Tel 03240-42794
020-323600

Aiitorubnek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag m
Met Parool
Daarnaast elke v.eeK in alle edities van Weekmedia t w
Amsterdams Slddsblad Buiten\,Gldertsc Courant Diemer
Courjni de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam
Niou.'.sblad de Purmcr de Zaanse Ge/msbodc de NIOUWO
Woespur Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant De
Ronde Venor Aalsmeerder Courant, Nieuwsblad
Haailemmvrmoer en Zandvoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch ^an maandag t m vrijdag t jssen 830 en 2000
ui» Tol 020 66? 86 86 Fa < 020 665 63 21
Schrille!,|k Vul do bon in en zend de/e aan SHOWROOM
Postbus 156 1000 AD Amsterdam Afgeven kan ook Het
Parool 'Aibautstraat 131 ol Rokin 110 Amsterdam
Cl bi| de '.olgende WeeKmediaKanloren Amstelveen
Dorpsstraat 5-1 56 Purmetend Weerwal 19, Uithoorn
Stationsstraat 70 Weesp Niem'.straat 13 Zandvoort
Gasthuibplem 12

Te koop Citroen CX juni '85,
APK gekeurd, grote beurt gehad In zeer goede staat, Pr.
ƒ9.500. Tel 020-714514.

Dacia
DACIA 1310 combi, type Renault 12, 7/'86, wit, km. 40000,
ƒ 5500. Tel 020-6624395.

DAF
DAF 46, b j '76, APK tot 22-7,
mooie stadsauto, kl = oranje,
t.e.a b. Tel 075-702015.
«Voor f.12,50 (mtroductieprijs)
uw auto verkocht in
„SHOWROOM", de nieuwe
autorubriek voor Amsterdam
en omgeving. Oplage 730.000
ex. Tel 020.6658686.

AUTO GUIT
Cuore automaat 850 TS '87
Daihatsu-dealer, ruime keuze
26 000 km ƒ11.250
in nw. en gebruikt, APK-stat.
Bontekoe's Autobedrijf
klaar terwijl u wacht, onderdeVerrijn Stuartweg 6
len etc. Parklaan 129, Haarlem
tel. 020-992865.
Info- 023-312450.

Fiat
Fiat 126 Bambino, gerestau- Fiat Panda 750 CL Fire, bj.
reerd, nieuwstaat, '80. Schel- 6-'87. ƒ9500,- m. BOVAG gar.
lingwoude B V. Tel 020-323600 Tel. 02968-92654/97486.
Fiat 128 sport 1300 cc, APK Fiat Ritmo 60 L, bj. '84, ƒ 4950.
aug. '89, in garage gereno- Tel. 02968-92654/97486.
veerd keuringsrapport
t.i., Fiat Uno 55 S, 10-'85, 67.000
bouwjaar '74, tegen elk aan- km., i z.g.st., ƒ9500, 010neemhjkbod Tel. 020-6642028. 4088126, 's avonds: 020-

Chrysler

ZOMERVAKANTIE OPRUIMING
KEUZE UIT ± 60 OCCASIONS
MET HOGE KORTINGEN
P. KRUGERKADE 10
HAARLEM
TEL 023-264000.

Visa 1 1 RE 5-'86
•ƒ 9.750
BX 14 E 7-'85
ƒ11.250
Autobedrijf VAN DER POUW
Amstellandlaan 1 Weesp
Tel 02940-15110

Daihatsu

Fiat Argenta aut., APK, bouw].
Importeur Globe Master Van
Chevrolet/Dodge Chassis, grijs en geel kentekenbewijs, uit voor- 1982. Prijs ƒ 1950 020-6644984
raad leverbaar. Bel voor info1 04404-1888, telefax. 04404-2048. b.g.g. 932629.
Fiat Panda 1000 CL, rood,
• Handelaar of particulier.
Chevrolet Pick-up, Scottsdale,
36.000 km., '86. SchellingwouUw auto(s) aanbieden in
lange uitv., 8 cyl, diesel, '82
de B.V. Tel 020-323600
Schellingwoude
B.V
Tel.: „SHOWROOM" is dé manier.
020-323600
Tel. 020-6658686.
Te koop Fiat Panda 750 Vanuitv., rood, bj. 6-'86. Pracht
staat, eerste eig. ƒ5400. Tel.
03240-49058.

Chrysler Haarlem

T.k. Fiat 126 (rugzak), bj. '75,
APK nov.'89, ƒ1.250.
Tel 02907-4597.
T.k. Fiat 127 juni '85, grijs
metallic, 31.000 km., in z.g.st.
Tel. 02977-21728.
T.k Fiat 242 Camper, benzine,
i.z.g.st., b.j. '77, APK gekeurd,
vele
extra's,
vaste
prijs
f 12.500. Kant en klaar voor
vakantie. Tel. 020-320647.
T.k. FIAT 500 L, 1972, APK 4'90. Prima staat, ƒ4600. Tel.
02510-25742.
FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.

224671 of 847300.
FIAT UNO 60 S, zwart, mei
1987, 25.000 km, ƒ12.500.
Tel. 02942-4419.
FIAT UNO 60 S, bj. '86, 40.000
km, 1e eig., in z.g.st., vr.pr.
ƒ 10.500. Bellen na 20 uur
020-836015.
T.k. Fiat Ritmo 75 CL, b.j. '82,
APK technisch 100%. Prijs
ƒ 1950. Tel. 020-912475.
Panda 34 3-'85
ƒ 6.950
Panda 34 white 5-'85 ƒ 6.250
Panda 34 3-'86
ƒ 7.250
Panda 750 L 2-'87
ƒ 9.750
Panda 750 CL 8-'87 ƒ 10.250
Panda 750 CL 8-'87 ƒ 10.500
Panda 4x4 3-'86
ƒ 14.950
Uno 45 10-'86
ƒ11.250
Uno 45 1-'87
ƒ 13.950
Uno 45 S 4-'87
ƒ 14.750
Uno 60 S 3-'86
ƒ 12.250
Ritmo 60 L 3-'87
ƒ 13.500
Tipo 1-4 DGT 6-'88 ƒ23.750
Tipo 1.4 DGT 8-'88 ƒ24.450
Croma Turbo diesel
V87
ƒ32.500
Autobedrijf CASPARUS B.V.
Casparuslaan 1 Weesp
Tel. 02940-15108

Ford

VAN NES
Escort 1.1 2-drs
1-'86
Escort 1.1 CL 2-drs .. . 8-'86
Escort 1.1 L 2-drs
2-'84
Escort 1 1 L 2-drs
10-'82
Escort 1.1 L 5-drs . . . . 1-'86
Fiesta 1.1 sport
4-'87
Fiesta 1 1 CL
10-'83
Fiesta 1100 S
1-'87
Fiesta 950 C
1-'84
Escort 1 4 CL 2-drs .
4-'87
Escort 1 4 CL 2-drs
. 7-'87
Escort 1 3 L 5-drs
3-'82
Escort 1 6 L 2-drs
1-'86
Escort 1 6 st wag LPG 4-'82
Escort 1 6 BR 2-drs
10-'86
Escort 1 6 BR 2-drs
1-'88
Escort 1600 L 3-drs
4-'84
Orion 1.6 BR 4-drs . . . 6-'85
Sierra 1 6 2-drs
1-'84
Sierra 1 6 5-drs
. . 3-'85
Sierra 1 8 L 5-drs
. . 6-'86
Sierra 1 6 3-drs
. . 5-'84
Sierra 1 6 3-drs. LPG . 10-'84
Sierra 1 6 3-drs LPG . 7-'86
Taunus 1 6 L 4-drs
. 4-'82
Scorpio 2 O CL
. 7-'87
Ook div andere merken'type's
OFFICIAL FORD DEALER
AUTOBEDRIJF VAN NES BV
Hogeweyselaan 97 Weesp
Telefoon 02940-15443

Bezoek onze Opel drive-mshow. Bepaal de occassion
van uw keuze en verdien d.m v.
het rad van avontuur een extra
inruilpremie of korting tot
ƒ 1000. Off. Opeldealer G. Zeilemaker B.V., Hoek Wagenweg/Burg. D. Kooimanweg,
Purmerend Tel. 02990-22551.
Escort 1.3 '79, APK 4-'90, prima
mot., goudkl., 10 000 km contr
gehad, ƒ 2000. Tel 020-411185.
Fiesta 1.1 1-'88
ƒ16500
Autobedrijf VAN DER POUW
Amstellandlaan 1 Weesp
Tel. 02940-15110
FORD ESCORT • 1987 • 4.500
km - metallic grijs - zo goed als
nieuw - 02975-53040/67956.

57 000 km

Te koop of ruilen FORD GRANADA STATION voor kl. auto.
Inl na 6 u 020-119279

Ford Orion 1.4 Bravo, febr. '88,
LPG en trekh., 39.000 km. Pr.
ƒ18950, 02502-5358 na 18 u.

T k. Escort 1100, bj nov '85,
perfect wagentje, veel ace,
vr pr ƒ 11 000 Tel 020-412277.

Ford Sierra 1 6 laser, 5-deurs
hatchback, '85. Schellmgwoude B.V. Tel • 020-323600.

Alle prijzen zijn e*cl 6°o BTW

T k Ford ESCORT 1 1CLjulï86
blauw metallic, 40.000 km
Tel. 02503-14738

Voor meer informatie of advies bel

T k Ford Fiesta '78, APK 1089, ƒ 2450 Tel 020-454692.

Ford Sierra 20 Laser, 4;"86,
3-drs.. 59000 km., grijs met.
VW-AUDI-DEALER
AUTOWEGMAN 02940-14451.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
j 25 "
Voor elke e>lra regel / 11
mm prijs
ƒ 5 67
mm priis met vignet l 6 10

020-665 86 86
' Tot 30 |uni 1989 op deze prijzen 50°o mt-oducliekotling

T k Ford GRANADA 2 8 GL, kl.
rood 1983. i z.g st 5 versn .
APK tot 5-'90. st bekrsch'k
dak, velours bekl ƒ6950
075-175075 Een plaatje

Tel.-023-319349

Ford Sierra 2,3 d.,86, APK 6/90,
grijs met., i.z g.st, 60.000 km,
ƒ 17.000,- Tel/ 020-438026.
Ford SIERRA 5-drs laser 2. L,
LPG. trekh , sunr M '87 kl wit
ƒ17500 Tel 02990-42784

Ascona 1.60 5-drs. traveller 5-'86 blauw met.93.200 km. ƒ 17.950
Ascona 1.63 5-drs. traveller blauw met. 5-bak65.200 km. ƒ 14.750
Ascona 1.83 4-drs. traveller blauw met. 5-bak27.200 km. ƒ 24.750
Corsa 1.2N 3-drs. Swing rood karmijn
24.300 krn. ƒ 16.950
Corsa 1.2S 2-drs. Swing blauw
29.600 km. ƒ 15.950
Corsa 1.2S 3-drs. GL rood met.
25.700 km. ƒ 14.750
Corsa 1.2S 3-drs. LS rood trekhaak
45.100 km. ƒ 13.950
Corsa 1.23 3-drs. Swing geel spoilers V + A89.900 km. ƒ 10.950
43.700 km. ƒ 15.950
Corsa 1.3N 3-drs. LS rood karmijn
48.000 km. ƒ15.750
Corsa 1.3N 3-drs. LS blauw
66.000 km. ƒ15.950
Kadert 1.2S 3-drs. LS rood
Kadett 1.2S 3-drs. LS bruin met.
61.700 km. ƒ11.450
75.000 km. ƒ 15.950
Kadett 1.2S 3-drs. LS grijs met.
50.100 km. ƒ 13.950
Kadett 1.2S 3-drs. LS brons met.
78.700 km. ƒ 13.450
Kadett 1.25 3-drs. LS brons met.
40.400 km. ƒ 17.250
Kadett 1.2S 4-drs. GL rood
68.600 km. ƒ 17.750
Kadett 1.3N 3-drs. Club blauw met.
Kadett 1.3S 3-drs. LS automaat zilver met.29.800 km. ƒ 17.950
Kadett 1.3S 4-drs. LS blauw met. 5-bak ƒ76.800 km. 17.950
Kadet 1.3S 4-drs. LS blauw
41.300 km. ƒ 18.450
Kadett 1.60 3-drs. LS blauw rechterb.spiegel57.200 km. ƒ 19.950
kadett 1.6i 4-drs club grijs met. getint glas68.600 km. ƒ24.750
Kadett 1.63 3-drs. LS rood karmijn
44.800 km. ƒ 18.950
Kadett 2.01 3-drs. GSI rood karmijn
15.900 km. ƒ32.950
Omega 1.8S 4-drs. LS grijs met. getint glas48.200 km. ƒ 24.950
Rekord 2.0S 4-drs. traveller platina
53.000 km. ƒ 19.950

AUTOBEDRIJF KORS B.V.
Groeneweg 18 Weesp. Telefoon 02940-14277.

Opel Service
Bezoek onze Opel drive-inWesterstraat 146-174 A'dam. show. Bepaal de occassion
van uw keuze en verdien d.m.v.
Tel.: 249074/236691
Senator 2.5 E
'84 het rad van avontuur een extra
Omega 1.8 S
'87 inruilpremie of korting tot
Omega 1.8i m. gas
'87 ƒ 1000. Off. Opeldealer G. ZeiOmega 2.0i m. gas
'87 lemaker B.V., Hoek WagenKadett 1.3 S, 4 drs.
'87 weg/Burg. D. Kooimanweg,
Kadett 1.6 S, 4 drs. gas '86 Purmerend. Tel. 02990-22551,
Kadett 1.3, 3 drs. Club
'87 Kadett 1.2 S 7-'84
ƒ84.000
Kadett 1.3 S, 5 drs.
'84 Autobedrijf VAN DER POUW
Kadett 1.2 S Luxus
'81
Amstellandlaan 1 Weesp
Nissan Sunny Combi
'87
Tel. 02940-15110
Renault 25 GTS
'85
Kadett
1.3 S, apr. '86, kleur
Lada 1200
'84
blauw, 54.000 km, 1e eigenaar,
Met BOVAG garantie
ƒ 14.500. Tel. 020-823825.

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizer! bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 12 98 04

Kadett 4-drs., 11-'86, ƒ16.900
Kadett 1.6 D Caravan
5-'86
ƒ 18.950
HANS MAFAIT 02940-13044
Kadett Caravan 1.3 S aut.
9-'82
ƒ8.600
Autobedrijf DICK MUHL B.V.
Tel. 02940-18200.

REKORD 2,2 i station, 6/'85, Kadett Stat., '83, APK dec.'89,
anthr. metall., stuurbekr., LM- 16 D, nw. kopp.plat., trekh.,
velgen, cv, getint glas, 5- i.pr.st. Pr. ƒ 6250. 02503-33322.
versn., sportstuur, toerenteller, OPEL ASCONA - 1985 - rood ƒ14.250. Tel. 023-251130.
73.000 km - zeer goede staat 02975-53040/67955.
RIVA-OPEL
OSDORP
Opel Ascona 1.6 S. Bj. '77. APK
Uw beste Opel adres!
4-5-'90, groen met., 4 drs. Pr.
NOTWEG 38 A'DAM
ƒ1150. Tel. 020-974278.
Osdorp. Info 196575.
Opel Ascona 2.0 S.79. 4 drs.
T.k. KADETT 13 S, 6-'86, div. Op gas & benz. apk t/m. 8-6'90.
ace., 43.000 km, ƒ 15.250.
Pr. ƒ 1750. Tel. 020-186169.
Tel. 02963-4098. 1e eig.
Opel Corsa 3 drs. 1.2 S, 1987,
T.k. Opel Ascona 1.9, LPG, '80, Mexico rood, ƒ 12.000. Tel.
APK tot 4-'90, i.z.g.st. Bellen na 075-159412, na 18.00 uur.
6 uur: 02977-44099.
OPEL KADETT, 13 S autom. bj
T.k. Opel Kadett Club 1,3N, bj. '81, APK, bl.met. zeer mooi,
7-'87 stereokast, trekhaak, Vr.pr. ƒ 5250. 02968-92915.
goed
onderh..
Vraagprijs
Opel Kadett 1.3 S, LS pakket,
ƒ21.950. Tel. 02990-45224.
metaalkl., w.w. glas, stereo,
T.k. Opel Kadett, b.j. '78, APK '85. Schellingwoude B.V.
6-'90, rood, trekh., zeer goed, Tel. 020-323600.
ƒ1250. Tel. 02982-4960.
OPEL KADETT 1.6 S, 5 drs.,
T.k. Opel Kadett 1.3 LS '86, mei'86, APK 5/90, 73.000 km,
39.000 km, met.grijs, div. ace. ƒ 15.000. Tel: 020-998753.
Autobedrijf Record A'dam
MG MG MG MG MG MG MG ƒ 14.500. Tel. 02977-28842.
Opel Kadett, '79, i.z.g.st.,
T.k. Opel Kadett 12 N, i.z.g.st.,
MG Metro 1300 Bj '85 rood b.j. '80, 5-deurs, nwe. banden, ƒ 1800, 075-289182, na 18 u.
52000 km prijs ƒ11.250,-. MG pr.
n.o.t.k.
Tel.
020- Opel Manta CSI Coupé 2.0 inj.,
Metro Turbo Bj '84 wit 59000 419329/434662.
absoluut nieuw, '86. Schellingkm prijs ƒ 9.500,-.
woude B.V. Tel. 020-323600.
T.k.
Opel
Kadett
1.3'
i.z.g.st.,
Uiteraard met garantie.
1
Duivendrechtsekade
75-77, bijna '80, koni's, nwe'. bnd., Opel MONZA, LPG, 3.0 lt„
5-bak, zwart, 12/'83, 3-drs. '
accu,
ƒ
2450.
Tel.:
020-718976.
Amsterdam. 020-949266.
VW-AUDI-DEALER
Wegens omst. t.k. Opel Kadett AUTOWEGMAN 02940-14451.
1.3N,aug. '88,12.000 km., grey
met. Nieuw ƒ 24.500. Vraagprijs Opel REK. 2.0 S + LPG + APK
'90, bord.rood, 2-drs., trekh.,
MIN11979,60.000 km., APK ge- ƒ20.500. 02979-87247.
keurd, prima autootje, zilverkl., Wegens omst. t.k. Opel Kadett sunroof, ƒ3100. 02990-27097.
ƒ1750. 's Avonds 020-475188 1.8 LS, wit, 10.000 km, 5 mnd. Van part.: Rekord 20S beige,
(vaste prijs).
Vr.pr.
ƒ 24.000,00.
Tel. elek. schuifdak, radio-cass.
trekhaak ƒ 7950. 020-241700.
• „SHOWROOM" verschijnt 02975-66284 na 18.00 uur.
huis aan huis in geheel
Amsterdam en omgeving.

Mercedes Benz

626 HB, 2.0, limited, Ipg, 7-'87,
st. bekr., 64.000 km, winning
zilver ƒ 20.950. Autobedrijf
Rapide, off. Mazda-Dealer. Tel:
020-125459.

Hyundai

Auto Centrum Duivendrecht
Een nieuwe dimensie voor uw
. Postjeskade 23-25
totale auto-onderhoud.
020-121666
T.k. Mazda 323, 5 deurs ComWij verzorgen voor u o.a.
bi, b.j. 1980, APK 10-03-'90.
APK alle merken
Vr pr. ƒ 1550. Tel. 020-317453.
Autoschade herstel
Onderhoudsbeurten
T.k. MAZDA 626, 8-'81, 2 nwe
Voor alles van Hyundai, Centra- voorbanden, aut., APK 6-'90,
incl. gratis APK
le
Auto
Garage,
Postjeskade
HYUNDAI service-dealer
vr.pr. ƒ 2500. Tel. 020-105054.
Industrieweg '27 020-995167 23. Tel. 121666 A'dam.

HYunoni

KimmanAmsterdam

Daimler Souvereign 4.2, alle
opties, nieuwstaat, '81. Schellingwoude B.V. : 020-323600.

THEO KOELMAN
'N EXCELLENTE
JAGUAR SPECIALISTEN
JAGUAR-DEALER !
inkoop-verkoop-onderhoud
Showroom:
APK-keuringsstation
Stadhouderskade 100-A'dam
Fagelstraat 71 A'dam,
Werkplaats:
tel. 020-843743.
Gerrit v.d Veenstr. 118.
T.k. weg. medische red. 2
Info: 020-764080.
prachtige JAGUARS uit fam.
• De nieuwe autorubriek
tezit, bj. '79 en '82. Uitv. info.
„SHOWROOM" heeft
fel. 020-474813 na 18 u.
een oplage van 730.000 ex,

THEO KOELMAN
AUSTIN-ROVER
inkoop-verkoop-onderhoud
NIEUW EN GEBRUIKT
uit voorraad leverbaar
APK-keuringsstation
Fagelstraat 71, A'dam,
tel. 020-843743..

Mitsubishi
De Jong

Jeeps/Terreinwagens

1200 S 8/86
ƒ 7.000
1200 S met LPG, 5'85/ 5.350
Samara 1300 12/86 ƒ 10.500
2105 N 7/85 ƒ 6.250
1200 S 4 '84
ƒ 4.250
1200 S 9 '84
ƒ 4 250
LADA MEERGARAGE.
Linnaeuskade 5-6, A'dam.
Tel. 020-929548.

T J,. LADA 1.200S, 5-'86, keur.
5-90v. 1e eig. priv., km. 75000,
ƒ200
Bel
na
19 u.
02159-31495.
T.l. Lada 2105 GL. Bj. '84.
AK 10-'89. Kleur wit. ƒ 1875.
Té 020-164986.

Ypsilon Fire 12-'86
ƒ 13.500
Prisma 1600 6-'84
ƒ 10.950
Prisma 1500 5-'85
/ 11.950
Thema IE Turbo 1 -'86 ƒ 27.500
Autobedrijf CASPARUS B.V.
Casparuslaan 1 Weesp
Tel 02940-15108

A.SM. OOK VOOR LANCIA!!
Museumplein t/o Concertgeb.
A'dèn-Zuid. Info. 6626232.
THEMA TURBO DIESEL 1986,
98.00 km., div. accessoires.
/26l'50. Tel.02975-62020.

Mazda

MAZDA
LEONARD1ANG
DAN. GOEDKOOPSTIAAT 13
AMSTERDAM

•

020 - 93 6935

Mazda Lidriks
626
626
626
626
626
323
323
323
323
323

coupé 2.0 12V GLX. '88, 5 bak, J.bekr., rood, .ƒ30.900
H.B. 2.0 12V GLX, '88, autom., zi/.met
ƒ27.950
Sedan 2.0 LX, 5 bak, '88, blauw iet
ƒ24.900
Sedan 20. LX, 5 bak, '85, wit
ƒ 12.900
Coupé 1.6 GLX, 5 bak, '85, blauv
ƒ 12.950
HB 3-drs. 1 1 LX, '88, blauw met
ƒ 16.900
HB 3-drs. 1 3 LX, '87, rood, . . :
ƒ 16.750
HB 3-drs 1.3 LX, aut., '87, blauw net
ƒ17.750
HB 3-drs 1.3 GLX, '86, wit
ƒ14.900
HB 3-drs 1.3 Flair, '85, groen met
ƒ10.900
Amsteldijk 52. Amsterdam. 02C799569'791523

Peugeot

Mitsubishi

TOONAANGEVEND DEALER
BIEDT AAN;
ANWB-gekeurde
occasions
met 3 maanden
BOVAG-garantie.
Autobedr. ZEIJINGA, Wieger- DJTCH Off-Road Association, Uitgestelde betaling mogelijk
Bruinlaan 73, Uithoorn. Off. "fcrreinauto Club. Postbus
tot 1-1-1990
dealer, Info: 02975-61212.
9042, 1006 AA Amsterdam.
Maximaal ƒ 10.000.

Lada

MG

Mini

Jaguar/Daimler

Te!' 02975-60220.

Taunus 1600 L, 4-drs, 579.
APK 6 90. Ir h . radio, nette
auto. ƒ875.- Tel. 020-163260

VW-audi-Dealer
AUTOWEGMAN 02940-14451

Honda

Lancia

Ford TAUNUS 1 6 L, bj '78,
APK 3- 90, met radio en trekh Ford Fiesta 1100 Finesse, b|.
Vrpr ƒ925 Tel 02979-82042 '88, automaat, in perfecte
nieuwstaat. Pr. ƒ 16.500.
Ford Taunus 1 6 L, nov.'81,
Tel. 02503-38515.
met g r , geh. bijna nw.st
Ford Fiesta 1100, b j 1979, nw.
Pracht auto 02990-40908
APK. vraagprijs ƒ 1750 Tel.
V part Ford Sierra 16. nw, 020-932629
:ind '86. zwart, sunr, c v., LPG
Ford Fiesta, 80, perfecte auto
Vrpr ƒ14250 02990-42597
van particulier, ƒ 3500.-.
Honda Civic GT 5''86,

Ford Transit diesel, '78, langsla- l .k. hord Sierra, bj. '84, nieuwe 323 GLX 1.5 limited 4-drs.
626 HB, LX, wit, '85, Ipg,
6-'87 ƒ 17.500 ƒ 14.950. Autobedrijf Rapide,
per, alle keuringen toegestaan. banden, koppeling en remmen
voor
+
achter,
vr.pr.
ƒ
10.850.
626 H.B. LXD 6-'87 ƒ 19.950 off.
Vr.pr. ƒ 9500. Inr., fin., gar. mog.
Mazda-Dealer.
Tel:
Autobedrijf VAN DER POUW 020-125459.
Gar. Witte de With, 020-183836. Tel. 02526-86640, 86335.
Amstellandlaan 1 Weesp
626Sedan 1.6LX,bl.met.,'86,
Tel. 02940-15110
FSO
ƒ 16.950. Autobedrijf Rapide,
323 HB, 1.1 LX, wit, 3-'87, Off.
Mazda-Dealer.
Tel:
61.000 km, ABS, nw. staat, 020-125459.
Autobedrijf Hagenaar BV
ƒ 14.950. Autobedrijf Rapide,
626 Sedan, 2.0 GLX D,'88, wit,
off.
Mazda-Dealer.
Tel:
41.000
km,
schilt, auto,
020-125459.
Schinkelkade 26-29 Amsterdam
ƒ30.950. Autobedrijf Rapide,
323 HB, 1.5GLX, 3drs„ 4-'89, off.
Mazda-Dealer.
Tel:
Telefoon 020-71 34 57
Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- incl. BTW 3400 km, prestige zilver, 020-125459.
ƒ21.750. Autobedrijf Rapide,
U kunt ook terecht voor occasions.
off.
Mazda-Dealer.
Tel: Mazda 323 1.5 automaat, bijz,
mooi, '83. Schellingwoude B.V.
Biedt aan
020-125459.
FSO Prima SLE, bj. maart '88. kleur blauw, 46.000 km.
Tel.: 020-323600.
323 Sedan, 1.5 GLX, groen
Mazda 323, 5 drs., bruin met.
met., '86, Ipg, perf. staat,
bj. '80, APK tot eind '89. Pr
ƒ 15.950. Autobedrijf Rapide,
ƒ 1950. Tel 02990-34849.
off.
Mazda-Dealer.
Tel:
Biesheuvel
M. Holdinga B.V-.
020-125459.
MAZDA 323 HB 1.3 sport, bj
Jazz aut 5-'85
ƒ11.500 Honda
Haarlem 323 Sedan, 1.7 LX, diesel
'85, 55.000 km., radio/cass.
Civic 1.3 aut. 6-'81 ƒ 4.250
Delftstraat 34
i.z.g.st., ƒ11.250. Na 18 u.
Finish, 4-'89, licht met. velgen,
Civic 1.3 L 1-'84
ƒ 9.750
Julianalaan 295
5000 km, Prestige zilver, tel. 075-700417.
Civic 1.3 L 3'87
ƒ17.950 Prelude 1800 EX. R
1985
Civic Sedan 16 2-'88 ƒ24.950 Accord Sedan 20 l ex . 1987 ƒ26.500. Autobedrijf Rapide, Mazda 626 2.0 GLX dsl. 6'88
off.
Mazda-Dealer.
Tel: 47.000 km. 626 HB LX dsl. 3'87
Accord Sedan 20 ex. ... 1987
35.000 km. 626 2.0 GLX dsl,
020-125459.
AccordSD 1.6 L, 6-'85/12.950 Civic 3 drs. 1.3 L
198:
11'86 41.000 km. Mazda Gar.
Accord2.0i EX 10-'86 ƒ 25.950 Civic 3 drs. 1.3 L
1986 626 Coupé, 2.0 GLX, 12 klepp.,
PAARDEKOPER, 02908-3231.
Aerodeck 2.0i EX 1-'88/ 29.950 Civic 3 drs. 1.5 GL
1985 uitv. '88, spierwit, slechts 8900
Mazda 626 LX 5 drs. HB, diese
Civic 3 drs. 1.5 GL
1987 km, ƒ27.950. Autobedrijf
Ford Escort 1.1 4-'85 ƒ13.450 Civic 3 drs. automaat .. 1986 Rapide, off. Mazda-Dealer. Tel: bj. 4-'86 ƒ 16.450 m. gar.
Opel Kadett 1.3 5-deurs
BOVAG 02968-92654/97486
Seat Marbella GL
1987 020-125459.
1-'87 ƒ 17.450 Opel Ascona 16 S G.T. 1986
626 HB 1.6 LX, wit, '87, 51.000 Mazda RX 7 sportwagen, b.j,
Peugeot 205 5 drs. GR 1986 km, ƒ 17.950. Autobedrijf
'80 in nieuwe staat, kompl. moHONDA
WEESP V.W. Jetta 1800 C.L
1985 Rapide, off. Mazda-Dealer.
tor revisie, nieuwe uitlaat +
Hogeweyselaan 201
Ford Fiesta 3 drs
1986 Tel: 020-125459.
banden aircl. -f veel extra. APK
WEESP
tot 3/'90. Pr. n.o.t.k. Telf
Tel. 02940-17673.
Direktie Honda's, Legend Se 626 HB, 2.0 GLX, 12 klepp.,
02990-40145.
T.k. Honda Civic '84,1.3 L. aut., dan-Civic 161, Civic automaat 2-'88, aut,, spoiler, Ipg, trekh.,
66.000 km., APK gek., 6-'80. Civic met stuurbekrachtiging. 19.000 km, saffierbl. met., van RX 7, de nieuwste modellen uil
ƒ42.500 nu ƒ33.950. Autobe- voorraad leverbaar. RuilmotO'
Wit. Vr.pr. ƒ 8.750. Tel. na 19.00
drijf Rapide, off. Mazda-Dealer. ren uit voorraad. OCCASIONS
uur 02990-32456.
v.a. ƒ 14.000. Firma E. de
Civic, 1.5 GTL l,'86, wit, 40.000 Tel: 020-125459.
Honda Civic, 1300 de luxe,
48
km, uitneemb. dak, ƒ 17.250. 626 HB, 2.0 GLX, aut. 4-'87, wit, Graaft, Koninginneweg
bj' 84, ƒ 9950. Auto Amstelstad. Autobedr. Rapide, off.
Haarlem. Tel. 023-314275.
radio/cass.,
58.000
km,
Tel. 020-799100.
Mazda-Dealer. : 020-125459.
ƒ20.950. Autobedrijf Rapide, Centraal onderdelenmagazijn.
Honda Prelude EX automaat, Honda Accord 1600 luxe 4-drs. off.
Mazda-Dealer.
Tel:
v.v. vele extra's, nw. type, '82. bj. 10-'85J 11.950,-m. BOVAG 020-125459.
Schellingwoude
B.V. Tel.: gar. 02968-92654/97486.
626 HB, 2.0 GLX, zilvergrijs,
020-323600.
Mercedes 230 TE, v.v. alle opHonda Prelude EX, 5 versn. '84, Ipg, echt heel erg mooi,
Honda Accord EX automaat, w.w. glas, sch.dak etc. etc. ƒ11.950. Autobedrijf Rapide, ties, 107.000 km., '83. Scheloff.
Mazda-Dealer.
Tel: lingwoude B.V. 020-323600.
v.v. vele extra's, '82 Schelling- '84. Schellingwoude B.V.
020-125459.
woude B.V. Tel.: 020-323600. Tel: 020-323600.

Ford Escort 1300 Laser LPG
W1STDORP, voor uw nieuwe
'85 met BOVAG gar. ƒ11.950. Demonstratie wagen
j of jonge Lada-Keus Tel. 02968-92654/97486
Samara 1300 '88 5-drs 8500 km
';
Occasion.
duurste uitvoering met alle
'Natuurlijk met BOVAGFord Escort, 3-drs., met
gaiantie, 100% financiering v.a.
fabneks RS pakket. 12.000 km. optie's ƒ 16.500
Bontekoe's Autobedrijf
ƒ 2!0 per maand.
Bj. '87 Pr ƒ16950. Auto
Verrijn Stuartweg 6
AANBIEDING deze week:
Amstelstad. Tel. 020-799100.
tel. 020-992865.
Laca 2105, 1.5 37.000 km.,
FORD FIESTA 1.1 Bravo, APK,
trehaak, april '87, ƒ8500.
Lada
1500
combie,
APK
tot
31kmst. 58.000, bj.'83. Vrpr.
Adii. de Ruyterweg 398,
5-'90,
bj.
10-'84,
trekhaak,
ƒ6950. 02968-92915.
A'dim, tel. 020-825983.
ƒ 3000. 02987-4399.
Ford Fiesta 1100, '86, 60000
km., div. extra's, 6 mnd gar.
Gar. Veenmgs 075-211219.

Ford Granada 28 GL, aut., Ipg,
motor '84, apk 6-'90, geen
roest, cv, opendak, 195/70
banden, veel nieuwe onderdelen ƒ2500' 023-250748, na 18
juni.

Alle opdrachten (/owel telefonische als schriftelijke) die voor
dinsdag 1545 uur of donderdag 1945 uur in ons bezit zijn
worden de volgende dag reeds geplaatst Totale oplade
730 OOU exemplaren
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Colt 1200 EL
'87/'88
Colt 1200 EXE
'87/'88
Colt 1200 GL
'85/'86/'87
Colt 1500 GLX
'86/'87
Lancer 1200 GL
'86
Lancer 1500 GLX
'85
Galant 1600 EL
'85
Galant 1600 GL
'85/'86
Galant 1600 GLX
'87
Galant 2000 Turbo
'87
Wagon 1500 GL
'86/'88
Wagon 1800 GL Diesel .'86/87
Sapporo GLX Autom
'82
PILOTENSTRAAT 18
AMSTERDAM-Z.W.
(ACHTER PRAXIS EN
LUCHTVAARTLAB.)
TELEFOON 020-155355.
Vlitsubishi Colt, kl.wit, bouwj.
1984, APK gek. Prijs ƒ5500.
Tel. 02977-28913.
MITSUBISHI GALANT 2.0 GLX,
kl. wit, APK 4-'90, vr.pr. ƒ 3500.
Tel. 02977-28060.

Colt 1.2 GL 11-'84
ƒ12.750
Colt1.4GLXaut.,4-'81/ 4.250
Colt 1.8 GLD, 9-'84 ƒ13.450
Colt 1.8 GLD, 1-'87 ƒ18.750
Galant 1.6 GL, 10-'84 ƒ 9.850
Lancer 1.2 GL, 6-'85 ƒ12.650
Lancer 1.5 GLX, 6-'84/ 14.450
Lancer 1.5 GLX, 4-'85ƒ 13.950
Lancer 1.5 GLX automaat
4-'85
ƒ 14.950
Lancer 1.5 GLX-EXE,
2-'87
ƒ19.250
Saporro 2.4J-GLS, 9-'87/ 32.900
Wagon 1500 GL, 5-'86/ 17.450
Peugeot 205 accent,
10-'86
ƒ 12.950
Mitsubishi J. LANCKER B.V.
Hogeweyselaan 215 Weesp
Industrieterrein Noord
Tel. 02940-16619.
Colt 1.8 GLD 3-'87
ƒ16.950
Autobedrijf VAN DER POUW
Amstellandlaan 1 Weesp
Tel. 02940-15110
MITSUBISHI L 300 3'83 LPG,
gr. kent. 91.000 km. MAZDA
PAARDEKOOPER 02908-3231.

205 Junior 2-'87
ƒ 14.950
205 Accent 1-'87
ƒ14.950
205 GT 3-'84
ƒ 12.950
205 XL 10-'85
ƒ11.950
205 XR 2-'86
ƒ 15.950
205 XLD 10-'86
ƒ 16.750
305GL2-'84
ƒ 9.250
305 SR 1-'86
ƒ14.950
305 Select 10-'85
ƒ 12.500
309 Allure 2-'87
ƒ 17.950
309 GR 2-'86
ƒ 16.950
309SR7-'86
ƒ18.950
309GLD9-'86
ƒ18.750
309 GRD 1-'87
ƒ21.250
405 GR 9-'87
ƒ 26.950
505 GL 1.84-'83
ƒ 8.950
505 Select 4-'87
ƒ21.500
505 Break GR 1-'83 ƒ 9.950
505 Break GRD 1-'86 ƒ 19.950
505 Break GL 4-'87 ƒ29.950
Autobedrijf VAN DER POUW
Amstellandlaan 1 Weesp
Tel. 02940-15110

LET OP, van part. Peugeot 205
Accent mei'88. Bereden als 2e
auto. Wit, extra's. Nieuwstaat.
Vr.pr. ƒ 14.950. 020-421641.
Peugeot 104 GL, '79, met APK,
radio, keurig wagentje, ƒ 1150.
Tel. 020-164986.
Peugeot 104 GL, b.j. '79, APK
nov. '89, prima wagen. Pr.
ƒ1150. Tel. 020-310280.
Peugeot 104 ZL, eind '82, APK
en radio, nwe. onderd. ƒ 4500,
i.z.g.st. Tel. 020-171632.
Peugeot 205 accent, 10-'86
77.000 km.
ƒ 12.950
J. LANCKER B.V.
Hogeweyselaan 215 Weesp
Industrieterrein Noord
Tel. 02940-16619.

T. k. PEUGEOT 205 GTI, b.j
1985, schuifdak, cassetterec,
205 XE, 1CK85
ƒ11.950 grijs, ƒ 17.000, 02975-62464.
309 XE, 3-'87
ƒ 15.750 T.k. Peugeot 104, bj. sept. '81
305 GR break, 1-'85 ƒ11.900 APK tot 3-'90. Vr.pr. ƒ 1600.
405 GR, 1-'88
ƒ27.900 Tel. 02990-43805 na 18.00 u.
505 GR break, 9-'85 ƒ 17.500 T.k. Peugeot 304 Break, b.j
HANS MAFAIT 02940-13044 '78, 85.000 km. Motor goed v

305 GLD diesel break dec. '83, liefhebber. Pr. n.o.t.k. Tel
Mitsubishi Sapporo GL, 5 APK-steekproef
apr.
'90, 020-181698 na 18 u.
versn., w.w. glas, metaalkl., ƒ 5900. Tel. 020-939004.
'81. Schellingwoude B.V.
k krijg een bedrijfsauto,
Tel. 020-323600
daarom: Peugeot 405 GL, nov.
uitgebreide keuze Mitsubishi '87, overcompl., met. lak, km. Porsch 944 Targadak, Fucks
Dccasions, Colt, Lancer, Ga- st. 33.800, in VLEKKELOZE wielen, abs. nieuw, '84. Schelant, ook diesel - LPG bij uw conditie! Prijs ƒ21.250 Tel: lingwoude B.V. 020-323600.
Mitsubishi dealer Jorritsma, s'avonds: 02979-85160.
Wagenweg 10, Purmerend.
Tel. 02990-23741.
Kuperus
voor alles van Peugeot, nw. en Robin 850, i.g.st. Nwe kopp.,
gebruikt, v d. Madeweg 1-5, bij rertvspoorst.band. Pap. aanw
Makro, A'dam. 020-6683311.
ƒ 1900. 020-342939/276230.
Nissan Sunny 1300 Special de
Luxe, '85, 2 drs. Vr.pr. ƒ8500.
Inr., fin., gar,. mog. Gar. Witte
de With, 020-183836.
RENAULT TOPOCCASIONS Te koop: R 4 GTL, bouwj. '80,
NISSAN Sunny 1,6 SLX, '87, 5 TL,
4-'87 ƒ 13.500 bodem goed en start altijd
22.000 km, stereo, benz.
5 GTL,
5-'86 ƒ 13.900 Prijs ƒ 500. Tel. 020-437345.
Tel. 020-767025.
5 aut.,
10-'85 ƒ 13.900 Te koop Renault 11 Broadw.
9-'86 ƒ 14.900 radio/cassette met slee, bw. jr.
Stanza 1800 GL HB, model '83, 5 TD,
4-'86 ƒ 15.500 1985. Tel. 020-138332.
APK '90, radio, 5-baks, 1e eig., 9GTX,
1 TL,
6-'87 ƒ14.900
ƒ3475,-. Tel.: 020-163260.
1 GTL,
10-'84 ƒ 9.250 T.k. klassieker Renault 15, bj
Te koop Datsun Sunny de luxe,
1 GTL,
3-'87 ƒ 15.900 '74. Kapotte uitlaat. Vr.pr.
APK 02-03-'90, b.j. 1979, v.p.
1 GTX,
4-'86 ƒ 15.750 ƒ 500. Tel. 020-6649374.
ƒ 1350. Tel. 020-334294.
1 GTD,
7-'86 ƒ 14.900 T.k. Renault Parisienne bj. '85
3-'87 ƒ 19.750 nwe APK motor gerevis. alarm,
T.k. Datsun Bluebird 20 GLD, 21 TL,
6-'86 ƒ 19.900 sunroof, ƒ 5500. 020-848799.
b.j. '82, gerev. motor. Nw. APK, 21 GTS,
5-'84 ƒ 17.500
sunroof,
ƒ 3250.
Tel. 25 GTX,
25 Monaco
11-'86 ƒ 33.500 Van 1e eigenaar Renault 9
020-912475.
GTL, 49.000 km, '87, ƒ15.950
Autobedrijf HANS MAFAIT
• Auto te koop? Plaats een Zo plezierig kan service zijn Mitsubishi-Saab Dealer JorritsSHOWROOM advertentie. U
ma, Wagenweg 10 Purnwend.
Nijverheidslaan 14 Weesp
zult verbaasd staan over het
Tel. 02990-23741.
02940-13044
resultaat.
Renault TRAFIC 1000 D, wit, Renault 4 GTL, bj. '82, APK tot
4-'90, 85.000 km., rood, i.g.st.
oog-lang, '84. 142.000 km.,
gr. kent., APK 3-'90, geisol., Pr. ƒ3000. Tel. na 20.00 uur
02990-27199.
~el. 020-980470.
Omega, 2.C l Sedan, '87, bl.
met., 54.000 km ƒ 28.950.
Nog meer Showroom-advertenties
Autobedrijf Rapide, off.
Mazda-Dealer: 020-125459.
op een volgende pagina

Porsche

Reliant

Nissan
Datsun Bluebird stat. w. '83,1.8
GL, LPG, trekh., APK 1-'90,v.p.
ƒ5500. 02979-85317.
DATSUN CHERRY, bj. '80, apk
8-'89, met gasmstall., ƒ 1450.
020-767060/754193.
Nissan Cherry 81 coupé 1,4 GL
5 bak, i.z.g.st. APK rnrt. '90,
vr.pr. ƒ 3.750. Tel. 02990-22342.
Nissan Stanza 1.8 GL, '82, Ipg,
i.g.st., apk, tr. h., 5-bak, ƒ 3495:
02963-5066, na 18 uur.
Nissan Sunny 1.7 diesel,
5-deurs, Van, 52.000 km., '86.
Schellingwoude
B.V.
Tel.
020-323600.
Sunny 1.7 Diesel 6-'87 ƒ 15.500
EVT. 2 JAAR GARANTIE
MEERGARAGE
Linnaeuskade 5-6, A'dam.
Tel. 020-929548.

Opel
Omega, 1.8 LS Sedan, 3-'87,
rood, Ipg, 84.000 km, ƒ 23.950.
Autobedrijf Rapide, off.
Mazda-Dealer: 020-125459.

Renault
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WEGENWACHT \

Stadswegenwacht
blijft dag en
nacht in touw

LP en
CD
van de
maand
Groep: De Dijk
Titel: Niemand in de stad

Nederlands grootste rayon van de wegenwacht
houdt hoofdkwartier in Badhoevedorp. Vierentwintig uur per dag rollen daar in de meldkamer de pechgevallen binnen. Een groot deel
daarvan is afkomstig uit Amsterdam waar continu acht stadswegenwachten hulp bieden.
Vrijdagmorgen. 09.15 uur. Ben Eb- maakt. „Niet zo
binkhuijsen (38) kruipt op de par- gek vaak, maar
keerplaats in Badhoevedorp in zijn het gebeurt weieigen gele wegenwacht-Golf. Sinds eens dat je stijf}'/2 jaar is hij wegenwacht, vrijwel gescholden
uitsluitend in de stad Amsterdam. wordt. In de
Voorheen was hij eerste monteur in meeste gevallen
een kleine garage, zoals zijn meeste gaan ze dan eerst
collega's. „Daar doe je veel meer er- schelden tegen
varing op met allerlei verschillende de telefoniste, als ze ons zien zijn ze
merken. Toch is dit werk het meest vaak zo mak als een lammetje. Ik
ideale voor mij. Ik denk dat iedere heb het weieens gehad dat iemand
monteur in zijn hart wegenwacht zei 'zo klootzak, ben je er eindelijk?'.
7.ou willen zijn. Je bent veel vrijer, Toen ben ik ingestapt en weer wéghebt veel meer contact met mensen gereden."
De Peugeot wordt provisorisch geon bent voortdurend buiten. Al zou
het kunnen, ik zou nooit meer terug maakt. In feite hoeft de Utrechte•.villen." Samen met twintig anderen naar er niet mee naar de garage. Gekwam hij door de strenge selectie. woon een kwestie van voor het starten een draadje verbinden en die na
Er waren 1500 sollicitanten.
Zijn bestemming is Prinsen- het rijden weer losmaken. Ebbinkgracht, waar een Peugeot 505 dienst huijsen is binnen een kwartier klaar.
weigert. Het kost bijna een half uur Het gemiddelde lag vorig jaar op zeventien minuten, want bij de wegenom er te komen.
wacht wordt alles bijgehouden.
10.05 uur. Op de hoek van de ZaaiBrutaal
ersweg met de Middenweg zou een
Op weg naar de Prinsengracht Fiat Croma staan. „Dus die man
zegt hij dat de wegenwacht zich in de moet er wel even bijblijven", meldt
stad moet aanpassen aan het ver- de centrale. De melding is onduidekeer. Meerijden heet dat. „In Am- lijk binnengekomen. Ebbinkhuijsen
sterdam rijdt men brutaal en je verwondert zich erover hoe gemakmoet gedragen als een Amsterdam- kelijk sommige mensen hun pechmer. Als je langzaam gaat rijden, be- melding doorgeven. „Ook de huizen
ginnen ze te toeteren." In Amster- aan de Zaaiersweg hebben numdam is ook enig kunst- en vliegwerk mers, let maar op. Dat scheelt toch
nodig om bij de pechvogel te komen. allemaal tijd."
Om 10.30 uur wordt de Croma geHerhaaldelijk rijdt hij zich vast op
lossende vrachtauto's. De enige op- vonden. Op de hoek van de Duivenlossing is dan hard achteruit en via drechtselaan met de Zaaiersweg.
zijstraatjes naar de plaats van be- Een man uit Terneuzen met een vier
weken oude auto. Al jaren lid, maar
stemming.
De Peugeot doet niets meer. Lo- nog nooit wat gehad. De wagen rijdt
gisch, want het contactslot blijkt slecht op gas en op benzine komt hij
stuk te zijn. De eigenaar, een Utrech- helemaal niet ver, want de benzine
tenaar, is niet ongeduldig geworden stroomt er steeds uit terwijl er toch
tijdens het wachten. Dat heeft Eb- echt een splinternieuwe benzinebinkhuijsen wel anders meege- pomp gemonteerd is. Hij rijdt 75.000

Het is voor maar voor weinig
Nederlandse bands weggelegd om
zo populair te worden dat
optredens weken van tevoren zijn
uitverkocht. Voor de Amsterdamse
popgroep De Dijk is dit echter niet
uitzonderlijk. Na een wat stugge
start, enkele jaren geleden, behoort
de band nu tot één van de
populairste Nederlandse groepen in
het popcircuit.
Twee cd's/lp's zijn er nu
uitgekomen. Eén ervan is de
gloednieuwe plaat 'Niemand in de
stad', waarvan inmiddels de tweede
single is uitgebracht. De andere is
een verzamel-lp met bekende
nummers als: 'Bloedend hart' en
'Zij kwam binnen zonder kloppen'.

kilometer per jaar en zijn lidmaatschap geeft hem een vertrouwd gevoel. Hij heeft haast. „Ik heb altijd
haast: Maar dit is overmacht en dan
kan ik me er niet druk over maken.
Het is mooi weer."
Het euvel onder zijn motorkap is
snel verholpen. Alweer met een electriciteitsdraadje. „De garage heeft
zitten klungelen, zoals wel vaker gebeurt. Die benzinepomp zit verkeerd aangesloten." In de meeste gevallen is er volgens Ebbinkhuijsen
iets mis met de electra.

Olielampje
Op de Gaasperdammerweg staat
een Opel Eecord uit 1981 bij paal
310. Het is eigenlijk een geval voor
rayon Naarden, maar een wegenwacht stopt altijd. „Het kan wel dat
iemand onwel is geworden. Ik tref
regelmatig mensen die in hun auto
op de vluchtstrook liggen te pitten."
Uit de Record stappen twee jongemannen. Het olielampje blijft branden. „En als ik de koppeling aanraak, gaat het remlampje branden."
Wegenwacht nummer twee komt
aanrijden en herkent bij toeval één
van de twee. „Jij woont hier vlak om
de hoek bij mij in de straat." Eigenlijk heeft de man dus een kaart voor
woonplaatsservice a ƒ 59 nodig.
Daarmee krijgt een lid ook in zijn
eigen woonplaats hulp. Recht op
hulp heeft deze Amsterdammer
daarom niet. Er zit een paar liter

Ben Ebbinkhuijsen bij een oude Taunus met ontstekingsproblemen
Folo: Luuk Gosewchr

olie teveel in zijn auto. Niet echt
ernstig.
Ebbinkhuijsen later: „Dit is dus
een typisch geval van een Amsterdammer die naar de eerste de beste
praatpaal rijdt en daar onze hulp
inschakelt. Als het ernstig was geweest, had hij die praatpaal niet eens
gehaald. Dit soort dingen gebeuren
vaker, maar wat doe je eraan?"
Om 11.30 uur wordt Ebbinkhuijsen naar de Keizersgracht gestuurd
waar een witte Sierra staat. Bij aankomst, na veel omwegen en blokkerende vrachtauto's, staat er een
dame naast de auto te zwaaien. Hier
moet u zijn. Een Engelse met een
lege accu. Lid van de wegenwacht is
ze niet. Ze heeft veel papieren bij
zich, maar begrijpt zelf niet waar ze
voor dienen. De Nederlandse auto
staat op naam van een Engels bedrijf met een adres in Amsterdam.
„Only for this time I will help you."

Naar de bank
Op de Prinsengracht staat inmiddels vlakbij de Rozengracht een
groene Saab 900 Turbo uit 1981. Volgens de meldkamer kloppen een
paar dingen niet. De eigenaar is lid
zonder woonplaatsservice, maar
heeft geen lidmaatschapskaart.
Kwijtgeraakt bij de verhuizing vanuit Breda. Bij de ANWB zou hij gere-

gistreerd staan in Breda, maar hij is
de postcode vergeten en kan dus
nooit bewijzen lid te zijn. De man
dient zich ter plekke nogmaals aan
te melden voor het lieve bedrag van
174 gulden en daarvoor moet hij
eerst naar de bank sprinten. Ondertussen maakt Ebbinkhuijsen zijn
auto in orde.
Voor zover mogelijk. De wagen is
slecht opgelapt. De uitlaat is met
grote stukken metaal dichtgelast.
De accu maakt kortsluiting en is
daardoor leeggelopen. Ebbinkhuijsen vermoedt dat garagebedrijf
Beun de Haas in het spel is geweest
en de accu niet heeft losgegooid tijdens het lassen. Hierdoor zijn dynamo en startmotor onherstelbaar beschadigd. De auto zou twee weken
geleden voor 1800 gulden gereviseerd zijn. „Denk je nu heus dat een
gereviseerde motor er zo smerig uitziet? Allemaal lapwerk." De eigenaar gaat zichtbaar een zure dag tegemoet, maar dankzij een noodreparatie van Ebbinkhuijsen kan hij tenminste even rijden. Naar een echte
garage.
Ebbinkhuijsen: „Soms heb je
klussen dat mensen staan te huilen
en daarom moetje goed met mensen
om kunnen gaan. Al ben je nog zo'n
goede monteur, als je niet met mensen overweg kunt, houdt het op."
EVERHARD HEBLY

Het is De Dijk dan eindelijk
gelukt om door te breken. En het zij
de groep ook gegund. Eigen tekst en
composities getuigen, gezien de
inmiddels vijf Ip's, van een enorm
doorzettingsvermogen. Gek
eigenlijk, dat het toch nog zo lang
geduurd heeft voordat deze
Amsterdamse groep doorgebroken
is. Al een aantal jaren is ze mateloos
populair, gezien de uitverkochte
optredens in het land. Maar tot
grote hits kwam het nooit.
Misschien kwam het doordat De
Dijk in het begin matig gedraaid
werd op de Hilversumse kanalen,
hoewel Prits Spits (van het
toentertijd mateloos populaire
radioprogramma) de groep enorm
gepushed heeft. Echte doorbraken
waren er echter niet. Het begin
kwam er met de single 'Zij kwarn
binnen zonder kloppen' en het kort
daarna uitgebrachte 'Dansen op de
vulkaan'. De grote doorbraak zal
zeker dit jaar zijn, getuige de
voorlaatste single 'Ik kan het niet
alleen' en de opvolger 'Nergens goed
voor'.
De nieuwe lp van De Dijk is zeer
de moeite waard. Prachtige
(Nederlandse) teksten met diepe
inhoud, geschreven door zanger
Huub van der Lubbe, op een vaak
bluesachtige melodie. Na het
beluisteren van deze plaat, en ook
zeker de voorgaande Ip's, zullen
velen het erover eens zijn dat deze
Amsterdamse groep eigenlijk al veel
eerder de erkenning had moeten
krijgen waar ze recht op heeft.
TRUDY STEENKAMP

Twee richtingen zijn duidelijk te
onderscheiden: de nieuwe modelijn
Je kan het geloven of niet, vertoont enerzijds een meer verfijnmaar in tassen bestaat er se- de en vereenvoudigde styling, anderrieuze mode. Niet alleen qua zij ds een streng geometrische basis.
kleur, want ook het model en
het materiaal zijn aan modeDe kleuren van de nieuwe tassentrends onderhevig. Zo is voor mode spelen vooral bij de jeugdige
deze zomer bepaald dat de in- gebruikers een belangrijke rol. Het
middels zo populaire buideltas materiaalgebruik verandert ook: het
wordt verdrongen door de overdreven zachte en slappe leer
wordt nu iets standiger. Het model
moei__aeconstrueerde tas.
ekening: Inlotiecentrum voor Lederwarenmode.

(ADVERTENTIE)

geeft u meer!
- De vierde

KWART-TRIATHLON
HET TWISKE
zaterdag 2 september 1989
Deze mini uitgave van de triathlon speelt zich af in het schitterende recreatiegebied Het Twiske (Amsterdam-Noord) en bestaat uit de volgende ónderdelen:
l / km zwemmen
45 km fietsen en
10 km hardlopen
Kosten deelname: ƒ 25.00 per persoon. Tegen inlevering van onderstaande
bon slechts ƒ 20,00. Dit bedrag moet uiterlijk 15 juli a.s. door de organisatie
ontvangen zijn.
Inschrijving is uitsluitend mogelijk door voorinschrijving. Daartoe kunt u onderstaande bon insturen naar:
De heer }. Brouwer, Dr. R. v.d. Loeifstraat 14,
1511 VM Oostzaan.
Deelnemers dienen 14 jaar of ouder te zijn en worden geadviseerd niet ongeIraind deel te nemen.
Maximaal aantal deelnemers 500.
Inlichtingen: J. Brouwer, tel. 02984-1811

IBon voor onze lezers
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Leeftijd:
Telefoon:
:
Hierbij schrijf ik mij in voor do fcwart-thriathlon Het Twiske. Het inschrijfgeld a
/ 20.-'heb ik overgemaakt op Rabobank-rekeningnummer 350513775 (gironummer van de bank 26.80.53) t.n.v. J. de Boer, onder vermelding van kwartthriathlon Hel Twiske.
Ik doe mee op eigen risico.
Handtekening:
Deze bon ingevuld opsturen aan:
De heer I. Brouwer, Dr. R. v.d. LoeKstraat 14,
1511 VM Oostzaan.

geeft u meer!

wordt in hoofdzaak bepaald door
strakke en hoekige vormen en heeft
statische look. Nieuw is het meest
kleine tasje dat de vorm heeft van
een doosje (apparatentasje voor verrekijker, etui etc.; de zogenaamde
'Bag-Box'). Deze modellen worden
in verschillende vormen gebracht:
rond, rechthoekig, vierkant en bolvormen.
Behalve leer worden ook alternatieve materialen gebruikt: zware
kunststof-weefsels, rubber en synthetische preparaten en natuurprodukten, zoals bamboe en pitriet.
De tassen worden deze zomer niet
groter, maar behouden een respectabel formaat. Ze zijn vierkant, rechthoekig of hebben een zogenaamde
trapezevorm. De overslag is eenvoudig met sluiting van metaal (nikkel),
barnsteen of rozenhout. Veel tassen
hebben deze zomer een handgreep;
maar bijna alle zijn voorzien van
draagriemen die in de tas bewaard
kunnen worden.

Zakelijk
Min of meer afgestemd op de werkende vrouw is er een nieuwe lijn
tassen uitgebracht. Deze zijn vrij

Hond
aan
fiets
De firma Vitakraft-van IJzerdoorn importeert de zogenaamde
'Springer' in
Nederland,
raat, dat aan de
fiets bevestigd
moet worden,
kan de hond
mee worden genomen bij fietsritjes.
Volgens de fabrikant van de
Springer vermindert de laag gemonteerde veer
het rukken en trekken van de hond,
zodat de fietser in balans blijft.
De hond kan niet tussen de wielen
of pedalen komen en raakt niet in
zijn lijn verstrikt. Indien de hond
toch onverhoopt aan de verkeerde

Tekening: Infocenlrum voor Lederwarenmode.

groot, strak en sober qua styling,
vaak gemaakt van een dof-mattig
zwart materiaal. De basisvorm is bijvoorbeeld een map met klep. De
klep kan aangebracht zijn met een
grove, platte nikkelen spiraal. De
sluiting is ook van nikkel en strikt
zakelijk gevormd.
Uiteraard zijn er ook weer de zogenaamde gelegenheidstasje voor bijvoorbeeld recepties. Dit jaar zijn
deze eenvoudig uitgevoerd en vervaardigd van doorgestikte zwarte
lak. De enige versiering zit in de exclusiviteit van de metalen draagketting. Voor grote reizen is de oer-solide koffer weer terug van weggeweest. Even sterk als vroeger maar
2/3 lichter en voorzien van metalen
beschermingshoeken en houtversteviging. Ook hier is de draagriem niet
vergeten.

Uniekaas Nederland en de firma
Nistria (producent van natriumarme vleesprodukten) hebben een
boekje op de markt gebracht onder de titel 'De ongezouten Waarheid'. Met dit boekje willen de firma's op een neutrale wijze de consument voorlichten over ht-t gebruik van natriumarme produkten. Het is samengesteld door
publiciste Anneke Geerts, onder
andere bekend van de Tip, Margriet en Voedingsmagazine. Het
boekje bevat informatie over zout
en het (niet) gebruik ervan en allerlci nuttige achtergrondinformatie. Het boekje is gratis verkrijgbaar via arts en diëtiste.

Duck-gordijn
Voor kinderen die wat problemen
hebben met onder de douche of in
bad gaan, is het fleurige Donald
Duck douche-gordijn misschien
een oplossing. Het textielen douchegordijn is vervaardigd van
100% polyester, anti-bacterieel en
tegen schimmels behandeld. Het
kleurige gordijn heeft de afmeting
van 180 x 200 cm, voorzien van
loodkoord en is daardoor geschikt
voor douche en bad. Het gordijn
heeft een witte achtergrond met
daarop een fleurig uitgedoste Donald Duck in rood, geel, oranje en
blauw. De prijs is ƒ 85,-, inclusief
BTW.

'Fris' met statiegeld
Vanaf deze maand brengt fabrikant Vrumona (Pepsi, 7UP en
Sisi) een nieuwe verpakking voor
frisdranken op de markt. Het is
een opnieuw vulbare kunststof
fles die 1,5 liter bevat. Dankzij een
nieuwe technologie kan de fabrikant van deze flessen de nieuwe
kunststof fles minimaal 25 keer
laten meegaan. Op de nieuwe flessen rust ƒ l,- statiegeld. Dit om er
zeker van te zijn dat de flessen
worden teruggebracht en opnieuw
kunnen worden gebruikt.
„Het electrische gemaal
is hoognodig aan vervanging toe", aldus Gedeputeerde Van Gelder.
„Dat geld zijn we hoe
dan ook kwijt. Nu kunnen
we dat altijd vervangen,
maar wanneer we wat
extra fondsen los weten
te krijgen, kunnen we de
zaak echt goed aanpakken door de Gaaspermolen helemaal op te knappen. Dan wordt de
Gemeenschapspolder,
net als in oude tijden,
weer met wind bemalen.
Bovendien is het een
prachtige
verfraaiing
van het landschap, ledereen die ik over het
plan gesproken heb is
enthousiast."

Mode schrijft
voor tassen
nieuwe vorm
en kleur voor
r

'Ongezouten waarheid'

FOTO GERRIT HOLS

Gaat Gaaspermolen weer malen?

Aan de Gaasp tussen Diemen en Driemond
staat een molen. Althans, het is eens een molen
geweest. Wat nu rest is slechts de onderbouw,
een molenstomp. Het Groengebied Amstelland
heeft het idee opgevat om deze Gaaspermolen
Naast de kofi'er is ook de 'krand- in oude glorie te restaureren. Bovendien kan
jang' tevoorschijn gekomen. De een volledig herstelde molen nog een nuttige
bamboe gevlochten draagmand uit rol spelen ook.
het verleden blijkt opnieuw zeer
praktisch en verrassend in het moPer slot moet het oude electrische gemaal van de
debeeld.
Gemeenschapspolder vervangen worden.
TS En wat is er nu mooier dan de polder te gaan
bemalen als in oude tijden: met een windmolen. Het is één van de aardige ideeën waarmee het Groengebied Amstelland speelt.
Het Groengebied is een al jaren bestaand
samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten (Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel
en Diemen) en de Provincie Noord-Holland. Hier worden beleids- en beheersplannen gemaakt voor de verschillende natuur-, landbouw- en recreatiegebieden binnen de driehoek Amstelveen, Diemen en Amsterdam.
Dank zij dat Groengebied wordt volgend jaar de Ouderkerkerplas (gelegen waar A9 en A2 elkaar ontmoeten)
voor zwemmers, zeilers en surfers ontsloten. Dit najaar
wordt de beplanting aangebracht, meldt projectleider
G.J. Roseboom.
Intussen werkt men al aan een plan om langs de
riviertjes de Bullewijk en Holendrecht en vervolgens
richting Abcouder Meer en 't Gein een voor viervoeters
aantrekkelijke vegetatiestrook te creëren, zodat misschien de otter naar dit deel van de Randstad terugkeert. En er wordt onderzocht of het mogelijk is de pont
voor voetgangers en fietsers over het Amsterdam-Rijnkanaal naar Nigtvecht in ere te herstellen.
„Meestal is er wel geld genoeg om bepaalde plannen te
ontwikkelen, maar het is nu eenmaal de bestuurlijke
eensgezindheid die de doorslag geeft," aldus de drs W.T.
Van Gelder. Hij is gedeputeerde van de Provincie
Noord-Holland en voorzitter van het Groengebied Amstelland. Soms is het Groengebied inderdaad een gigankant van een boom of paal zou lo- tische legpuzzel van tegenstrijdige belangen waarin taepen, dan zorgt een veiligheidsring stuurlijke eensgezindheid vér te zoeken is of slechts
ervoor dat de hond onmiddellijk los- moeizaam gevonden wordt. Moet je een deel van een
schiet van de lijn.
natuurgebied nu wel of niet afsluiten als broedplaats
voor vogels? Is wandelen en fietsen genoeg voor een
Het apparaat is te verkrijgen bij recreatiegebied? Hoever mag de bebouwing opdringen
warenhuizen en dierenspeciaalza- rondom parken?
Een gebied als de Gemeenschapspolder (tussen Amken.

sterdam-Zuidoost en het Amsterdam-Rijnkanaal) bijvoorbeeld. De Provincie wil er een recreatiegebied, het
Rijk wil het echter gebruiken als 'bosproduktie-gebied',
de gemeente Diemen tenslotte ziet er het liefst een
prachtige golfbaan aangelegd. Geen origineel idee overigens, dat laatste. Ook de gemeente Amstelveen wil in
het Groengebied (tussen de zuidelijke wijken en de
Amstel) een golfbaan. En het Groengebied legt er zelf al
een aan bij het AMC. Een beetje golfer bereikt via hole
achttien op het ene golfterrein de 'green' van hole één op
het andere. En wat te denken van het Gaasperplaspark.
De nieuwste telg in het overleg, de Amsterdamse deelraad Zuidoost, bestrijdt het
Groengebied met hand en tand. Volgens de
lokale bestuurders wil het Groengebied niet
genoeg geld in het park stoppen. Het Groengetaied heeft met de plannen van de deelraad
(kantoorbouw rondom het park om het onderhoud te financieren) de 'grootste moeite.' Zelfs het
aanleggen van zo iets aardigs en onschuldigs als een
fietspad kan zorgen voor hoogkokende emoties.

Otter
terug
lokken

Het zal niet de eerste keer zijn dat boeren hun boerderijen beschermen als Middeleeuwse kasteelheren en
hopen met gloeiende pek in de vorm van bezwaarschiften de stadse aanvallers een halt toe te roepen. En als
dat niet helpt, wil een strategisch geplaatste mestkar de
zaak ook nog wel eens ophouden.
Daarom is het des te aardiger dat ondanks de grote en
grotere projecten binnen het Groengebied er ook aandacht is voor de 'kleinere' ondernemingen. Zoals het
spartelmeer bij de Hogendijk (tussen Zuidoost en Abcoude) dat na drie seizoenen een succes blijkt, of het
opfleuren van de Gemeenschapspolder met een Echte
Ouderwetse Hollandse Molen aan de Gaasp.
Volgens G.J. Roseboom, projectleider van het Groengebied Amstelland, is er ongeveer een miljoen gulden
nodig. „Via allerlei potjes en subsidies is er ongeveer
vier ton beschikbaar. De rest moet op een andere manier bijeengebracht worden." Zoals via het bedrijfsleven, particuliere giften en allerlei acties. „Het is mogelijk, want op eenzelfde manier hebben we een molen in
Katswoude kunnen restaureren." Er is nog wel even
tijd. De 'inrichting' van de Gemeenschapspolder staat
voor 1992 op het programma.
Wie het Amstellandse deel van het Groengebied op
een plezierige manier wil leren kennen, kan bij het
projectbureau (tel. 020 - 979721) een fietsroute aanvragen.

Renault

LPG, staalg^ü roet, 95000

Renault 18 aut, met sunroof, Renault 'ü TS, b|'85, km st.
ƒ16509
Tel
LPG. APK 2- 90, bj '80, / 750 48000
020-249074, met garantie
Tel 02503-30881

'SS

#>

Renault 25 GTX 2 2 m j , w alle Renault 5 GTL, bj '85, ƒ 10950
ace, nieuwstaat, '85 Schel- Met BOVAG gararantie
lingwoude B V 020-323600
Tel 02968-92654/97486

Hover 2135 7/'86. 42000 km
VW-AUDI DEALER
AUTOWEGMAN 02940-14451

AUTOBEDRIJF RECORD
AMSTERDAM

Rover 2200TC '75, APK t/m '90, Rover 213SE zilver bj '87 52000
mot L mech 100%, nwe bnd, km met 1 |r garantie ƒ 17 750,-vopp ƒ7500 0299368994
Rover 2600S automaat goud,
ROVER 3500 Vandenpias, au- 72000 km ƒ 12500,- Heel mooi1
tom Bj 83 Vrpr ƒ8950
B] '83, met garantie
Verkeert in goede staat Rover 2600S bj '85 94000 km
075-21803Q na 17 u
zilver ƒ 17 500,Nog vele andere Rovers111
THEO KOELMAN
Duivendrechtsekade
7577,
AUSTIN-ROVER
020-949266, Amsterdam Rover
inkoop-verkoop-onderhoud
dealer
NiEUW EN GEBRUIKT
uit voorraad leverbaar
«Al voor ƒ 12,50 kunt u uw
APK-keunngsstation
auto
Fagelstraat 71. Adam,
aanbieden m „SHOWROOM"
tel 020-843743

Km,
keur
iëf;

,«-„_^

«KADÊVt t»), f« «v, •»~•-..

. <y>> Tiet . ,~,»», nn,

Autofinanciering en verzekering

.-i

OE^bj.-8?,fc, *a, j'^IPO, JJjeuvgls^^e^i .'SQO&. ƒ )4J25&.TOO-OQOOOO. |^i.;

Een lage premie voor caravanboot- autoverzekering. Tevens
alle verzekeringen/hypotheken
bel of bezoek onze info-winkelkantoor Ass. CELIE, Lindenlaan 380, A'veen, 020-416607.

JO,
12?5,
*•
1-6

Renault 20 LS APK gek, RENAULT 4 ÜTL, '83, sunroof,
12000 km, als nieuw, m '82, APK t/m mei 1990, ƒ3250 Tel.
vrpr ƒ2950 Tel 02907-6816 020-238637 na 18 u

Rover
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

VW Kever 1300, metaalkleur,
AUTO BECKERINGH B V.
gerestaureerd, '76 SchellingBIEDT AAN
Altijd 60 gekeurde occasions woude B.V. Tel. 020-323600
Audi 100 CC, 6-'86 alle opties, VW Kever 1303 S 1600 cc, bj.
ƒ23750 Audi 100 CC, 9-'85, '72, br. Pirelli bnd. ƒ3250. Tel.
ƒ 24 900 Audi 80 diesel, 5-'86, 075-161909.
ƒ16900 Passat 5 drs diesel,
5-'85, ƒ14900 Passat 5 drs VW Kever, '73, APK tot 06-'90,
diesel, 6-'82, ƒ8.900. Jetta ANWB rapp., veel nwe ond. en
lak. Vrpr.
ƒ2950.
1600, 2 drs, 3-'86, ƒ16900. nwe.
Jetta 1300, 2 drs 2-'85,020-472838.
ƒ15.900 Jetta diesel aut VW kevers 1200, 1300, 1303,
4-'87, ƒ23500 Golf GTI kl. 1303 S, alle in nieuw staat
rood, 4-'88,/32900 Golf GL, Ruska Automobielen, LaurierSAAB - A S M
5 drs 1600, 6-'84, ƒ14500. gracht 115-127, Amsterdam.
AMSTERDAM
Compleet assortiment Saab occasions, met 1 jr select gar Golf diesel, 3-'86, ƒ19250 VW Passat CL, 5-drs„ '85,
Polo Coupe wit, 5-'85,
Museumplein t o Concertgeb - A'dam-Z Tel 6626232
ƒ12250 Polo 3 drs, 4-'86, slechts 55 000 km, van 1e eig ,
ƒ15950. Mitsubishi-Saab
Uitgebreide keuze SAAB occa- «Voor t lü.bU (introductiepnjs) ƒ11.750 Opel Kadett 5 drs Dealer Jorntsma, Wagenweg
uw
auto
verkocht
m
wit,6-'87,/
17900
FordResta'
sions van 1e eigenaar 96, 99,
10 Purmerend. 02990-23741.
sport, 4-'86, ƒ14.900
900 bi| SAAB Dealer Jorntsma, „SHOWROOM', de nieuwe
autorubriek
voor
Amsterdam
OFF.
AUDI
VAG
DEALER
VW
PASSAT diesel 1984, rood,
Wagenweg 10 Purmerend
en omgeving Oplage 730000
Uithoorn, 02975-63418
5-deurs, technisch m zeer
Tel 0299023741
ex Tel 0206558686
Bezoek onze Opel dnve-m- goede staat. 02979-87342, na 6
show Bepaal de occassion uur. Vr pr. ƒ 6500.

CARBO "AUTO'S
VAKANTIE-AANBIEDINGEN

Een greep uit onze collectie.
Keus uit wel 80 occasions in
alle prijsklassen
Audi Quattro 2.3-l4wd
'87
BMW 524 Turbodiesel .. ..'84
Citroen CX GTI Turbo
'85
Ford Resta 1.1 L
'83
Ford Taunus 1.6 GL aut.
LPG
'81
Jaguard XJ6 4.2
'80
Lotus Elite 501 veel nw. ond.'77
Mazda 323 1.3 GLX
'85
Mitsubishi Lancer GL diesel.'84
Nissan 300 ZX Turbo
'86
Nissan Bluebird 2.0 D
'83
Nissan Laurel SLX D. aut. .'85
Opel Kadett 1.2 LS
'86
Opel Kadett 1.6 diesel stationcar
'85
Peugeot 205 GL-5-drs .. ..'85
Suzuki Alto GL-rood-APK ..'85
Volvo 345 LPG grijs kent ..'86
VW Golf GL diesel .. ..'85/'86
Ook campers en caravans
Kruisweg 469 - 1437 CL
Rozenburg (bij Hoofddorp)
VERKOOP TEL.: 02503-11292
GARAGE: 38407

Bezoek onze Opel drive-inshow. Bepaal de occassion
van uw keuze en verdien d.m.v.
het rad van avontuur een extra
inruilpremie of korting tot
ƒ 1000. Off. Opeldealer G. Zeilemaker B.V., Hoek Wagenweg/Burg. D. Kooimanweg,
Purmerend. Tel. 02990-22551.

ZOEK NIET VERDER voor uw
AUTO-, CARAVAN- of BOOT/
VAARTUIGENVERZEKERING.
Bel: E. de Vries, 020-473852
Maandpremie mogelijk!

Autoverhuur

GOEDKOPE autoverz. met termijnbet. 100% autolening.
ANSA RENT A CAR
Bel of bezoek onze infowinkel
De nieuwste autotypes voor
De Rijpgracht 2, tel.
bedrijfsleven en partikulier.
020-846095, P.W.O. ass.
•De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
l«opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

Alles Inklusief Tarief v.a.
ƒ70 p.d. (ex brandstof). Hobbemakade 6.020-6648252, Zuiderbad achter Rijksmuseum.
Vracht/bestel/luxe v.a. ƒ 27,50
Bakker: 020-124047/152674.

Rijscholen
20 JAAR MICHEL
1e 10 echte autorijlessen
ƒ 25 PER LES
Korting pp theorieboekjes
en theoriecursus op video.
Amsterdam
020-853683
Purmerend
02990- 40087
Zaandam
075-174996
Probeer maar eens het verschil
tussen 1 of 20 jaar ervaring!

AUTORIJSCHOOL ZEEMANS
Al meer dan 30 jaar uw adres
voor een gedegen rij-opleiding
NU: Rooséveltlaan 213, A'dam
Tel. 020-460699.

Biedt aan een aantal geselecteerde occasions:
RIJKS- en BOVAG-erkende
Bij aankoop GRATIS nieuwe radio/cassette KADOÜ!
Verkeersschool VERONICA
BMW 316, bj '82 Lapisblauw, nette auto
ƒ 6.950
Eerste 10 lessen ƒ 40 p.u. Inl.
BMW 315, bj '82 Bah.beige, w.w.glas, Zender-grille, . ƒ 6.750
Niasstr. 29, Asd., 020-6656955.
BMW 325i, bj'86, rood, w.w.glas, 210 PK, 4x4, Billstein onderstel,
MAZDA RUITEN voor zij en
AUTORIJLES
15 inch sportv., afst.alarm, nw.st
ƒ34.500
achter. Voor alle types uit
+ automaat
+ •Auto te koop? Plaats een
BMW 633 CSI, m '82, bordeauxrood met. sp.vlg.,
voorraad leverbaar. Fa E, de Schakel
SHOWROOM advertentie. U
VRACHTWAGEN.
Dinsdagszwart leennt., electr. ramen, i.z.g.st. Vr.pr
ƒ 16.750
GRAAFF, Koninginneweg 48,
zult verbaasd staan over het
avonds
theorie.
LEMSTRA,
BMW 320, m.'82, met.blauw, w.w.glas, sp.vlg., in z.g.st ƒ 6.900
Haarlem. Tel. 023-314275.
Weesp: 02940-12656 of 14797. resultaat.
BMW 316, m '80, LPG
ƒ 4250.
LPG-INBOUW nu zéér voorChevrolet Chevy Van, bj '82, 8 cil-autom., met nw.
delig met 2 jaar garantie, ook
verhoogd dak, vele opties, grijs kent
ƒ14.750
rep, telef. 020-182163.
Citroen Visa, bj.'84, rood, in z.g.st
ƒ 4.250
Uw auto(s) aanbieden "in
Ford Transit Customcar, mod. '83, sportv., spec. painting,
Autosloopbedr. Onne van de AUTOWRAKKEN tegen de
„SHOWROOM' is dé manier. Stadt, ink. v. sloop- en SCHA- hoogste prijs voor de deur
zeer apart, div ace
ƒ 7.950
Ford Escort 1.6 L, m.'83, gold met., 3 drs., sportv. .ƒ 7250
• Bewijsnufnmers van een ge-DEWAGENS, verk. auto-onder- gehaald. Autosloperij Jan.
Ford Escort 1100 L, bj. '83,5-drs , zilv.groen met. i.z.g.st../ 7.950
delen. Rijshoutweg 4, Zaan- Tel. 020-361178/02907-6248.
plaatste "SHOWROOM"
Ford Sierra 2.0, m.'85, 5-drs , i.z.g.st., rood
ƒ 10.750
advertentie krijgt u alleen toe- dam. Tel. 075-165272.
CENTERPARTS
Ford Sierra 2.3 D, bj '85, 3-drs., rookzilv.met
ƒ12.900
gezonden als u dat bij de op- Autosloperij
DE
ZOMBIE vraagt sloop- en schadewaFord Sierra 2.3 D, bj. '86, 3-drs„ zilv.met
ƒ 14.250
gave van de advertentie ken- vraagt te koop: schadeauto's. gens. Origineel R.D.W.-vrijwavan uw keuze en verdien d.m.v. VW TRAMSPORTER diesel,
Ford Scorpio 2.0 CL, m.'86, bl.met., LPG, orig. sunroof, w.w.glas,
baar maakt. De kosten daar- Tevens verkoop van alle mer- nng. De hoogste prijs en geen
het rad van avontuur een extra bj 11 -'83, APK tot 4-90 nieuwe 1e eig., m z.g.st
ƒ 16.750
voor bedragen ƒ 3,ken onderdelen. Gespeciali- risico. Tel. 107942 of 107946.
inruilpremie of korting tot banden, 1e eig. Vr.pr. ƒ4750 Ford Taunus 16 L, m.'82, grijs met., 2-drs
ƒ 3.250
seerd in verkoop van motoren.
ƒ 1000 Off Opeldealer G. Zei- Incl BTW. 02968-92915
Honda Prelude EX, bj.'84, grijs met. LPG, in z.g.st. . ƒ 13.750
Grote sortering ONDERDELEN
Inbouw mogelijk. Osdorperweg
lemaker B V , Hoek Wagen- Golf GTD Turbo 2-'87 ƒ 29.500 Mercedes 230 aut., m.78, groen, LPG, i.z.g.st. . . .ƒ 4.500 r
van alle schade-auto's, alle
520 A, Amsterdam-Osdorp.
weg/Burg. D Kooimanweg, Autobedrijf VAN DER POUW Mercedes 280E, m.'83, autom., LPG, w.w.glas, c l., sp.v./ 10.500
merken, alle bouwjaren.
Tel.
020-107566.
Purmerend Tel 02990-22551.
Mercedes 500 SEL, m '82, diamantzw., alle opties,
Ravenstijn, 02502-5435.
Amstellandlaan 1 Weesp
ZEER APART
DELFÏCAMPER- 2-4 pers. Nw.
Tel. 02940-15110
• Officieel SEAT dealer voor Groot Amsterdam
Mercedes 280 SLC, m.'80, gold met., Amer.uitv.
• Verkoop en reparatie alle merken occasions
en occ Gratis uitgebreid
Passat 1800, 1988, maroon- Mercedes 280 SE, aut, m.'82, Lapies blauw met., el schuifd., el.
• Erkend BOVAG lid • APK keuringsstation • Dmitrol anti roeststation
infopakket. Tel. 015-144097.
rood,
13000
km.,
incl.
trekramen, sportvelg., 4 hoofdst., vr. pr
ƒ 18.750
o APC lak behandeling • Hoog gekwalificeerd plaat en spuitwerk
Div.
Golfs
Diesels
bj. haak, ƒ24.000. 02907-6170.
Mitsubishi Colt, 1.2 GL, m '86, brons met., ww.glas, 5-bak,
&v.
'84/'85/'86, va ƒ 11 950. gar.
2e &.hinkelstrMt 18 28
Ruysdoelstraat 11 83
ƒ 11.750
Te koop VW Jetta Elan 110-'86. 1e eig., 45.000 km
koopt alle merken auto's tegen de hoogste prijzen. Ook sloop,
1075 TS AmsterdJm Zuid
1071 XB Amsterdam Zuid
BOVAG 02968-92654/97486.
ƒ 8.950
Tel. 02990-41739 na 18.00 uur. Nissan Bluebird 1.8, m.'85, gold met., 1e eig
Iel (020I791U4 711635
Tel 1020) 798304/739815
schade of defekt geen bezwaar. Met vrijwaringsbewijs.
AUTOCENTRUM
2 jaar schriftelijke garantie.
GOLF 1600, mrt. '86, 67.000 T.k. Sirocco GTS, b.j. '84,Nissan Sunny 1.3 DX Dies., m.'85, weinig bereden, .ƒ 6.900
Ophaaldienst door geheel Nederland. Bel voor gratis info
km, blauw metall, 5 bak, 56.000 km., in goede staat, me- Nissan 280 ZX Targa, m.'81, gold met., aut., vele opties,.ƒ 12.750
020-104155 tot 23.00 uur. Bel en wij komen.
INFORMEER RIJ UW AUTO-DEALER
Opel Kadett 1.6 D de Luxe, '83, wit, 5-drs, i.z.g.st., .ƒ 6.950
Seat Ibiza 1 2 L, wit, b.j '85,' T.k rode Seat Ibiza 1.2GL, juli ƒ 15 500. Tel. 02990-48522
tallic
grijs,
prijs
n.o.t.k. Opel Kadett, bj. '84, 2-drs LPG
ƒ 6.950
INKOOP AUTO'S, +ANWBgr kent,
LPG, APK-gek , '87, 31.000 km., ƒ12000. Tel.
DE HOOGSTE PRIJS
Helicopterstraat 9 - A'dam-W. Tel. 179493
,
KEVER 1200 b.j. 4/12/74, APK Tel.02998-1427 of 02998-3044. Opel Kadett HB 1.6 D, bj. '84, grijs met., 3-drs, . . .ƒ 8.250 ,
i z g s t , vr pr ƒ 6750
Kuiperbergweg 6 - A'dam-Z.O. Tel. 911981
| elk merk auto a contant met pr„ snelle afw. a contant m.
020-967703 na 20 00 uur
2/'90, schuifd. vrpr ƒ1.450. Uniek KEVER compleet uit ge- Opel Kadett HB 1.6 SH, m.'85, wit, 3-drs, in zg.st. .ƒ 11.250 |
Tel 02995-2735
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478L vrijw.bew., def. geen bezw.
02990-70929.
bouwd, rondom spoilers, kuip- Opel Kadett HB 1.6 LS, m.'86, brons met., w.w.glas,
Tel. 020-108280/149352.
Gevr., loop- , sloop- en luxe
Dealer inriiilauto's/handelsprijzen
ƒ 12.750
Golf LS 1600, 179, APK 10-10- stoel, dubb. spiegel, APK RDW 3-drs
INKOOP/VERK. Den Brielstr.
'89. Vr.pr. ƒ1250. Telf. 02963- gek., radio/cass., br. band pirel Opel Kadett 12 S, zilver met., m. '83, 3 drs., vr. pr. .ƒ 5.950 Let op: ALLE auto's aantoonbare km-standen en orig. bouwja- auto's, busjes en vrachtwa- 18, A'dam, zijstr. Haarlemgens. Tel.: 020-194613.
225,
ƒ3750.
075-288645.
Opel
Kadett
1.3
S,
stationcar,
m.'86,
3-drs,
LPG,
.
.ƒ
8.750
4895
ren.
Toyota
Carina
1.6
GL,
liftback,
4-'86,
ƒ
15.200,-;
Opel
Rekord
105 S 6/87
ƒ6750
merw. bij molen. 020-844079.
Opel Kadett 1.6 D, stationcar, m.'86, 5-drs, weinig
2.0 S Luxe, 2-'83, LPG, vorig model, div. ace., ƒ 7200,-, VW Polo Gevraagd^ PEUGEOTS 504,
105 S 786
ƒ5350 T.k a v. part. weg. inval
Goudkl. VW Kever 1300S, bj. Van part. Golf 1600 GTS, LPG, bereden
T.k.
gevr. AUTO'S v.a. 1981,
ƒ12.250
1050,
5-'84,
spec.
uitv.,
ƒ
6900,-;
Honda
Quintet
1.6,
5
deurs,
1505, sloop of schade enz. AfEVT 2 JAAR GARANTIE
SKODA 130 L/5, 30000 km '73, exellente staat, waarde bj. '85, rood, 62.000 km., APK
.ƒ 6.900 '84, ƒ 5800,-; BMW 525 l, aut., 5-'83, spuitwerk, ƒ 9800,-; Alfa 90, stand geen bezw1020-244255. kont. betaling met vrijwaring, ±
MEERGARAGE
wit, i.zgst bj '87, ƒ6000 ƒ7000 (tax rapport aanw.) tot 5-'90. Veel extra's, zeer Opel Ascona 1.6, m.'83, wit, 2-drs
ANWB-prijzen.
020-151488
Linnaeuskade 5-6, A'dam
mooi ƒ 14.450. Tel. 02908-3589. 2x Opel Corsa 12 S, 3 drs., bj. '86, bl., getint glas, weinig 2.5,6 cil., 1-'87, 50.000 km., ƒ 19.700,-; Audi 100 cc, 75 kw, 5-'83,
020-138533 / 199328
Vraagpr. idem 020-124134.
HOOGSTE PRIJS
Joh. Huizingalaan 629, A'dam
bereden, in nwe. staat, vr. pr
ƒ 11.750 ƒ 11.500,-; Ford Sierra 1.6 Laser, 5-drs., 1-'87,40.000 km., ANWB
Tel. 020-929548
voor
elk
merk
auto,
a
contant,
JETTA diesel 1984, 4-drs., 5 VW Golf 1.6 LS, bj. '78, APK 6- Renault 5 GT Turbo, '88, blauw met., 1e eig., nw.st., .ƒ32.500 gek., ƒ18.000,-; Hyundai Pony 1.5 GL, 5-drs., 5-bak, 6-'86,
Wie heeft voor mij een auto te
versn. in prima staat. Prijs '90, erg goede auto, ƒ 1950. Saab 900 GLT, autom., m.'SO, zwart, in z.g.st
ƒ 2.750 ƒ10500,-; Nissan Bluebird 1.6 LX, LPG, 60.000 km, 7-'86, met vrijwaringsbewijs, geen koop, defect, schade geen beTel. 075-352940.
n.o.t k. Tel. 020-967230.
Skoda 120 LS, m.'85, wit, orig. sunroof
ƒ 4.750 ƒ 13.800,-; VW Kever 1200, 69.000 km, 1e eigen., 7-'83, ƒ 5500,-; sloopauto's. Tel. 02990-37825. zwaar. 020-823541.
Volvo 343, m.'83, 3 drs., wit. Vr.pr
ƒ 4.900 Peugeot 205 GL, diesel, 2-'85, 5-drs„ ƒ9900,-; Rat Panda 1000
Citroen Special Service, m.'85, gesloten stationcar .ƒ 3.250 CL, 3-'87, ƒ 7900,-; Mazda 626,2.0 GLX Sedan, 5-'&5, ƒ 12.200,-;
Mercedes 307, open laadbak, m.'81, met tandemCitroen Visa Leader 1.1, 1-'86, ƒ8500,-; Mitsubishi Lancer 1.5
off dealer A'dam-A'veen e.o biedt aan:
BURGER-TRUCKS Aalsmeer
asseraanh., bj.'81. Vr.pr
ƒ11.750 GLX, 4 drs., 4-'87, ƒ 16.500,-; Rover 216 SE, 1e eig., 38.000 km, 4740
Turbo
EST
'86
745
Gl
inj.
stat.
2-'89
ƒ
52.500
1600, 5-drs., stat wagon, '86, zilv met, 90.000 km , ƒ 14 000
1
Skagerak
21
speedcruiser,
8
cil,
Chrysler
225
PK,
kompleet
'86, ƒ 13.500,-; Saab 9000 Turbo 16V, 1e eig., 70.000 km, ANWB Mercedes bedrijfswagens.
740
GL
Diesel,
2
stuks
..
..'88
744
Gl
LPG
12-'86
ƒ22.000
1600, 5-drs , stat wagon, '85, wit,
. . 50.000 km., ƒ 12000
ƒ 17.950 gek., 11-'85, ƒ 29.500,-, VW Golf GTI, 8-'&8, ± ƒ 15.000,- extra's, Inkoop/verkoop en onderd.
AUTOBANDENUITVERKOOPi
'85 met trailer, vr. pr
244 DL LPG 1-'88
ƒ32600 740 GLE, LPG
1800 GLF Turbo stat.wagon automaat, 5-drs , dec '85,
VIP Vivan Louisiana 6 cil., inboard, Mer Kruize, 165 PK, leer nw. ± ƒ 54.000,- onze prijs ƒ 36.500,-; Skoda Rapid Coupé; 4-'87, Tel. 02977-28660.
Vele maten voor lage prijzen'
740
GL,
aut
'85
360
1-'84
ƒ
8.500
mosgroen, in nieuwstaat
60.000 km., ƒ 24500
interieur,
cabriolet
kap,
zilver
met.
incl.
Damco
kanteltrailer,
in
27.000 km., 1e eig., ƒ8000,-; VW Transporter 1.6 benz., 11-'80
Speciale aanbieding: 4x 195'87
BURGER-TRUCKS Aalsmeer
340 DL aut. 4-'85
ƒ 14.300 240 GL
Al 12'/2 jaar uw dealer, voor nieuw en gebruikt.
ƒ25.750 opknapper, ƒ 2750,-; Opel Kadett 12S, 11-78, ƒ 950,-; Volvo 240 Mercedes for sailes wanted 65-15, incl. balanceren, ƒ 200
'86 nwe. staat, vr pr
RUYSDAELKADE 75, A'dam-Oud-Z Info. 020-732853/6623167, 340 Winner spec. 5-'86/ 16800 240 GL, LPG
Inruil/financiering
mogelijk,
6
maanden
garantie
DL, 2.0,1 -'84, ƒ 11.800,-; Goedkope mruilers: Talbot Solara 1.6 SX and spareparts: 02977-28660. .De Wittenkade 69,020-846276
'86
340 Winner spec 12-'86/ 15 800 240 DL, LPG
in prijs gelijk
in service beter 1 !
APK en BOVAG-gekeurd.
automaat, LPG, 3-'82, ƒ 2000,-; Saab 96, 5-79, ƒ3000,-;
'84
3 mnd. voll B.O V.A.G gar. 240 GL GL
Geopend ma. t/m za. van 9.30-1800 uur.
Bezichtiging Kanaaldijk 5, Purmerend. Inruil, financiering, keuring
Nu alle types Subaru's direkt
360, 3 stuks
'83/'88
VOLVO DEALER
DONDERDAG KOOPAVOND.
mogelijk. Tel. 02990-70849 of 06-52120188.
uit voorraad leverbaar, hoge m- Subaru JUMBO, 5 drs, eind Autobedrijf DICK MUHL B.V. 340, 1.7, 2 stuks
'86/'87
'84,
50
000
km
,
4
mnd
garanOsdorperweg 928, tel. 02907-2021 Amsterdam-West.
ruil, ook div occasions. Gar
340, 1.4, hand, 6 stuks.'86/'87
Achtergracht 71 a, Weesp.
Morris Minor 1951, spijltje in .Citroen DS 23, wit, 72, i.z.g.st.,
tie Gar Veenmgs 075-211219.
Ook div. caravans en boten.
Witte de With, 020-183836
340, 1.4, aut., 7 stuks ..'83/'86
Tel. 02940-18200.
voorruit, zeer compl., gerev.
'pas gerevis., APK 11/89, vr.pr
Garage Bonne Route biedt aan CARRX groothandel gespeciamotor en veel nwe onderdelen,
Ron Geurs Personen Auto BV
'POETSER HEEFT TIJD om uw linnen kent., ƒ 4900.; NSU Prinz 'ƒ8500,-. 020-928513, na 18 u
BOON APK
RENAULT 21 Nevada TD 31-3- liseerd in Franse onderdelen.
Voor exclusieve Volvo's
auto als nieuw te maken v.a. :,4L, 71, labs. nw.st., APK,
Keuringstation
'87, 57.000 km, grijs kent. Re- Nwe Hemweg 6 L, 020-880348.
A'dam-Oost. Info 020-920505.
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
ƒ75. Ook voor tectyleren en J 4900. 02520-29797.
continu
nault 5 SL 13-5-'88, 48.500 km, Grote sortering ONDERDELEN
T.k. Cabriolet Pontiac Grand
inspuiten. Ophalen is evt.
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad, Te koop: Volvo 360, 3 drs., wit,
zonder afspraak
grijs kent. Prijzen resp. ƒ 17 500 van alle schade-auto's, alle
Te koop een aparte Triump Ville, b.j. 75, wit, V8, APK,
moaeliik.
Tel.
02526-75504.
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel • b.j '86, APK 1990. Vr.pr.
Chrysantenstraat
9
en ƒ 11.000. Tevens m show- merken, alle bouwjaren.
Tel
SPARTAN 1966 Cabrio. Prijs ƒ 15.750. Inruil mogelijk.
020-799100 Werkplaats Minervalaan 85, tel.- 020-713581.
ƒ 15.000, tel 02977-25568
Amsterdam-Noord
roomcond. MORRIS Minor en Ravenstijn, 02502-5435.
n?Q4fi-4258.
overeen
te
komen.
075-212864.
Tel. 020-320657
Morris Traveller resp ƒ 9500 en
Autobedr ZEIJINGA voor alle Suzuki Swift 1.3 GR, 5 versn , T k a. VOLVO 343, dec. '78,
ƒ15.000.
Tel. 020-719191, AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Suzuki-modellen Wieger-Bruin- w w. glas, metaalkl, '85. Schel- APK, sunroof, LPG, i.zg.st.
APK
laswerk
en reparatie., keuKlaar terwijl u wacht. RuilstarMeeuwenlaan 128 A'dam, Stadionstr. 11-13
laan 73, Uithoorn 02975-61212 lingwoude B V Tel 020-323600 Vr.pr. ƒ1500. Na 18.00 u,
ring klaarmaken, ieder merk
ters
en
dynamo's.
Erkend
020-187251.
Tel: 020-369222.
Suzuki SJ 413, OJX soft top, bj t k Suzuki 1 O Swift GA, spec
Koop- of VERKOOPPLAN- mbouwbedrijf van TBBS/TNO auto, vooraf prijsopgave. Auto- AANHANGER STAAL 2 X 1 m.
'86, ƒ 13950 Auto Amstelstad Giant uitv, 7-'88, 25000 km.
•
„SHOWROOM":
NEN? Bel dan snel tel. 023- goedgekeurde
autobeveili- bedrijf Been, Aalsmeerderdijk rek + klepje nieuw + res.wiel,
340 DL 4-'85
ƒ 12.250
Vrpr ƒ13450 020-9/9973.
Tel 020-799100
ƒ875. 020-6625265 na 17 u.
De
nieuwe
autorubriek
voor
365206
Nationale
Occasionlijn.
gingssystemen.
Valkenbur- 386, Aalsmeerderbrug.
Autobedrijf VAN DER POUW
Tel. 02977-27262.
Amsterdam
en
omgeving.
gerstr.
134.
Tel
020-240748.
Amstellandlaan 1 Weesp
• „SHOWROOM",
• „SHOWROOM",
Oplage 730 000 ex.
35 APK GEKEURDE auto's, tot Autoshop J. Schievink, RozenTel. 02940-15110
de nieuwe autorubriek in
Elke week m Het Parool en 1986, ƒ 650 tot ƒ 8250. Inr., fin.,
de nieuwe autorubriek
gracht 69-71-73, A'dam, tel.
Het Parool en Weekmedia.
Talbot Fourgonnette, APK
voor Amsterdam
alle uitgaven van WEEKMEDIA. gar. mog. Den Brielstraat 18,
Met een beetje fantasie waan VOLVO 144, bj '73, m red st
234986: IMPERIAALS, ladderHuis aan huis in heel
12-'89, bj 12-'83, echt goed je je m een Ferrani Talbot 1 3 APK-dec. '89, ƒ 550
en
omgeving.
Vraag naar onze lage
A'dam, zijstraat Haarlemmer- steunen, fiets- en surfplankAmsterdam en omgeving.
Vrpr ƒ1500 Tel 075-179713 de Luxe, april '83, APK, okt Tel.: 020-791460
Tot 30 juni aantrekkelijke
mtroductiepnjzen
weg bij molen Donderdragers, alle kleuren autolak,
Oplage 730.000 ex.
introductiekorting.
Te koop TALBOT 1510 GLS, '89, radio-cass Voor de snelle Volvo 340 GL, 5 versnelling, t/m 30 juni. Tel. 020-6658686. dagav. geopend. 020-844079.
gereedschappen.
Tel. 020-6658686.
Tel. 020-6658686.
Vrpr
ƒ2750 Tel w w glas, sunroof, '84 Schelb j '80, LPG + trekhaak, prijs beller
02974-521
ƒ500 Tel 02990-21637
hngwoude B V Tel. 020-323600
Volvo 343 L , b jr '82, in perf
staat APK juni'90. Prijs ƒ 3250.
Tel 020-930318

Saab

Seat

5EAT l Autocentrum APC

Autosloperijen

DE GROOTSTE KEUZE IN... ~]

Goed idee: ga naar APC!

* Schuif-kantel, auto-daken, *
vindt u bij:

Auto's te koop gevraagd

Autobedrijf Dirk

HPC
Skoda

Subaru

Museum-Autobedrijven

Bedrijfsautos

Volvo

Accessoires en
onderdelen

Klassiekers en oldtimers

Service en reparatie

Van Vloten
A'dam

Suzuki

Uw
Volvo Dealer

Aanhangwagens/
(boot)trailers

In de nieuwe autorubriek
"SHOWROOM" valt u om
van verbazing over het
introductie-aanbod*

Talbot

Toyota

TOYOTA WELGRAVEN
biedt aan

Toyota Starlet 1 O DL
Toyota Corolla HB, 43 000 km
Toyota Corolla HB-DX
Toyota Corolla Sedan
Toyota Tercel DX
Toyota Tercel 4 WD, LPG 50 000 km
Toyoya Camry Liftback
Toyota Celica Liftback

Van Volvo medewerker te koop
VOLVO 340, b j 7-'88, kl. wit,
'87
km ± 12000 Prijs ƒ 17900
'87
Tel 045-724958
'86-'87
'83-'84-'86-'87 VOLVO 66, bj '80 APK okt.
'83-'84 '89, kleur geel, 44000 km
'83-'87 Tel 020-825040, ƒ 1750,'83-'84 Volvo autom 66 DL, met radio,
'83 APK
gek,
ƒ500
Tel
020-464989 voor 10 30 uur

© Speciaal aanbevolen:

Volvo DL"aut, b j" '80, APK '90,
km st in pr staat, slechts
ƒ1495 Tel 02975-64561

TOYOTA TERCEL 4 WD
Wagon, 50000 km •>- LPG 1987
CAMRY Seoan diesel
CARINA II Sedan diesel
COROLLA Sedan diesel

'84
84

TOYOTA WELGRAVEN - OOSTZAAN
Kerkbuurt 83-87 Tel 02984 1424 4551
Inruil - Financiering - Bovag garantie
Toyota - Brouwer
Vele merken - vele prijzen
2e Jan Steenstraat - 42-48
A'dam-Oud Zuid Tel 763829
Amsterdam Noord
Hamerstraat 3-15 Tel 360401
Gevr Toyota Canna, 4 drs
Schade of sloop mag Tel
075 178208 na 1800 uur

Toyota Corolla 1 6 DX, coupe,
wit 81 Schellingwoude B V
Tel 020323600

Gevr Toyota Hiace of Ürvan. Toyota Tercel '83, 1e eig,
schade of zonder, APK mag 75 000 km, ƒ 4500, mr fin gar
Tel 075 178208 na 1800 uur mog Garage Witte de VVith
020 183836
Te koop Toyota STARLET
bouwjaar 1980 Vr pr ƒ 1900
Tel 0297911690

DE GRAAF
l TOYOTA

•T k Toyota Canna bj Apr 88
km st 7300 zonnedak. radio
Pr ƒ25500 Tel 020-798295

:.'",-Y>.Concl&nsatorweQ 44
$#ökm;--tSlüi|k - 865511 -020
k?&;'00ktvöor onderdelen". >

Tk Toyota Canna Bj 79, Div
nw onderd Bonnen aanw rijdt
goed 020-427671 Geen APK

«De nieuwe autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730 000 ex

Volkswagen
VW Golf CL diesel, metaalkl,
5 versn , GTD int, alarm, '87
Schellingwoude
BV
Tel
020 323600

VW Golf GTI, metaalkl, beckerst, w w glas, alarm, ATS
wielen, '85 Schellmgwoude
B V Tel 020-323600

Algemeen
CENTRUM AUTO'S b a .
Ford Scorpio 2 O CL m '87 met
LPG, 5 versn en ABS ƒ 19500
Nissan Bluebird 2 O LX nw model '88 met LPG, stuurbekr
etc nieuwstaat ƒ 17500
Suzuki Carry bestelbusje '85,
grijs kent met ramen ƒ 5950
Datsun Stanza 1 6 L, m '84,
met LPG, 4 drs ƒ 4900 VW
Passat CL diesel m '87,1e eig
80000 km ƒ15900 Peugeot
305 SR, m '83, met elektr
schuifdak ƒ4900 Ford Sierra
1 6 laser bj '86, 1e eig 30000
km ƒ 16 750 Honda Civic 1 3
Luxe, m '87, 5 versn, radio
etc , ƒ 13 950 Mitsubishi Colt
GL, m '87, 5 versn, nieuwstaat, ƒ 13 950 Mitsubishi 5
Galant 1 6 GL, nw model, '85,
met LPG, ƒ9950 Mitsubishi
Sapporo 2000 GL, m '82, radio/cass, zeer mooi, ƒ 4950
Toyota Corolla 1 6 GL, nw model '85, zeer compl uitv,
nieuwstaat" ƒ9950 Weekaanbiedmgii Opel Senator 25 E,
nw model, '84, 1e eig , 60000
km , veel extra's, ƒ 14 950 Ford
Taunus 1 6 L Stationcar, m '82,
nwe APK, ƒ 2990 Alle auto's
APK-gekeurd, inruil en fin
mog Westerstraat 103-105,
Amsterdam Tel 020-250096
Donderdag koopavond

Voor f 12,50 staat uw auto in de SHOWROOM
De nieuwe autorubriek SHOWROOM is nauwelijks van start en is nu al heel succesvol. Logisch, want
SHOWROOM heeft een enorm bereik: uw advertentie komt niet alleen in Het Parool, maar óók in alle
nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. Met een oplage van maar liefst 730.000 exemplaren.
U loopt dus de kans dat ruim
Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst
plaatsen in de autorubriek SHOWROOM:
1 miljoen mensen uw auto
(Geldig van 7 april t/m 30 juni
ni1989.)
1989.)
prijs
prijs
willen kopen. En dat voor
excl. 6% incl. 6%
slechts f 12,50. Dus: vul de bon
BTW
BTW
ital regels
in en maak gebruik van deze Schrijf hier uw tekst 1
1 letter per hokje.
2
aantrekkelijke aanbieding.
Cijfers, leestekens en
12,50
13,25

[ Introductie/voordeelbon
woordtussenruimten
tellen voor 1 letter.
Minstens drie regels
beschrijven.

3
4
5
6
7
8
*9
10

1823,50

2934,50
4045,50
51-

19,08
24,91
30,74
36,57
42,40
48,23
54,06

Naam
Adres

,

Postcode/Woonplaats..
Startdatum*;
Telefoonnummer'.
Handtekening:
* Alleen een woensdag of een vrijdag invullen
Opsturen in een ongefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Antwoordnummer 2470,
1000 PA Amsterdam of afgeven Het Parool, Wibautstraat 131/Rokm 110, Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Dorpsstraat 54-56,
Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 13, Zandvoort.
Gasthuisplein 12

l.

IvVEEKMEDIASO
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CHRIS HARDENDOOD

Kerkstraat 5
Zandvoort
Tel. 15363
m.i.v. 23 juni zijn onze deuren

19 uur per dag
geopend.
Ontbijt

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

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

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

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

telefoon: 023-385478

Warme keuken
v.a. 12.00 uur
Spareribs en een
nachthap tot 02.00 uur

Milieubewust
Gebruik nu
milieuvriendelijke
verf
Voor binnen- en
buitenwerk,
radiatoren e.d.

KEUR EN ZOON
PARADIJSWEG 2, ZANDVOORT
Tel. 15602 - t.o. politiebureau

GEVRAAGD

VERKOOPSTER
voor de zaterdag en/of vakantie
v.a. 17 jaar

•'

NOVILON MARMOLEUM
Vrijblijvend

prijsopgaaf.

ijnen duurder
n? Deze

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Gevraagd

DROGISTERIJ

vlotte

BOUWMAN

scholiere

v.d. middagen
Strandpaviljoen
Paal 69
. Tel. 18231

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Celsiusstraat 192,
heen u aan één
betaalcheque genoeg

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

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME

v.a. 08.00 uur

Bij üe SPAR,

Kunt u uw auto
niet kwijt?

£!

Want onze inkopers wisten nog net op tijd beslag
te leggen op een schitterende partij Rijn- en
Moezelwijnen, voordat ook deze drastisch in pnjs
werd verhoogd U/ie van die typische fruitige
~-_-^, wijnsoorten houdt, kunnen
\ we alleen maar aanraden
l om er snel bij te zijn
Want de voorraad is natuurlijk niet onbeperkt
En de lage prijzen gelden
voor heleliter-flessen

De SPAR heeft
ruim parkeergelegenheid

uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Te koop aangeboden
centrum Zanvoort

BENEDENWONING
Bod gevraagd. Inl.:

CEfVE

M

makelaar/ 0.9.

NVM

Tel. 02507-12614

DAKSERVICE
Gespec. in Garant Gum
daken 4 mm

45,- p.rnz gelegd.
Pannedaken timmer- en
metsel werk.

BANDENHAL
Speciaal adres voor:

21.00

(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
Geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Tel. 02Q-226445.

Tel. 02507-16551

Tijdelijk
Scniesser
voordeel!

SLAGERIJ MANTEL

5
5
95
5
5
5
95
18f
23?
Z4.
13?
2S?
16?
24.
l.OOUter O70 Liter 070üter
O 70 Üter 0,70 üter
1.00 üter 070 üter
Cutty Canadian Berentzen- Cointreau Mispelblom Ucor 43
Sark
Club
Appel
Inmaak
Whisky
Whisky
Brandewijn

595

895

Spaar Impodra
Jubileum punten voor
gratis "geschenken^

Boomsma
Vlierbessen Jenever
1,00 Liter

LANDELIJK ERKEND GAS- EN WATERFITTER
• CENTRALE VERWARMING
• ZELFBOUWPAKKETTEN MET
TECHNISCHE BEGELEIDING
• ELEKTRO- EN KOELTECHNIEK
• VLOERVERWARMING

Jonge
Hartevelt

De Kuyper
Citroen Brandewijn
1,00 Üter

CENTRAGAS
VAN GALEN BV

Schoolstraat 3, Zandvoort tel. 02507-12939
na 18.00 uur 023-282716

Liter-7r9f

Adres: Parallelweg l O

Vishandel
E. Keur
uur 19516

Uter-4^
Mainzer St Alban Kabinett
Bloemige frisse Rijnwijn

gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

Gevr. hulp v.d.
viswagen op
het strand

tel. 12299 na

1987 Zeiler Grafcchaft
Fijne bekende Moezelwijn

COMPLETE
BADKAMERINRICHTING
DAK EN ZINKWERK
ONDERDELENVERKOOP
ENERGIEZUINIGE APP.

023-380381

Haig
Scotch Whisky
0,70 Üter

Schweppes "Ught"
Tonic
Bitter lemon

795

498

698

598

£98

Set a 3
Louis de Domecq
Chateau Chateau
Plnot
Bois du
KLeine Camponac Sherry
Le Gravat Gerbay Grigio del Paplllon
Reblaus
Rouge/
medium/ Bergerac Bordeaux Veneto Cótes du
Blanc
pale/cream rood/wit Castlllon _nll^
Rhöne
1985
(B
Vlllages

RIJKSSTRAATWEG 244 - HAARLEM-NOORD

MENNO
SIMONSZHUIS

IÏÏ1Ü

Verzorgingstehuis
te Amsterdam-Buitenveldert
vraagt voor de ziekenafdeling en
controle in het huis:

2 AVONDHOOFDEN
week op - week af.
Diploma verpleegkundige of ziekenverzorgende met ruime ervaring
is vereist.
Inlichtingen bij zr. H. W. Woortman, coordinerend hoofdzuster, tel. 020-44 04 44.
Sollicitaties schriftelijk aan de directie van
het Menno Simonszhuis. Noordhollandstraat 1. 1081 AS AMSTERDAM.

J i-~i A

iX:H

i...iui...:s
Ondergoed voor mannen die
kwaliteit en pasvorm willen voor
een betaalbare prijs
100% katoen m 3 kleuren
Slip of singlet f IQ QC
2 Stuks
l It/.yU

Schiesser®
Perfektie is onze kwaliteit

Kroon
Mode
Haltestraat 55
Zandvoort

Van Hoogevest bv
Amersfoortse aannemingsmaatschappij

zoekt voor directe indiensttreding

Gulpener "Dort" Amstel "Ught"
Typisch Moutbier Six pack
zacht gehopt
6 x 30 cl
1 2 x 3 0 cl

BETONTIMMERLIEDEN
voor de bouw van 20 appartementen
in Zandvoort.
Tewerkstelling geschiedt voor onbepaalde tijd en op
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
Sollicitaties per ploeg of individueel kunt u
rechtstreeks richten aan:
Van Hoogevest b.v., t.a.v. afd.
Personeelszaken, Postbus 161, 3800 AD
Amersfoort.
Voor telefonische informatie kunt u
contact opnemen met de heer
D. Bouman, projectleider, tel. 033-630494
of 04168-3184 (na kantoortijd).

Bergerac Blanc Sec
Liter 98
Tapperij alleen indien
* achter het adres vermeld ,s
Geldig van 22 juni t/m 5 juli 1989

\\>\ JNEN'/BIERElX/DRANKEN/DRANKIES
'
'

ZANDVOORT Kerkstraat 12A. tel 02507-12532 voorheen Wijnhandel van Deursen

lij og maar al te vaak blijkt er bij
I w

M E T L E i l & . j p f ' ^ ' ,J i
MEDE DAT ER VOOR DE NABESTAANDEN
B l TT E R W E l N l G W AS G E R EG E L D. -

een overlijden

weinig tot

niets te zijn vastgelegd.
Het valt ook niet mee om stil te
staan bij zaken als een testament,
codicil of voogdijschap.
Toch zijn er goede redenen om 't
wel te doen, want wat gebeurt er met
uw partner, de kinderen, en het huis?
Wij hebben een boekje voor u
samengesteld waarin duidelijk en
overzichtelijk

de meest essentiële

maatregelen worden besproken.
Stuur de coupon naar SIRE, p/a
Stephensonstraat 12.2723 RN
ZOETERMEER. Sluit een extra postzegel van f l,- bij. Dan krijgt u 't boekje
'Voor het te laat is' thuisgestuurd.
REGEL JE ZIAKJES VOOB HET TE LAUraï:
Naam.
Adres.

Postcode.
Woonplaats.
Publicatie aangeboden door drt blad In samen
werking met de Stichting Ideële Reclame

m/v

WEEKMEDIA 5-8-91-92 13-19-20-30

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal
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WEEKMEDIA30

Hoe goed kent u Zandvoort?

Midzomernacht-f estival extra
opgepept voor lustrumviering
schillende artiesten hun opwachting
maken, terwijl ter hoogte van Café
Neuf, Chm Chm en de Albatros de
Jimmy James and the Blue Flames
vooi een swingend optreden zullen
zorgen La Bastille en De Slop even
eens in de Haltestraat, hebben de
bekende formatie Break' uitgeno
digd Café Arie Koper en Scandals
beide aan het Kerkplein, wisten de
Big Band 'De Bollenstreek aan te
trekken

Kerkstraat
Diverse artiesten zijn gecontiac
teerd door Het Wapen van Zand

te bieden Vandaar dat het gemeen
tebestuui uit veiligheidsoveiwegm
gen geen vei gunningen afgeeft vooi
deze locatie

De inwendige mens ?al deze avond
uiteraaid niet vergeten wolden Zo
als gebruikelijk woiden her en der
stands opgesteld waai allerlei hap
jes en drankjes te knjgen zijn Wat
betreft de live opti edens gaan om
2400 uui de stoppen eunt maai
men hoeft dan uiteiaard nog met
direct naar huis De ten asjes mogen
tot 01 00 uur geopend blijven Nu
nog hopen dat het weer het met op
het laatste nippeitje laat afweten

Omgeving maakt bezwaar tegen
bouwplannen in de Oranjestraat
De foto van het geveltje die twee weken geleden m de
krant stond, leverde een flinke stapel goede oplossingen
op. Sommige met leuke informatie over het pand. Vishan-

delaar Reus op de hoek Haltestraat/Schoolstraat zal wel
menig voorbijganger omhoog hebben zien kijken, want
het geveltje, dat stamt uit 1891, bevindt zich boven zijn
zaak. Het gebouw was m de voor-oorlogse jaren een
magazijn van het Groene Kruis. Volgens een enkele
inzender was het 't Witte Kruis. Later was hier de vishandel van de families Kerkman en Loos gevestigd
Uit de goede oplossingen zijn drie winnaars geloot: mevr.
M. van Kempen Heidoorn, Beetslaan 9, Haarlem; M A.
Schutte-Kuipers, Koningstraat 38, Zandvoort; mevr. Sebregts-Schaap, Heijermansweg 1a, Zandvoort.

Bureau ENBO zorgt voor kinderoppas
ZANDVOORT - Sasja Wildeboer is m Zandvoort een bemiddelmgsbureau begonnen
voor mensen die een oppas zoeken of zich hier juist beschikbaar voor willen stellen
Sasja richt zich voornamelijk op
Zandvoort en omgeving De opzet is,
om werkende ouders tegen een be
taalbaar tarief aan een oppas voor
hun kind te helpen Daarvoor wordt
dan ook een bestand opgebouwd
Als iemand zich aanmeldt als op
pas vindt er eerst een gesprekje
nlaats om zich een oordeel over de

ander te kunnen vormen JJat neeit
ook het voordeel dat, mede door het
gevarieerde aanbod tussen 'vragers'
en 'aanbieders', er geselecteerd kan
worden om rekening te houden met
wensen en overeenkomsten van bei
de partijen "Het moet wel klikken",
verduidelijkt Sasja Zij weet kenne
lijk waarover zij praat "Ik ben zelf
ruim drie jaar oppas geweest De
kinderopvang is m de meeste ge
meenten nog slecht geregeld, vooral
als het om de allerklemsten gaat En
waarschijnlijk is daar juist wel veel
behoefte aan" Zelf heeft zij een
zoontje van vi]f laar
Degeen die op zoek is naar een

oppas en zich aanmeldt bij het bu
reau ENBO betaalt eenmalig in
schnjfkosten a 730, De bemidde
lingskosten voor een regelmatig m te
schakelen oppas bedragen /35,,
voor incidenteel oppassen hoeft men
deze laatstgenoemde kosten niet te
betalen Voor meer informatie kan
men Sasja Wildeboer bellen tel
(02507) 13213
Er zijn voor verschillende mogelijkheden bemiddeld worden bij
voorbeeld voor een oppas thuis (des
gewenst met wat huishoudelijk
werk) of buitenshuis m een gastge
zin, regelmatig of incidenteel, over
dag of 's avonds Bij deze bemidde
ling blijft het dan "Het enige wat ik
doe, is de mensen bij elkaar brengen
Dan moeten zij zelf verdere afspra
ken maken, ook over de honore
ring" Over dat laatste kan zij wel
hulp tel 17373, op alle werkdagen advies
geven
van 10 30 12 30 uur Schriftelijk
Sasja Wildeboer is aangesloten bij
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Dienstencentrum Zandvoort: Konin- het bureau ENBO m Tiel, dat sinds
gmneweg i, tel (02507) 19393 1987 werkzaam is
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd
t/m vnjd 09 00 09 30 uur
Belbus Om van de belbus (voor be Vervolg \an voorpagina
woners van 55 jaar en ouder) ge
bruik te kunnen maken, dient men De woningen voldoen weliswaar niet
zich 24 uur van tevoren op te geven aan de huidige eisen maar de onvol
bij Huis in de Duinen, tel 13141, tus komenheden zijn niet van dien aard
sen 1100 en 1700 uur De kosten dat bewoning en verhuren daardoor
bedragen J 1,50 per persoon per rit op kortere of langere termijn proble
men zal opleveren 'Het eigen karak
binnen de gemeente
Alg. Maatschappelijk Werk Zand- ter van dit complex vergoedt en dat
voort: Noorderstraat l, tel 13459 bgg geldt zeker voor het overgrote deel
023 320899 of 320464 Spreekuur op van de huidige bewoners deze on
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan- volkomenheden meer dan voldoen
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver de', zo luidt de conclusie van Akro
der volgens afspraak Deze hulpver polis
In het ambtelijk rapport dat later
lening, beschikbaar voor iedere in
is opgemaakt, staan onwaarheden,
woner van Zandvoort, is gratis
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld tel aldus de LOS woordvoerster "Het
023 329393 op werkdagen 12 00 14 00 Kleine Beurt Plus plan van Akropo
lis past m tegenstelling tot wat ge
uur en ma avond 19 00 21 00 uur
Wetswinkel Gemeenschapshms L suggereerd wordt, uitstekend in het
Davidsstraat Eerste en derde rijksbeleid"
Mechtild Linssen ontkent met dat
woensdag van de maand van
vrijstelling voor geluidsisolatie met
17 30 18 30 uur
Huurdersspreekuur NVH Ie en 3e kan worden verleend, maar deze is
dinsdag v d maand in 't Stekkie, Fle volgens haar ook met nodig omdat
met het Kleine Beurt Plus plan aan
rmngstraat 9, 20 00 21 00 uur
Storingsdienst Gasbedrijf tel 17641 de eisen wordt voldaan Zij betwij
feit overigens of ingrijpende woning
Taxi. tel 12600
vei betering zou leiden tot hogere
kosten dan vergelijkbare nieuw
bouw, zoals in het rapport wordt ge
steld "Het is in ieder geval niet on
derzocht"
De Kleine Beurt Plus is geschat op
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10 00 uur dr W F O E Stan /75 000, per woning De kosten van
vergelijkbare nieuwbouw komen
ge, Bloemendaal
volgens de gemeente op j 97 000,
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap maar volgens het LOS is dit bedrag
te laag geschat Er zou namelijk
NPB:
Zondag 10 30 uur mevr ds L C M geen rekening gehouden zijn met
sloop en andere grondkosten, plus
Blomjous, Aerdenhout
vergoedingen aan bewoners voor
zelf aangebrachte voorzieningen En
Roomskatholieke Kerk:
dat met nieuwbouw de exploitatie
Vrijdag 10 00 uur E V
Zaterdag 19 00 uur E V & samen voor vijftig jaar gewaarborgd zou
zijn, wordt bestreden "ledere kor
zang, J v d Meer
Zondag 10 30 uur E V m m v koor, poratie met woningen die nog geen
vijftig jaar oud zijn, zal dat ontken
J v d Meer
nen"
Kmderwoorddienst

Weekenddiensten
Weekend. 24/25 juni 1989
POLITIE tel 13043, Alarmnummer
14444
BRANDWEER tel 61584, alarm
nummer 12000
\MBULANCE tel 023 319191 (On

gevalllen), Centrale Post Ambulan
cevervoer (CPA) Kennemerland
DIERENAMBULANCE (Regionale)

023 334323/363476

Huisartsenpraktijk Nieuw Noord

tel 19507, Ade Scipio Blume Huisartsenpraktijk G.J J. Mol / P C.F.

I'aardekoper: Voor dienstdoende
irts bellen tel 15600/15091 Verdere
inlichtingen omtrent de weekend
diensten worden verstrekt via de te
lefoonnummers van de huisartsen

\nderson, 12058, Drenth, 13355; Fliennga, 12181; Zwerver, 12499.

landarts Hiervoor de eigen tand
arts bellen
Apotheek- Zeestraat Apotheek, J W
Neutel, tel 13073
\\ijkverpleging Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleeg
kundige 023 313233
\ erloskundige-

Mevrouw

Tine

Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand
\oort, tel
0250714437, bgg
023 341734
Dierenarts Mevrouw Dekker, Thor
beckestraat 17 te Zandvoort, tel
Io847

(entruni Vooi Vrijwillige Hulp\er-

lening Voor informatie, advies en

Kerkdiensten
\\eekend ,24/25 juni 1989
Hervormde Kerk, Kerkplein:

Zondag 10 00 uur ds J A van Leeu
en, Viering Heilig Avondmaal
Tevens kmderdienst i h Jeugdhuis
(1000 uur)

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op don
derdag Uitgave Weekmedia BV Bladmana
ger J F Sas Hoofdredacteur J M Pekelha
ring
Kantoor Gasthuisplem 12 Zandvoort tel
02507 17166 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Kantoor geopend maandag 13 16 u dlnsdag1013 14 16 u woensdag 9 11 u don
derdag 10 12 en 13 17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn Tel 0297540041 Postadres Postbus 223 1420 AE Uithoorn
Faxnummer adv verkoop 0297561095
Verkoopmanager B Lodewegen
Micro advertenties tel 020 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie Gasthuisplem 12 Zandvoort tel
02507 12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Faxnummer redactie 020 452508
Aburmeiiienlbpii|zen ƒ 13 50 per kwartaal
ƒ 24 75 per hall jaar ƒ 44 75 per jaar Voor
Postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1 25
Opgave abonnementen verhuizingen,etc
ma t/m vr 08 30 17 uur tel (020) 6 68 13 00

Bezorgklachten vrijdag 9 12 u tel 02507
17166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
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ZANDVOORT - Een aantal
bewoners en ondernemers uit
Oranjestraat en aansluitende
straten heeft bezwaar aangete
kend tegen het voorontwerp
-bestemmingsplan voor deze
omgeving Men is vooral tegen
het bouwplan voor het terrein
van de voormalige Dagmarkt
Het voorontwerp bestemmmgs
plan is bedoeld voor het gebied tus
sen Oranjestraat, Hogeweg, Post
straat en Raadhuisplein Een van de
bezwaren van de betreffende omwo
nenden is, dat het plan is toegespitst
op een subjectief gegeven, namelijk
het bouwplan van Jongsma Deze wil
op het terrein van de voormalige
Dagmarkt een complex bouwen,
compleet met parkeergarage, super
markt en een aantal luxe apparte
menten Desgevraagd stelt Jongsma
"Ik heb het plan in gezamenlijk over
leg met de gemeente ontwikkeld Ik
heb gevraagd wat wel en wat met
mocht en daar heb ik mij aan gehou
den Bovendien ben ik bij vrijwel ie
dereen langs gegaan om uit te leggen
wat mijn plannen waren"

Uitzicht
De bezwaarmakenden stellen dat
het bouwwerk niet voldoet aan de
maximum hoogte van 15 meter, dat
er ontheffing moet worden verleend
voor gedeelten van het plan tot 16
respectievelijk 19 nieter Volgens
hen werkt 'zo-'n massaal gebouw ten
opzichte van de bijgelegen woningen
horizon vervuilend' Men spreekt
daarbij van een 'straatwal' van dertig
meter breed en vijftien meter hoog

gamsator en grote stimulator van de
roeiwedstnjden

Geluidhinder
wijst op smog
ZANDVOORT De Stichting
Geluidhinder Zandvooit heeft
tevergeefs getracht de laces
van afgelopen week en week
end niet door te laten gaan
Men had 7ich gewend tot de Com
missans van de Koningin in Nooid
Holland drs Roei de Wit met de
viaag om hiervooi te zorgen Ainlei
ding daartoe waren kennelijk de on
heilspellende berichten over de
smog van de afgelopen tijd Beioep
op beperking v an autoverkeer en oe
strijding van de smog wolden ge
loofv, aardiger bij inwilliging van ons
verzoek zo stelde de stichting in
haar brief die mede namens enkele
andere milieuorganisaties is ver
zonden Zondei resultaat want de
races zijn gewoon doorgegaan

Diverse discussies rond nieuw aantal zuiver maatschappelijke be
bouwplannen in het dorp lijken zich zwaren naar voren worden ge
te herhalen Zo voorziet men dat uit bracht
zicht en zonlicht worden ontnomen
bezwaren die maanden geleden ook
naar voren werden gebracht bij de
Verkiezingen
50 -,
- discussie rond de plannen voor een
hoteltoren naast het casino Daar
naast verwijst men naar de model
Bouwverordening, waarin sprake is
van aanpassing van het bouwen in
bebouwde kommen 'Vooral m ge
/in meenten met een oude stadskern
welke een sterk plaatselijk karakter
hebben, welk karakter ten nauwste
samenhangt met de verhouding tus
sen bouwhoogte en straatbreedte'
Een punt dat ook speelt bij de dis
30cussie rond de bebouwing van het
Zwarte Veld
Verder vreest men geluidsover
last, valse windval een aanmerkelij
ke vermindering van de lichtinval,
^
plus het feit 'dat de verkeersdrukte
20in deze smalle verbindingsstraat tus
sen Zuid en Centrum tot een onmo
gelijke frequentie wordt opgevoerd
Ook is men bang dat door het heien
van palen de omringende gebouwen
en woningen zullen verzakken,
10waardoor de waarde vermindert
Naast deze bezwaren tegen het pla
nologische gedeelte van het vooront
[7T__
werp bestemmingsplan zal later een
xJ

Veterdief
ZANDVOORT - Van een winkel
aan de Cornelis Slegersstraat werd
vrijdagnacht een ruit vernield
Hierna werd een greep in de etalage
gedaan Er werden vijfentwintig
fantasieveters vermist
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'Behoefte aan goedkope woningen neemt toe'

Kerk \ .d.Nazarener, Zijlweg 218,
Voordelen
Haarlem
Overigens verwijt Linssen het col
Zondag 10 30 uur ds J Spijkman
Zondag 19 00 uur ds E Bodamer lege dat er nieuwbouwplannen zijn
ontwikkeld, zonder dat de bewonei s
Jeho\a's Getuigen Gem Elswoud, daarbij betrokken werden, wat aan
vankelijk wel was beloofd Dat een
Smedestraat 37 te Haarlem
Zat 17 00 19 00 uur en maandag nieuwe woning de bewoners dezelf
1900 2100uurl.nl RvanEongen, de voordelen biedt, is volgens haar
L Meeszstraat 14, Haailem, tel met waar ' De huidige specifieke,
min of meer vrijstaande woningen
023 244553
met hun karakteristieke tuinen knj
gen zij nooit meei teiug laat staan
huur die zij na de Kleine Beurt
Burgerlijke stand B de
Plus zouden moeten gaan betalen'
Over de huursom van nieuwbouw
zegt zij "Ik durf te bewei en dat on
Periode: 13 - 14 juni 1989
der het Normkostensysteem, ook
met stadsvernieuwingstoeslag, met
O\erleden:
zo makkelijk een huur van /460,
kan wolden geieahseerd, zekei met
Koning, Willem, oud 88 jaar
vooi eengezinswoningen Tenzij de
Tjon, Jmg, oud 81 jaar
gemeente bereid is daar fors uit ei
Pel, Jacobus, oud 64 jaai
Meijei geb Hoekerra, Taetske, oud gen middelen aan bij te dragen En
de meeste bewoners passen ei voor
79 jaar
naai een flatje te v ei huizen" Op de
Zeepvat Jacob oud 75 jaai

Reddingsbrigade

ZANDVOORT Eenalleraar
digste foto was het van de
Zandvoortse Reddmgs Briga
de, die vorige week m deze
ZANDVOORT Naar verwachting zal Zandvoort morgen voort aan het Gasthuisplein en ook krant stond Alleen was er een
avond, vrijdag 23 juni, weer bol staan van exotische klanken en café Karin m de Haltestraat, laat dit naam weggevallen
lustrum beslist niet onge
kleuren Dan wordt namelijk voor de vijfde keer het Midzomer eerste
Hpt \vas de naam van de laatste
merkt vooibij gaan De Kerkstraat
nacht-festival gehouden Organisatie en begeleiding van dit mu blijft
man op de derde rij Dat ontlokte
ook
dit
jaar
vei
stoken
van
mu
zikale spectakelfeest zijn ook dit jaar m handen van de Stichting ziek Reden de straat is te smal om vele leacties want het ging hier om
Samenwerkingsverband Zandvoort, onder leiding van voorzit- er een podium op te kunnen stellen een belangrijk man namelijk F
ter Andnes Filmer
en het publiek voldoende doorgang Dukkers in die tijd secretaris en or

De plannen zijn terdege uitge
werkt Mia Paap en Henk Vermeu
len, die beide een bijdrage leveren
aan de organisatie, hebben er dit
jaar geen gras over laten groeien De
eerste lustrum van het Midzomer
festival dient groots gebracht te
worden, vinden zij Daarom is er
weer gezorgd voor een keur aan ar
tiesten, 'smaakmakers' die veel pu
bliek naar de badplaats moeten trek
ken
Het festival begint al om 18 00 uur
met live muziek op de buitenpodia
die op diverse plaatsen in het een
trum staan opgesteld In de Halte
straat komen bij de Klikspaan ver

Deze week opnieuw een foto in het kader van de rubriek
'Hoe goed kent u Zandvoort?' We blijven ook met het
plaatje van deze unieke oude schuur m het centrum. In
welk straatje, is de vraag Onder de inzenders van een
goede oplossing worden weer drie Parker-fijnschnjvers
verloot Oplossingen moeten uiterlijk maandag 3 juli bmnen zijn op het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12.

Zandvoorts
Nieuwsblad

suggestie dat de huidige bewoners
met zouden passen m de bestaande
woningen, heeft zij een korte reactie
"Dat maken zij zelf wel uit Zij willen
er blijven wonen1"

Trendsettend
De opmerking van wethouder Van
Caspel dat de aanpak van het com
plex 'trendsettend' is voor het in de
startblokken staande dorpsvermeu
wingsplan, maakt het volgens Mech
tild Linssen 'helemaal van levensbe
lang dat dit complex behouden
blijft' "Je hebt twee manieren van
stadsvernieuwing plegen behoed
zaam, dat wil zeggen behouden wat
de moeite waard is', of rigoreus de
slopershamer hanteren om plaats te
maken voor een compleet stuk meu
we stad Als de wethouder eerlijk
meent dat hu stapje voor stapje mid
dels
haalbaarheidsonderzoeken
stadsvernieuwing wil gaan plegen
moet hij kiezen voor behoud van • Pienel Paap en Piet Keur zetten zich samen met Fred Bouman en Dirk
complex 4 Want als er een complex Koper al lange tijd met veel energie in voor het behoud van hun woningenFoto Beclol
is dat kwa uiterlijk de moeite van
het behouden waard is, dan is het dit
wel, afgezien nog van de volkshms wordt Ook de nota 'Volkshuisves Indien de laad dus zondei meei ac
vestingsmotieven die pleiten voor ting m de jaren negentig' van staats coord gaat met het doipsvermeu
secretaris Heerma pleit wat dat be wingsplan betekent dat ook dat de
behoud"
tieft voor een voorzichtig beleid sloop van de vieientwintig rug aan
Het is namelijk mogelijk dat over mg woningen dooi gaat Niet iut°c
enige tijd aan de hum subsidie een sloten is dat men hiervooi een apai
Onderhouds-arm
maximum wordt gesteld Volgens de te legelmg tieft
De prioriteit bij stadsvernieuwing NVH is behoud in het belang van de
De plaatselijke politieke paitijen
wordt gelegd bij de verbetei mg van huidige huuideis maar tevens van
na oorlogse \v omngen omdat die be zowel de volkshuisvesting als van die in de laad vei tegenwooidigd
zijn hebben vong jaai aangedion
ter zouden zijn Linssen leageert het aanzien van Zand\ooit
gen op het onafhankelijke ondei
hierop met de opmerking dat de
zoek dat nu dooi Akiopolis is vei
specifieke kwaliteiten van deze \ ler
ncht Dat gebomde naai aanleiding
onder een kap woningen in de na Hoop
oorlogse woningvoonaad met voor
Tijdens de gemeenteiaadsverga van een bijeenkomst m de Hannie
komen En de vroeg na oorlogse wo deimg van komende dinsdag zal ei Scliaftbchool aeoiganibeeiddooi de
mngen zijn m het algemeen niet gi o gestemd wolden ovei het doipsvet NvH het LOS en de bev\ onei sgi oep
ter en hebben niet of nauwelijks meuwmgsplan Geduiende de com bestaande uit Pienel Paap Piet
missieveigadeting bleek dat de Keui Ficd Bouman en Dn k Kopei
meer voorzieningen
Andere opmerkingen her en der raadsleden het plan zagen als i icht Veitogenv\ooidiget& van VVD
opgepikt uit het pleidooi van het lijn vooi het beleid Maai uit icac Pv dA CDA Dfah en GBZ v. ai ( n daai
LOS, zijn ledei betaalbaar huis dat ties van wethoudei en ambtenaien bn aanwezig LH gaven de induik
je sloopt is er een minder het feit weid duidelijk dat men met het \\aaide te hechtun aan de uitkomst
dat het exploitatietekort luim ge goedkeuien van het plan het college van een dei gelijk ondeizoek Daai
dekt wordt door het Onderhouds groen licht geelt om de daarin ge mee hebben zij ons toen \\el hoop
fonds van het complex is juist een noemde maatregelen uit te voeren gegeven aldus Pienel Paap
belangiijk argument vooi behoud
er ontbreekt een financieel vei haal
ovei de financiële gevolgen vooi de
gemeente bij nieuwbouw om de
voorgespiegelde hui en te kunnen
halen, de woningen worden veel on
derhoudsarmer (na een Kleine
Beurt Plus red ) en m de toekomst
zal de vraag naar deze lelatief goed
kope woningen steeds gioter woi
den'
Om vergelykbaie ledenen heeft
ook het Nederlands Verbond van
Huurdei s afdeling Zandvoort dat m
overleg met de bewonei sgroep het
LOS heeft ingeschakeld bij monde
van Jack Duwel aangedrongen op
behoud van de woningen Vooral
omdat de vooriaad goedkope huur
woningen vooi woningzoekenden
met een laas inkomen steeds kloinci
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Mishandeling
ZANDVOORT - Zondagnacht
vond een vechtpartij plaats op de
Giote Kiocht Drie mannen uit
Aerdenhout en Haarlem zijn aange
houden omdat zij Duitseis mishan
deld zouden hebben Zij zijn ingeslo
ten omdat zij onder invloed van
drank waren Na verhoor konden zij
gaan

Vals bankbiljet

ZANDVOORT Een winkehei m
de Haltestraat ontving zondaga
vond omstreeks 19 uur een vals
bankbiljet van 250 gulden uit han
den van een 39 jange vrouw uit Am
steidam De viouw had het op haai
beuit ook vveei ontvangen Van
haai is een verklaimg opgenomen
en het biljet is m beslaggenomen
(ADVERTENTIE)

,^é^^M
ZOEKT DRINGEND
voor werknemers van buitenlandse
bedrijven
gestoffeerde en/of gemeubileerde

FLATS EN HUIZEN
in de driehoek
Ambterdarn/Utrecht/Den Haag
020-44.87.51 (4 lijnen)

RENTHOUSE INT B V
Nederhoven 19 21 Amsterdam
(hd WW)
(vergunning v d gemeente A dam)
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SPAR

Een beetje extra bagageruimte
is mooimeegenomen DIJ de Hema.
^J

^j<fJ'MiB^

m

GOED >KOOPJ£
zo herkent u aanbiedingen in de Hema

zo herkent u aanbiedingen in de Hema

Pak met 5 schriften a 80 blz In verschillende dessins

Quartz wekker met klapdeksel
Ook geschikt als reiswekker In
zwart en wit 1 jaar Hema garantie

Autoverhuur BV
Als u zonder auto bent kunt u nu al bij

FLINTERMAN
m Bentveld een auto huren
v.a. ƒ 27,50 excl. BTW p. dag
* 100 km vrij per dag
* 500 Km vrij per weekend
Ook verhuur Chrysler Voyager'
Verhuur 9-pers bus, kinderzitjes
Boek nu voor de zomervakantie
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,
Heemstede, Overveen, Zwanenburg
en Bentveld

i f, vanaf

Bei 7 dagen per week

4r

Sunoil sunmilk of aftersun Factor
2 t/m 6
125 ml 4-^ST/m 6-7ST 4.- t/m 6.200 ml ê^srt/m 3^3^.25 t/m 8.75

Diverse gedessineerde schoolagendas

Autoverhuur BV
Paul Krugerkade 10
(t.o. Vomar bij Spaarne)
Haarlem. Tel. 023-270434

Sinds 1954

18.75

HemaxTotaal Geconcentreerd en
fosfaatvrij wasmiddel met natuurlijke wasverzachter Pak van 4 kg

2&Ï5",

Nylon reis-, bad-,of handtas In 3
kleuren

Autoruiten en kentekenplaten
ook voor lekkages van voor-of
achterruiten (met garantie).

Bel 020-739931
of na 18.00 uur 02507-14634
Wika is echt de goedkoopste

*;

HULPEN

Tricot meisjes- en jongenspyjama
100% katoen In diverse kleurstellingen en dessins Mt 116-176

Katoenen herenondergoed
1x1 rib M14-8
Slip
Singlet
.a?6rZ.75
T-shirt
2^6-8.75

17.75
19.75
21.75

gevraagd

Nooit meer plastic tas- ^••^•^••••dbdhflH sen aan het stuur of
wiebelende kartonnen dozen achterop Met zo'n ruime canvas fietstas bent
u 'n stuk beter (en veiliger) op weg Oerdegelijk fabncaat, voorzien van lederen riempjes en een waterafstotende coating U kunt kiezen uit 4 kleuren

bij AART VEER
groente- en fruitspeciaalzaak
/, v^prote Krocht 25
Jf J^4Q4 frg.g. 12888

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies
Voor al uw

• SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

STEENGRILL RESTAURANT

„De VüüPtoel'
Onbeperkt vlees
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood
en een
aardappelgerecht

bij

LANCASTER GOLF
Zwaluwenweg 11
Manenweide Golfclub

Full set grips
(9 ijzers, 3 woods)

_
100,—

HET PAROOL

's maandags de
gehele dag open

29,50 .

GOLFERS

SPAR
HAROCAMO
Kerkstraat 14
vraagt vriendelijk
en handig

Alles zoveel u wilt" i
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
Dagelijks
geopend van
1700 uur
Dinsdag en
woensdag gesloten

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

vraagt

BEZORGERS(M/V)
voor tijdelijk of vast
m Amsterdam, Amstelveen en Dlemen
Minimum leeftijd 15 jaar.
Telefonische opgave tijdens kantooruren

Jacob v. Heemskerckstraat 6
vraagt enkele part-time

MEISJE

MEDEWERKERS/STERS

voor de bediening
(± 18 jaar
Mavo-niveau
+ Duits)

Tevens zoeken wij iemand die genegen is
om onze zaak schoon te maken voor wij
om 09.00 uur open gaan. (+ 2 uur p d.)

Inl. tel. 13909.

Ping Eye II
(9 ijzers)

Full set Top Scot
+ tasje + putter

Tel. 023-246245
na 20.00 uur 02507-15240

Tropisch binten
Tropm/i binnen
niet bloLincn »an
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

Wij vragen voor het schoonmaken
van een klein kantoor een:

WERKSTER
max 8 uren per week, verdeeld over 5
werkdagen. De werkzaamheden worden na
sluitingstijd verricht

Tel. 12102.

(in een dag klaar)

020-562.2371

Inlichtingen:

Je proeft puur fruit
Viuchtensiropen Cassis aardbeien citroen
ensinaasappel Zonder
kleurstof ten en conserveermiddelen Inh 3/4

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa.
Kroonenberg

Aardbeienslagroomvlaai o 28 cm Gevuld
met echte banketbakkersroom' 13-?yll.75

Q50

Katjangpindas Kerneof kroepoeksmaak
150 gram
0^5-1.50

Jonge Goudse graskaas 1 kg 1&6CT9 20

Runderrookvlees
100 gram
3-6CT3.10

&33-\Jm

Grof volkoren tarwe
brood
20 i erkenluaanbcdngei ick-Hems

Chocoladerepen In 6
smaken 75 gram p st
i4e0.95
Aanbiedingen geld g t/m 24 juni 1989

89 135 19/6

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld_J

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Noorderduinweg 52, Zandvoort Hr. Bloem
Tel. 02507-17826

Kerkstraat 12 Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192 Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplem 12 Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

Eurographics

Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22 Zandvoort

AKO

Kerkplein 3 Zandvoort

Drukkerij Randstad
Stationsweg 38
Postbus 233
I430AE Aalsmeer
Telefoon 02977-2514I*
Telefax 02977-21968

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 Zandvoort

Specialisten in orgamsatteen publiciteitsdrukwerk

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Kroont 17 Zanuvoort

Groot genoeg voor een efficiënte produktie,
klem genoeg om U bij thuis te voelen

T. Goosens

Pasteurstr 2, Zandvoort
Wij maken ook Uwfamiliedrukwerk
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ZVM-toernooi
krijgt bijzonder
ipannende finale
ZANDVOORT - Het Zandoortmeeuwen
zaalvoetbaloernooi is in de laatste week
ekomen en de meeste finalis'en en kruisfinalisten zijn beIcend. In de vorige week speelden zich een paar zinderende
artijen af en vooral de strijd
in l B geeft nog wat kanshebjers. Bij het verschijnen van
eze krant zal ook daar echter
de namen van de kruisfinalisen bekend zijn. Die kruisfinales vinden plaats vanavond in
de Pellikaansporthal terwijl de
finales en de strijd om de derde
n vierde plaatsen morgenvond worden gespeeld. Aanang 18.45 uur.

Ondanks dat er vorige week een
aar wedstrijden werden uitgesteld
n de afgelopen dagen werden ingeaald gaat het goed met het 19e zaaloetbaltoernooi. „Ondanks
de
•armte verloopt het erg goed,"
icende Hans Alblas van het organierende Zandvoortmeeuwen. „De fialisten zijn vrijwel bekend en gelen de teams die daaraan meedoen
erwacht ik goede wedstrijden. Erg
euk is het dat Bluys Nederland, dat
l jaren meespeelt, zich wist te plaaten voor de finale in de recreantenoule."
En in die finale komt Bluys Nederind uit tegen Weber's Schoonlaakbedrijf. Weber's toonde zich in
ie laatste wedstrijd ook te sterk
oor Imex Brilmode, dat met 7-5
lop kreeg. De recreanten van Rabel Boys kwam duidelijk te laat op
reef. Na een moeizame start kwam
it team in vorm en ook Nihot vet.
•erd volledig weggespeeld met 13-3.
T
ihot herstelde zich vervolgens teen Bluys door met 6-4 te winnen
och Bluys Nederland was reeds ze- ~er van de finale.
De veteranen finale gaat tussen
ianana's en Cleopatra Dekbedden.
De bekerhouder Banana's stelde de
naleplaats veilig door concurrent
im Jansen Olds gedecideerd met 3te verslaan. Jaap Bloem Classics
•on met 8-5 van Lippies Boys maar
an Banana's niet meer bereiken,
leopatra vet. had zich vorige week
oor een 6-5 overwinning op Zandoort-Centrum vet. al geplaatst voor
e finale, die gezien het spelersriieau een prachtige finale gaat woren.

In IA is het Pim Janssen dat de
scepter zwaait en door een nipte 2-1
zege op Zandvoort Centrum is dit
team zeker bij de laatste vier. Jaap
Bloem Sport gaat eveneens naar de
halve finale door eerst net aan met 65 van Scandals te winnen en vervolgens een geweldige show liet zien
tegen 't Hemeltje, 9-2. In dit duel
werd het duizendste doelpunt gescoord. Jack Kemper van Jaap
Bloem Sport was de maker en werd
door verzorger Arie Los met een
prachtige bos bloemen verrast.
In 1B was er nog van alles mogelijk maar dat zal afgelopen dinsdag
en woensdag anders zijn. Beste kansen zijn voor Raco dat Klikspaan
klopte met 2-1. Klikspaan heeft nog
kans, maar moet wel de laatste partij winnen en is afhankelijk van de
andere resultaten. Aurora klopte
Warmteservice met 4-2 en is eveneens kandidaat, zoals ook HB Beveiliging dat met 5-4 York optiek voor
bleef.
In de tweede divisie zijn de vier
halve finalisten bekend. Turn Turn
won met 8-3 van Luiten en verloor
met 2-1 van Big Mouse maar is toch
zeker van een plaats in de kruisfinale. Radio Stiphout behaalde evenveel punten als Tum Tum maar het
doelsaldo was niet afdoende. Big
Mouse verpletterde Stratus met 10-4
en was na zes wedstrijden al zeker
van een plaats. Dit team scoorde elf
punten uit zes wedstrijden en gaat
het in de halve finale opnemen tegen
Textlite, dat door een knappe 4-2
zege op Kuipers B, zich plaatste. In
deze poule leed Auto Versteege het
eerste punt verlies door met 4-4 gelijk te spelen tegen Textlite. Gevolgen heeft dit niet daar dit team met
13 uit 7 veruit de sterkste van deze
klasse was. Auto Versteege vervolgt
de strijd in de halve finale tegen
Tum Tum. In deze klasse won Bad
Zuid nog wel met 5-3 van REA maar
kan de twee koplopers niet meer
achterhalen.

Veldhandbaltitel
gaat naar gasten
van Casino-ZVM
ZANDVOORT - Uitstekend
handbal, spanning, sensatie,
mooi weer en een enthousiast
publiek waren de sleutelwoorden van het Nederlandse Kampioenschap Veldhandbal voor
B-junioren te Zandvoort. De
organiserende vereniging Casino-Zandvoortmeeuwen
had
het toernooi perfect voorebreid en het geheel verliep
dan ook op rolletjes.
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Het concert vindt plaats in de Geeformeerde Kerk aan de Emmaweg
\n Zandvoort en het begint om 20.00

[akkende vrouw
ZANDVOORT - Een vijfenijftigjarige vrouw uit AmsterJam heeft vorige week de voor•uit in van een geparkeerde
ecp met een bijl ingeslagen.
Het voertuig stond op de Burgeneester Engelbertstraat. De vrouw
ag dat aan de zijkant van de jeep een
)ij l was bevestigd en onder het moto 'het is veel te gevaarlijk daarmee
e rijden' greep zij het gebruiksvoor>'erp en sloeg er de voorruit mee aan
iiggelen.
Op het politiebureau aan de Hogefeg maakte de vrouw een enigzins
'erwarde indruk. Zij kon geen verdee verklaring voor haar daad geven.

ZANDVOORT - Stond de openingsrace in 1948 in de belangstelling van enige tienduizenden toeschouwers, afgelopen zondag werd de laatste race, pp het huidige circuit slechts bezocht
door een paar duizend kijkers.
Het huidige circuit was voor de laatste keer het strijdtoneel van
de autocoureurs. De bulldozers maken deze week de piste onbruikbaar en het Vendorado project kan daardoor beter uitgebouwd worden.

Het oude circuit maakt plaats
Vooraf aan de kruisfinales die voor een verkort interim-circuit dat
vanavond plaatsvinden staan nog al op 23 juli aanstaande in gebruik
twee veteranen wedstrijden op het wordt genomen. Was de belangstelprogramma. Om 18.45 uur speelt ling dus niet optimaal, de strijd op
Cleopatra vet. tegen Pritures d'An- het racecircuit was daarentegen bijvers vet. en om 19.30 uur speelt Rab- zonder fel.
bel Boys tegen Bakkerij Paap. Deze Veel opwinding ontstond er in de
wedstrijden zijn van geen belang groep N Ford Sierra met onder anmeer en worden om 20.15 uur ge- dere deelname van Jeroen Hin, Henvolgd door de eerste halve finale in ny Hemmes en Ger van Krimpen.
tweede divisie en daarna in de eerste De trainingstijden van dit trio waren
divisie.
goed voor een start vanaf de eerste
startlijn. De technische commissie
had echter problemen met de vorm
van de turborestrictor in de inlaat
en liet de trainingstijden vervallen.
De coureurs mochten wel deelnemen maar dan vanaf de laatste startlijn. Hin besloot daarop niet te starten terwijl Hemmes en Van Krimuur. De entreekost ƒ5,-. Het geheel pen uitweken naar de groep A-race.
staat onder leiding van Henk Trom- In die toerwagens, groep A race, demel, voor de laatste keer overigens den Van Krimpen en Hemmes het
want na dertien jaar neemt hij af- best goed en bereikten een fraaie
scheid van het koor. De reden hier- tweede en derde positie. De overwinning ging naar Monitz met een Ford
voor is tijdgebrek.
Willem Poot voor de begeleiding Mustang.
zorgt. Het programma is zoals geDe enige Nederlandse deelnemer
woonlijk erg afwisselend. Het bevat
liedjes van Nederlandse én buiten- in de Renault 21 Turbo, Michael
landse oorsprong, een deel daarvan Bleekemolen, maakte in het sterke
wordt tweestemmig gezongen. Het veld geen kans al was de derde traieerste genre komt onder andere de ningstijd zeer kansrijk. In de derde
schrijvers Annie M.G. Schmidt, H. ronde werd Bleekemolen geraakt en
Westrus, H. Bannink en H. Peters Jr. verloor zijn voorspoiler, waardoor
De kinder-entertainer Pommetje de neerwaartse druk weg viel. VoorHorlepiep verzorgt enkele intermez- al in de bochten had Bleekemolen al
zo's. De verwachtingen zijn hoog ge- zijn stuurmanskunst nodig om op
spannen, want met zijn optreden op de baan te blijven. De Nederlander
basisscholen boekt hij altijd veel eindigde tenslotte op een veertiende
succes. Na de pauze worden vier plaats. De drievoudige Europa Cupmeisjes van het koor gehuldigd in winnaar Massino Sigala ging met de
verband met hun vijfjarig lidmaat- eerste plaats strijken.
schap: Annefleur Nillesen, Mirjam
Pels, Angelique Tirion en Nicole TiBaanrecord
rion.
Met deze laatste race op de baan
Het koor kan altijd nog nieuwe
leden gebruiken. Kinderen van acht probeerden enkele coureurs een dejaar en ouder kunnen zich nu en in finitief baanrecord te vestigen, waaraugustus weer aanmelden op don- door vele spannende gevechten ontderdagmiddag 16.30 uur in het repe- stonden. In de Sports 2000 lukte het
titielokaal, Emmaweg 22. De contri- Gert Valkenburg om dat record te
butie bedraagt ƒ8,- per maand, voor pakken en ook de overwinning was
meerdere kinderen uit één gezin ƒ7,-. voor hem. In de klasse Productiewa-

De dames van TZB kregen in de
füte inning een 2-0 achterstand
oorgeschoteld maar in de tweede
'Ung herstelde het team zich en
1111 een 2-3 voorsprong. De daarop
Ogende
gelijkmakende slagbeurt
a
s geheel voor Sparks dat de bal
raakte en een 7-3 voorsprong
•im.
°ach Frits Vleeshouwers nam een
iie-out en gaf opdracht het veld
°ed dicht te houden wat ook geluk• De volgende slagbeurt kregen Inborg en Callista van Keulen al snel
'e nullen maar Liesbeth WillemSonja Rijnders en Wilma van
'einsdijk sloegen daarna een serie
°nkslagen, waardoor TZB/Priet
' u t niet alleen op gelijke hoogte
am met Sparks, maar doorging
«p een 7-10 voorsprong kwam.

uiteindelijk zoals het wilde met 17-7.
Nikki Valkestijn met 3 uit 3 (0,1000)
en Liesbeth Willemse 4 uit 5 (0,800)
ware de beste slagdames voor TZB
en Nikkie Valkestijn noteerde werpcijfers: 2-2-8-5.

weer goed wist te raken wat resulteerde in een fraaie home-run. Ook
in de volgende inning kreeg SC
Haarlem geen vat op het werpen van
de Zandvoortse pitcher en TZB/Riny Bay mocht weer aan slag. De vele
honkslagen en een home-run die
volgden maakte de stand dermate
Heren
hoog dat van spanning geen sprake
TZB/Riny Bay 4 speelde tegen SC was.
Haarlem 2 op het Noordersportpark
in Haarlem en maakte er een waar TZB/Riny Bay walste over SC Haarslagfestijn van. Invaller Bennie lem heen, dat in de slotfase slechts
Drayer kon de eerste run scoren na- één run scoorde. Eindstand 26-1.
dat hij door Arie Drayer werd binnengeslagen. Even later kwam Cor
Werpcijfers Willem van der Sloot:
Drayer ook op de honken door een 2-5-5-3. Hoogste slaggemiddelde:
prima honkslag en pitcher Willem Frits Vleeshouwers, Willem v.d.
van der Sloot sloeg vervolgens de bal Sloot, Hans Rijnders en Arie Drayer
keihard het veld in en TZB nam een allen 3 uit 4 (0,750).
3-0 voorsprong. In de gelijkmakende Het teamgemiddelde bedroeg hierinning kwamen twee spelers van SC door 0,613.
Haarlem door tweemaal vier wijd op
de honken. Pitcher Willem van der
Sloot kwam echter in zijn ritme en
zorgde voor twee nullen via drieslag. Hans Paap zorgde voor de derde nul en het SC Haarlem gevaar
werd ingedamd. In de volgende inning bouwde TZB/Riny Bay de voorsprong uit naar 0-7. Het veldwerk
van het Zandvoortse team zat prima
in elkaar wat bleek uit een schitterende vangbal van tweede honkman
Hans Rijnders en een gave aktie van
catcher Frits Vleeshouwers naar het
tweede honk.

Het ontketende Zandvoortse team
hotelde het publiek een fraai spel'Je
softbal voor en bleef uitstekend Home-run
a
ïwerk
presenteren waardoor
In de derde inning was het Marcel
);
U'ks werd weggeslagen. TZB won Drayer die na enkele weken de bal

Hcrcn-junioren

Renners nemen met spektakel
afscheid van circuit in oude vorm

"ZB softbalteam slaat hard toe
ZANDVOORT - TZB/Priet
'raat softbalteam had het in
e eerste innings erg moeilijk
gen Sparks en keek tegen een
•3 achterstand aan. Maar toen
Tandde het team los en met
itevig slagwerk werd de achterstand omgezet in een prachge 7-17 overwinning. De heen van TZB/Riny-Bay 4 speeln een briljante wedstrijd en
onnen met 26-1 van SC Haarm 3.

..'.

Felle strijd tussen de Renaults 5.

kinderkoor neemt afscheid
van dirigent Henk Trommel
ZANDVOORT - Het Zandroorts Kinderkoor geeft vrijag 30 juni haar traditionele
:omerconcert. Hieraan wordt
nedewerking verleend door
'ommetje Horlepiep. Henk
Trommel neemt met dit con:ert afscheid van het koor.

Vanaf 11.00 uur werd de strijd zowel bij de dames als heren aangevat
en de gehele dag stond het complex
in het binnencircuit bol van het tophandbal. Ongeveer 400 toeschouwers vermaakten zich best met het
door de B-junioren vertoonde handbal en konden ook nog eens de races
op het circuit volgen.
Het vertoonde handbal van de Bjunioren was een promotie voor het
veldhandbal en ondanks de warmte
werd er fel maar sportief voor de
overwinning gestreden. Bij de dames wist VVN-Internos alle drie
wedstrijden te winnen en werd kampioen van Nederland voor Westlandia met vier punten, Kwiek met twee
punten en Achilles met nul punten.

gens tot 1300 cc liet Berend Oberius
Kapteyn met de Suzuki Swift de
concurrentie de hielen zien en
scherpte eveneens zijn eigen record
aan.
De meest spannende race was die in
de Formule Ford 1600. Maar liefst
vier coureurs finishten binnen de
halve seconde, Van Kersbergen
bleef de Belg Goossens met een
neuslengte voor terwijl Ten Wolde
daar weer vlak achter aan op een
derde plaats eindigde. Marcel Albers
bleef tot in de laatste ronde ook bij

de kanshebbers maar raake in de
Panoramabocht een achterblijver
en werd kansloos.
Meerdere brokken vielen er in de
Renault 5 race, waar Caron, Scholten en Raymond Coronel de Gerlachbocht uitvlogen. Coronel kon
zijn weg nog vervolgen en boekte
nog een achtste positie. De overwinning leek naar Frans Verschuur te
gaan doch deze werd vlak voor de
meet nog gepasseerd door Postma
en Simons.

Klappen
Ook in de groep N race werden er
klappen uitgedeeld. De Opel van
Frank Kerseboom en de Citroen van
Peter Grim vlogen de baan uit en
werden zwaar beschadigd, maar gelukkig bleven de coureurs ongedeerd. Fred Krab nam met zijn

BMW M 3 vanaf de start de leiding
maar verloor de koppositie door
technische problemen. Klaas Visser
nam de kop over en zou de race met
ruime voorsprong winnen. Arthur
van Dedem volgde op eerbiedige afstand maar eindigde toch op een
tweede plaats.
De Toyota Starlet race was eveneens de moeite waard om te blijven
volgen. Lange tijd leek het erop dat
Henk Colijn uit Rijsenhout de overwinningsbloemen in ontvangst zou
mogen nemen maar op de finishlijn
werd hij voorbij gesneld door John
Vos. Het gehele race-programma
werd vlot afgewerkt en vanaf heden
wordt uitgekeken naar de openingsrace op het verkorte circuit wat voor
het publiek wel interessanter kan
zijn nu de coureurs meerdere keren
langs zullen snellen.

De heren juniorentitel ging naar
het sterke Van de Voort-Quintus,
dat zes punten verzamelde. Met vier
punten verd Aalsmeer tweede en
derde werd Hurry-up voor EstenkolTachos. De twee grote bekers voor
het landskampioenschap werden
door de heer Born van het Nederlands Handbal Verbond aan de kampioenen uitgereikt.
De organiserende vereniging Casino-Zandvoortmeeuwen kon terugzien op een zeer geslaagde dag, die
dank zij het fraaie weer, het zeer
goede handbal, de geweldig goede
organisatie en niet te vergeten de
hardwerkende
kantinemedewerkers die het iedereen naar de zin
maakte, niet snel vergeten zal worden.

Bal tegen hoofd
ZANDVOORT - Een 72-jarige
vrouw uit Zandvoort werd zondagmiddag omstreeks kwart voor zes
door voetballende jeugd in de Spoorbuurtstraat door de taal aan het
hoofd geraakt. Hierdoor kwam zij te
vallen. Zij moest met een ziekenauto
naar het ziekenhuis worden gebracht, waar een zware hersenschudding werd geconstateerd.

Snelle start levert Zandvoorters overwinning op

Zinderende softbalstrijd Kinheim 3/TZB l
ZANDVOORT - De klap was
verschrikkelijk, de tegenstander stond perplex en kortestop
Hellingman, na een tweehonkslag op een der honken staand,
kon samen met Ron Eerhart
na zijn home-run binnen komen. Met 'grof geschut' wist
TZB in zes innings opponent
Kinheim te verslaan.
De eerste klap is een daalder
waard moet de gedachte geweest
zijn van pitcher Eerhart toen hij
reeds enkele minuten na aanvang
van de wedstrijd Kinheim-TZB de
bal het veld over joeg. De Zandvoorters waren vast van plan deze wedstrijd winnend af te sluiten. Een
goed voorbeeld verdient navolging.
Eerste Honkman Joost de Jong
greep ook zijn kans aan, om na een
home-run via een snelle sprint de
thuisplaat te bereiken. De eerste inning werd een succes voor de Zandvoorters want de Haarlemmers zagen geen kans in hun eerste slagbeurt ook maar één punt te scoren.
Toch zou het nog zes innings duren
voordat de Zandvoortse ploeg met
een krappe 11-13 stand de overwinning naar zich toe konden halen.
Niets is zo veranderlijk als een
stand in de sport. Daarvan getuigde
de score na de tweede inning. De
drie honkslagen van Ben van de
Kwaak, Martin Hellingman en
Hans Loos leverde TZB een 0-6
voorsprong op. Het antwoord van
Kinheim liet echter niet lang op
zich wachten. Maar liefst zeven
maal wisten de Haarlemmers de
hun aangeboden kans te benutten
om de Zandvoorters af te troeven.
Stand 7-6. Een time-out van coach
Dirk Eerhart was nodig om vooral
de aangeslagen binnenvelders enigzins tot de orde te roepen.

Kwaak inclusief de beide slagmannen veilig binnen komen. De drie
vangballen van Kinheim op hun
beurt bezorgde TZB een 7-10 stand.
Ook in de volgende inning maakte
Kinheim de Zandvoorters duidelijk,
dat er met hen niet te spotten viel,
want terwijl Zandvoort in deze inning niet aan bod kwam wisten de
Haarlemmers toch nog twee punten
te scoren en met een 9-10 stand bijna
langszij te komen. In de één na laatste inning nam TZB weer het initiatief. Hans Loos wist een punt binnen
te halen terwijl Eerhart door tactisch spel van Kinheim, die met
„vier wijd" deze gevreesde tegenspeler „monddood" trachtte te maken,
genoegen moest nemen met een hal-

ve ronde langs het veld.
De wissel leverde ook nu weer
geen punten op voor de Haarlemmers, die dankzij twee perfecte
vangballen en een goede aangooi
naar het eerste honk door Hans
Loos niet wisten te scoren. De zesde
en laatste inning was beslissend
voor de wedstrijd en daarmee de
einduitslag. Twee goede honkslagen
brachten Kwaak en Hellingman op
de kussens.

Redding
En weer was het Eerhart, die na een
haast onmogelijke aangooi door de
Haarlemse pitcher de bal ver over de
hekken kon plaatsen en daarmee

zijn teamgenoten binnen kon halen.
Kinheim scoorde nog twee punten door evenzovele honkslagen,
maar kon daarmee niet voorkomen
dat de einduitslag, na een redding
van de middenvelder Ton Bekkers,
uiteindelijk op 11-13 kon worden gebracht. Hiermee won TZB deze uitwedstrijd en vergaarde zeven punten uit vijf gespeelde wedstrijden.
Een alleszins aanvaardbare uitgangspositie voor de volgende helft
van de nog te spelen competitie van
dit regionale softball- toernooi.
Slaggemiddelde: M. Hellingman,
R. Eerhart en B. v.d. Kwaak 100, T.
Loos 750 en H. Loos en J. de Jong
650.

Vangballen
In de derde inning waren het toch
weer de Zandvoorters, die alhoewel
de eerste slagbeurten door Anton
Bekkers en Hans Musscher niet benut werden, toch weer op een voorsprong wisten te komen. Dankzij .
een tweehonkslag van Eerhart en • De bal gaat 'wijd', slagman Ron Eerhart kijkt dik tevreden.
Toni Loos konden Hellingman en
(ADVERTENTIE)

• onderhoudsvrij • koude-warmte-geluidwerend
• verfraaiend
• naar elke maat leverbaar
bel vooreen vrijblijvend bezoek van onze vertegenwoordiger

JAN V.D. VLUGT&ZN. B.V.
02550-30624 CORNWALLSTRAAT 6 IJMUIDEN
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Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt

Autoverzekering

bezorgers/sters

ICRO

voor de vakantieperiode.
Minimum leeftijd 15 jaar.
Aanmelden- tel. 17166.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ O 36 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 16 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2,
2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
2 Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper en alle bijbehorende advertentie-edities
ƒ 6,01 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur.
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
o Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm kosten
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 3,00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart
Diverse AROLA 4-WIELIGE
INVALIDENWAGENS m goe
de staat rijden 40 km p u ,
v a ƒ4500 Inl 020-6681168

GEMEUB KAMER GEVR
voor 1 pers Periode juli nov
Hr ± ƒ 450 p m Br o nr 79876511 bur v d blad

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt iemand die elke vrijdagmiddag
na 12.00 uur de nabezorgmg wil doen.
Aanm.: tel. 17166, Gasthuisplein 12.
AUTORIJ-INSTRUCTEUR worden en al na 5 maanden lesgeven9 Dat kan' Pak je kans bij MICHEL Opleidingen via
onze spoedcursus Geheel mondeling en gebruikmakend van
de nieuwste lesmethodes Onze jubileum-aanbieding voor de
spoedcursus is slechts ƒ 1250 Cursusaanvang 13 juni Bel nu
MICHEL voor deze speciale aanbieding Tel 020-85 30 57

GRATIS

TV REPARATIE EN VIDEO
24-UURS SERVICE
l Vnjbl prijsopgave, geen voornjkosten Evt direct bij u thuis
gerepareerd Tel 020-962603

DOMBO

ESCORT
Corn. Slegersstraat 2 6 1/175 pZAAN
u 075-172123 MeisTel. 02507-12070 ; jes gevr in A'dam/Zaanstad
1 film x . HEDEN INBRENG van goederen v d veiling van begin juli
5,-/7,50 p.d. VEILINGGEBOUW AMSTEL
VEEN Frans Halslaan 33,
A veen
Tel
020-473004
('s Maandags gesloten)

5 films

25,—p. week
PAPEGAAIEN
Verhuur Movie-boxen; eenDENNIS
begrip in Nederland Bel
Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto s,
pasfoto s
receptiefoto s,
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26

voor gratis infoboek 020
665 7658 Inruil en fin mog
DONKERE MECHELSE
HERDER PUPS, 9 wkn, met
goede stamb , van part Tel
020 434824, b g g 477379

Te koop 4 antieke, geloogde
Tel 13529
EETTAFELSTOELEN
Prijs
* Gefeliciteerd oma met uw ƒ 450 - 4 stuks (winkelwaarde
85ste verjaardag1 Uw klem p st ƒ 295) Tel 02507 17753
kinderen Brugman v d Bos,
GEZOCHT WONING in ZandSandbergen
voort huur tot ƒ1000 p m
Tuincentrum biedt zich aan incl Tel 023-328402 vr naar
aanleg bestrating en alle Jolanda
hekwerk Tevens onderhoud
Vrijblijvend prijsopgave Le Goed onderhouden 3 of 4vering alle materialen Tel kamerwon huis of -flat te
023-390815/371443 na 18 uur koop gevr Tel 02507-18699

l)rSAR
PHAl l

Tel. 02507-12614

5 REGELS

MIDZOMERNACHTFESTIVAL
georganiseerd door:

STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND
ZAND VOORT f02507-13722)

COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste mo
dellen naar maat en eigei
ontwerp voor u te maken, ooi
veranderwerk Voor alle Iee1
tijdsgroepen en maten
Tel 02507-17370
ENBO, bureau v oppasbe
middeling zoekt v meerden
relaties, lieve betrouwban
OPPAS v
s avonds o
overd , versch dagen/uren, v
langere tijd in Z'voort, H ste
de en O veen Bel voor mschr
of info 02507 13213
ERV BLOKFLUITLERARES
start met een nieuwe groep
leerlingen Wie heeft zin
om samen met anderen
muziek te maken?
Voor meer info tel 17628

Live muziek op
buitenpodia
Aanvang 18.00 uur
* Te koop 4 eiken eetkamerstoelen Vraagprijs per stuk
ƒ75 Inl tel 02507-13436
* Te koop 4 overlapschermen, 180x180, geimpr +
3 bijbehorende balken, ƒ 100
Tel 14472
* Te koop brommer Peugeot
303, prijs ƒ 175 Tel 14839
* Te koop E1na gasfornuis
ƒ150 Tel 02507-16612
* Te koop gevraagd vanaf
november 1989 of eerder
Maxi Cosi Tel 15325

Overdag het zonnetje
op je kop s avonds je
handjes in het sop.

Bel ol sthnil naar
Dr Sarphalihuis
f\ldclina PrrspMfr/s:afcr«

J. vanCampen&Zn

Roelentlraal 2 1018 v-C Amslrrdom
To/r/oim 020 2Ö3M 1 ; llsl •)2(JI

MAKELAAR

GRATIS

SNOWWHITE

schoonmaak/glazenwasserij

* Lieve Claudia gefeliciteerd
met je 24ste verjaardag
Tel. 02507-17935
Bob Schmidt
en vergeet een ding niet
Kocham Cie Willem
* Lieve ma-oma Kerkman' * Te koop wegens omVERENIGINGSGEBOUW
Paap Nog vele jaren in goe^ stand h 2 draaifauteuils (Des
NIET GRATIS
GRATIS MICRO'S
De Krocht
de gezondheid Je kinderen Bouvrie), ƒ95, set minitafel
zijn
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden
• alle Micro s groter dan 5 regels
ƒ 15 Tel 18686, na 20 uur
• inzenden uitsluitend via de bon (met telefonisch)
Grote Krocht 41, Zandvoort,
Lijsten op maat
• brieven onder nummer
• aan balie kantoor zijn opgegeven
T h Belg Ard, omgev Spa tel 02507-15705-18812, voor
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
• verloren/gevonden
bij
romantische boerderij, 7 per- BRUILOFTEN - RECEPTIES
• wonmgruil
» weg/aan komen lopen/vliegen
KOFFIETAFELS
• personeel gevraagd/aangeboden
Foto Boomgaard sonen, va ƒ450 p w Vele
• maximaal 5 regels
wandel-kanomogehjkheden
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
o alleen voor particulier gebruik
*
Vermist
zwart katje, roep3
Grote Krocht 26
retpark op korte afstand naam Droppie, omg Zd Bou• commerciële Micro s
c het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen
Tel
023-325193
Tel. 13529
levard Tel 12934
Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
* Mark Rob, Jaap hartelijk T k 2- en 3-zits leren banken, * Verzamelaar zoekt uniforBetaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterli/k tot dinsdag 16.00 uur.
dank voor het maaien van de <leur diep donkerbruin, Ita- men, helmen, medailles, m
laans ontwerp (via v Bakel signes foto's, apparatuur Altuin Opa
Brieven
onder
nummer
ƒ
5.30
extra
(u
dient
er
rekening
mee
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
binnenhuis int HST) Vraag-les periode 1940-1945 Discr
1
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v.d
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat na ieder
* Reklameborden Zelfkle pnjs/1750 Tel 18067
verz Tel 17469
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
vende teksten en logo s, ook
wcorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. voor auto- of wmkelreklame *Tk 2 z g a n 27 MC high
Voor trouwfoto's
tec portofoons, 40 kan , incl
Studio Nicola, Spaarne 40,
k 0 0 P b r u i d s l a P 0 n
m a a t
T e
op bare batt en adapter Tel
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met tel 023-315106
Foto
Boomgaard
18363
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor.
e n
m 0 d e r n e
s a l 0 n t a f e l
3 8
Schoonmaakbedrijf
Centrale
Orderafdeling
Weekmedia,
Grote Krocht 26
* T k 30 nieuwe gasbetonT e l
0 2 - 3 4 3
r i e t e n
s t 0 e l
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
De Witte Tornado blokken, 50x25x7, ƒ30 Tel
Tel. 13529
voor uw gebouwen
17413
Of afgeven bij
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
en kantoren
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
*
Tk
rollerskates,
mt
32,
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Werkende j.man
Gasthuisplein 12. 2041 JM Zandvoort
Tel 02507-18546
ontvangt van ons een acceptgirokaart
i z g s t , ƒ 25 Tel 17382
zoekt
woonruimte
* Spaarkas commissie beWij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen
Reflectanten op advertendanktn Het was leuk en gezelm Zandvoort
:ies onder nummer gelieven
lig m De Efteling
Huur tot ƒ 500
ervoor te zorgen dat het numOok onderhuur mogelijk
Te huur aangeboden
mer m de Imker-bovenhoek
Tel reacties op kant u
KLEINE WINKELRUIMTE
m dagverblijf m centr Zand- op de envelop staat vermeld 020-5622478, privé 854454
voort Tel 19346, na 19 uur en dat de brief geadresseerd • Rubrieksadvertentie7 Zie
wordt aan Centrale v OrderTe huur gevraagd tegen rede- afd Weekmedia, Postbus voor adres en/of telefoonnr
lyke prijs VRIJE ETAGE of 122, 1000 AC Amsterdam Dit de colofon in deze krant
1 regel ƒ 3,43
ZOMERHUIS voor jong stel voorkomt vertraging m de be- T k vloerbedekking, nw, 70 m
2 regels ƒ 3,43
Tel 15923, na 18 uur
landelmg
Novilm Nova, 2 m br, kl grijs/
3 regels ƒ 3,43
* Te koop 2 persoons katoe- ZEER ERVAREN SCHILDER wit Pr ƒ4000 Tel 19596
4 regels ƒ 4,58
nen kampeertent 2 maal geheeft nog tijd over
* Tka herenfiets, merk
bruikt ƒ50 Tel 16403
Tel voor info 02507-14177
BS A Tel 02507-18079
5 regels ƒ 5,72

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Zandvoorts Nieuwsblad

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

GEZELLIGE
MAN OF VROUW

Telefonisch
aanmelden na 19.00
uur 19292.
Schoonmaakbedrijf

voor achter de bar, ervaring
vereist

Ellen Cats

Wij willen ie graag meer informatie geven of
uitnodigen voor een gesprek

6
7
8
9
10

Voor enkele avonden per
week

HEIERMAN

ICRO

r

Gevraagd voor een gezellig
café in Zandvoort

VAKANTIEHULPEN
LET OP!!!

* Gevraagd huishoudelijke * Te koop kabinet-kast Tel
hulp, 3 uur per week Tel 02507-17463
13519
* Te koop kleuren-t v , 56
cm, 8 kanalen, spelend te
zien, ƒ 150 Tel 15416
* Groot feestm Oma Kerk* Te koop Philips kleuren man is 85 jaar geworden
gediplomeerd
tv, grootbeeld, spelend te * Manneke1 Is het bevallen
hondentrimster
zien Prijs ƒ 100 Tel 17639 een eigen krantje'?
* Te koop Pioneer receiver, * Hans, jullie droom is bijFriedhoffplein 10
2x30 w, m uitstekende staat, na gerealiseerd, maar dan
2042 BN Zandvoort
div aansl Prijs ƒ 100 Tel begint voor jou de nachtTel. 02507-12773 17639
„merne"
* Te koop slaapk tafeltje * Help de Polen Stuur eens
J.vanCampen&Zn ƒ15, wringer ƒ20, olielamp een 7voedselpakkefi Geen1
(elek) ƒ 40, serveerwagen,! adres Dat hebben wij voor u
sleutelservice
wit/mess., ƒ50, div ds kle- Inl tel 02907-5235
dmg, mt38 Tel 02507-19968
Nu ook autosleutels
* Hoerai Claudia wordt zaop code
* Te koop tafelmodel koel- terdag 21 jaar Opa en oma
kast,
klem
vriesvak,
ƒ
50
Tel
Koper
Corn Slegersstraat 2
16548
bij het postkantoor
*• Huish hulp gevr, 3 uur
Tel 02507-15449
* Te koop tekentafel met pw Tel 02507-18643
loopwagen,
i
z
g
st
Tel
* Januari, juli of november
het is altijd gezellig bij de 02507-19880
Verg Vrouwen van Nu' Word * Te koop trouwjapon, mt
voor al uw
ook lid of vraag eens om ge- 44-46, 1x gedragen op Ibiza
schoenreparaties
gevens bij tel nr 14462
Tel 17463
Kamer te huur v a 1 juli
Corn Slegersstraat 2
* T k a wasmachine, prijs
De Witte Zwaan
bij het postkantoor
ƒ 100 Van MussenbroeckTel 02507-12164
Tel 02507-15449
straat 10, Zandvoort
Let op' Verleden week ging
het maar net goed Maandag
doet Suzanne Koper weer
een poging Groen licht
en gaan1

In september start in het verpleeghuis
Dr Sarphaühuis een opleiding daarvoor.
Als je tussen de 17 en 21 [aar bent en een diploma MAVO/LBO hebt, dan kan ]e .
tot deze opleiding worden toegelaten.
Het is een opleiding die bestaat uit
werken en leren voor een wettelijk erkend
diploma en tijdens de
opleiding verdien je al een goed salaris.

NVM

verzorgt HET HELE JAAR
door * lunchpakketten
* borrelhapjes
* salades enz
Belt u voor informatie of haa
vrijblijvend de folder in onze
winkel Tel 02507-18789

Gepens marineman zoekt
GEM KAMER voor 1 aug a s
Br o nr 798-76512 bur v d
blad

Wil jij straks
zieken verzorg(st) er
worden?

Vrijdag 23 juni 1989

Broodje Burger

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
Uw film op video, / 1,75
per minuut met gratis
achtergrondmuziek

Verpleeghuis van de gemeente P\r.;slerdam

cn

V A ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534
* Beloning rode rugzak me
sleutels en autopapieren ge
stolen uit Fiat Panda op Bou
Barnaart, 136 1989 Alle info
matie tel 19213
* Beloning Wil vinder va
mijn portefeuille zich bij m
melden? Van Santen, Wilhe
minaweg 6, Tel 12099
* Bouwt u graag modellen
Kom eens kijken bij de BON
Schuite Bouwclub
ieder
dinsdagavond vanaf 7 uui
Tel 14632

Foto Boomgaard

Woninggids van Zandvoort
makelaars o.g.

* 85 jaar'' Oma Kerkman
Paap begint weer opnieuw
XX

regels ƒ 6,87
regels ƒ 8,01
regels ƒ 9,16
regels ƒ 10,30
regels ƒ11,45

Inl. Café Karin
Haltestraat 32
Tel. 19812
Nassauplein 10:
Bovenwoning met balkon aan voor- en achterzijde, 100 m van het strand.
Ind. entree, hal, bergkam., woonkam., 3 slaapkam., douche, keuken, ruim
balkon op zuiden, C.V.gas.
Vraagprijs ƒ 137.500,- k.k.

Patrijzenstraat 22:
Goed onderhouden drie (v/h 4) kamerapp. op 2e et. vrij uitz. over duinen.
Ind. entree, hal, toilet, roy. L-vormige wopnkarn., moderne keuken met
inbouwapp., 2 slaapkam., badkam. met ligbad.
Vraagprijs
ƒ 145.000,-k.k.
Garage
ƒ 14.000,- k.k.

Brederodestraat 14:

Tussenwon. met voor- en achtertuin, opp. 176 m2.
Ind. Beg. grond: entree, hal, toilet, woonkam. met erker en open haard,
keuken, kelderkast, douche. C.V. gas. 1e etage: 3 slaapkam., w.v. 2 met
wastafel, toilet, balkon. 2e etage: ruime zolderkamer met wastafel.
Vraagprijs ƒ 245.000,- k.k.

Celsiusstraat 185:
In uitst. staat van onderh. verkerend halfvr. woonh. met garage.
Ind. entree, ruime hal, toilet, trapkast, woonk. met parketvloer en open
haard, roy. eetkeuken met inbouwapp. 1 et.: 3 slaapk., studeerkarr,.,
badkam., met ligbad, douche en 2e toilet. 2e et.: slaapkam., zolderberging
C.V. gas.
Vraagprijs ƒ 320.000,-k.k.

Wilt u uw woning verkopen?
Wilt u een woning kopen?

Laat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig
adviseren door:

MAKELAAR QG.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën.
' ' Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -12944* / Fax 02507,, 18644 '
Openingstijden: dagelijks 09.00 -18.00 uur
vrijdagavond 19.00 - 21.00 uur / zaterdag 10.00 -14.00 uur

DIE FOTO, DIE U VANAVOND MAAKT, MOET
MORGENVROEG OP AL ONZE 15 KANTOREN
IN HET LAND LIGGEN. KAN DAT?

Alle prijzen incl 6°o BTW

Zonder vermelding vraagprijs (beneden ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren

\
•

Naam

PERSCOMBINATIE TRANSPORT

Adres

Regelt ? welen snel.

Postcode

Plaats

Telefoon

S v p m rubriek

|

EEN DAGJE UIT IN DE BUURT?
NU OVERAL TE KOOP VOOR ƒ l,-

ieuwsblad

zomer
Los nummer ƒ 1.25

Donderdag 29 juni 1989

eek

49e jaargang nummer 26

Oplage: 4 650

Editie 22

Politiecellen vol

Meerderheid gemeenteraad verwerpt sloopplan

Veel onrust
na festival

Rug-aan-rug wonin
blijven toch

ZANDVOORT - De politiecellen raakten afgelopen vrijdagnacht overvol. Het Midzomernacht-festival verliep
ordelijk, maar daarna was
het tamelijk onrustig in het
dorp. Na het stopzetten van
de muziek waren bij de politie veel klachten van buurtbewoners binnen gekomen.
Met mensenmassa's uitpuilende straten, waar tijdens de optredens nauwelijks een doorkomen
aan was. Dat werd het overheersende beeld van het Midzomernachtfestival 1989. De horeca deed
goede zaken. Als publiekstrekker
was het festival bijzonder geslaagd, terwijl de sfeer tot het einde toe uitstekend bleef. Om middernacht gingen de stoppen eruit
en konden de organisatoren beginnen de puinhopen te ruimen.
Vanaf dat moment kwamen op het
politiebureau aan de Hogeweg regelmatig meldingen binnen van
vandalisme en vechtpartijtjes. Zo
werd even na middernacht op het
Kerkplein een negentienjarige
Haarlemmer door de ruit van een
snacbar geduwd. Een andere
Haarlemmer, betrokken bij deze
vechtpatij, kon even later worden
aangehouden. Nadat hij beloofd
had de schade te vergoeden, werd
hij heengezonden.

Autobanden
Omwonenden van het Dorpsplein klaagden over geluidsoverlast vanuit een horeca-onderneming, maar ook in de rest van het
dorp bleef het onrustig. In de omgeving van de Koningstraat wer-

ZANDVOORT - De vierentwintig woningen aan Koningstraat
en Prinsesseweg blijven staan. Een kleine meerderheid in de
gemeenteraad stemde dinsdagavond tegen de voorgenomen
sloop. Het beleid van het college zal zich nu richten op renovatie
van de woningen.
Met negen tegen acht stemmen
werd het voorstel van het college om
de woningen te slopen, dinsdagavond weggestemd. PvdA, D66 en
CDA haalden het voorstel onderuit,
in het voordeel van woningverbetering. De belangrijkste reden was, dat
het haalbaarheidsonderzoek van de
firma Akropolis had uitgewezen dat
de woningen met een flinke opknapbeurt nog veertig jaar mee kunnen.
Daarnaast telde voor het CDA ook
zwaar mee, dat de huren veel lager
zouden blijven dan bij nieuwbouw.
Dat kan uiteindelijk enkele honderden guldens schelen. Deze argumenten hadden de CDA-fractie, aanvankelijk nog verdeeld over dit onderwerp, op één lijn gebracht D66 wees
daarnaast op de karakteristieke
vorm van de woningen: 'Een waardevol stukje dorpsgezicht dat niet
verpest mag worden door karakterloze nieuwbouw', aldus Sandbergen.

• Het Midzomernachtfestival trok bijzonder veel publiek.

Verwondering
Foto Bram Stijnen

den autobanden doorgeprikt, op de op uit om zijn collega's op straat
Prinsesseweg moesten de antennes terzijde te staan, geen overbodige
het ontgelden.
luxe. Na verloop van tijd bleek hij
'beet' te hebben. Even na drie uur
In totaal twaalf agenten waren er betrapte hij in de Oosterstraat twee
ingezet. Plaatsvervangend korps- mannen op heterdaad bij het stelen
chef Rein Bruntink had voor deze van een imperial vanaf het dak van
gelegenheid plaatsgenomen achter een personenauto. Een 24-jarige
de meldtafel, een plek die hij niet Zandvoorter werd ingerekend en
voor vier uur in de nacht zou verla- zonder pardon afgeleverd op het buten. Wachtcommandant Hans Ko- reau, waar hij in de cel terechtnijn trok er met de recherchewagen kwam. Een 23-jarige Amsterdam-

mer die in eerste instantie aan
aanhouding wist te ontkomen, gaf
zich zelf later in de nacht zelf aan.
Door de vele arrestaties in de
loop van de nacht raakten rond
die tijd de cellen op het politiebureau overvol. Voor het herbergen
van volgende arrestanten moest
dan ook worden uitgeweken naar
het bureau van de collega's uit
Bloemendaal. Zie ook één van de
binnenpagma's.

flats Residence Monopole. AfgeloZANDVOORT - De passerelpen week werd er nog keihard gele, de doorsteek voor voetganwerkt om deze doorgang naar het
gers tussen Stationsplein en
strand nog op tijd af te krijgen, dinsBurg. Engelbertstraat, wordt
dag stonden er aleen nog maar een
vrijdag 30 juni geopend. Wétpaar lage muurtjes.
houder F.E. van Caspel en de
Net als tot vorig jaar kunnen degeheer E.W.J. Koper verrichten om 16.10 uur door de heer E.W.J. denksteen. De bijeenkomst wordt nen die met de trein arriveren nu
een officiële handeling.
Koper onthuld. De feestelijke gele- na afloop voortgezet in het Palace weer rechtstreeks op het strand aan

Koper Passerelle wordt
vrijdag officieel geopend

De passage krijgt de naam Koper-Passerelle, een afspraak die destijds
is gemaakt bij de onderhandelingen
over de grond.
Het naambordje wordt 's middags

genheid begint al om 15.45 uur.

Hotel.

"Zo langzamerhand hebben wij
het idee dat bij wethouder en dienst
Publieke Werken het plan bestaat
om het gemeentelijk woningbezit
volledig te slopen", luidde een opmerking van PvdA-fractievoorzitter
Bloeme Ook zijn partij bleef staan
achter het al lange tijd ingenomen
standpunt dat de woningen behouden moeten blijven. Bloeme verwonderde zich over de argumenten van
PW om voor sloop te kiezen, omdat

deze reeds in mei 1988 bekend waren. 'Waarom moest er dan nog een
haalbaarheidsonderzoek verricht
worden', zo vroeg hij zich af Naast
de argumenten van CDA en D66 was
de conclusie in het PW-rapport dat
de woningen gehandhaaft kunnen
worden, voor zijn fractie de meest
relevante.
Gemeente Belangen Zandvoort en
VVD stemden voor nieuwbouw Volgens Landman, GBZ, zijn lang met
alle woningen opgeknapt en evenmin alle huidige bewoners tegen
sloop. Bij renovatie-maatregelen
aan de buitenkant zou het karakteristieke aan de woningen volgens
hem toch verdwijnen en de indeling
zou verouderen, waardoor de huizen
niet meer geschikt zouden zijn voor
nieuwe generaties
Ook de VVD koos voor nieuwbouw al was het geen gemakkelijke
beslissing, aldus raadslid De Jong
Volgens haar partij blijven er voor
renovatie vrijstellingen van de
bouwverordening noodzakelijk en is
het uitgesloten dat de woningen
daarna aan de moderne wooneisen
voldoen.
Wethouder Van Caspel hield een
lang pleidooi voor nieuwbouw Hij

Het Elysee Beach Hotel Zandvoort is zo snel mogelijk en daardoor geruisloos geopend, zodra de
twee vleugels klaar waren. De bouw
was namelijk iets uitgelopen. Een
officiële opening volgt op 9 septem-

Vrouw in geestelijke
nood zoekt hulp
ZANDVOORT - Een 42-jarige
vrouw uit Bussum zorgde zaterdag
om half elf voor opschudding in het
politiebureau. De vrouw had zich
per taxi hier naartoe" laten vervoeren. Ze was afkomstig van de Alexander Stichting te Bussum en vroeg
om hulp. Na contact met diverse instanties werd uiteindelijk door medewerkers van het RIAG in Haarlem
meedegedeeld dat zij niets konden
doen. Zij suggereerden de vrouwmaar weer terug te sturen. De politie
heeft de vrouw verwezen naar het
CIC (crisiscentrum). Daar richtte zij
vernielingen aan, zo bleek later. Het
lukte de Haarlemse politie later de
vrouw ergens onder te brengen. De
politie vraagt zich af waarom instanties als het RIAG en het CIC geen
hulp konden verlenen.

Waterstanden
Datum

HW

29 jun
30 jun
1 jul
2 jul
3 jul
4 jul

00.05
01.16
02.16
03.08
03.55
04.45

5 jul
6 jul

LW

07.44
08.55
10.25
11.24
12.14
00.14
05.29 01.16
06.11 01.55
06.55 02.40

HW

j
LW

12.45 20.24
13.5521.35
14.49 22.44
15.4623.35
16.36
-.-17.19 13.00
18.0113.39
18.46 14.24
19.21 15.05

7 jul
Maanstanden:
Maandag 3 juli NM 06.59 uur
Springtij 5 juli 05.29 u. NAP+105cm

Formule
De formule van het hotel is iets
gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke opzet. Niet alle appartementen worden verkocht, dat aantal blijft beperkt tot 128. De verkoop
daarvan is nodig om de Stichtingskosten op te vangen. Middels een
managementcontract worden de eigendommen bijna het gehele jaar
verhuurd, evenals de overige 102 niet verkochte - appartementen en
kamers.
De komst van Kuyt, voorheen algemeen directeur van Grand Hotel
Huis ter Duin in Noordwijk, ging
niet ongemerkt. "Ik heb ongeveer
75% in het hotel naar mijn eigen
smaak laten veranderen", verklaart
hij. Een zalen-accommodatie voor
toneeluitvoeringen en andere culturele evenementen bleek bouw- en
ruimtetechnisch gezien niet haalbaar, waardoor dat idee verviel. De
ruimte wordt nu ingericht als 'wintertuin', bevattende een specialiteitenrestaurant, een 'brasserie' én een
'Café Royal', dat ook via een aparte
ingang aan de boulevardzijde te betreden is.

Evenementen
Het hotel bevat acht vergaderruimtes voor groepen van 20 tot 350
personen. "Wij zijn het hele jaar
open", verklaart Kuyt, "dus ook tijdens de winter. Met name in die pe-

ZANDVOORT - De oudste
inwoonster van het dorp, mevrouw M. de Zwart-Werker,
wordt maandag 3 juli 105. Ze
viert het 'net zoals de vorige
jaren': 's morgens koffie met
gebak met de bewoners en 's
middags feest met de familie.

Mevrouw M. de Zwart-Werker,
oudste inwoonster van het dorp
en van Huis in het Kostverloren
wordt maandag 3 juli 105 jaar oud.
Zij woont al geruime tijd in Zandvoort, maar werd geboren in Amsterdam. Daar werd ze, na haar
schoolopleiding, verkoopster bij
Gerzon in de Kalverstraat. Toen
nog waren de werktijden van 's
morgens half negen, tot 's avonds
kwart voor tien. Voor die tijd heel
gewoon.
De oudste inwoonster trouwde
op vrij jonge leeftijd en woonde
met haar echtgenoot m een groot
huis aan de Binnenkant, de achterkant van de Prins Hendrikkade. Haar man was eigenaar van
Rederij de Zwart. Op een gegeven
moment vond haar man de tijd
rijp om het bedrijf over te doen
aan zijn zoons. Toen verhuisde
het echtpaar naar de Kostverlorenstraat 22 in Zandvoort. „Ik
vond het er nogal klem, want ik
was dat grote huis in Amsterdam
gewend", vertelde mevrouw Zwart
vorig jaar in een interview in deze
krant.
Toen haar man overleed is de

• 't Stekkie organiseert in
verband met buitenlands
bezoek voor de jeugd een
Deense avond.
Pag. 3
• HB Beveiliging is een
van de winnaars van het
ZVM-toernooi.
Pag. 5
• De gemeenteraad gaat
niet zonder meer accoord
met de verplaatsing van
de Pellikaan-hal. Pag. 7

JUPITERSPEELGOED

ZANDVOORT - Woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht kreeg vorige
week woensdag in Zandyoort-noord zesentwintig nieuwe
woningen opgeleverd. Twee
lopen, via de Burg. Engelbertstraat andere complexen, l en 53, zijn
en de J. van Heemskerckstraat. Ten bijna klaar na een uitgebreide
behoeve van hun veiligheid is op de renovatie.

Oudste inwoonster wordt 105

WEEK

(ADVERTENTIE)

SPECTACULAIRE
OPHEFFINGSUITVERKOOP
i.v.m. verhuizing naar

Elysee Beach Hotel gedeeltelijk open
ZANDVOORT - Bijna tegelijkertijd met het Vendoradopark is nu ook het Elysee Beach Hotel Zandvoort, gelegen
tegenover de ingang van het
circuit, geopend. Sinds kort
zijn twee vleugels van het hotel
in gebruik genomen. Managing
director Kuyt hoopt binnen enkele dagen ook de derde te
kunnen openen. Restaurant en
bars zijn naar verwachting volgende week klaar.

Vervolg op pagina 7

Wooneisen'

Nieuwe woningen
EMM opgeleverd

Vanaf dat moment ontvangt Bouwfonds Woningbouw NV de diverse Monopole
eerst genoemde straat nu wel een
De nieuwe woningvoorraad, waarDe bouw van de passerelle hangt geheel nieuwe voetgangers-over- onder zes koopwoningen, bevindt
genodigden. Om 16.00 uur onthult
wethouder F.E. van Caspel een ge- samen met de realisering van de steekplaats aangebracht.
zich op de locatie Fahrenheitstraat/Musschenbroekstraat. De bouw begon op 16 januari en de werkzaamheden verliepen zo voorspoedig, dat
reeds op 4 april het hoogste punt
werd bereikt. Woensdag was het zover dat de woningen opgeleverd kónber. Het hotel, aanvankelijk eenvou- riode mag je niet alleen afhankelijk
den worden, een plechtigheid die
digweg Beach Hotel Zandvoort, is zijn van de tourist, dan heb je de
werd gevierd met het onthullen van
tijdens zijn korte levensduur al bij zaken- en vergadergast nodig".
een gedenksteen. Bestuurslid Peter
twee verschillende ondernemingen
In het hotel komen nog enkele exKramer verrichtte deze handeling.
onder gebracht geweest. De eerste, tra voorzieningen, zoals een fitnessde Henriksen Group, deed het pro- -centrum met sauna en een 'ThalasEen nieuwe feestelijke gelegenject van de hand omdat men teleur- sa' kuuroord of een beautycentrum.
heid doet zich voor op woensdag 19
stellende resultaten bereikte met Verder voorspelt de managing direcjuli. Die dag worden de complexen l
een zelfde hotel in Noordwijk. Het tor dat er diverse activiteiten woren 53 na een langdurige renovatiepehotel zou overgenomen worden den georganiseerd. Het eerste is op 9
riode officieel opgeleverd. Ter geledoor Dorint Hotels uit Duitsland en 10 september, een weekend met
genheid daarvan zullen twee gemaar dat haakte af, toen er een keu- polo-wedstrijden op het strand met
denkstenen worden onthuld, twee
ze gemaakt moest worden tussen deelnemers uit Nederland, Engebewoners hebben zich bereid verhet reeds bestaande Philips-hotel land, Argentinië en Brazilië. Dit
klaard deze handeling te verrichten.
'Cockanje' in Eindhoven en het nog toernooi wordt gehouden ter geleDe eerste steen, op de locatie hoek
genheid van de officiële opening van
in aanbouw zijnde Beach Hotel.
Van Lennepweg/Tollenstraat, wordt
Op dat moment was E.D.A.J. Kuyt het hotel, aldus Kuyt, zelf kennelijk
onthuld door een van de jongere beal bij het project betrokken, Dorint een verwoed polo-speler. Volgens • R.D.A .J. Kuyt, managing director woners.De oudste bewoner van het
Hotels had hem benaderd. Toen het hem kan men later nog meer evene- van het Elysee Beach Hotel Zand- complex onthult de andere steen, bij
Duitse bedrijf afhaakte, vroegen de menten verwachten.
het poortje aan de Van Lennepweg.
voort.
aandeelhouders hem of hij bereid
was het hotel te runnen. Er werd een
aparte onderneming voor in het leven geroepen, Elysee Hotel Management, die inmiddels ook hotels in
Hoorn, Alphen a/d Rijn en Nieuwerkerk a/d IJssel laat bouwen.

gaat ervan uit dat na renovatie niet
wordt voldaan aan de huidige eisen,
en dat het gebrek zich m de loop der
jaren steeds duidelijker zal manifesteren Volgens hem is de locatie uitermate geschikt voor ouderen-huisvesting, daarmee een nieuw argument op tafel leggend, wat hem door
Van As, CDA, niet in dank werd afgenomen. "Dat geeft alleen maar verwarrmg", aldus Van As "U heeft altijd gezegd, dat de huidige bewoners
op deze locatie kunnen terugkeren".

\
]

KERKSTRAAT 29

Speelgoedafdeling
Kortingvan 10 tot 50%
Sportieve hoogstandjes
Zandvoorts, waarschijnlijk, meest beraamde voetballer gaat het hogerop
zoeken. Waar, waarom en wanneer? 't Staat allemaal m de krant van deze
week. Het Zandvoorts Nieuwsblad bevindt zich regelmatig 'langs de lijn' en
pingelt soms zelfs bijna een balletje mee, om het plaatselijke talent op de
voet te kunnen volgen. Wilt u ook op de hoogte blijven van de hoogstandjes
van voetballers, honkballers, zwemmers en andere sportievelmgen uit deze
gemeente, neem dan een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. Gooi
eens een balletje op bij onze abonnees, zij weten er alles van.

Zandvoor
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Giro/bank
Telefoon _

(i v m controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25" O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
• Mevrouw de Zwart wordt maandag maar liefst 105 jaar.
Archicflolo Wcekmedia

Zandvoortse verhuisd naar 'Sterre verhuisd naar het Huis in het
der Zee', waar ze twintig jaar woon- Kostverloren, waar zij nu al jaren
de. Toen dat werd afgebroken is zij woont

Deze bon m open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam
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bellen kan ook: 020-668.1300
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SENSATIONELE UITVERKOOP

FAMILIEBERICHTEN
Henk

in het

Wij zullen je missen
Aangevraagde bouwvergunningen

Ton, Peter en LUC
106B-89 Circmt/Panoramabocht
Scouting The Buffalo's
107B-89 Max Planckstraat 3 en 29
108B-89 Musschenbroekstraat 2
109B-89 Paradijsweg, behorende
bij Hogeweg 34
110B-89 Thorbeckestraat 46

Henk ;e hebt }e s(n;d gestreden,
}c hebt hut moedig gedaan
Mlccn v.i] u eten
u af je hebt doorstaan
Joiw hcjdc en humor
rullen \u; nooit \ergcten
Inten, verdrietig, maar ook dankbaar dat aan
?ijn lijden een einde is gekomen, delen wij u mede
dal \an ons is heengegaan mijn lieve zoon, broer,
fnne oom en zwager

-plaatsen clubgebouw
-oprichten garagebedrijf
-plaatsen schutting
-oprichten garage

TRUIENPARADIJS

-oprichten berging

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08 30 tot 12 30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijke bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend (wettelijke verplichting) ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn

Hendrik Cornelis Donkerlo
op de leeftijd van 41 jaar
Bedankt lieve Henk voor de fijne tijd die \vij met
je gehad hebben Wij zullen jou erg missen
Zandvoort
J C M Halderman-v d Berg
Anneke - Dik
Debby - Wendy
Bussum
Ger - Ineke
Heemstede
Frans - Genie
W:m - Anneke
Haarlem
Ted - Natahe
Saskia
2041 AB Zandvoort, 25 juni 1989
Stationsplein 93
De crematie heeft op donderdag 29 juni in het
crematorium Westerveld te Velsen plaatsgevonden

En dit alles nog voor uw vakantie
Profiteer dus mee!!
Alle zomertruien moeten weg, dus ook:
DAMESTRUIEN winkelwaarde ƒ 100,-

Verleende bouwvergunningen
-plaatsen dakkapel
30B-89 Spoorbuurtstraat 8
-plaatsen balkon
3B-89 Bentveldweg 1
41B-89 Hoek Hogeweg/Brederodestraat -bouwen appartementengebouw met

49,- en 39,
49,- en 39,

In het Paradijs slechts

parkeergarage.

HERENTRUIEN winkelwaarde ƒ89,-

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

In het Paradijs slechts

Kom er snel bij, want er liggen zeer fraaie exemplaren
voor u klaar.

Aangifte Toeristenbelasting 1989
ledere inwoner van Zandvoort, die personen, die niet in het bevolkingsregister
van de gemeente staan ingeschreven laat overnachten m een vakantieonderkomen of een andersoortige ruimte, is verplicht om toenstenbelasting te
betalen
Velen hebben inmiddels bij de gemeente gemeld dat zij ruimte(n) verhuren.
Degenen die daar nog geen aangifte van hebben gedaan kunnen dat nu
alsnog doen Geen aangifte doen is strafbaar en betekent het risico van een
geldboete van maximaal f 1 250,-

MERK T.SHIRT: WAT DENKT U?
5 VOOR ƒ 25,-

De toenstenbelasting wordt in principe geheven door middel van een forfaitaire heffing Dat is een vast bedrag waarbij het werkelijk aantal overnachtmgen niet van invloed is op de hoogte van het tarief Voor het belastingtijdvak
dat loopt van 1 januari tot en met 31 december gelden tarieven variërend van
minimaal f 90,- (3 of minder slaapplaatsen) tot maximaal f 360,- (meer dan 10
slaapplaatsen)

Hoera! Eindelijk volwassen

Nergens anders zo goedkoop

BADJASSEN:

In plaats van de forfaitaire heffing kunt u vragen om berekening van het
werkelijke aantal overnachtingen Het tarief bedraagt f 0,75 per persoon per
overnachting U moet dan wel een nachtregister bijhouden.

Hartelijk gefeliciteerd.
Van Ons.

QQ

Niet te geloven zo goed van kwaliteit en voor slechts
Ü5Jf'
As, zondag 2 juli geopend van 11.00 U.-17.00 uur.

Inwoners van Zandvoort die meer willen weten over de toenstenbelasting, of
die alsnog aangifte willen doen, kunnen contact opnemen met één van de
medewerkers van het bureau Belastingen van de gemeente, Swaluestraat 2,
telefoon 02507-61414 Het raadhuis is van maandag tot en met vrijdag van
09 00 tot 12 00 uur geopend.

Wij zijn geopend: Maandag, Woensdag, Donderdag van 13.00 u. tot 18.00 u.
Vrijdag en Zaterdag: de hele dag.

29 juni 1989

TRUIENPARADIJS

Jaap en Miranda Paap
danken iedereen hartelijk voor de vele bloemen,
kado's en andere attenties, die zij op hun huwelijksdag van u mochten ontvangen.

Ingang van het l IIVIl-IWI Fllini
naast Bakkerij HEILIGERS,

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

ZANDVOORTSELAAN 355,
2116 EN BENTVELD
Tel. 023-241967.

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

UW VERHUIZING,

ADVERTENTIES

Midzomerweekend in de
manege in Zandvoort

DE WIT VERHUIZINGEN

Zat. vanaf 20.00 uur dansen, sfeer
en gezelligheid m 2 zalen met 2
DJ.'s entree ƒ 10,- p.p. Zondag
vanaf 16.00 uur barbecue en dansen
a ƒ17,50 p.p. (geen entree).
Uitsluitend ongeb. mensen vanaf 25
jaar.
Info 02507-16023.

speciaal voor nieuwbouw
Bel voor offerte

14643
TEUBEN
ASSURANTIËN

ENORME KORTING IN HOOGSEIZOEN
IN HET ZONNIGE JOEGOSLAVIË

ienstraat 54rd
ERKENDE AZandvoort
* J- v<d< M-°°Tel.
02507-1 74 00

VERHUIZRS

Hypotheekrente 5,3% l
(5 5 e f f )

ONZE ZORG!

MODE

I
II
II

Tel. 02507-13278

Trogir staat bekend als één van de
mooiste steden aan de Adriatische
Zee. Zo'n 2000 jaar geleden
gesticht door de Illyriers, daarna
sterk beïnvloed door de Grieken
en de Romeinen. U vindt er vandaag nog heel wat fascinerende
bouwwerken uit die tijd: paleizen,
kloosters, een kasteel, kathedraal
en vele kunstwerken.
Er is heel wat te doen en te zien in
dit weelderige subtropische landschap.

Grote Krocht 23
2043 LT Zandvoort
tel. 02507-18412

J

DAG en NACHT bereikbaar

g» Uitvaartverzekering • ••

«Nifp-PöLiô--

Jl||en Natura- .
•uitvaartovereenkomst
5i«S.«-ll:!••>/-• '' '•"'•'""- '••:'•"
Vraag rustig vrijblijvend
/
'lalle
inlichtingen
bij:
*'&V4-J-, V
"
•

m&;;.... . .-

'

SSlWAARTVERZORGER
$&$'•'$ ('*t"
^Secretaris Bosmanstraat 40
||i2p41 XT Zandvoort.
lïfTël. 02507-17244

Logies/ontbijt in Hotel
Orlando II zo'n 6 km
van Dubrovnilc.
Vertrekdata v.a. Eindhoven Airport: 5,12,19,26 |uh, 2,9 augustus.
Vertrekdota vanaf Schiphol:
4,11,18,25 juli, l, 8 augustus.
8 dagen logies/ontbijt p.p. f 679,halfpensionf 759,15 dagen logies/ontbijt p.p. f 979,haKpensionf 1129,Toeilog vertrek v o Schiphol < 20,- p p Toeslag \ pen, komer f 80,- p p per weelt.

^/TOERKOOP Reisburo Zonvaart

40 % KORTING

Vertrek van Eindhoven op 5,12,19,
26 juli en 2,9,16 en 23 augustus

8 dagen

15 dagen

699.- 999.
Toevlag half pension f 50,- p p per v

Alkmaar • Castricum Heemskerk Heerhugowoard Heiloo Uitgeest • Zandvoort

Grote Krocht 20
Tel. 12560

Toerkoop, méér dan 100 betrouwbare reisburo's. Vanzelfsprekend lid van ANVR en Stichting Garantiefonds Reisgelden.

op een gedeelte van onze kollektie

STEENGRILL RESTAURANT

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
: :i
s&^iïA^&* •••'"''
'"
l ^ Daarnaast kunt u bij ons

EXTRA ACCOMMODATIE
IN DUBROVNIK:

Deze bnzonder prettig geprijsde Joegoslavië vakanties kunt u boeken bi|.

Telegraaf Zandvoort
•v

HOTEL MEDENA
Een bi|zonder fraai, modern hotel
van de B-categone met een eigen
strand.
Het hotel ligt ca. 4 km buiten de
oude stad Trogir op een beboste
helling. Alle kamers hebben
douche, toilet, balkon en zeezijde.

TROGIR

II
II
II

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

In samenwerking met Nederlands grootste Joegoilaviëspecialist Phoenix Vakanties
biedt uw Toerkoop Reisburo
enkele supervoordelige vliegreizen naarde Dalmatische
kust.

Haarlem - Tel. 023-31 04 04

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

29,50 ,

Alles zoveel u wilt!'
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
6-:Dagelijks
geopend van
17 00 uur

De gehele
week geopend

vraagt

Bezorgers/sters
Verdiensten ƒ 60,- tot ƒ 80,- p.w.
voor kleine wijken Vè uur per dag

SPAR
's maandags de
gehele dag open

Aanmelden tussen 9.00-12.00 uur

Tel. 023-315515
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Veel belangstelling
voor zomerfestival

Kinderkoor
in concert
ZANDVOORT - Het Zandvoorts Kinderkoor heeft een
uitgebreid programma samengesteld voor het zomerconcert
dat morgenavond in de Gereformeerde Kerk wordt gegeven. Het concert begint orn
20.00 uur, de entree (ingang
Emmaweg) bedraagt ƒ5,-/

ZANDVÓORT - Het begon allemaal zo leuk, met dit Midzomernacht-festiyal. De start, hoewel wat aarzelend, was veelbelpvend. Het mooie weer noodde veel mensen uit dorp en regio
voor een gezellige stap-avond. De bands op de verschillende
buitenpodia en de her en der opgestelde eet- en drankstands
hadden over belangstelling niet te klagen.
Bij De Klikspaan in de Haltestraat
verdringen zich rond negen uur al
honderden toeschouwers om een
glimp op te vangen van zanger Rene
Froger, de grote trekpleister van
deze avond. Voor de zoveelste keer
bezingt hij zijn 'Eigen Huis', dat
blijkbaar nog immer een plek onder
de zon inneemt.
Een poging, rond half tien als de
Amsterdammer is uitgezongen, om
bij de formatie 'Break' ter hoogte
van Café De Slop en La Bastille te
komen, blijkt erg lastig. Door de
enorme mensenmassa is het geen
gemakkelijke opgave. Zeker een half
uur duurt de 'wandeling' naar het
eind van de Haltestraat, waar Jaap
van de Bastille breedgrijnzend de
plastic bekers volschenkt. Door ervaring wijs geworden, blijft het glaswerk vanavond in de kast. Na gebruik wordt dit alternatief op de kadans van de muziek door stampend
voetwerk vermorzeld.
De weg naar Café Koper aan het
Kerkplein voor een confrontatie
met de Big Band uit de Bollenstreek
levert middels een andere route
minder problemen op. Op de Swaluestraat echter een confrontatie

Renovatie
Vervolg van voorpagina

Van Caspel zegde toe dat het college zich bij afwijzing van de sloop,
'zal inzetten om renovatie te bevorderen'. De Kleine Beurt Plus kan
nog wel enige tijd op zich laten
wachten. Omdat er nog geen vaststaand plan voor is, kan de dit jaar
voorhanden zijnde of te verkrijgen
subsidie waarschijnlijk niet gebruikt worden.
Het college bleek zelf verdeeld
over de sloopplannen, de wethouders Aukema en Termes stemden
tegen, Van Caspel als PW-wethouder uiteraard voor. Het feit dat een
verdeeld college dit voorstel naar voren had gebracht, met de grote kans
dat het verworpen zou worden,
maakte bij GBZ woedende reacties
los. "Deze gang van zaken is hoogst
onbehoorlijk", aldus Flieringa. Volgens burgemeester Van der Heijden
was een en ander echter gemeente-rechtelijk correct verlopen. Pienel
Paap, van de bewonerscommissie,
kon het allemaal na afloop nog wat
moeilijk geloven en zal pas gerust
zijn als de toezegging van subsidie
voor de renovatie rond is. "Maar ik
ben natuurlijk blij met deze uitslag".

met op straat urinerende feestgangers. Niet zo vreemd, toiletwagens
zijn er in deze omgeving niet te zien.
Op het Kerkplein aangekomen,
wordt men onthaald op een 'reclamespot' van de bollenjongens, die te
pas en te onpas tussen het muzikaal
geweld door hun LP aan de man
trachten te brengen.

Zoals eerder vermeld neemt dirigent Henk Trommel na dertien jaar
afscheid rnet dit concert Verwacht
kan dan ook wel worden, dat kmderen, dirigent en Willem Poot er alles
aan zullen doen om er een mooi optreden van te maken. Voor de kinde
ren is het altijd een grote opgave om
een avondvullend programma te
brengen Dat maakt het zwaarder
dan optredens van andere kinderkoren, die meestal slechts een deel van
de avond hoeven te vullen.
Het programma vermeld Hollandse, Engels- en Duitstalige liedjes,
nummers uit Mexico en Hongarije
en zo nog veel meer afwisselends.

Hachelijk
Ook hier is er bijna geen doorkomen aan. De uitpuilende terrassen
maken een tocht over de stoep tot
een hachelijke onderneming. Een
verkeersbord biedt uitkomst bij een
poging te voorkomen, om onder de
voet te worden gelopen.
Terug in de Haltestraat bezingt de
zangeres Imca Marina, die de Zandvoortse Imca Faber op het podium
heeft gehaald, in duet met haar
naamgenote hartstochtelijk enkele
E.E.G.-landen. Met het 'Viva Espana' en het 'Bella Italia' lukt het de
zangeres het publiek op haar hand
te krijgen. Waarschijnlijk mede
dankzij de populariteit van de Zandvoortse die in de badplaats bekendheid geniet als toneelspeelster van
'Wim Hildering'.
Het Gasthuisplein ligt voor de
meeste festivalbezoekers blijkbaar
wat te ver buiten de route, gezien het
in verhouding wat kleinere aantal
klanten dat zich bij 'Het Wapen'
heeft verzameld. Terwijl buiten 'De
All Round Band' verwoede pogingen
doet het publiek op het plein te vermaken, zit het café binnen stampvol. Ook hier komen de obers handen te kort de bestelde consumpties
uit te serveren.

Huiswaarts
Na twaalf uur worden de podia
afgebroken en probeert het publiek
een plaatsje te veroveren binnen de
horeca-etablissementen. Voor diegenen die daar niet in slagen, zit er
weinig anders op dan huiswaarts te
keren.
Het politiebureau aan de Hogeweg
draait nu op volle toeren. Het personeel van de Taxi-centrale aan de
Grote Krocht doet zijn uiterste best
de feestgangers zo snel mogelijk
naar huis af te voeren. Als na vier
uur de rust in het dorp is weergekeerd, kunnen de agenten eindelijk
genieten van hun eerste kop koffie
op deze avond. Het begin was leuk,
'maar de naweeën duurden wel wat
lang', aldus één van hen.
B.S.

Man vindt botten
op zijn zolderkamer

• Het optreden getuigde regelmatig van orginaliteit en temperament.

Bewondering en ontroering bij dansoptreden
ZANDVÓORT - Gebouw De
Krocht bleek afgelopen vrijdag- en zaterdagavond te klein
om de belangstellenden voor
de show van Studio 118 te kunnen herbergen. Meer dan vijfhonderd belangstellenden waren er voor de 'open repetities'.
De leerlingen van deze dansschool brachten een programma dat het bekijken alleszins
waard was.

Gemeente Belangen Zandvoort
wenste niet verder te gaan dan het
dorpsvernieuwingsplan voor kennisgeving aan te nemen. "Wij blijven
tegen de opheffing van de sporthal
en de bebouwing van de sportvelden", verduidelijkte GBZ-raadslid
Landman. Volgens PvdA-fractievoorzitter Bloeme zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar om
omtrent de plannen voor de sporthal een goede afweging te maken.
"Wij wensen daarover dan ook nog
geen uitspraak te doen", aldus Bloeme.
Wat betreft de bebouwing van de
Zandvoortmeeuwen sportvelden en

de verplaatsing van de accommodatie naar het binnenterrein van het
oude circuit, dienen de uitgangspunten volgens hem eerst in de commissies besproken te worden. Daarna
zouden pas de onderhandelingen
met Zandvoortmeeuwen kunnen beginnen. "Meer informatie is noodzakelijk". Hij opperde de mogelijkheid
van samenwerking tussen Zandvoortmeeuwen en Zandvoort '75, bijvoorbeeld door de aanleg van 'één
perfect hoofdveld dat door beide
verenigingen wordt gebruikt'.

Kapitaalvernietiging

Sandbergen, D66, gaf toe dat de
locatie van de huidige sporthal zich
goed leent voor woningbouw, onder
andere vanwege de relatief lage
grondprijs en de goede bereikbaarheid. Maar zijn partij wenst alleen
met nieuwbouw accoord te gaan, indien er een hal voor terugkomt die
net zo goed zal functioneren en net
zo laag uitkomt wat betreft de exploitatiekosten. Door ingewijden
wordt de mogelijkheid hiervan,
vooral van het financiële gedeelte,
sterk betwijfeld zo niet uitgesloten.
Wat betreft Zandvoortmeeuwen

Rondje Vijverhut een keer op zee
ZANDVOORT - Het Rondje
Vijverhut moet een jaarlijks terugkerend evenement worden,
dat is de mening van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Op
vrijdag 28 juli aanstaande
houdt zij van 19.00 tot 22.00
uur, voor de reddingspost 'Piet
Oud', tussen strandpaviljoen
23 en 24, als eenmalig alternatief van dit ludiek gebeuren 'Ut
Zandvoorts Roeispectakel'.
De juryleden Henny Hildering en
Theo Hilbers hebben hun medewerking reeds toegezegd en ook de burgemeester is al benaderd om de
prijsuitrijking te verrichten. De uitnodigingen naar de verschillende
verenigingen zijn de deur uit en de
eerste reacties zijn al binnen. Zo
hebben het Zandvoorts Mannenkoor, Folklorevereniging 'De Wurf',
de strandpachters, Toneelvereniging 'Wim Hildering' en maar liefst
drie ploegen van de Zandvoortse politie laten weten graag van de partij
te willen zijn.
Het 'Rondje Vijverhut' geniet bij
de plaatselijke bevolking nog steeds
veel aanzien, wat niet in de laatste
plaats te danken is aan het succes
dat deze ludieke happening in de
afgelopen jaren heeft gehad. Met de
komst van het Vendoradopark leek
dit evenement verleden tijd, vandaar
dat het bestuur van de Zandvoortse
Reddingsbrigade gemeend heeft uit
te moeten wijken naar een andere

lokatie. Het strand was nog de enige
mogelijkheid, zo lieten Mary van
Duijn en Rob Drommel, beide nauw
betrokken bij de organisatie weten.

Vijverhut
Deze conclusie bleek te vroeg getrokken. De Vendorado-directie liet
bij monde van directeur Jim Vermeulen en sport- en recreatiemedewerker Vincent Omen aan deze
krant weten, wel degelijk bereid en
in staat te zijn dit evenement tot in
lengte van dagen te herbergen op de
oude vertrouwde vijver. Deze accomodatie is nog volledig in takt, zo
bleek bij een inspectie over het Vendorado-terrein.
De organisatie voor 'Ut Zandvoorts Roeispectakel' is al nagenoeg
rond. De affiches voor dit strandgebeuren zijn al gedrukt en verspreid
en ook de afspraken met de strandpachters zijn gemaakt. Vandaar dat
ondanks de positieve reactie van
Vendorado toch is besloten dit evenement voor één keer op het strand
te laten plaatsvinden. Er wordt gestreden in de zogenaamde open klasse, en dames-, heren- of gemengde
ploegen kunnen aan dit roeispektakel deelnemen.
De ploegen zijn samengesteld uit
vier roeiers en een stuurman/-vrouw. Er wordt gevaren in de bekende oranje reddingsvlotten. Het
spectakel omvat buiten het roeien
twee hindernissen op het droge en

Doch het versje dat daarmee gepaard ging en waarin Nadine haar
gevoelens zo mooi onder woorden
wist te brengen, rechtvaardigde deze
onderbreking alleszins.
Het rondedansje en de 'warming
up' van de kleuters onder leiding
van dans-pedagoge Connie Lodewijk
deed menig ouderpaar zuchten van
vertedering. De spontane improvisatie van het 'slapend meisje' leverde
deze kleuters dan ook een welverdiend applaus op. Het 'Zwanenmeer' van Tsjaikowski, op de planken gezet door de 6- en 7-jarigen liet
alweer duidelijk zien, dat met oefening en geduld een goed resultaat
kan worden behaald. Het 'Zwanenkroos', zoals Lodewijk deze compositie had genoemd werd door de kinderen alleraardigst uitgevoerd.

Met de 'open repetitie' wil Studio
118 het Zandvoortse publiek laten
kennismaken met vrijwel alle facetten van het amateurdanswereldje.
Vooral de verschillen in leeftijden
komen daarbij duidelijk naar voren.
De vertedering en bewondering van
het publiek was een goede afspiegeling van het peil van de dansprestaties. Het bosje bloemen aangeboden Orginaliteit
door Nadine Hartkamp tijdens de
Vanaf 12 jaar bleek het jonge tapresentatie van de 4- tot Gjarige kin- lent van Studio 118 al wat meer in
deren, bij aanvang van de 'voorstel- zijn mars te hebben. Het 'spitzen'
ling', was eigenlijk niet gepland. was daar een duidelijk voorbeeld
van. Susan Lissenberg en Caroline
Koenekoop in een eigen interpretatie van 'I just can't stop loving you'
van Michael Jackson, waarbij het
boek centraal stond, oogstte door de
orginaliteit veel bewondering. Saskia Bol met haar pas de deux 'Black
Rose' in een compositie van Rogier
van Otterlo toonde ook nu weer duidelijk aan dat dit jonge talent een
drong hij aan op een goede oplos- goede kans maakt op een verdere
carrière in de danswereld.
sing.
Lieske Keur schitterde in de volHet CDA is tegen verplaatsing van gende
compositie op meer dan voorde sporthal, zo liet deze partij rond- treffelijke
wijze. De eerste 'spagaat'
uit weten. Dat zou kapitaalvernieti- werd perfect
uitgevoerd. Het komiging zijn, aldus Marijke Paap. Een sche nummer,
op discosporthal hoort bovendien volgens -muziek, blonk gebracht
uit door de synchaar fractie in een woonwijk thuis. hroon uitgevoerde
bewegingen van
Verhuizing van Zandvoortmeeuwen de hele cast. De omschakeling
kan volgens haar pas plaats vinden, het verleden naar het heden in van
het
indien er overeenstemming is tus- ballet 'If' door de beide danseressen
sen gemeente en de voetbalvereni- Saskia Bol en Edith Leenderts bleek
ging. In een brief die dinsdag nog een goede keuze voor deze avond.
door Zandvoortmeeuwen is ver- Deze pas de deux in een choreograspreid onder college en raadsleden, fie van Connie Lodewijk werd uitstewordt aangegeven dat dit nog niet
kend gebracht.
het geval is.
Volgens de VVD moet er tenminste een gelijkwaardige hal voor terugkomen, indien de Pellikaanhal
wordt gesloopt. In verband daarmee
is volgens WD-raadslid Rita de
Jong het huidige financiële 'plaatje'
wel te globaal. Daarnaast wees zij er
in verband met de onrustgevoelens
door Bertus Voets
.
op, dat eventuele sloop en nieuwbouw pas in 1995 zal plaatsvinden,
Jan Roos werd in 1774 te Middeleen jaar waarin er 'een hele andere
burg geboren. Door de revolutionaire woelingen werd voor de familie
gemeenteraad' zitting heeft. Het huiRoos de grond m Middelburg te heet
dige plan kan volgens haar wel als
beleidsuitgangspunt dienen.
onder de voeten en zi] trokken naar
Haarlem, waar het veel rustiger leven was.
Voor de jonge Jan was deze overgang een intrede in een geheel nieuwe wereld. Hi] had van jongs af aan
veel ambitie m tekenen maar de
het af te leggen parkoers gaat
mogelijkheden om deze kunst te
slechts tot aan de eerste bank. De
ontwikkelen waren m Middelburg
gezelligheid heeft natuurlijk weer
erg klein In Haarlem kwam hij in
voorrang boven het resultaat laten
een gemeenschap van kunstenaars
de beide organisatoren weten. Veien schilders: zijn vader introduceerligheid voor alles moet daarbij de
de hem bij de Haarlemse kunstkring
gedachte van de Zandvoortse Reden Jan Roos kreeg volop gelegendingsbrigade geweest zijn. Haar is er
heid zijn talenten te ontwikkelen
alles aan gelegen om de deelnemers
De kunstknng ontdekte spoedig
weer ongeschonden uit de strijd te
dat
Jan Roos grote belangstelling
laten terugkeren.
had voor de zee. Men wees hem erop
dat 'tij deze goed kon uitleven in
Zandvoort. „Een
alleraardigst
Deelname
plaatsje, zo'n paar uur hier vanaf. Je
Door het te verwachte grote aanloopt rechtuit naar het westen en
bod van deelnemers is de inschrijkon je bij een dorp dat in een duinving beperkt, vandaar dat enige
kom ligt De mensen zijn daar zo
haast hiermee geboden is. De kosten
vertrouwd met henzelf dat ze een
bedragen vijftien gulden per ploeg.
eigen kledij dragen, prachtig om te
Vaantjes zijn er dit jaar voor de deelteltenen " Hij was zo enthousiast
nemers niet te verdienen. Als herindat hi] de volgende zondag al eens
nering aan 'Ut Zandvoorts Roeispecging kijken.
takel' ontvangen alle roeiers na afIn een logboek, waarin wat hennloop een foto van hun ploeg, die hen
nenngen van Jan Roos bewaard
wordt aangeboden door Foto Boomzijn gebleven, schrijft hij dat Zandgaard op de Grote Krocht. De winvoort voor hem een bijzondere
naars in de verschillende catagorien
openbaring was. Niet alleen de
kunnen rekenen op een knots van
prachtige gezichten op zee trokken
een beker en een extra verrassing
hem aan, maar vooral de bevolking
wacht diegenen, die als leukste of
inspireerde hem. Hij had die eerste
ludiekst verklede team aan de startkeer dromerig bij het Schuijtengat
verschijnen.
staan kijken en daar had hij enkele
Als uitwijkmogelijkheid, in verZandvoorters ontmoet, die hij
band met de slechte weersomstannieuwsgierig vroeg naar hun ervadigheden heeft men gekozen voor de
nngen met de zee Ook had hij hen
datum 11 augustus. Inschrijven kan
honderd uit gevraagd naar de eigenbij: Paul Roosendaal op de reddingsaardige vorm van hun schepen. Men
post 'Piet Oud' telefoon 12376 of bij
had hem vissersboten laten zien die
Mary van Duijn-Alberda, Tollensop het strand waren getrokken en
straat 25. Zandvoort. telefoon 16283.

Gemeenteraad maakt voorbehoud
bij plannen voor Pellikaanhal
ZANDVÓORT - De politieke
partijen in de Zandvoortse gemeenteraad tonen zich niet
zonder meer voorstander van
de, sloop van de Pellikaan
sporthal. Bij de behandeling
van het dorpsvernieuwingsplan, maakten zij allen een
voorbehoud bij dit onderwerp.
Over de bebouwing van de
Zandvoortmeeuwenterreinen
zijn de meningen nog verdeeld.

Foto Bram Stijnen

Na de pauze werd het publiek verrast met een heerlijk swingend nummer. Zo'n tien meisjes in 'Smooth
criminal' van Michael Jackson doet
het bij het publiek altijd goed. Rosalinda Bruynzeel, Kim van de Meye
en Kelly Smaling lieten als solisten
in deze compositie zien wat oefening
en een goed gevoel voor ritme zoal
vermag. En de uitstraling van de
jonge Rachel Manyputty in dit nummer was meer dan verrassend.

avond. In een wervelende show
toonden de danser en danseressen
het enthousiaste publiek in 'Free at
Last' van Adeva hun kunnen.
Vooral het optreden van de temperamentvolle Danny Clark oogstte
door haar flexibiliteit veel bewondering. Geen wonder dat juist dit nummer door Connie Lodewijk is uitgekozen om op 30 juni aanstaande tijdens het 'open podium' op de Grote
Markt in Haarlem door deze groep
voor het voetlicht te laten brengen.

'hot thing'

De demonstratie van het spelend
leren van de kinderen mondde uit m
een volwaardige uitvoering, met leuke choreografieën en een goede keuze van het repertoire. Terugblikkend op deze beide avonden kan gesteld worden, dat de 'open repetitie'
van Studio 118 uit de C. Slegersstraat een groot succes is geworden,
getuige de spontane reacties van het
publiek na de voorstelling.
B.S.

Verliefd zijn en daarover dromen
is een thema dat het altijd goed doet
in boeken en bij het ballet. 'Hot
Thing' met de danser Karim Raimani en de danseressen Sandra Keesman en Els Stuurman blonk uit in
perfectie.
Hoogtepunt vormde het optreden
van Karim Raimani, Diana Bruynzeel, Saskia Bol en Danny Clark in
de 'party' aan het eind van deze

(ADVERTENTIE)

makelaars o.g.
vragen voor 3 maanden (juli, aug., sept.)
een pittige representatieve

TELEFONISTE/RECEPTIONISTE
die tevens bereid is licht administratief werk
te verrichten.
Leeftijd 18-20 jaar.
Opleiding min. mavo en typediploma.
Tel. reacties tijdens kantooruren van
09.00-17.00 uur tel. 02507-12614.

Cft

NVM,

Roos ontdekt Zandvoort
vluchtig had hij er een schets van
gemaakt.
Het was hem zo goed bevallen, zo
vertelde hij aan leden van de Plaarlemse kunstkring, dat hij -wanneer
hij tijd had- daar weer naar toe
ging want de ondenoerpen voor tekeningen en schilderijen waren er
voor het gnjpen. Hij werd dan ook
een vaste gast in Zandvoort en de
mensen vonden hem niet langer een
wat zonderlinge vreemdeling.
Zijn grote belangstelling ging uit
naar het ontwerpen ran zeegezichten En dan wel zeegezichten met
vissersvaartuigen roant. zo beweerde hi], dat maakte de zee levend
Een enkele keer maakte hij een
schilderijtje van vissers en vissersvrouwen, m grijze, blauwe tinten,
waarin hij probeert het zieleleven
van de Zandvoortse bevolking vast
te leggen, wat hem niet helemaal is
gelukt
Hoewel hij geen onbekwaam
schilder loas, heeft hij zijn grootste
bekendheid gekregen ah modelbouwer. De bomschuit was, zo beweerde hij, het einde van de vissersschepen Hij leerde deze Zandvoortse
schepen zo goed kennen dat hij
thuis als bijzondere liefhebben] verschillende modellen van opgetuigde
Zandvoortse vissersboten maakte
Hij vertelde daarover wanneer hij
in Zandvoort aan het schetsen was
en nodigde de mensen uit om als ze
in Haarlem waren bij hem thuis te
komen kijken Er zijn verschillende
Zandvoorters naar hem toegegaan
Onder hen was de kapelaan van
Overveen, die in die dagen de zorg
had voor de katholieken van liet
dorp Van deze priester is een brief
bewaard gebleven waarin hij
schnj/t over „majestueuze kleine
schepen, geheel gemaakt zoals ik ze
heb kunnen zien aan het strand"
Het is maar een enkele aanhaling
aan een schrijven van een collega
waaruit blijkt dat de verzameling
van modellen van Jan Roos een bij-

zondere bekendheid genoot
Van zijn zeegezichten zijn er nog
verschillende bewaard gebleven L
Van de afbeeldingen van vissers
maar een enkele. Aan zijn werk kan
men geen beeld vannen van de leeisituatie in Zandvoort toen het heel
armoedig was. De zeegezichten hebben niet direct historische waarde
Meer belangstelling zal men in
Zandvoort hebben naar de collectie
modellen Helaas is daar met veel
van over Een bericht uit de opregte
Haarlernsche Courant schrijft dat
na zijn overtijdeii de modellen over
zijn familie zijn verdeeld en omdat
hl] een grote familie had zijn deze
stukken overal terecht gekomen en
verdwenen
Wel had Jan Roos graag gewild,
zoals het toen gebruikelijk was, dat
er een van de modellen van de bomschuit m de hervormde kerk mm
Zandvoort kwam te hangen Een
van mijn vrienden prof V d Poel int
Wagemngen heeft toen ik noq m het
bestuur zat van het Zuulerzeemu
seum m Enkhmzen in opdracht een
boek over kerkhchepen geschreven
Hij vertelde mij bi; de receptie van
mijn 50 jarige priester/eest dat hij
bij zijn opsporingen tras gestoten
op de modellen van Jan Roos en
vroeg mi] of er een e.iemplaar luid
gehangen m de hervormde kerk Ik
zeule van met maar zo meende ik
misschien irel in de kerk daarvoor,
n^ant deze kerk is een 115 jaar gelcden gebouwd en toen was Jan Roos
al overleden Ook deze kenner is er
met uitgekomen en heelt in de kerken nooit een model aangetroffen
met het signatuur van Jan Roos die
volgens schriftelijke gegevens een
van de belangrijkste inodellenbou
wers is geiveest Het !.s, ook in de
kunsthistorie, een witte vlek en
daarom is het goed aan de hand van
de schaarse gegevens hier vast te
leggen hoe de eerste schilder Zandvoort heeft ontdekt en geprobeerd
Zandvoort te vereeuwigen

ZANDVOORT - Bij het opruimen
van zijn zolder vond een 23-jarige
Zandvoorter maandag een partij
menselijke botten. De botten waren
voorzien van haakjes en touwtjes.
Bovendien waren ze genummerd en
voorzien van Latijnse namen. De
man heeft de politie gewaarschuwd.
Zij zal proberen uit te vinden waar
de botten vandaan komen. Daarna
worden ze vernietigd. De Hermandad vermoedt dat de botten gediend
hebben als lesmateriaal

Mottorrijder gewond
na slip en val
ZANDVOORT - Een 24-jarige
Haarlemmer en zijn Hoofddorpse
passagiere raakten maandagmorgen
vroeg gewond na een val met de motor. De bestuurder reed in de Haltestraat, ter hoogte van de Achterweg.
Daar raakte hij in een slip. Zowel de
man, als de vrouw liepen diverse
verwondingen op. Zij zijn ter plaatse
verbonden en later met de taxi overgebracht naar het ziekenhuis Joannes de Deo in Haarlem. De motor
werd zwaar beschadigd. Het ongeluk gebeurde om kwart voor een 's
nachts.

Feestelijke start
zomerf estival
Huis i/d Duinen
ZANDVOORT - Het was bijzonder jammer dat de heer
Brabander directeur van het
Huis in de Duinen, door ziekte
verhinderd was het vorige
week begonnen Zpmerfestival
met een persoonlijk woord te
openen.
Zijn hartelijke groeten, die door deadjunct-directrice mevrouw Van
Breukelen werden overgebracht,
maakten echter veel goed en werden
met een warm applaus beantwoord.
Ondanks het succes van de vorige
vakantie, toen alle activiteiten in één
week werden geconcentreerd, koos
de Evenementencommissie dit jaar
voor een andere opzet. In een herhahng school namelijk het gevaar dat
men vergelijkingen ging maken en
daarom werd besloten de periode 21
juni tot en met 21 juli tot vakantiemaand te bestempelen. In de voorlaatste editie van het Zandvoorts
Nieuwsblad werd melding gemaakt
van de talrijke attracties die de bewoners in die maand te wachten
staan. Het begon met een feestelijke
bijeenkomst in de met slingers versierde grote zaal, waar zuster Van
Breukelen de aanwezigen welkom
heette.

'Band'
Dat waren niet alleen de bewoners
van het bejaardenhuis maar ook die
van de flats en van de .,kleine womngen", waarvan sommigen in verband
niet de nieuwbouw elders in Zandvoort zijn ondergebracht „Ik ben er
van overtuigd dat U allen het Zomerfestival op totaal verschillende mameren zult beleven", aldus mevrouw Van Breukelen, die vervol
gens wees op de band die ontstaat
wanneer je samen verdriet beleeft
,.Dat geldt ook voor plezier en daarom is het festival met alleen bedoeld
als ontspanning, maar ook als mogelijkheid tot contact".

Rcislcidstcr
„Reisleidster" Willy Bi and was?
van mening dat het succes van een
vakantie afhangt van de opstelling
van de vakantieganger Het leek
haar dan ook een goede gedachte om
twee zonnige, positief ingestelde be
woners als mevrouw Van der Voet
en de heer Hoogendijk te vragen de
opening te willen verrichten Dit geschicdde door de onthulling van een
immense notenbalk, waarop de lottcrs van het woord „ZomerfesUval"
als muzieknoten waren aangebracht
Daarna begaf het gezelschap zich
naar buiten waar de uitgereikte ballonnen op een seintje van Willy
Brand gelijktijdig werden opgelaten
Hoewel . .
Sommige bewoners hadden ze te
vroeg laten ontsnappen, anderen
hielden ze te lang vast. „We worden
hier allemaal weer kind", merkte ie
mand op Helemaal gelijk had ze
met want het enige kind, de schaltige zes maanden oude baby Demse.
achterkleindochter van de heer Con
sent, had niet de minste belangstel
hng voor al die kleurige ballonnen
Haar rammelaur vond zo veel mooi
er!
C' l" Kr M
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Kwekerij P. van KLEEFF

Het verschil tussen de
ene betaalrekening en de andere
woidt steeds duidelijker.

Van Slolbergweg 1 Zandvoort - Tel. 17093

Doorlopend Krediet?

Snel en goedkoop bij
de Rabobank
Als u geld wilt lenen vooreen auto, meubels of een
verbouwing, weet u bij de Rabobank snel hoeveel
u kunt lenen en wat dat per maand kost. En de
Rabobank is bovendien een stuk voordeliger dan
veel andere financiers. Dit levert al gauw een
voordeel op van vele honderden guldens per jaar.
Vergelijk de Rabobank-tarieven voor Doorlopend
Krediet met de wettelijke maximum-tarieven. In
de tabel hieronder ziet u in één oogopslag hoeveel
voordeliger u uit bent bij de Rabobank.

ZOMERPLANTEN
Groot assortiment
geraniums hang en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

DE VISA VOORDEELREKENING.

Internationaal betaalfiemak met
de grootste Credit Card van de

Div. Bloembakken -

wereld.

Roodsteen - Plastic en
Grieks Aardewerk
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen
ook biologisch
tegen ongedierte

Gebruik van Eurochcques zonder
extra kosten.

Doorlopende Kredieten van ƒ 2.000,- tot ƒ 50.000,Rabobank
effektieve
krediet
maand- theor.
limiet
termijn looptijd rente/jr*.
70 mnd
12,5%
8.000,- 160,70mnd 12,5%
10.000,- 200,68 mnd
11,8%
25.000,- 500,* tariefivijzigingen voorbehouden

wettelijk maximum
theor.
effektieve uw voorlooptijd rente/jr*. deel ca.
82 mnd
82 mnd
75 mnd

12x 160,-

16,9%
16,9%
14,6%

12x200,-

Hoge rente bij een gemiddeld tegoed van f. 2.000,-" of meer per jaar
over het gehele Isalclo.

7 x 500,-

3%

"bijeen lager gemiddeld saldo ontvangt u
Reen rente.

Wilt u een lening? Maak dan nu een,afspraak.

Rabobank Zandvoort tel.02507-16941

De\ferenigde Spaarbank doet meer.

Rabobank
Meer bank voor je geld

99

~

BOUCHERIE

NU GOEDKOPER DAN OOIT

(Postzegel niet nodig

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

S NO W WHITE
schoonmaak/glazenwasserij

Te koop:
4-ZITS BANK, goudbruin
ƒ 300 -t- 3-ZITS BANK, goud
bruin, ƒ 275. Tel. 02507-14032
* Te koop 2 z.g. t.v.-stoelen
bruin skai, van ƒ 300 voor ƒ 25
per stuk. Tel. 02507-17405.
* Te koop 3+2-zits leren
bankstel, kleur écru. Prijs
ƒ250. Tel. 15312.
* Te koop 4 eikehouten huis
kamerstoelen, bewerkt hout
beige gestoffeerd, ƒ 200. Tel
02507-16964.
* Te koop bed met ombouw
(kastjes), incl. z.g.a.n. matras
ƒ75; seniorbed, niet verstel
baar, ƒ 125. Tel. 02507-18816
Te koop een z.g.a.n.
DIEPVRIESKIST, 550 l.
Tel. 02507-15270.
* Te koop massief teakhou
ten bureau met 6 laden, afm.
h. 75, br. 160, d. 70. Pr. ƒ 295
Tel. 02507-13730.
* Te koop olielamp, elektr.
ƒ30; laag tafeltje ƒ 15; div
dam.kleding, mt 38; wnnge
ƒ 25; serveerwagen, wit/mes.
ƒ50. Tel. 02507-19968.

Te zenden aan: Verenigde Spaarbank NV
Antwoordnr. 35
2000 VC Haarlem (t.a.v. Kantoor Zandvoort)

Aanbieding geldig t/m zaterdag

PVC Lamellen en aluminium jalouzieën
Tevens zonneschermen en markiezen

Woninginrichting

uitknippen

Ja, zend mij z.s.m. meer vrijblijvende informatie over de visa Voordeel Rekening
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel.nr

DE SUNSHOP
Tel. 02507-14443

Juist nu de meeste grote banken
hun dienstverlening aan particuliere cliënten beginnen te versoberen, doet de Verenigde Spaarbank het omgekeerde.
Met de Visa Voordeelrokening introduceren wij een
compleet, zeer voordelig betaalsysteem. Een uitgekiende combinatie die bestaat uit een Privérekeriing met Privéreserve, Eurocheques én de Visa Card.
De abonnementskosten
bedragen f. 50,- per jaar. Maar,
die kunt u snel terug verdienen.
Wie een beetje intensief gebruik
maakt van z'n Eurocheques is alleen daarvoorbij de meeste grote
banken al duurder uit. En een
enkele Visa Card {5,6 miljoen acceptatiepunten, waarvan circa
15.000 in Nederland] kost normaal f. 80,- per jaar. Als u bovendien een gemiddeld tegoed van
f. 2.000,- of meer per jaar aanhoudt, krijgt u 3% rente ofwel
minimaal f. 60,-.
De Visa Voordeel-rekening van de Verenigde Spaarbank
biedt u duidelijk
meer dan een —
doorsnee betaalrekening. Stap voor
meer informatie
even binnen bij
het kantoor bij u in verenigde
de buurt
spaarbank

Tel. 02507-17935

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

•

ra
NVM

MAKELAAR

SPAR
heeft alles voor uw

BARBECUE

Bob Schmidt

Tuincentrum biedt zich aan
aanleg, bestrating en alle
hekwerk. Tevens onderhoud.
Vrijblijvend ' prijsopgave. Levering alle materialen. Tel.
023-390815/371443 na 18 uur.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Woningruil

Diversen

ERV. BLOKFLUITLERARES
start met een nieuwe groep
leerlingen. Wie heeft zin
om samen met anderen
--'•'muziek t$"maken? •"•; ~".
Voor meer info:'tel. 1762$'"."
is

tlijstetTJop maat)3fns
bijFoto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

* Ook in de zomermaanden
Aangeb. Den Haag, 3-kam.Foto Boomgaard
COUPEUSE/
is er genoeg te doen bij de
flat m. gar., eigen verw. etc.
Grote Krocht 26.
MODEONTWERPSTER
Hobbemastraat, midden in
N.V.v.H. zoals fietsen, wandeTelefoon; 13529.
heeft tijd om de leukste mo- len, excursies en reizen. Bel
Dakloze HTS-student vlieg- stad, vlakbij markt, bov. div.
Uw film op video, ƒ 1,75
dellen naar maat en eigen voor informatie: 19583.
tuigbouwkunde zoekt kamer. winkels op 2e et., hr ƒ387
per minuut met gratis
ontwerp voor u te maken, ook
Bel: 08345-2236, Frank Stru- p.m. Gevr. in Zandvoort pasachtergrondmuziek.
yeranderwerk. Voor alle leef- * Ook in juni is er een ypl en
Kleding
ker.
sende woonruimte i.v.m.
gezellig programma bij de
tijdsgroepen en maten.
werkz.heden. 070-807263.
Gepens. marineman zoekt
Foto Boomgaard
Verg. Vrouwen van Nu. Word
Tel. 02507-17370.
* Te koop twee katoenen * Verkoop 2e-hands kleding GEMEUBILEERDE KAMER
ook voor
ook lid of vraag een maandWoningruil: HARDERWIJK* Help de Polen. Stuur eens
vóór 1 augustus a.s.
bij
het
Rode
Kruis
aan
de
KaEsprit
jacks,
als
nieuw,
blauw
portretfoto's,
blad aan. Tel. 14462.
ZANDVOORT. Aangeb. eenSUCCESVOLLE KLEINE
een
voedselpakket!
Geen
en zwart, medium, ƒ50 per naalweg. Van 10-15 uur in- Br. o. nr. 763-76520 bur. blad. gezinswoning m. tuin. Gevr.
pasfoto's,
Schoonmaakbedrijf
adres?
Dat
hebben
wij
voor
u!
breng
kleding.
Ook
op
dit
stuk. Tel. na 18 uur: 02507receptiefoto's,
kleinere woning of flat.
Te huur gevraagd:
ADVERTENTIES VOOR DE
Inl.: tel. 02907-5235.
De Witte Tornado
adres op 1e zat. v.d. maand.
17545.
groepsfoto's aan huis.
Tel. 03410-25998.
WOONRUIMTE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
voor uw gebouwen
Grote Krocht 26.
voor 3 pers., van 1 sept. t/m Woningruil: Aangeb. Den
J. van Campen & Zn
en kantoren
Tel. 13529.
31 dec., max. huur ƒ 1000 Haag, midden in centr. bij
Studieboeken en -platen/banden
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worvoor al uw
Tel. 02507-18546.
p.m. incl. Tel. 05157-6571.
c.s., min. e.d. won., 1e galerij, * Attentie morgen 30-6 conden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootVERENIGINGSGEBOUW
Voor 1 jaar gevraagd GEST. m. parkeerpl., 3-kam.flat m. cert kinderkoor in Ger. kerk, schoenreparaties
ten.
* Te koop boeken 3e klas * Te koop boeken Gerten- WOONR. voor keurig jong badk. en eig. c.v., ben. sla- Julianaweg. Aanv. 20 uur.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
De Krocht
Gertenbach
Mavo.
Tel.
bach MAVO klas 4: natuur- stel, stud., 2 k. of etage, pen, b.v. living, hr ƒ 637 p.m. Toegang ƒ 5, m.m.v. PommeCorn. Slegersstraat 2
Micro's op de pagina „MICRO'S".
02507-17626.
Grote Krocht 41, Zandvoort,
kunde, scheikunde, biologie, ±/600 incl. Ref. aanw. Gevr. passende woonr. in tje Horlepiep. Komt allen.
bij het postkantoor.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
tel. 02507-15705-18812, voor
Tel.
02507Tel. 02507-15449.
Zandvoort i.v.m. werkzaamh.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,36 per millimeter.
* T.k.a. boeken MTS 3e klas Nederlands.
Aanb.: tel. 02507-12510.
Autoverzekering
Tel. 070-807263.
Sluitingstijd: dinsdag 16.00 uur.
elektronica. Tel. 02507-14786. 14786.
BRUILOFTEN - RECEPTIES
ZOMERHUIS/WOONRUIMTE
J. van Campen & Zn
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977KOFFIETAFELS
voor 2 persone.n gezocht voor • Reflectanten op advertenblijft toch goedkoper!
28411 of afgeven/zenden aan:
sleutelservice
5
maanden
vanaf-september.
Dieren en dierenbenodigdheden
Voor trouwfoto's
Bel nu: 02507-14534.
ties onder nummer gelieven
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2,
Tel. 072-332366.
Nu ook autosleutels
ervoor te zorgen dat het num2042 JM Zandvoort.
Foto Boomgaard
Broodje
Burger
op code.
mer in de linker-bovenhoek
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
DENNIS PAPEGAAIEN
verzorgt HET HELE JAAR
op
de
envelop
staat
vermeld
1421 AA Uithoorn.
Vakantie
Corn. Slegersstraat 2
een begrip in Nederland. Bel
Grote Krocht 26
en dat de brief geadresseerd door * lunchpakketten
« Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
bij het postkantoor.
buitenland
voor gratis infoboek: 020*
borrelhapjes
wordt
aan:
Centrale
OrderKunst en antiek
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
gediplomeerd
Tel. 02507-15449.
Tel. 13529
665.7658. Inruil en fin. mog.
*• salades enz.
afd. Weekmedia, Postbus
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
hondentrimster
*
Jeroen
Vrees
gaat
naar
de
Belt
u
voor
informatie
of
haal
ZEER
ERVAREN
SCHILDER
122,1000
AC
Amsterdam.
Dit
Vener, Aalsmeerder Courant. Buitenveldertse Courant,
T.h.
luxe
toercar.
met
alle
* Gezocht door dierenvriend
heeft nog tijd over.
VEILINGGEBOUW
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaaspercomf., in Wallendorf, Luxem- voorkomt vertraging in de be- vrijblijvend de folder in onze k.cross fietsen in Denemarzeer zoet rood katertje. Tel.
Friedhoffplein 10
ken. Succes Oma.
winkel. Tel. 02507-18789.
Tel. voor info: 02507-14177.
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, NieuwsAMSTELVEEN
b. H.pr. ƒ200 p.w. 020-841952 handeling.
02507-17405.
2042 BN Zandvoort
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe De VEILING van JULI is UIT
*
Katjes
gratis
af
te
halen.
Tel. 02507-12773
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
GESTELD naar 28 augustus
5 REGELS
H MM GRATIS
Rijwielen,
Tel. 02507-13582.
ƒ6,01 per millimeter.
wegens vakantie. INBRENG
motoren,
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
van goederen vanaf 1 augus
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- tus.
Frans Halslaan 33
bromfietsen
Te koop aangeboden diversen
combinaiies in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto- A'veen. Tel. 020-473004.
ren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
* Te koop Bella popje in * Te koop nieuwe Vliso zol- * T.k.a. herenfiets, merk
i.g.st., een koopje:
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
Radio/tv/video
doos; Lizzy pop; Pedigré pop, dertrap ƒ 100; elektr. open- BSA,
•» Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
vinyl; lap.pop, 40 cm. Tel. haard ƒ 75. Tel. 02507-17353. ƒ125. Tel. 02507-18079.
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
02507-18371.
Te koop:
* Te koop
radiomeubel,
TV-REPARATIE EN VIDEO
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
SPARTAMET, z.g.a.n.
Te koop: ledikant ƒ75; box, pick-up en wasdroger. Sawordt ƒ 3.00 in rekening gebracht.
24-UURS SERVICE
Tel. 02507-15720.
wit, ƒ 75; combi buggy, Janet, men ƒ295. Tel. 02507-18558.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- Vrijbl. prijsopgave, geen voor
*
Te
koop jongensfiets voor
ƒ200;
crossfiets
ƒ50
+
zijnisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor rijkosten. Evt. direct bij u (hui:
* Te koop
rollerskates, 8-12 jaar ƒ150. Tel. 02507gerepareerd. Tel. 020-962603 wieltjes; badstandaard ƒ 15. i.g.st., maat 32, ƒ20. Tel.
bezorgklachten) of zenden aan:
1 regel / 3,43
Tel. 17539.
12313.
Centrale Orderafdeling Weekmedia
02507-17382.
2
regels / 3,43
* Te koop Puch Maxi, veel
Postbus 122
* Te koop: set minitafels,
Computerapparatuur teak, chromen poten, ƒ 15; * T.k. 3-delig handwerkboe- extra's, klein defect, ƒ300.
1000 AC Amsterdam
3 regels ƒ 3,43
Moulinex elektr. vlees/groen- ken Kreatief voor ƒ75 + 1 Tel. 023-293042.
en software
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
4 regels ƒ 4,58
temolen ƒ 40; aardappel schil- slaapzak, gestreept, ƒ 30. Tel. Diverse AROLA 4-WIELIGE
in dezelfde week.
02507-18052.
5 regels / 5,72
machine
ƒ25.
Tel.
18686.
INVALIDENWAGENS,
in
goeVoor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
T.k.: AMIGA 500, geheugen
de staat, rijden 40 km p.u.,
1 meg + monitor 1081, ext
v.a. ƒ 4500. Inl.: 020-668.1168.
6 regels ƒ 6,87
Te koop gevraagd diversen
diskdrive, 200 diskettes vol
T.k.a.
mooie RACEFIETS, 10
7 regels ƒ 8,01
met
progr.
Pr.
ƒ2100.
1
jaar
Oproepen - Mededelingen
versn. uitvalnaaf bij wielen,
oud. Tel. 16848.
* Gevraagd schommelstoel. * Wie heeftg er golfballen te roestvrijst. velgen en spaken,
8 regels ƒ 9,16
koop? 's Avonds bellen: tel. ƒ450. Tel. 02507-13773.
Tel. 02507-13435.
9 regels ƒ 10,30
*
Hoera
Patrick
is
geslaagd
* Er is er een jarig hoera,
* Te koop gevraagd jon- 02507-13703.
Gefeliciteerd. Oma, Willem
hoera! Doei Mirjam.
10 regels ƒ11,45
* Te koop uniek klein bakgensfiets v.a. 10 jaar. Tel.
Claudia.
Onroerende
fietsje, geschikt voor Solex
02507-18441.
HALVE PRIJZEN BIJ
Race, ƒ150. Tel. 02507* Hoera! Roy v.d. Laan gegoederen te koop
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
•v T.k. gevraagd eethoek
MAGOMISI
61241.
slaagd! Van harte gefeliciAlle prijzen incl. 6% BTW
uw advertentie helaas niet opnemen.
gevraagd
Grote collectie halfedelsteen teerd!
met 4 stoelen voor red. prijs.
sieraden, oriëntaals en moTevens gevraagd oude moZonder vermelding vraagprijs (beneden ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.
dern, bergkristallen, bollen, * Hoera, zaterdag ben ik ja
torfiets, technisch in goede Te koop gevraagd in Zandvoort
of
omgeving
(niet
in
rig!
Doei
Mirjam.
pyramiden en edelstenen. Alstaat. Tel. 02507-15760.
Tel. 02507-12070
/i^Rr
Zandvoort-Noord):
les voor halve prijs. Magomisi, * Mama, gefeliciteerd met
Naam:
1
film
RUIM WOONHUIS
Wie heeft een grote SPOEBerenstraat 2, bij de Elands- de baby. Danny en Diantha.
met
tuin,
minimaal
3
slaapkaLENRECORDER
te
koop?
gracht, open van 10 tot 18 u.,
Adres:
Moet beslist goed weergeven mers. Prijsindicatie: ƒ 175.000
ma. t/m za. Tel. 020-265037. * Meedoen aan VT Zandvoorts Roeispektakel? Jazeen opnemen, moet echt groot tot ƒ 200.000 exclusief kosten
5 films
Specialisten in
model zijn, bijv.: Akai met gro- koper. Tel. 02507-17452.
Postcode:
Plaats:
* Tante Joke, bedankt voor ker dat is heel spectaculair.
te spoelen. Bel: 02507-17868,
hel kampioenszwemfeest!1! Bel: 12376 of 16283.
organisatie- en
TE KOOP of TE HUUR
spreek uw telefoonnummer in
Het was grandioos! Handbal- * Rob, het leest wel heerlijk |
l Telefoon:
S.v.p. in rubriek:
•... .
gevraagd: GARAGEBOX.
publiciteitsdrukwerk
en u wordt teruggebeld.
meisjes MA A2 '88/'89.
rustig, zo'n eigen krantje!
Br. o. nr. 761-76519 bur. blad.

Ellen Cats

MICRO
Zandvoorts Nieuwsblad

TïïïiRïH

DOMBO

Corn. Slegersstraat 2 B
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Thee drinken in modeltuin aan Vecht

Omgeven door de Vecht ligt in het centrum van Weesp 'De Theetuin'. De
sfeer van de combinatie tuincentrum/theeschenkerij doet inderdaad Engels
ian. De tuin is enigszins verscholen aan de Ossenmarkt 34, op een bastion
an een voormalige vesting van het Ministerie van Defensie.

Bcach-tent

In 1986 gingen de theetuindeuren in Weesp open, maar daarvoor waren drie net
ifgestudeerde tuinarchitecten driejaar bezig geweest met het opknappen van het terrein,
nmiddels is ook de modeltuin volgroeid. Nu kunnen bezoekers ideeën opdoen en zien
velke plantencombinaties goed bij elkaar groeien. En dan is er... thee.
Jacqueline van der Kloet (38) runt samen met Stan Gall en Niek Roozen (beiden 37) de
umwinkel en de schenkerij. Alle drie hebben ze op het terrein ook nog hun eigen
ifzonderlijke bedrijfje als tuinarchitect. De theetuin is min of meer hun gezamenlijke
lobby en daarom alleen op vrijdag en zaterdag open.
„We bezochten negen jaar geleden tuinen in Engeland. Daar kwamen we op het idee om
:oiets ook in Nederland op te zetten", vertelt Jacquelme. „Met veel genoegen en voldoenng werk je in de tuin en daarna ga je samen een kop thee drinken. De mensen komen
ner voor de plantentuin en de dingen er omheen, zoals de vazen en ornamenten, potten
:n tuinstoeltjes. Ze kunnen lekker vrijblijvend rondlopen en daarna thee drinken en taart
:ten op het terrasje".
De modeltuin bezit geen overdreven pronkteelt, maar richt zich op realiseerbare
uinaanleg voor hobbyisten. „Vaak weten mensen niet hoe groot planten of bloemen
yorden en op welke plek ze moeten staan. We proberen bezoekers op weg te helpen. Het
ihjft wat kleinschalig en dat betekent dat je alles ook zelf kunt doen wat je hier ziet. We
•erkopen in principe alleen dingen die we zelf mooi vinden. Heel veel komt dus uit
Engeland. We verkopen bijvcoorbeeld geen bielsen, die zijn overal al te halen."

Een lichtgewicht tentje dat zo,
zonder haringen en tentstokken,
op het strand gezet kan worden,
dat moet deze zomer de nieuwe
rage worden Het gaat om de FoldiBeach-tent die wordt gemtroduceerd door een Leidse Handelsondernemmg. De tent is bedoeld als
bescherming tegen te felle zon,
maar bewijst ook haar diensten

Vlarktkramen
„Op een grindterreintje staan tweedehands Belgisch/Franse bistro tafeltjes en stoeltjes
ipgesteld. Deze iele, maar sfeervolle meubelen blijken in trek bij tuinbezitters die ook
villen schuren en verven. Op mensen zonder tuin is ook gerekend. Op oude marktkranen van de Albert Cuyp staan allerlei planten die het juist in potten goed doen. „Voor ons
het een ideale combinatie.
Voor de tumwinkel vinden we materialen die we weer in ons werk kunnen gebruiken bij
iet ontwerpen van tuinen en andersom", zegt de tuinarchitecte.
De theetuin in Weesp is tot en met oktober op vrijdag en zaterdag van 10 tot 17 uur
eopend. In het mintkleurige theehuis exposeert iedere maand een andere plaatselijke
cunstenaar. Verschillende soorten thee (en koffie) en seizoengebonden taarten zijn er te
lUttigen. De typisch Engelse scones zijn niet altijd bij de theetafel te bestellen. Maar een
andwich kan wél en dat is ook een beetje Engels.
FERDINAND RUSCH

Foto Gernt Hols

Hoofdredacteu
s een dure hob

'Jeugd
krijgt
weer
meer
interesse
voor
. natuur
en
vissen'

Een tijdschrift opzetten is niet eenvoudig,
nt meestal vraagt niemand er om. Veel initiaveri zijn daarom gedoemd te mislukken. De
jarige Rob Ver mij is zich daarvan bewust,
iaar als je het daarom zou, laten, gebeurt er
oit iets," zegt hij. 'Sportvis' Galerij' heet zijn
landblad waarvan de eerste twee nummers
de winkel liggen. Vermij heeft er nu, behalve
isen, een nieuwe hobby bij: hoofdredacteur
n. Dit nieuwe visblad zal zich onderscheiden
n de andere door het publiceren van de vele
cords van de lezers-visvangers. Dat, terwijl de
tiatiefnemer zelf juist niet zo competitiegelig is. Ferdinand Rusch bezocht de vis (zijn
rrenbeeld) in zijn woonark aan de Amstel.
Het eerste wat vissers zeggen als
ze vraagt hoe hun dag was, is 'ik .
zóóó'n grote vis gevangen en dern snoeken'. De meeste mensen,'en
«r vissers, doen mee aan compee Ik houd daar zelf eigenlijk niet • „Ik loop te visvan. Natuurlijk, je vist om ze te sen, kilometers
igen, liefst zo groot en veel moge- door de modder
Maar dan zou ik net zo goed hier en de wind."
het balkon kunnen gaan zitten Foto Bram De Hollander
t mijn hengel, want in de Amstel
adviezen en langere verhalen, door kunnen me dan ook bellen."
ig je veel. Dat doe ik niet. Ik wil ren."
geschreven.
visser hazen zien rennen en vo„Er wordt vrij veel wedstrijd-ge- sportvisdeskundigen
„Gelukkig heb ik een uitgever ges zien buitelen en het riet horen vist. Ik heb dat nooit leuk gevonden, Maar ik hoop vooral dat de lezers vonden die een belangrijk deel van
wegen. Die omlijsting wil ik erbij omdat je dan met een hele kluit bij zelf meer insturen. Zij moeten op het blad heeft gefinancierd. Na zes
elkaar zit en geen rust en stilte hebt. den duur het blad maken en niet ik. maanden kijken we hoe het aanbben."
Ik vind het leuk veel vis te vangen, De drempel is laag en daarom ver- slaat. Afgezien daarvan blijkt het
maar niet zozeer om méér te vangen wacht ik dat het een blad voor en starten van een blad toch wel moeiuit bij elkaar
dan een ander. Ik weet dat de men- deels door de lezers kan worden. Nu lijker te zijn dan ik dacht. Je kan niet
Ik ben een fervent polder-visser. sen dat juist wel leuk vinden. Ik ver- zijn de foto's die sportvissers instu- alles alleen schrijven, dus je moet
zo'n twintig jaar kom ik in Vinke- oordeel dat niet, daarom is het ook ren kwalitatief met zo best. Daarom iedereen vragen iets te doen en daar
•n. 's Winters vis ik met kunstaas niet tegenstrijdig als ik daar veel schrijf ik ook een rubriek over foto- achteraan zitten. Voordat het goed
's zomers met kunstvliegjes op de aandacht aan geef in het nieuwe grafie waarin handige tips staan en op tafel lag, moest er veel werk worvragen worden beantwoord. Lezers den verzet. De kopij is niet altijd op
svoorn. Mensen vragen me wel blad."
is 'doe je aan sport?' Dan zeg ik: „Het nulnummer van 'Sportvis Gaik vis'. Want ik loop te vissen, lerij' is enthousiast ontvangen, voorDeel I van 'Lange-afstand-fietsrouometers door de modder en de al door de lezers die er zelf in stonMooi zomerweer doet velen
id. Dat is afzien, ik kom dan echt den met hun foto en recordvangst. op vrije momenten in het zadel tes' (J' 24,50) geeft het gebied ten
e thuis. Maar ik houd van die Mensen vinden het leuk als ze zich- springen. Fietsen is weer in en noorden van de grote rivieren, deel 2
llandse polder in de winter en zelf in een blad zier staan. Links en bovendien is het een milieu- (f 29,50) het zuidelijk deel van Near de natuurelemeneten te trotse- rechts staan in het blad dan tips en vriendelijke bezigheid. Voor derland, niet uitlopers naar Vlaamse steden zoals Antwerpen, Gent en
velen een uitstekende manier Brugge.
Vers van de pers is de lange
(ADVERTENTIE)
om zich te ontspannen.
fietsroute (ƒ 12,50) van 360 küomeVolgens
de
ter langs de
Stichting Fiets!
Noordzeekust
zijn de voordedie zich uitstrekt
len
van
de
fiets
van Den Helder
De vierde
boven de andere
tot aan de FransBelgische grens.
vervoermidde*
len heel duideDe routes zijn te
verkrijgen door
lijk. Fietsen is
gezond, want je
genoemde
beneemt beweging
dragen over te
en dat doe je zonder dat het milieu maken op gironummer 234567 bij
zaterdag 2 september 1989
er onder lijdt. Bovendien is fietsen Stichting Fiets' m Amsterdam. Ovegoedkoop en je ziet vaak veel meer rigens zijn de routes ook te koop in
)eze mini uitgave van de triathlon speelt zich af in het schitterende recrealieüebied Hot Twiske (Amsterdam-Noord) en bestaat uit de volgende ondervan de omgeving dan met de auto. de boekhandel.
De Stichting Fiets' wijst de mcidentele wielrijders er op dat het belangl / km zwemmen
rijk is het vervoermiddel in goede Buitenland
45 km fietsen en
10 km hardlopen
In tal van andere landen zijn er
, staat te houden. Wie met een 'barrel'
op pad gaat, loopt het risico dat de eveneens goede fietsmogelijkheden.
osten deelname: / 25,00 per persoon. Tegen inlevering van onderstaande
rit op een teleurstelling uitdraait - Veel Nederlanders brengen dan ook
x>n slechts ƒ 20,00. Dit bedrag moet uiterlijk 15 juli a.s. door de organisatie
pech onderweg, zwaar trappen op een fietsvakantie in het buitenland
ntvangen zijn.
een rammelende fiets en ga zo maar door. Frankrijk is nog steeds het
ischrijving is uitsluitend mogelijk door voorinschrijving. Daartoe kunt u ondoor. Goed onderhoud van het rij- meest m trek, maar ook Duitsland,
Tstaande bon Insturen naar
wiel is dan ook een eerste vereiste. Denemarken, Zwitserland en Oose heer J. Brouwer, Dr. R. v.d. Loef (straat 14,
Wie een nieuwe fiets gaat aanschaf- tenrijk staan volop in de belangstel511 VM Oostzaan.
fen, kan zich het beste eerst eens ling en Portugal en Griekenland zitdeelnemers dienen 1 4 jaar of ouder te zijn en worden geadviseerd niet ongegoed oriënteren. De keuze in fietsen ten duidelijk in de lift. Uiteraard kan
"aind deel te nemen.
is groot. Ze zijn er in vele soorten, je het nog verder zoeken en dan is
"laximaal aantal deelnemers 500.
maten en prijzen. Zo" verdient een het aan te raden een fietsvakantienlichtingen: J. Brouwer, tel. 02984-1811
lichtgewicht fiets met versnellingen arrangement te boeken. Alles wordt
de voorkeur bij een dagelijks tocht- dan geregeld: overnachtingen, maalje; voor meerdaagse tochten een is tijden en bagagevervoer.
Indien er toch besloten wordt om
een randonneur wel zo handig en
voor het meer ruigere werk de op eigen houtje een buitenlandse
mountain bike.
fietstrektocht te plannen, houd er
dan wel rekening mee dat je de beschikking hebt over goede kaarten,
\dres:
Lange afstand
gidsen en vervangingsonderdelen
De Stichting Fiets' heeft voor alle voor de fiets, want die zijn elders
'ostcode:
Woonplaats:
liefhebbers een groot een groot aan- niet altijd gemakkelijk (of in de juiseeftijd:
Telefoon;
tal routes beschikbaar. Naast de vele te maat) te pakken te krijgen. Er
korte fietstochten kan men nu ook rijden naar verschillende landen
''erbij schrijf ik mij in voor de kwart-thriathlon Het Twiske. Het inschrijfgeld a
gebruik maken van de lange-af- ook fietsvakantiebussen en fietstrei20.- heb ik overgemaakt op Rabobank-rekeningnummer 350513775 (giroUrnmer van de bank 26.80.53) t.n.v. J. de Boer, onder vermelding van kwartstand-fietsroute, die op initiatief van nen, waarmee de eigen tweewieler
hrialhlon Het Twiske.
de Stichting Landelijk Fietsplat- kan worden vervoerd Ook in vhegc
form is uitgezet. Een route van in tuigen kan de fiets worden meegenodoe mee op eigen risico.
totaal zo'n vijfduizend kilometer men
aansluitend door heel Nederland. Je
Wie zich uil mluimuien m u i i-un buiten
'Qadtekening:
kunt op ledere willekeurige plaats hindbü tietbviikaiitie. kan contact opnemen
eze bon ingevuld opsturen aan:
deze route beginnen en ophouden met een \an de \elp flutbtn iiams:it iet> zuals
e heer j. Brouwer. Dr. R. v.d. Loeüstraat 14,
als je er genoeg van hebt De route is Cvcletuuis. tel IUO 2740!)!!. Fiancc Imlru
Si l VM Oostzaan.
m een tweetal gidsen uitvoerig m duollu, tol UJO :>l>li8'W LMI de Fietb\akantu'
etappes beschreven, voorzien van winkel, ti-1 D.J480.21H4-4
gedetailleerde losse routekaarten, He! udiL's vin de S t a h t i n u Wis' is Euiopa
die gemakkelnk znn mee te nemen i>li in J \inCti ui mi tol n j i i ' i l ' i u i j

geeft u meer!

KWART-TRIATHLON
HET TWISKE

on voor onze lezers

geeft u meer!

Fietsroutes in
Nederland en
over de grens

tijd en de zetterij wil alles vlug hebben. Voor het logo moet je het land
afstropen. Dan was het eerstf nummer ook nog ergens zoekgeraakt, ergens bij van Gend & Loos. Je moet
schrijven, foto's maken, layouten,
alles; ik ben bang dat dat allemaal
werk is van een hoofdredacteur."

leden waren er anderhalf miljoen
vissers met een vergunning. Maar er
is een dieptepunt geweest van 800
duizend. Nu zijn er 1,2 miljoen. De
jeugd is op een gegeven moment
overgestapt van de hengel op de
surfplank. Maar nu groeit ook bij die
groep weer belangstelling voor de
natuur en het vissen."
„Nog niet alle vissers gaan goed
met hun sport om, maar ik geloof
dat er minder wreedheid heerst. Er
wordt aanzienlijk minder gebruik
gemaakt van een leefnet, waar de
vissen vaak levend uit komen. Ik
propageer om voorzichtig te doen en
bijvoorbeeld niet met weerhaken te
vissen. Of vissen nu pijn hebben, dat
weet niemand eigenlijk. Bij de karper is dat onderzocht en de pijn
bleek vergelijkbaar met het prikken
van een gaatje in je oorlel. Maar ja,
het blijft natuurlijk niet helemaal
eerlijk om je hobby uit te oefenen
met een partner die zonder dat-ie
dat wil mee moet doen."
„Ik heb niet de illusie dat 'Sportvis Galerij' over een paar jaar het
blad van Nederland is. Ik ben al blij
als het blad slaagt en niet in de rode
cijfers staat. Ik ben me er ten volle
van bewust dat veel bladen zo beginnen en het niet halen. Maar als je het
daarom zou laten, gebeurt er nooit
wat en wordt nooit iets succesvol. Ik
geloof niet dat het slagen of met slagen veel met geld te maken heeft.
Meer met de uistralmg Je moet vreselijk gemotiveerd zijn en er als initiatiefnemer van uit gaan datje alles
alleen moet doen. Heel leuk werk,
maar een dure hobby."
Sportvis Galerij verschijnt maandelijks

Surfplank
,,De animo voor sportvissen begint weer te stijgen. Vijftien jaar ge-

en kost los j 3,25 Uitgever is Maysport m

Heerhugowaard Redactie adres Rob Vermij, Omval t/o nr 9, 1096 AB Amsterdam,
tel 020 938237

bijeen plotselinge bui of als wmdscherm. Het geheel past m de meegeleverde schoudertas van 50 cm
doorsnee Het tentdoek heeft aan
beide zijden zakken die met meegenomen spullen of met zand kunnen worden gevuld, zodat de wmdgevoehgheid afneemt.
De prijs van de FoldiBeach is/ 198, mcl
BTW Voor nadere inlichtingen Handels
onderneming Maessen, Leiden, tel 071
226410

Art-Deco bloemenspray
Dillewijn verpakkingen m Aalsmeer en Petrei in Leusden mtroduceren een nieuwe Art-Deco
spray op de Nederlandse markt.
Deze verf is bestemd om bijvoorbeeld bloemstukjes en droogbloemen m de gewenste kleur te spuiten. Volgens de fabrikanten is de
spray ozon-vriendehjk en wordt
de verf goed verneveld. Zeventig
kleuren zijn beschikbaar in dekkende-, parelmoer-, halftransparante- en glitterverf. O.a. bij doehet-zelfzaken te vinden.

Geometrische fluitketel
Pieter Stockmans is de ontwerper
van een geometrisch vormgegeven
emaille fluitketel. In alle onderdelen van deze fluitketel komen deze
vormen terug: de cirkel in het
fluitje, het dekselknopje en de uiteinden van de beugel. Daarnaast is
ook de halve cirkel in het deksel
en de cilinder in de romp op deze
manier vormgegeven. De ketel is
voorzien van
een meertomge fluit, heeft
een
inhoud
van 1,3 liter.
Verkrijgbaar m diverse kleuren Adviespnjs J 79,50
(wit)

Deze ATV-pagina verschijnt wekelijks
in aile redactionele edities van Weekmedia en heeft daarmee een oplage
van zo'n half miljoen exemplaren. De
redactie staat open voor uw recepten,
tips voor uitstapjes in de buurt en dergelijke. Mocht u iemand kennen die er
een interessante hobby of verzameling op na houdt, dan horen wij dat ook
graag. Ons adres staat bovenaan deze
ATV-pagina.

Pieptoon waarschuwt bij te hard rijden
Onder de naam Speedcontrol is er nu een apparaatjete koop dat de automobilist waarschuwt wanneer de
maximum snelheid wordt overschreden Er kunnen
twee snelheden worden ingesteld, 100 en 120 km/uur.
Als de ingestelde snelheid overschreden wordt, geeft het
ding een licht- of geluidssignaal.
De werking berust op stroormmpulsen van debobine
Hierdoor kan hij ook worden gebruikt als nauwkeurige
toerenteller die met een signaal exact aangeeft wanneer
er overgeschakeld moet worden Een handig middeltje
om zuinig te rijden en tijdens autorij lessen.
Speedcontrol is uitgevoerd in een luxe kastje van
10x5x2V: cm en is verkrijgbaar bij autoshops voor de
prijs van bijna honderd gulden. Het apparaat is alleen m
de handel voor benzine- en LPG-motoren De dieselnjder moet nog even wachten De automobilist op de
snelweg moet zich met dit apparaat wel aan de maxi• De Speedcontrol waarschuwt niet alleen bij te hard mum snelheid willen houden, anders is het zeer hinder
rijden, maar kan ook als toerentellen dienst doen
lijk om voortdurend met een pieptoon gewezen te wor
den op het te hard rijden

Het veelbesproken broeikaseffect doet zich ook regelmatig
in auto's voor. Met name in
deze tijd van het jaar als iedereen zich onder de felschijnende zon koestert.
In de auto loopt de temperatuur dan al snel op tot vijftig
graden. 'Autovent' en 'APA
Sun-Out' zijn twee oplossmgen.
Velen kennen het probleem
wel
Een
dagje
Zandvoort en
na het bakken de oven
in, want in de
auto is het
dan vaak onverantwoord heet en het stuur is
met meer om boet te pakken. Er zijn
automobilisten die dit trachten te
voorkomen door het i aam een stuk
je open te laten staan Het risico van
diefstal wordt clan alleen wel ei g vergroot Bovendien werkt die methode
alleen als er een briesje staat

Autovent
Een zeer milieuvriendelijke oplos
siim heet .\nli>i\'iit ren dooi 7011110

Houd warmte
uit de auto

nenlucht afgezogen en vervangen
door buitenlucht
De prijs van de Autovent bedraagt
ongeveer 75 gulden Het apparaat is
verkrijgbaar bij autospeciaalzaken
en warenhuizen

Ruitfolie

• De ventilator wordt op het raam
geschoven
energie aangedreven ventilator die
iedere vijftien minuten de lucht in
de auto vei verst Het apparaat is
simpel te monteren en de werking is
vrij eenvoudig De ventilator woidt
aangebracht op de bovenzijde van
een opengedraaid raam. die vervol
gens wordt gesloten De zonncstra
len zuigen voor de electribche aandri]vmsï \an de ventilatormotor
V i i]\\i'l uenuMoos wordt w:u me lim

Een andere, en goedkopcie. sug
gestic is het aanbrengen van ruitfo
lie die als een soort zonnebril werkt
Ongewenste zomnval kan onder andere worden tegengegaan niet de
APA Sun-Ont van Autosport Tepper
Het is een zwarte kunststoffolie die
zonder lijm aan de binnenkant van
ruiten wordt aangebracht Uiteraard
is de folie van binnenuit doorzichtig
Een bijkomend voordeel is dat
kunststof van bijvoorbeeld dashbord minder snel veroudert omdat,
de zon minder invloed heeft
Ook 's nachts doet de folie dienst
Hoe hmdethjk kan het niet zijn als
van een achteropkomende 'Uito de
lampen verkeerd staan afgesteld De
tolie voorkomt dan verblinding De
APA ruittohe is op maat gesneden
voor de meeste modellen van BM\V.
Audi. Ford. Mercedes en Volks\\\i
gen Een set kost / 37,50 Voor anile
re merken zijn er standaaidmaten
De APA Sun Out is verknjgbaai bi]
Autospoi t Tepper m Gromnaen, tel
(iriO-UIWHR
EVERHARD HEBI V
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ALFA 90 quadrifoglio
1-'86
ƒ20.750
Autobedrijf VAN DER POUW
Amstellandlaan 1 Weesp
Tel 02940-15110

AUDI
Audi 80 CC, diesel 1985, grijs
metallic, nieuwe banden, trekhaak, radio en boxen ƒ 14 200
Tel 020-168161

Alfa Romeo Alfa 33 1.5 Tl
Zeer compleet. Bj. '87. Zwart
Erg mooi Tel. 02990-43777
ALFA 33 1.3, 1-'87, 28.000 km,
d.rood, luxe uitv., 100% schadevnj, ƒ 17.500. 02977-29159.

'-75,

«e-

f.6
'"3,

Austin
De Mini-specialist OFF. Dealer
Austin-Rover Davidson,
020-361698/370793

AUDI 90 2 O E, 5 cil, 115PK. bl
metall, '85, stuurbekr, trekh ,
stereo, dik velours mter,
ƒ16.950 Tel 02993-68281.

First class

Austin
Service

AUDI 90, 5-cil, in], eind '87,

Nijlgr metall, 65 000 km , Serret inter., get glas, trekh , C V ,
Stereo, voorber boekjes t.i.,
ƒ35950. Tel. 02993-68281.

Kimman Amsterdam B.V.
020-764080
THEO KOELMAN
AUSTIN-ROVER
AUTO MAAS B.V. biedt aan:
hét adres voor:
AUD1100 GS, 2.2 E, brons met,
MINI-METRO-MAESTRO
'85. AUDI 100 CS, 22 E, zilv.
MONTEGO-ROVER
met. '83 AUDI 100 CC 2.2 E ,
inkoop-verkoop-onderhoud
antr., airco,'86, 82000 km.
NIEUW EN GEBRUIKT
AALSMEER Tel 02977-24320.
uit voorraad leverbaar
APK-keuringsstation
T k pracht AUDI 100, 5 cil.,
Fagelstraat 71, A'dam
7/82, ƒ 5250, nwe bnd , uitlaat,
Tel. 020-843743.
APK 11/89, 020-968216.

BMW
Garage Den Hout biedt aan:
BMW 316 1,8 mod.'86 met LPG
inst, donkerblauw, get glas
etc , auto verkeerd in nw.staat
ƒ 14.950,- BMW 520 i, automaat, bj 1986, Necam LPG
inst.,
centrallock,
metallic
blauw, get glas ƒ 18.950,-.
BMW 528 i, automaat origineel
1986, antraciet grijs, ABS remsysteem, TRX wielen, centrallock etc etc., geheel m
nw.staai ƒ 25.950,-. BMW 635
CSI, m.'83, palgrun, leder inter.,
automaat, 16 inch Harige yelgen,
schuifkanteldak,
iets
aparts ƒ 27.950,-. Garage DEN
HOUT, 023-320547 (zondag
277048) Haarlem.
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Citroen Reflex Break 2.0, LPH,
w.w.-glas, sp.wielen. Schellingwoude BV: 020-323600.
Citroen
Visa
club,
S6,
20.000km, nieuwst., rood, '86,
ƒ8750. 075-354904/175789.
Citroen Visa 11 E, 70.000 km,
beige, 4e mnd. '84, ƒ6500.
Tel. 075-354904/175789.
Jitroen Visa 11 RE, bj. '87,
39.600 km., vr.pr. ƒ 11.750.
Tel. 02907-6869.

GSA Break '84, beige, zeer
loedest., 80.000 km., ƒ4750.
H VAN POELGEEST B.V.
el. 075-354904/175789.
voor uw betrouwbare occasion Stationsstr 7-11-Amstel- iSA Break, '85, blauw, zeer
goede st., 70.000 km., ƒ5250.
veen. Info: 020-410051.
Tel. 075-354904/175789.
T.k BMW 1602, bj. '74, APK tot
jan '90, vr.pr. ƒ 1450. Tel. ma. Kansje: CX Athena, wit, LPG,
t/m vr. 03240-33237.
1981, trekh., el.ramen, 5-bak,
T.k. BMW 315, b.j. '82, blauw, APK'90, ƒ2850, 02908-5750.
sportvelg., gasinst., rad./
cass., i.z.gst., APK tot 3-'90, Citroen BX14, 60.000 km, wit,
nieuw '85. ƒ 10.750.- Tel. 075vr.pr. ƒ7750. 02990-29729.
354904/175789.
T.k. van part. BMW 316, bj. mei
'86,53.000 km., getint glas, wit,
DAF
vr.pr. ƒ18500. 02940-11154.

Wegens
omstandigheden
BMW R 100 RT, i.nw.st, nov. DAF 44, b.j.74, APK 11-'89,
'87,
moet
weg
t.e.a.b., .z.g.st., nw. gespoten, met radio, veel extra onderdelen,
BMW 5.25 '79 LPG APK 3/90. 02990-41913 na 19.00 uur.
"950. 020-112390 na 18 u.
Motor def. verder perfekt.
Vr.pr. ƒ 1550. 020-838850.
316, 4-drs., LPG, zwart, 1-'87. T.k. Daf 66, bj. '75, APK tot
BMW 628i CSI, leder int., w.w.- 316 LPG, 2-drs., 5-bak, 2-'84. dec., in g.st. Vaste prijs, ƒ 500.
glas, met.kleur, el. ramen. 315 LPG, 4-'82. 318i autom., Tel. 075-215654.
Schellingwoude
BV: stuurbekr., 7-'81.
Berebeit 020-6627777.
020-323600.

Koopje. Citroen GSA, '82, wit", Ford Escort 1300 Laser LPG T.k.Ford Taunus 16 GL, b.j. '79,
goed blok, ƒ600. 075-286321 85 met BOVAG gar. ƒ 11.950. goed onderh., nota's t.i., APK
na 19.00 uur, voor 020-449851. Tel. 02968-92654/97486
tot 4-'90, ƒ 1450, 020-941096.
KOOPJE. Citroen Visa '80 + Ford Escort 14 Bravo, 5-drs., bj. V. part. Ford Taunus kombi,
trekhaak, blauw, APK okt. 1987, 27.000 km., Riva Amster- wit, 5-drs., 2.01., jini '81 .ƒ1950.
Vr.pr. ƒ850. Tel. 020-140664. dam-Noord b.v. 020-361153.
Tel. 02977-25766.
:
Te koop Citroen Visa 1983. ord Resta 1.1, eind december T.k.'a. Ford Taunus 1.6, bj.
Vraagprijs ƒ3450. Met APK. 86,43.000 km., 1e eig., zonne- 1980, APK tot okt., 2-drs. +
Tel.: 02503-31393, Hoofddorp. dak. Tel. 02990-46667.
trekh. ƒ 1.250: 020-909505.
T.k. 2 CV 6 club wit, nov. '85, -ord Resta 1.6 diesel.
ford Resta 1.1 L, bj. 1980, APK
'
24.000 km zeer fraai, vr.pr. Bj. sept. '86. 70.000 km.
2-'90, ƒ 2.950. Tel. 02990-46672.
ƒ5.200. Tel. 02940-16605.
Vr.pr. ƒ 12.000. 02972-1739.
Ford Mustang 68, veel chroom,
T.k. pracht Citroen BX1.6 TRS, Ford Resta C, bj. '88, ƒ 16.950, gerestaureerd, i.g.st, met.
m. '84, ƒ 7450, m. el. schuifd., 29.000 km, Riva-Amsterdam- werk, vr. pr. ƒ8950. Tel:
nwe.bnd.,apk 6/90,020-968216 Noord b.v. Tel: 020-361153.
020-179139.
Visa 1.1 RE5-'86
ƒ 9.750
•Handelaar of particulier.
BX 1.4 E 7-'85
ƒ11.250 Ford Sierra 1.6 Laser, LPG, 5Uw auto(s) aanbieden in
drs,
hatchback.
SchellingwouAutobedrijf VAN DER POUW
„SHOWROOM" is dé manier.
de BV: 020-323600.
Amstellandlaan 1 Weesp
Tel. 020-6658686.
Tel. 02940-15110
VISA RE 11, jan. '84, lichte zijschade, mot. mech. 100%,
ƒ3450,-. 02503-40109.
BX 14, '86, LPG, spierwit, trekhaak, APK, erg mooi, ƒ 9.750.
Tel. 02159-12018.

Daihatsu

FSO

(D/-5Z7

Autobedrijf Hagenaar BV

Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Telefoon 020-71 34 57

Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- incl. BTW
AUTO GUIT
U kunt ook terecht voor occasions.
Daihatsu-dealer, ruime keuze
Biedt aan
in nw. en gebruikt, APK-stat.
FSO Prima SLE, bj. maart '88, kleur blauw, 46.000 km.
klaar terwijl u wacht, onderdelen etc. Parklaan 129, Haarlem.
Info: 023-312450.

A.S.M. OOK VOOR LANCIA!! THEMA TURBO DIESEL 1986,
Museumplein t/o Concertgeb. 98.000 km., div. accessoires.
ƒ26.950. Tel.02975-62020.
A'dam-Zuid. Info. 6626232.
Lancia Delta 1300, 83, blauw,
.z.g.st„ APK 1/90, ƒ4950,-.
Tel.: 02975-62285.

•„SHOWROOM":
De nieuwe autorubriek voor
Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex.
Elke week in Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA.
Vraag naar onze lage
T.k. Matra Bagheera S, b.j. '78,
introductieprijzen
APK 1990, kleur rood, ƒ5750.
Bonito 1800 CC, 02990-40405. t/m 30 juni. Tel. 020-6658686.

Matra

Mazda
323 GLX 1.5 limited 4-drs.
6-'87
ƒ 17.500
626 H.B. LXD 6-'87 ƒ 19.950
Autobedrijf VAN DER POUW
Amstellandlaan 1 Weesp
Tel. 02940-15110
626 1.6 LX Coupé, LPG, 1-'87.
626 1.6 Sedan, LPG, 7-'86.
Berebeit 020-6627777.

Mazda
Leonard Lang
Dan. Goedkoopstraat 13
Amsterdam

mazoa
Burg. v. Leeuwenlaan 31
A'dam - SI.meer - tel, 130727

Mazda 626 2.0 GLX dsl. 6-'88
47.000 km. 626 HB LX dsl. 3-'87
35.000 km. 626 2.0 GLX dsl. 11'86 41.000 km. Mazda Gar7
PAARDEKOPER, 02908-3231.
Mazda 626 Sedan 20, bj. 6-'80,
LPG en trekh., goed onderh.,
met schade, ƒ1.500.
Tel. 020-116809.
MAZDA 929Legato, bj. apr.
'80, trekh., APK6-'90, grijsmet.,
LPG, ƒ2250. Tel. 020-846333.

020-936935.
Mazda RX7 (sportw.) bj. -'80, in
MAZDA 323 1.3, bl. metall., M nw.st., compl. motorrev., nwe
85,4-drs., velours inter., 73.000 uitl. en banden, airco en veel
<m., nette auto met nwe. APK, extra's APK 3-'90 ƒ 11.000.
Daihatsu Cuore 4-drs., 8-'88
Tel.: 02990-40145.
Pracht Honda Civic 1.2 Station, ƒ8.950. Tel. 02993-68281.
M. Holdinga B.V. m.
ƒ 12.200 nog nieuw 020-904256
'82, ƒ3400, radio, 79.000 vlazda 323 1.5 aut., 3-drs, RX 7, de nieuwste modellen uit
Jazz
aut.
5-'85
ƒ11.500
Met 2 jr. gar., rood, radio/cass.
km, APK 6/90, 020-968216.
hatchback, met.kleun Schel- voorraad leverbaar. RuilmotbCivic 1.3 L 3-'87
ƒ17.950
ren uit voorraad. OCCASIONS
Civic Sedan 1.6 2-'88 ƒ 24.950 Accord, bj. '84, nwste mod., 3- ingwoude BV: 020-323600. ••
v.a. ƒ14.000. Firma E. de
d. APK '90,12 klep., 62.000 km, MAZDA 323 VAN 1.3, Sahara
BMW 728i, goud met., w.w.- BMW 316. Bj. '85. SS.OOOkm.
Accord 4-d 1.6L 11 -'84/ 11.750. vr.pr. ƒ9500. Tel. 020-848023. beige, gesl. bestel '81 met nwe Graaff, Koninginneweg 48,
glas, aut, sp.wielen. Schelling- Beige. V.v. vele extra's. ComHaarlem. Tel. 023-314275. RAT VERMEY B.V.
pleet ƒ 14.500. Tel. 020-961067. 127 Sport 75 pk, rood, WolfAccord 4-d EXR 6-'84/ 10.750.
woude BV: 020-323600.
Honda Accord 1600 luxe 4-drs., APK ƒ 2.500. Tel. 02993-68281. Centraal onderdelenmagazijn.
racevelg. + 165/60 bnd. APK 3- Keuze uit ruim 35 occasions. Accord 3-d 1.6 L, 6-'85/ 12.950
BMW
316,
blauw,
w.w.-glas.
BMW 728i, grijs met., w.w.A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Accord 2.0i EX 10-'86 ƒ 25.950 bj. 10-'85,/11.950,-m.BOVAG Mazda 626 autom. t.k., vr.pr. Mazda 626 LX 5 drs. HB, diesel
BV: '90. ƒ5500. 02972-4967.
gar. 02968-92654/97486.
glas, aut., c.v. Schellingwoude Schellingwoude
Tel. 02975-62020.
ƒ3000. APK-gek. eind '89.
Aerodeck 2.0i EX 1-'88/29.950
bj. 4-'86 ƒ 16.450 m. gar.
020-323600.
Rat
126
Bambino,
geh.
gerest.,
BV: 020-323600.
Honda Accord EX aut., met. Tel. 03240-38651.
BOVAG 02968-92654/97486
Panda
34
3-'85
ƒ
6.950
beige, nw. APK. SchellingwouBMW
520i,
aug.
'87,
diaBMW B7 Turbo Alpina, rijdt 300
Panda 34 white 5-'85 ƒ 6.250 Ford Escort 1.1 4-'85 ƒ13.450 kleur, mooie auto. Schellingde BV: 020-323600.
mantzw.
met.,
LPG,
14
opties,
woude BV: 020-323600.
km., nwe. motor. SchellingwouPanda 34 3-'86
ƒ 7.250 Opel Kadett 1.3 5-deurs
ƒ34.500. 02518-55380.
Rat 126, bj. '77, APK 10-'89, Panda 750 L 2-'87
1-'87 ƒ 17.450 HONDA Prelude 1.8 EX, zilv.gr.
de BV: 020-323600.
ƒ 9.750
rood. Open dak, radio. Prijs Panda 750 CL 8-'87 ƒ10.250
metall., electr. schuifdak, 5
Mercedes 230 TE, v.v. alle ace.,
ƒ 1500. Na 13 uur 020-831992. Panda 750 CL 8-'87 ƒ10.500 HONDA
WEESP versn., duurste uitv., M '84,
Mercedes 300D123, '84, groen abs. nw.st. Schellingwoude
Hogeweyselaan 201
ƒ 14.950
Rat 127,900, '81, APK tot 2-'90, Panda 4x4 3-'86
58.000 km, velours inter. met., open dak, ƒ 24.000,-.
BV: 020-323600.
WEESP
ƒ11.250
i.pr.st., ƒ 1550. Tel. 020-267569. Uno4510-'86
ƒ 12.950. Tel. 02993-68281.
Tel.: 02503-31380.
•De nieuwe autorubriek
Mercedes 250, geh. gerest.,
Chevrolet Piek Up Scottsdale,
Tel. 02940-17673.
Uno
451-'87
ƒ13.950
„SHOWROOM" heeft
RAT 127 sport, bj. '82, apk 3- Uno 45 S 4-'87
Honda Prelude EX aut., v.v. alle T.k. i.z.g.st. Merc. 280 S, eind v.v. alle extra's. Schellingwou8 cil., diesel, lange uitv. Schelƒ 14.750
een
oplage
van
730.000
ex.
'90,
rood
rad.
cas.,
85.000
km,
ace.
Schellingwoude
BV:
Imgwoude BV: 020-323600.
78, APK, gas. ƒ7000. Tel. de BV: 020-323600.
Uno 60 S 3-'86
ƒ 12.250 T.k. Honda ACCORD, bouwj.
ƒ3750, van part. 02990-23448. Ritmo 60 L 3-'87
020-710883.
ƒ 13.500 '82, met trekh., APK 1-4-'90. 020-323600.
Mercedes 206 D Camper.
Importeur Globe Master Van
Rat Camp, h.dak, ruim inger. Tipo 1-4 DGT 6-'88 ƒ23.750 Vr.pr. ƒ5000. Tel.020-972752. Honda Prelude EX, 5-speed, T.k. Mercedes Benz, 200 D, Bj.'76. Grijs kent., techn. vrijwel
Chevrolet/Dodge Chassis, grijs en geel kentekenbewijs, uit voor- g.onderh. dub.geisol. Bj. '79. Tipo 1.4DGT8-'88 ƒ24.450 T.k. Honda CIVIC 1.3, 3-drs., met.kleur, schuifd., etc. etc.
aut., stuurbekr., centr. begr., in orde, moet wel wat worden
raad leverbaar. Bel voor info: 04404-1888, telefax: 04404-2048. apk '90,6500 km. 2 sl.pl., voort, Croma Turbo diesel
BV: bj. '79, ƒ4750. 02963-3921.
km 89.000, APK mrt.'90. Vraag- Schellingwoude
opgeknapt. Prijs n.o.t.k.
hangk. elec. w.p. 2 pits elect- 1-'87
ƒ32.500 prijs/8250. Tel. 02979-87290. 020-323600.
Tel.:020-956247 (bij~ afwezigh.
VOS-AUTOBEDRIJF
verw., 250-1000Watt, verlicht. Autobedrijf CASPARUS B.V.
52.000.km 1987 s-.v.pV antvi/japp. inspreken).
KORTINGEN VAN ƒ 3000 TOT ƒ 10.000 !!!!!! MB 190E
220V12V. gasverw. veel bergr.
Casparuslaan 1 Weesp
MB 190D
140.000.km 1985 Mercedes 230 SL cabr., 1965,
• „SHOWROOM" verschijnt Vr.pr.ƒ11.500. 075-163566.
Autobedr. ZEIJINGA voor uw
Tel. 02940-15108
100.000.km 1987 hardtop, 79.000 km, gekeurd,
huis aan huis in geheel
Chrysler, Wieger Bruinlaan 73,
LEGEND SEDAN 2.5 inj. Wit '89, veel extra's, automaatSOOOkm. MB 190D
Rat Panda 1000 CL, rood,
WEESP 02940-12960
uitst staat. Tel. 02977-20986.
PAULUS TOL B.V. CIVIC SEDAN 1.6 inj. Rood '89, mooi & snel, alum.velg.7900km.
Amsterdam en omgeving.
Uithoorn. Info. 02975-61212.
36.000 km, nw.st. SchellingVoor een gebruikte Rat
CIVIC SEDAN 1.4 GL Grijs '89, automaat
6000km. MERCEDES-BENZ 100D BESTEL. Aktieprijzen. .
U kunt beter MORGEN al instappen
CHRYSLER ES2. 5L inj. woude BV: 020-323600.
met BOVAG garantie
CIVIC SEDAN 1.4 GL Wit '89, automaat
4000km. Voordelig en bedrijfszeker vervoer vindt U bij MOTORMEYER
5 sp. LEASING ƒ 929,-, 20.000 km/ 4 j.
Rat Panda 750 CL Rre, bj.
Julianaweg 192, Volendam
CIVIC SEDAN 1.4 GLX Blauw '89, stuurbekrachtiging 3900km. B.V. OVERTOOM 116-126, AMSTERDAM. TEL020-124876. * * *
Bel A'dam. 124876, de Auto-Lease-Lijn van MOTORMEYER,
6-'87. ƒ9500,- m. BOVAG gar. Tel. 02993 - 63268.
CIVIC SEDAN 1.4 GL Blauw '89, automaat
4600km.
OVERTOOM 116-126 A'DAM-W. * * * *
.......
PERFECT DIESEL LEASING MERCEDES-BENZ 200D, 20.000 km
Tel. 02968-92654/97486.
Regata 100 S, 2-'86 ƒ 13.250. ACCORD SEDAN 20 EX Rood '89, schuifdak . . . .2900km. jer jaar, 4 jaar ƒ 1.338 excl. BTW.
Rat Ritmo 60 L, bj. '84, ƒ4950. Uno 45, 3 drs, 10-'87 ƒ 13.750 ACCORD SEDAN 20 L Grijs '89, export uitvoering .2800km. Bel Amsterdam 124876 de Auto-Lease-Lijn van
Tel. 02968-92654/97486.
Panda 750 L, 6-'86 ƒ 8.750
BIESHEUVEL - HAARLEM - H O N D A MOTORMEYER, OVERTOOM 116-126 A'DAM-W. * * * * * * * *
BX 1.4 E, LPG, 5-'86. BX 1.6 R AT SPECIALIST: 10 PANDA'S Panda 34, 1-'86
' ƒ 7.750 Delftstraat 34
tel. 023 - 319349
Julianalaan 295
2 CV 6 okt. '83. Kleur blauw. RS, 6-'86. BX 1.6 TRS, LPG,
ƒ 7.250
'84 tot '88. APK '90. IJselgara- Panda 34, 1-'85
APK 1-1-'90. l.z.g.st. ƒ3500. 6-'86. Berebeit 020-6627777.
Panda
45,
6-'83
ƒ
5.250
ge, Uselstr. 69-73, bij de ChurTel. 075 - 172498.
Ritmo 3 drs., 1-'86
ƒ 8.750
Citroen 2 CV 6 Club, grijs '87, chillaan. Tel. 020:6624729.
THEO KOELMANAutobedrijf Kooyman,
AANBIEDING! Veerboten op 34.000 km, vr pr. ƒ 7750.
•Bewijsnummers van een ge
Auto Centrum Duivendrecht
Daimler Soevereing 4.2, v.v,
AUSTIN-ROVER
'
T k RAT Uno 60S Rialto, roodDemmerik 26, Vinkeveen.
druk brengen bij de Citroen- Tel. 02503-35243.
plaatste "SHOWROOM"
Een nieuwe dimensie voor uw alle ace., nw.st. Schellingwouinkoop-verkoop-onderhoud
met bj. 2-'88, 22.000 km, Tel. 02972-1285.
specialist m Zaanstad, compl.
advertentie krijgt u alleen toe
totale auto-onderhoud.
de BV: 020-323600.
NIEUW EN GEBRUIKT
v.a. ƒ 120, met 1 jaar garantie. Citroen 2CV6 Special b.j. '86 ƒ 15 000 Tel: 02990-26034.
gezonden als u dat bij de opT.k. Fiat 133, wit, goed rijdend,
Wij
verzorgen
voor
u
o.a.
uit
voorraad
leverbaarR.v.h.W.
gekeurd,
nwe.
uitlaat,
Vraag tevens naar onze inruilgave van de advertentie kenAPK alle merken
APK-keuringsstation
startmotor, remmen, banden. T.k. Fiat Uno 55 S, rood, 5-d., 5 b.j. '78, ƒ600. Tel. na 18.00
auto's: 075-281193/353788.
baar maakt. De kosten daar
Autoschade herstel
Fagelstraat 71, A'dam,
Een plaatje, wegens vertrek v., km 79.000, b.j. '83,APKmrt. 02968-98198.
voor bedragen ƒ 3,Aangeb. (voor onderdelen)
Onderhoudsbeurten
tel. 020-843743.
buitenland slechts ƒ 6250. Tel. '90, pr. ƒ 5500. Tel. 020-179523 T.k.Rat Uno 45 zil.gr.met.6-'86,
Citroen GS 1980 mot. prima 02507-18667 na 18.00 uur.
incl. gratis APK
Weg. omst. beige Rat Uno 45, 55.000 km,nw.voorb.,rad, cass(nog
geen 70.000) carross.
'N EXCELLENTE
HYUNDAI service-dealer
rec.inkl.slede./8500.
Overd
Mitsubishi
slecht (geen APK) inkl. 2 nwe. CITROEN AX 1.4 TRS, zwart, 3- Champ., 3-drs, '88, 9200 km,
Industrieweg 27 020-995167
JAGUAR-DEALER !
020-718510 na 19 u.436672.
drs.,
zeer
sport,
auto,
'87,
ƒ
14.750.
Tel.
075-281232.
res. banden ƒ 500 tel na. 18.00
Showroom:
MITSUBISHI WAGON 1800 GL D Van 1986, Rood metallic, Grijze
sportvelgen, striping, 18.000
uur 020-173540.
Voor alles van Hyundai, CentraStadhouderskade 100-A'dam
bekleding, 5-deurs, Km.Stand 76.000, ƒ 12.000,-. Bel Amsterdam
km., ƒ 11.950.02993-68281.
e Auto Garage, Postjeskade
Werkplaats:
Acadiane Besteleend, bj. '81.
124876, De Occasion-lijn van MOTORMEYER.
Gerrit v.d. Veenstr. 118.
23. Tel. 121666 A'dam.
APK-gek 6-'90 Vr.pr. ƒ1.250. Citroen BX 14 RE, okt '86,
Info:
020-764080.
T.k.
Mitsubishi Colt 1200 EL
70.000
km.,
ƒ
13.500,-.
Tel.
075Tel. 020-734574 v.a zaterdag.
Mitsubishi
Ford Sierra, 3-drs., 2 bak speed
EXE wit, sept. '88, 12.000 km,
354904/175789
uitvoering, bj. 1978, ƒ21.950.
THEO KOELMAN
Autobedr. ZEIJINGA uw deaDe Jong
vr.pr.
ƒ20.000.
02977-23018.
JAGUAR SPECIALISTEN
ler Wieger-Bruinlaan 73, Uil- Citroen BX 16 TRS, goud met., Riva Amsterdam-Noord b.v. Escort 1.1 2-drs
TOONAANGEVEND DEALER
1-'86
inkoop-verkopp-onderhoud
T.k. Mitsubishi Colt 1300 GL,
'83, APK '90, zeer aoede staat 020-361153.
hoorn. Info: 02975-61212.
BIEDT AAN;
Escort 1.1 CL 2-drs. . . . 8-'86 T.k. Innocent! 120L Bj. '81.
APK-keuringsstation
Tel. na 19 00 uur 020-828444. Ford Taunus 1.6 station, LPG,
rood, aug. 1988, nieuw model.
ANWB-gekeurde
occasions
Escort 1.1 L 2-drs
2-'84 Moet gerepar. Leuke Auto!!!
Fagelstraat 71 A'dam,
Tel. 01713-14251.
Citroen Dyanne 6. Bj '83. CITROEN BX 1.9 GTI wit, 5 drs. APK, okt. '89, i.z.g.st, ƒ3850. Escort 1.1 L 2-drs
met 3 maanden
10-'82 Vr.pr. ƒ500. Tel. 020-232411.
tel. 020-843743.
I.z.gst Vr.pr./4500. 64OOOkm. '87, duurste uitv., 43.000 km Tel. 02502-8559, na 18.00 u.
T.k. weg. omst.h. i. z.g. st. verk.
BOVAG-garantie.
Escort 1.1 L 5-drs
1-'86
Net grote beurt -t- open dak.
MITSUBISHI COLT 1500 GLX Uitgestelde betaling mogelijk
alle opties boekjes t.i. nieuwe Ford Taunus 1.6 L, nov. '81, Resta 1.1 sport
4-'87
Tel. 02975-40762 na 18.30u.
„Royale", wit, 1987, al. velgen
tot 1-1-1990
auto ƒ 22.950 tel. 02993-68281 met. groen, geh. bijna i.nw.st. Resta 1.1 CL
10-'83
en ace. ±49.000 km, onder- Maximaal ƒ 10.000.
Resta 1100 S
1-'87
Pracht auto. 02990-40908.
Resta 950 C
1-'84 DUTCH Off-Road Association, Autobedr. ZEIJINGA, Wieger- h.boekje aanw. Vr.pr. ƒ 15.950.
Scorpio 2.0 CL '87 . .ƒ27.750 Escort 1.4 CL 2-drs. ... 4-'87 Terreinauto Club. Postbus Bruinlaan 73, Uithoorn. Off. Tel. 020-432403.
Colt 1200 EL
'87/'88
Scorpio 2.0 GL '86 . .ƒ22.750 Escort 1.4 CL 2-drs. ... 7-'87 9042, 1006 AA Amsterdam.
dealer. Info: 02975-61212.
Colt 1200 EXE
'87/'88
Sierra 2.0 GH IA 4d '87.ƒ 29.750 Escort 1.3 L 5-drs 3-'82
T.k.a. Galant, aut., APK jan. '90, Colt 1200 GL
'85/'86/'87
SAMEN
naar
het
buitenland,
me,
my
girl
and
2M3
luggage
dat
Sierra 2.0 GL 5d '84 .ƒ 12.950 Escort 1.6 L 2-drs 1-'86
ƒ 1550. Tel. 020-835305.
Colt 1500 GLX
'86/'87
Sierra 1.6 las 5d '86 .ƒ17.750 Escort 1.6 st.wag. LPG. 4-'82 kan met JEEP CHEROKEE 4WD 5sp 2.IL DIESEL-Turbo. •
'86
Uitgebreide keuze Mitsubishi Lancer 1200 GL
Perfect
LEASING,
20.000
km,
4
jr.
ƒ
1.398
excl.
BTW.
Escort 1.6DSI br'87 .ƒ 19.450 Escort 1.6 BR 2-drs. .. .10-'86
Lancer 1500 GLX
'85
occasions,
Colt,
Lancer,
GaBel
Amsterdam
124876
de
Auto-Lease-Lijn
van
MOTORMEYER
Autorubnek SHOWROOM verschijn! elke vrijdag in
Escort 1.6 quarter '86^ 16.950 Escort 1.6 BR 2-drs. ... 1-'i
Galant 1600 EL
'85
lant,
ook
diesel
LPG
bij
uw
Het Parool
Escort 1.6CL5d '86 .ƒ17.450 Escort 1600 L 3-drs. ... 4-'84
'85/'86
Mitsubishi dealer Jorritsma, Galant 1600 GL
Daarnaast elke week in alle edities van Weekmedia. t w
Escort 1.4CL3d '86 .ƒ16.750 Orion 1.6 BR 4-drs
'87
6-'85
Wagenweg 10, Purmerend. Galant 1600 GLX
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant. Diemer
Cscort 1.4 Bravo '87 .ƒ18.950 Sierra 1.6 2-drs
Galant 2000 Turbo
'87
1-'84
Tel. 02990-23741.
Courant do Nieuwe Bijlmer. Nieuwsblad Gaasperdam.
Escort 1.3 Bravo 5d
Wagon 1500 GL
'86/'88
Sierra 1.6 5-drs
3-'85 1200 S met LPG, 5/W 5.350 Lada SAMARA 1500 Demo
Nieuwsblad de Purmer, de Zaanse Gezinsbode, de Nieuwe
'85
ƒ 18.950 Sierra 1.8 L 5-drs
6-'86 Samara 1300 12/'86 ƒ 10.500 spec. uitvoering ƒ 21.000. Lada Uniek eenmalig aanbod nieu- Wagon 1800 GL Diesel .'86/87
Weesper. Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant. De
Escort 1.3 Bravo 3d
'82
Sierra 1.6 3-drs
5-'84 Samara 1300 12/'86 ƒ 10.500 2104, bj. '85 ƒ 6750. Bontekoe's we Mitsubshi Colt diesel uit Sapporo GLX Autom
Ronde Vener. Aalsmeerder Courant. Nieuwsblad
voorraad leverbaar bij Mitsubs'85
ƒ12.950 Sierra 1.6 3-drs. LPG . .10-'84 2105 N 7/'85
Haarlemmermeer en Zandvoorts Nieuwsblad
ƒ 6.250 Autobedrijf, Verrijn Stuartweg
hi dealer Jorritsma Wagenweg
Escort 1.1 Laser 3d
PILOTENSTRAAT 18
Sierra 1.6 3-drs. LPG .. 7-'86 1200S4/'84
ƒ 4.250 6, tel. 020-992865.
10, Purmerend 02990-23741.
'86
ƒ 12.950 Taunus 1.6 L 4-drs
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
AMSTERDAM-Z.W.
4-'82 1200S9/'84
ƒ 4.250 Te koop Lada 2105,1500, LPG,
Escort 1.1 Laser 3d
• (ACHTER PRAXIS EN
Telefonisch van maandag t m vrijdag lussen 830 en 2000
Scorpio 2.0 CL
7-'87 12006/'82
ƒ 1.950 o.dak, tr.haak, wit, bj. '87, km.
Colt 1.2 GL 11-'84
ƒ12.750
'86
ƒ 12.950 Ook div. andere merken/type's
uur Tel 0^06658686 Fax 0206656321
LUCHTVAARTLAB.)
LADA MEERGARAGE.
47.000, ƒ 6900. 02503-30158.
Colt 1.4 GLX aut, 4-'81/ 4.250
Escort 1.3 Bravo 3d '84.ƒ9.950
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan SHOWROOM.
TELEFOON 020-155355.
OFFICIAL FORD DEALER
Linnaeuskade 5-6, A'dam.
Escort 1.3 Bravo 5d '83.ƒ 8.950 AUTOBEDRIJF VAN NES BV
Postbus 156 1000 AD Amsterdam Algeven kan ook Het
T.k. LADA 2104,1300 rood,'86, Colt 1.8 GLD, 1-'87 ƒ18.750
Tel. 020-929548.
Parool Wibaulslraat 131 ol Rokm 110 AmsJerdam
Escort 1.3 Bravo 3d '83.ƒ 8.750 Hogeweyselaan 97 Weesp
43.000 km, APK 3/'90 + trekh., Lancer 1.2 GL, 6-'85 ƒ12.650 MITSUBISHI Cordia SR Coupé
LADA 1.6 de Luxe, spierwit, 4 ƒ6500,-. Tel. 020-970535.
Lancer 1.5 GLX, 6-'84/14.450 1.6, bl. metall., M '84, spoiler
Resta 1.1 dec. '82 .. .ƒ6.750
Telefoon 02940-15443
Ol bij de volgende Wcekmediakanloren Amstelveen
drs., 11.000 km., M '87, werkeLancer 1.5 GLX, 4-'85/13.950 LPG, brede sportvelgen, get
Resta Festival '86 . . .ƒ 12.750
T.k. LADA 2105 1.3 GL, 4/83,
Dorpsstraat 54 56, Purmerend Weerwal 19. Uithoorn
glas, 80.000 km. ƒ8.950.
Granada 2.3 Riche '83 .ƒ6.750 ESCORT, 1970, nwe. remmen, lijk nw.st., voor de vak. ƒ 5.950. ƒ 2250, nwe. uitlaat, bnd., radio- Lancer 1.5 GLX automaat
Stationsstraat 70. Weesp. Nieuwstraat 13. Zandvoort.
Tel. 02993-68281.
4-'85
ƒ 14.950 Tel. 02993-68281.
Taunus
1.6
Bravo
'82
.ƒ4.750
kopp., in z. goede staat, APK
Gasthuisplein 12
cass. APK 6/90, 020-968216.
Lancer 1.5 GLX-EXE,
Keuze uit ± 50 occasions
Mitsubishi Galant, b.j. '79, goe
Lada 2105, b.j. mei '86, APK 66/'90, t.e.a.bod 02942-3015.
ƒ 19.250 de staat, rijdt prima, prijs
DICK VISSER B.V.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die voor
'90, geen schade, i.z.g.st., WESTDORP, voor uw nieuwe 2-'87
Resta 1.1 1-'88
ƒ16.500 ƒ3250. Tel. 020-312567.
of jonge Lada-KeusSaporro 2.4J-GLS, 9-'87/ 32.900 ƒ 1000. Tel. 020-854498.
OFF. FORD DEALER
dinsdag 1545 uur ol donderdag 1945 uur in ons bezit zijn.
Autobedrijf VAN DER POUW
Occasion.
Wagon 1500 GL, 5-'86/ 17.450
worden de volgende dag reeds geplaatst Totale oplage
RIJKSWEG 1, NAARDEN
MITSUBISHI Lancer 1200 GL
Lada 2105 M '84, APK '90,
Amstellandlaan 1 Weesp
730000 exemplaren
Natuurlijk met BOVAGPeugeot 205 accent,
TEL: 02159-47813.
58.000 km. ƒ 2450. IJselgarage, garantie, 100% financiering v.a. 10-'86
Tel. 02940-15110
ƒ 12.950 zilv.gr., 4-drs., type F, 68.0XX
Sierra 1.6 L, LPG, 5-'86. Sierra
Uselstr. 69-73, bij de Churchill- ƒ 250 per maand. AANBIEDING
Mitsubishi J. LANCKER B.V. km., stoffen inter., nwe APK
1.6 L, 5-drs., 10-'82. Escort 1.4 Ford Escort 1.1 Kalypso, laan. Tel. 020-6624729.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
deze
week:
Lada
2105,
1.2,
Hogeweyselaan 215 Weesp ƒ7.250. Tel. 02993-68281.
bouwj. '82, met. grijs, prijs
CL, 3-drs., LPG, 6-'87.
Industrieterrein Noord
8500
km„
april
'87,
ƒ7750.
Mitsubishi Lancer EXE bj. '8
3 regels
/ 25 '
Lada Samara 1300, rood, zond.
ƒ7.500. Tel. 020-183425^
Berebeit, tel. 020-6627777.
Voor elke extra regel ƒ 1 1 . Tel. 02940-16619.
ƒ 18.950 Riva Amsterdam
kat., b.j. 7/87,37.000 km. radio/ Adm. de Ruyterweg 398,
mm prijs
/ 5,67
Tetkoop Ford ESCORT, '82, Ford Escort 1.1 laser, 70.000 cass. pr. ƒ 9.500. 04950-21832. A'dam, tel. 020-825983.
Colt 1.8 GLD 3-'87
ƒ16.950 Noord b.v. 020-361153.
mm prijs rnel vignet / 6.10
APK juni '90. Vraagprijs ƒ 6500. km., gas, wit, '85, ƒ 10.750.
Autobedrijf
VAN
DER
POUW Lancer 1.5 GLX, LPG, 1-'86
Gewone advertenties tarief op aanvraag.
Tel. 075-354904/175789.
Telefoon 020-834845.
Amstellandlaan 1 Weesp
Alle prijzen zijn excl ö% BTW
Berebeit, Amsteldijk 25.
T.k. prachtige Ford Sierra 1.6 L, Ford Escort 1.3 Bravo StationTel. 02940-15110
Tel. 020-6627777.
Ipg., eind 1986, dubb. spiegels, car, champ. metall., bijna '83, LANCIA Thema 2000 ie, m.'89,
ƒ 13.500
diamant zwart, sunroof, c.v., 3-drs., nieuwe APK, paar plek- 41000 km. antraciet grijs metal- Ypsilon Rre 12-'86
Voor meer informatie ol advies, bel
ƒ10.950
hoofdsteunen.
Let
op: jes, ƒ4.750. Tel. 02993-68281. lic, 5 bak, get. glas, dubb. spie- Prisma 1600 6-'84
Prisma 1500 5-'85
ƒ11.950
ƒ 14250,- Tel. 02990-42597.
gels etc. etc. Papieren ter inzaThema IE Turbo 1-'86 ƒ 27.500
Ford Sierra 1.8 Bravo, spierwit 5 Ford Sierra 1.8 Station Van ge.nw.prijs ƒ 62.400,- NU BIJ Autobedrijf CASPARUS B.V.
Bluebird 2.0 SLX, LPG, 8-'86. Bluebird Stationw. 1.8 GL, '83
drs., 85.000 km, LPG, CV, stri- 1988, bl. metall., 5-drs., trekh. Garage DEN HOUT .ƒ34.950,-.
Sunny Trend, LPG, 4-'86.
+ LPG, trekh., APK 1 -'90, vr.pr
Casparuslaan 1 Weesp
ping, 5 versn., btjz. mooie vak.- 1e eig., zeer compl., 60.000 023-320547, (zondag 277048)
Berebeit, 020-6627777.
ƒ4700, C2979-85317.
Tel. 02940-15108
Zomerkorting (geldig t/m 5/9'89) 50%
auto ƒ 13.500 Tel 02993-68281 km., ƒ 13950 Tel 02993-68281 Haarlem.

Honda

Fiat

Mercedes Benz

Chevrolet

.Chrysler

Citroen

Hyundai

Jaguar/Daimler

Mini

KimmanAmsterdam

Ford

VAN NES

Innocent!

Jeeps/Terreinwagens

Lada

Lancia

Nissan

020-665 86 86

Nissan Sunny 1.7 diesel, 5-drs., Cherry 1500 GL, m. 84, AR
latchback, Van uitv. Schelling- '90. IJselgarage, Uselstr. 69-7;1
bij Churchilllaan 020-6624729
woude BV: 020-323600.
Sunny 1.7 Diesel 6-'87 ƒ 15.500 DATSUN CHERRY 1200(|
HB, 80, APK 9/89, i.g.si
Micra GL 6-'85 ƒ 10.900
ƒ2500,-. Tel.: 020-822159.
EVT. 2 JAAR GARANTIE
MEERGARAGE
Nissan Sunny 1.3 LX, 3-drs., t
Linnaeuskade 5-6, A'dam.
'88, 19.000 km., ƒ 18.950. R,v
Tel. 020-929548.
Amsterdam-Noord
"e koop Datsun Cherry, 1981, 020-361153.
APK 4-1990, goede banden, T.k.a. Nissan Stanza, bj. '&
.g.st., ƒ 1.250. Tel. 020-317281. aut., sp.velg., sunroof, bl. mei
Te koop Datsun Cherry, '79, ƒ5.250. Tel. 020-924080.
APK t/m 12/89, ƒ1.000. Tel.
VOS-AUTOBEDRIJF
075-218290 of kantoor 020- Nissan Sunny D67.000 km., '6
962886 vragen naar Gumbs.
WEESP 02940-12960

Opel
T.k. Opel Rekord '79, LPG,Kadett 4-drs., 11-'86, ƒ 16.9(
trekh., i.z.g.st., 1e eig., ƒ 1750. Kadett 1.6 D Caravan
5-'86
ƒ 18.9!
Tel. 02968-94556.
HANS MAFAIT 02940-13044
T.k. Opel REKORD 20 LS autom., '82, rood met., getint Kadett, '85, nw. mod., sta
Van-uitv., rood, 3-drs, trekl
glas, LPG, sportvelgen, APK
ƒ8.250. Tel. 02159-12018.
V90 ƒ 3950. Tel.02294-1760.
Kadett Caravan 1.6 S aut.
VOS-AUTOBEDRIJF
ƒ8.61
Kadett 1.8S GT
1988 9-'82
Autobedrijf DICK MUHL B.V
WEESP 02940-12960
Tel. 02940-18200.
Wegens omst. t.k. Opel Kadett
1.3N, aug.'88,12.000 km., grey Opel Ascona 1.6 S, 5-drs., au
met. Nieuw ƒ 24.500. Vraagprijs 1985, ƒ16.950. Riva Amstf
dam-Noord b.v. 020-361153
'20.500. 02979-87247.
AsconaTeD 5-drs7travëiier
5-'86 93.200 km. ƒ 17.95
Ascona 1.8S 4-drs. travelier 5-bak 5-'88 27.200 km. ƒ24.75
:orsa 1.2N 3-drs. Swing rood karmijn 1-'88 24.300 km. ƒ 16.95
:orsa 1.2S 2-drs. Swing blauw
10-'87 29.600 km. ƒ 15.95
:orsa 1.2S 3-drs. GL rood'met.
9-'86 25.700 km. ƒ 14.75
Corsa 1.2S 3-drs. LS rood trekhaak 8-'86 45.100 km. ƒ 13.95
Corsa 1.23 3-drs. Swing spoilers V+ A 5-'84 89.900 km. ƒ 10.95
Corsa 1.3N 3-drs. LS rood karmijn 1-'87 43.700 km. ƒ 15.95
"orsa 1.3N 3-drs. LS blauw
1-'87 48.000 km. ƒ15.75
Kadett 1.2S 3-drs. LS rood
3-'86 66.000 km. ƒ 15.95
<adett 1.2S 3-drs. LS bruin met. 11-'84 61.700 km. ƒ11.45
<adett 1.2S 3-drs. LS grijs met.
6-'86 75.000 km. ƒ 15.95
<adett 1.2S 3-drs. LS brons met.
S-'SS 50.100 km. ƒ 13.95
Kadett 1.2S 3-drs. LS brons met.
5-'85 78.700 km. ƒ 13.45
Kadett 1.2S 4-drs. GL rood
3-'86 40.400 km. ƒ 17.25
Kadett 1.3S 3-drs. LS automaat
7-'86 29.800 km. ƒ 17.95
Kadett 1.3S 4-drs. LS 5-bak
11-'86 76.800 km. ƒ17.95
Kadet 1.3S 4-drs. LS blauw
12-'86 41.300 km. ƒ18.45
Kadett 1.60 3-drs. LS rechterb.spiegel 1-'87 57.200 km. ƒ 19.95
kadett 1.6i 4-drs club getint glas
1-'89 68.600 km. ƒ24.75
Kadett 1.6S 3-drs. LS rood karmijn 1-'87 44.800 km. ƒ 18.95
Kadett 2.0I 3-drs. GSI rood karmijn 10-'87 15.900 km. ƒ32.95
Rekord 2.0S 4-drs. traveller platina 5-'86 53.000 km. ƒ 19.95

AUTOBEDRIJF KORS B.V.
Groeneweg 18 Weesp. Telefoon 02940-14277.
OPEL CORSA 1.2 S GL, wit, 3drs., striping, 50.000 km, boekjes t.i., M '87, ƒ12.950.
Tel. 02993-68281.

Opel Rekord 20 S m. '85 m
lak, 79.000 km, LPG, als n
ƒ 10.750. Inr. mog. 020-1242

Opel Service

Opel Kadett, 12 S, 90.000 km.,
Westerstraat 146-174 A'dai
'83,
ƒ7850,-.
Tel.
075Tel.: 249074/236691
354904/175789.
Senator 2.5 E
Opel Kadett 12S, bj. '83,43.000 Omega 1.8 S
km, Riva Amsterdam-Noord Omega 1.8i LPG
b.v. 020-361153.
Omega 2.0i LPG
OPEL Kadett 1.3 S Hatchback Kadett 1.3 S, 4-drs.
bijna 83, bl. 3-drs. stereo, sier- Kadett 1.6 S, 4-drs. LPG
velg. ƒ4750. Tel. 02993-68281. Kadett 1.3, 3-drs. Club
Kadett 1.3 S, 5-drs.
Opel Kadett 13S HB 09 84. Kadett 1.2 S Luxus
SS.OOOkm. Kleur blauw, Trekh., Nissan Sunny Combi
nw. bnd ƒ 7450. 02968-96446.
Renault 25 GTS
Opel Kadett 1.3 S, LS-uiv., Lada 1200
Met BOVAG garantie
met.kl., 55.000 km., '85. Schellingwoude BV: 020-323600.
OPEL VECTRA 1.8 S GL,
Opel Kadett 1.3 S, 3-drs. Rood. mnd. oud, 20.000 km, boekj
6-'86. 53.000 km. APK 6-'90. t.i., luxe uitv., bl. metall., di
steceo, ƒ32.950. 02993-682!
ƒ14.750. Tel..02972-4957.
Opel Kadett 1,7 diesel bestel,
wit 11-'84, 150.000 km. gel.
Pr. ƒ 6450/Tèl? 020-6625265 i

autolak

Opel Kadett '78, APK gek. nov.
'89,
pr.
ƒ1000. Tel.
03240-60308.

ALLE KLEUREN
OOKJN SPUITBUSSEN
otto nfeuwonhuizeri bv
Overtoom 515, Amsterdan
(020) 12 98 04

OPEL Manta 1.8 S GTJ zilv.gr.
metall, bijna '84, amerik. uitv.
lexmaul uitb., 90.000 km,
Pracht Opel Kadett 1.2 S, 2/8
ƒ7.250. Tel. 02993-68281.
ƒ5250, 81000 km m. Ipg, m
Opel Manta 2.0i CSI coupé, wit, bnd.,uitl., apk 2/90,020-r"'
nw.st. Schellingwoude BV:
RIVA-OPEL
020-323600.
OSDORP
OPEL Omega 2.0I autom.,
Uw beste Opel adres!
GLS, duurste uitv., 50.000 km,
NOTWEG 38 A'DAM
Champ. metal, 1987 Pullm. inOsdorp. Info 196575.
ter., trekh., boekjes t.i., ƒ29.950.
Te koop Opel Kadett Coup
Tel. 02993-68281.
b.j. '75, ANWB, APK tot 6-'!
Opel Omega LS 18i, bj. 1987, Vr.prijs ƒ 1425. Tel. 020-3167!
34.000 km, ƒ 18.750 Riva
Amsterdam-Noord
b.v. T.k. CORSA 1200 S, zilv. m<
bj. '86, LPG, ƒ10.500. T
020-361153.
02963-3921.
Opel Rek., Berlina 2 L Inj., '82,
APK jan. '90, in pr. st., vr.pr. T.k. Opel Commodore 25 S f>
torn. 5 drs. Stuurbekr. Bn
ƒ 10.000. Tel.: 02990-29872.
mett. Bj.'SO. APK 1-'90. ƒ35
Opel Rekord 2.0 S station, bj. Tel. 02993-65333/65135.
feb. 1982, km.st. 99.000, APK
tot febr.'90, onderhoudsboekje T.k. Opel Kadett 1978, pril
aanwezig. Auto in prima staat. staat, APK maart 1990, pi
Vr.pr. ƒ7250. Tel. 075-217447. ƒ 1050. Tel: 020-797642.

Peugeot
205 Junior 2-'87
ƒ 14.950
205 Accent 1-'87
ƒ 14.950
205 GT 3-'84
ƒ 12.950
205XL10-'85
ƒ11.950
205XR3-'87
ƒ17.500
205 XR 2-'86
ƒ 15.950
205 XLD 10-'86
ƒ 16.750
305 GL LPG 2-'84
ƒ 9.250
305 SR 1-'86
ƒ 14.950
305 Select 10-'85
ƒ 12.500
309 Allure 2-'87
ƒ 17.950
309 GR 2-'86
ƒ 16.950
309 SR 7-'86
ƒ 18.950
309 GLD 9-'86
ƒ 18.750
309GRD1-'87
ƒ21.250
405 GR 9-'87
ƒ26.950
505 GL 1.84-'83
ƒ 8.950
505 Break GR 1-'83 ƒ 9.950
505 Break GRD 1-'86 ƒ 19.950
505 Break GL 4-'87 ƒ29.950
Autobedrijf VAN DER POUW
Amstellandlaan 1 Weesp
Tel. 02940-15110
Must sell. Leaving the country.
Peugeot 104, '81, APK 10/89,
sch.dak, ƒ 1500,-. 020-459666.
Perfect 205 Accent, rood, b.j.
'86, garage ond„ 55.000 km,
ƒ10.7001, 020-152539/197642.

205XE, 10-'85 ƒ11.9
309 XE, 3-'87
ƒ 15.7
305 GR break, 1-'85 ƒ11.9
405 GR, 1-'88
ƒ279
505 GR break, 9-'85 ƒ175
HANS MAFAIT 02940-1304
305 GLD diesel break dec. 'i
APK-steekproef apr.
ƒ5500. Tel. 020-939004.
COBUSSEN AMSTERDAN
Peugeot-dealer
205 1.1. junior, 3-'87 .ƒ14.5
205 XE Ace. 6-'87 .. .ƒ145
205 XE Ace. 1-'86.. .ƒ122
205 XL comm., 7-'85 .ƒ 8.5
205 XR schuifd. 1-'88.M9S
205 XR d.blauw 3-'87./ 16.9
305 break SR 7-'86 . .ƒ14 4
309 GR 5 bak 9-'86 .ƒ17.5
309 GR 5 b. gas 2-'86./16.5
505 GL break 3-'87 . .ƒ21 B
En ook nog
Rat
Panda
1000 C
'86
.ƒ 86
Nissan Micra CL, '84 .ƒ 7.9
Toyota Starlet Sp.'86 .ƒ 10.9
Citroen Visa 11 RE'84./ 68
Alle auto's worden geleve
met 3-12 mnd Leeuwekem
Garantie.
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam, 020-121824

Peugeot 205 accent, 10-'86
77.000 km.
ƒ 12.950
J. LANCKER B.V.
Hogeweyselaan 215 Weesp SupeFmooie PEUGEOT 205 >
1.1 ace., rood, 1e eig., nieu'
Industrieterrein Noord
ond., pap. aanw., '86, APK '•
Tel. 02940-16619.
ƒ11.500. Na 19 u. 020-1976J
Peugeot 205 XR, okt. 1986,
50.000 km, blauw met., radio- T.k.: PEUGEOT 205 GTI, bj.'8
cas, 6 mnd. Bovag, 02903-1877 schuifdak, radio/cassette, g"!
Pr. n.o.t.k. Tel. 02975-62464

Aanbieding
Tegen handelaarsprijzen diverse Peugeots o.a
Peugeot 309 GR, 6-'86
.ƒ 11c
Peugeot 309 GL Profiel, LPG, 5-'86 . . . . ƒ12'
Peugeot 309 GL Profiel, 1-'87
.ƒ15'

Berebeit 020-6627777
AMSTELDIJK 25, AMSTERDAM

Nog meer Showroom-advertenties
op een volgende pagina

EEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22
KOUDIJS PEUGEOT
3 maanden garantie op
arbeidsloon en onderdelen
jeen eigen risico
jeen uitsluitingen
jeen kilometerbeperkmg
jeen bep bepalingen
omruilgarantie
aanvullende gar mogelijk

Peugeot 305 GL Bj '81 APK
febr '90 Vaste prijs ƒ 1250
Tel 020 - 106663
PEUGEOT 305 SR, beige, 4
drs, techn 100%, nwe APK,
moet gespoten, meeneempr
ƒ3250 Tel 0299368281
Peugeot 505, gr, bj 5-'84, apk
12-'89, sp velg, nw banden,
geot 205 GE
0485 kl bl, vr pr ƒ8750 Tel
geot 205 GE Accent 07-86 020-372014
geot 205 GE
0485 Peugeot-dealer ZUIDWIJK BV
geot 205 GE
08-86 104GL blauw
3'83 ƒ 5 250
geot 205 GL
05-86 104ZL gnjsmet 1082 ƒ 3850
geot 205 GL
01-85 205XE gnjsmet 1'86 ƒ 12 950
geot 205 GL
05-84 205GEwit
5'87/13950
geot 205 GT
0486 205XE junior wit 9'86 ƒ 13 350
geot 205 GTI 130 pk 04-87 205XL rood
4'86 ƒ 13 800
geot 205 XE 1 1
07-86 205XR roodmet 10'84 ƒ 10 600
geot 205 XE Accent 01-87 205GR zwart
1'86 ƒ 13 950
geot 205 XE Accent 01-87 309XE Allure
11'88 ƒ 17 500
geot 205 XE Junior 11 86 309GL Profil
4'87/16700
geot 205 XL
10 85 Renault 4 blauw 1'86 ƒ 7250
geot 205 XL
0686 Renault 5TC rood 4'85 ƒ 8750
geot 205 XL
05 86 Citroen Visa rood 4'86 ƒ 6900
geot 205 XR
01-87 OpelKad13Swit3'87/16950
geot 205 XT
01-86 Alle auto's met 3 12 mnd
ugeot 305 Break GR 1986 garantie + keur rapport en
ugeot 305 GL
1083 aflev beurt
ugeot 305 GL
0583 Mmervalaan 86 Amsterdam
geot 305 GR
04-84 020 6629517
geot 305 GTX
07-85
jgeot 305 Sedan
02-84
ugeot 309 GE
04-86
ugeot 309 GL 1 1
04-86 924, 1978 omgebouwd naar
ugeot 309 GL 1 1
04-86 944, div EXTRA'S, nieuwugeot 309 GL profil 1086 gespoten Tel 023328765
ugeot 309 GR 13
0786
ugeot 309 XL
06-87 Ombouwsets 924-944
ugeot 309 XRD
0687 gemonteerd ƒ1450 911-935ugeot 505 G L 2 0
03-83 928 959 Spoilers 023-328765
ugeot 505 GL20
0484 Porsche 944 S, Targadak,
ugeot 505 GR
08-85 Fucks wielen, mooiste auto
jgeot 505 GTI
10-85 Schellmgwoude
BV
jgeot 505 Select
03-85 020-323600
ugeot 505 SR
11-85
VOS-AUTOBEDRIJF
Porsche 911 SC, '81 groen
DIVERSE MERKEN
bot Samba GL
03-86 met div acces, ƒ55000
WEESP 02940-12960
oen Visa 11 RE LPG 0985
oen Visa Club
03 86
icia Prisma 1500
04-85
xsw Jetta 1 6C LP 06 87
Robm 850, i g st Nwe kopp,
ESTELIJK HALFROND 70 rem, spoorst band Pap aanw
ïistelveen Tel 020-455451 ƒ1900 020342939/276230

Porsche

Reliant

Renault

16

28/29 JUNI 1989
LPG, slaalgr.^ met', 9&CX» n~~:

& Ü^VJSË&ÏSÏÏ*
JO,
12
75.

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
T k Seat Ibiza 1 2GL, 3 d,
•ood, juli 87, 31000 km,
z g a n , 5 versn, getint glas,
etc
ƒ11500
Tel
020
974228/967703

AUTO MAAS BV biedt aan o a
Seat Fura GL, gnjsmet, 5-bak,
'86 Seat Marbella L, blauw,
'87 OFF SEAT DEALER, tel
02977-24320*

Skoda

Talbot

105 S 6/87

ƒ6750

105 S 7/86
ƒ5350 Met een beetje fantasie waan
je je m een Ferrani Talbot 1 3
EVT 2 JAAR GARANTIE
de Luxe, april '83, APK, okt
MEERGARAGE
Linnaeuskade 5-6, A'dam
Tel 020929548
Skoda 120 L, i z g s t , '86,
60 000 km, ƒ 4000,Tel 020126874
1e eig als nieuw SKODA
120 LS, 2/87, ƒ5750, 40000
km, schadevrij, 020-968216

'89, radio-cass Voor de snelle
beller Vr pr ƒ 2750 02974-324
Simca Talbot BESTEL bj '83,
APK gek Vrpr ƒ2000 Tel
02940 12092
T k Talbot HORIZON 1 5 GLS,
bj '82 Vrpr ƒ1250 Tel
0294080102/10828

Suzuki
Te koop Suzuki Alto, rood,
ƒ7200, 56000 km, m zeer
3oede staat, oktober 1985
MIC Beetsl 88, Uithoorn
T k Suzuki ALTO GL '85 grijs
met, 3 drs, 65 000 km, APK
6-'90, ƒ4950 Tel 02294-1760
T K Suzuki Alto GL white bird,
bj 2/89,5500 km, met fabneksgarantie tot 2/90 Pr ƒ 11 000,Tel 03240-34082, na 18 00 uur

Autobedr ZEIJINGA voor alle
Suzuki-modellen Wieger Bruinlaan 73, Uithoorn 02975-61212
Suzuki Alto GL, 3/'85, wit,
19000km Nieuwstaat, APK
6/'90 ƒ6950 Tel 020-104174
kantooruren 020-266776
Suzuki Swift 1 3 GR, 5-versn,
met kleur, w w -glas Schellingwoude BV 020 323600

Volvo
VOLVO 740 GL, 1986, lichtgrijs metallic, LPG-mstallatie
prijs ƒ26500 MOTORMEYER B V , OVERTOOM 116-126
AMSTERDAM TEL 020-124876
340 DL 4-'85
/ 12 250 Ron Geurs Personen Auto BV
Voor exclusieve Volvo's
Autobedrijf VAN DER POUW
A'dam Oost Info 020-920505
Amstellandlaan 1 Weesp
Tel 0294015110
T k VOLVO 240 GLE, bj 83,
740 Turbo ESTATE
'86 div extr, open dak leren bekl,
enz
Tel
740 GL Diesel,
88 stuurbekr
740 GLE, LPG
'85 02159-37194 na 1900 uur
740 GL, aut
'85 T k Volvo 343 bouwj 79 APK
240 GL
'87 april '90, vr pr ƒ 1800
240 GL, LPG
86 Tel 0297566386
240 DL, LPG,
'86
360, 4 stuks
83/'88 T k Volvo 66 GL, '79 APK,
340, 1 7, 4 stuks
86/'88 4/'90, 88 000 km techn 100%
14,
340,
schakel,
6 Vr pr ƒ 1500 Tel 02908 5823
stuks
84/87 Volvo340DL17,5-drs,bj 86,
340, 1 4, aut, 7 stuks 83/ 87 ƒ16950
Riva AmsterdamNoord b v, 020-361153
Volvo 340 DL Sedan LPG
1985, 3 mnd gar, ƒ10750,Tel 02907-5941
Volvo 340 GL, 5 versn , w w glas, sunroof Schellmgwoude
BV 020-323600
VOLVO 340, wit, automaat, b j
"~~!, 2000 km , wegens ziekte
Meeuwenlaan 128 Tel 020-795030
Volvo 343 '80 APK okt '89
Tel 020-369222
100% nw uitl, nw dyn ,
745 Gl inj stat 2'89 ƒ52500 Mot
nw mot rubbers nw hoezen
744 Gl LPG 12-'86
ƒ22000
244 DL LPG 1-'88
ƒ32600 Vrpr ƒ1750 Tel 075-170786
360 1-'84
ƒ 8500 VOLVO 66, b j 81, APK mrt
340 DL aut 4-'85
ƒ14300 '90, kleur rood, radio, ƒ3050
340 Winner spec 5-'86/16800 Tel 020328639
340 Winner spec 12-'86/ 15800 Volvo 66 DL, b j 79, APK febr
3 mnd voll B O V A G gar '90, prijs ƒ 450 Tel 020-162793
VOLVO DEALER
Autobedrijf DICK MUHL B V Volvo aut 345 DL, b j '82, v 1e
eig , km st 82 000
Achtergracht 71a, Weesp
Tel 02940-14513
Tel 02940-18200

Van Vloten
A'dam
Uw
Volvo Dealer

CARBO AUTO'S
VAKANTIE-AANBIEDINGEN
Biedt aan een aantal geselecteerde occasions
BIJ aankoop GRATIS nieuwe radio/cassette KADOIM
BMW 316 bj '82 Lapisblauw, nette auto
ƒ 6950
BMW 325i, bj'86, rood, w w glas 210 PK, 4x4, Billstein onderstel
15 inch sportv, afst alarm nw st
ƒ 34 500
BMW 633 CSI m 82, bordeauxrood met sp vlg ,
zwart leennt electr ramen, i z g s t Vrpr
ƒ16750
BMW 320, m '82, met blauw, w w glas, sp vlg , in z g st ƒ 6 900
BMW 316, m 80 LPG,
ƒ 4 250
Chevrolet Chevy Van bj 84 8 cil Diesel, zeer veel
opties, Customcar
ƒ 45 000
Chevrolet Chevy Van, bj 82 8 cil autom , met nw
verhoogd dak vele opties, grijs kent
ƒ 14 750
Citroen Visa, bj 84, rood in z g st
ƒ 4 250
Rat Uno Diesel, mod 85 zilv groen met, 5 drs ,
m zeer goede staat
ƒ 7 250
Ford Transit Customcar, mod 83 sportv spec paintmg
zeer apart, div ace ,
ƒ 7 950
Ford Escort 1 6 L, m 83, gold met, 3 drs , sportv
ƒ 7 250
Ford Escort 1100 L, bj '83 5 drs, zilv groen met i z g st ƒ 7 950
Ford Sierra 2 3 D, bj 85, 3 drs , rookzilv met
ƒ12900
Ford Sierra 2 3 D, bj '86, 3 drs , zilv met
ƒ14 250
Ford Scorpio 2 O CL m 86, bl met, LPG, ong sunroof w w glas
1e eig, m zgst
ƒ 16750
Ford Taunus 16 L, m 82 grijs met, 2 drs,
ƒ 3250
Honda Prelude, bj 84 grijs met LPG, m z g s t
ƒ 13750
Mercedes 190 E, mod 85 aut st bekr w w glas, centr lock,
sch dak, in nieuw staat 1e eig
ƒ28500
Mercedes 230 aut, m '78, groen, LPG, i z g st
ƒ 4 500
Mercedes 500 SEL, m 82 diamantzw, alle opties,
ZEER APART
Mercedes 280 SLC, m 80, gold met, Amer uitv
Mercedes 280 SE, aut, m '82, Lapies blauw met, el schuifd , el
ramen, sportvelg , 4 hoofdst, vr pr
ƒ18 750
Mitsubishi Colt, 1 2 GL, rn '86, brons met w w glas 5 bak,
1e eig.. 45000 km,
ƒ11750
Nissan Bluebird 1 8, m '85 gold met, 1e eig
ƒ 8950
Nissan Sunny 1 3 DX Dies , m '85, weinig bereden, ƒ 6900
Nissan 280 ZX Targa, m 81, gold met, aut, vele opties, ƒ 12 750
Opel Kadett 1 6 D de Luxe 83, wit, 5 drs, i z g s t , ƒ 6 950
Opel Kadett, bj '84 2 drs LPG,
ƒ 6950
Opel Kadett HB 1 6 D, bj 84, grijs met 3 drs,
ƒ 8 250
Opel Kadett HB 1 6 LS, m 86, brons met, w w glas
3-drs,
ƒ12750
Opel Kadett 12 S, zilver met, m 83, 3 drs, vr pr ƒ 5950
Opel Kadett 1 3 S, stationcar, m 86 3-drs, LPG,
ƒ 8 750
Opel Kadett 1 6 D, stationcar, m '86, 5 drs, weinig
bereden
ƒ12250
Opel Ascona 1 6, m 83, wit, 2-drs,
ƒ 6900
Opel Corsa 12 S, 3 drs, bj '86, bl, getint glas, weinig bereden, m
nwe staat, vr pr
ƒ11 750
Saab 900 GLT, autom , m '80, zwart, m z g st
ƒ 2 750
Skoda 120 LS, m'85, wit, ong sunroof
ƒ 4750
Volvo 343, m 83, 3 drs wit Vr pr
ƒ 4 900
Citroen Special Service, m '85, gesloten stationcar
ƒ 3 250
Mercedes 307, open laadbak, m '81, met tandemasseraanh , bj '81 Vr pr
ƒ11 750
1 Skagerak 21 speedcruiser, 8 cil, Chrysler 225 PK, kompleet
met trailer, vr pr
ƒ17950
VIP Vivan Louisiana 6 cil, inboard, Mer Kruize, 165 PK, leer
interieur, cabriolet kap, zilver met incl Damco kanteltrailer, m
nwe staat, vr pr
ƒ 25 750
Inruil/financiering mogelijk, 6 maanden garantie
APK en BOVAG-gekeurd
Geopend ma t/m za van 9 30-18 00 uur
DONDERDAG KOOPAVOND
Osdorperweg 928, tel 02907-2021 Amsterdam West
Ook div caravans en boten

VAN KALMTHOUT
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
RENAULT DEALER
5GTL3-'85
ƒ11500 voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions m voorraad,
5GTL3-'86
ƒ13500 Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel
5TL5-'83
ƒ 4750 020-799100 Werkplaats Mmervalaan 85, tel 020-713581
5TC2-'85
ƒ10750
5TC9-'86
ƒ11900
11 GTL 2-85
ƒ11500
11 GTX m c pak 1-'87/17 900 TOYOTA Corolla 1 3 DX, knal11 GTL6-'83
ƒ 6950 rood, 4-drs,
sportvelgen, Gevr Toyota Carma, 4 drs
11 GTX 3'86
ƒ15500 70000 km, LPG, bijna '85, Schade of sloop mag Tel
075-178208 na 1800 uur
11 TL Brway 1-'86
ƒ12500 ƒ8950 Tel 02993-68281
11 TSE 9-83
ƒ 6950
TOYOTA
CELICA
2O
GT
Automaat
Nov 1986 108000 km,
18 GTL II 4-'85
. ƒ 9750
18 TS 1-'83
ƒ 5750 rood ƒ 34 500 Auto is ingeruild van 1e eig en verkeert m prima
HENRY VAN GERVE Auto's, da 626 20 HB, LPG blauw
Fuego GTS 7-'84
ƒ10750 staat Inruil en financ mogelijk Autobedrijf COMPIER off
Bovenkerkerweg 137a, te Am- met, '87, ƒ17950 Mazda 323
21GTS3-W
ƒ21000 Toyota'-Dealer, Ouderkerk a/d Amstel Tel 02963 - 1325
stelveen (bij Uithoorn), 02974- autom 1 5 sedan GLX, blauw
21 TL 5-bak 8-'86
ƒ16250 Gevr Toyota Hiace of Urvan,
559, b g g 602, fax 02974-838 met, 35000 km, '87, ƒ17950
25GTS3-'86
ƒ21500 schade of zonder, APK mag
DE GRAAF
Dagelijks geopend van 9-18 Mitsubishi Galant 23 Turbo
25GTS6-'86
ƒ23000 Tel 075 178208 na 18 00 uur
Diesel GLX, wit, '83, ƒ6950
uur Donderdag koopavond
TOYOTA
12 maanden
Condensatorweg 44
1 jaar garantie vanaf ƒ 7500 Mitsubishi Tredia GLX, 4 drs,
TOP OCCASION GARANTIE Starlet 1 3 DX 12v,3-'86
Berebeit,
Amsteldijk
25, A'dam - Sl.dijk - 865511-020 Audi 100 CS, bruin met, wit, '86, ƒ 9 950 Mitsubishi Colt
Abcoude, Bovenkamp 8,
OOK VOOR ONDERDELEN
020-6627777
sportvlgn '84/12950 Austm GLX, rood met, 59 000 km, '83,
02946-1206/4004
Metro, LPG, blauw met '86, ƒ5950 Mitsubishi Colt GL,
Voor RENAULT-SERVICE,
Toyota - Brouwer
ƒ5950 BMW 745i Turbo au- brons met, '83, ƒ 5 950 Mitsu.Pim v Rootselaar, Rhôneweg
Vele merken - vele prijzen
tom , sportvlgn , airco, m '85, bishi Colt GL, beige, '83,
-40 42-A danvSiaijk.teU3l3Z5.
2e Jan Steenstraat - 42-48
ƒ 27 950 BMW 525 rood met, ƒ 5 950 Mercedes 300 GD DieA'dam-Oud Zuid Tel 763829
NAUL-T TOPOGCASIONS
'82, ƒ4950 BMW 316, rood sel, 4x4, lang, luxe, airco, m '82,
Blauwe Renault 4 GTL Bj
! cAjnsterdam-Ncord
TL, g
06-'Ö3^>&250- 10T80 APK cl£90>:i/ 2650 fpwi
met, 5 bak, dubb spgls, ƒ 24 950 Nissan Cherry Trend
Hamerstraat 3-15 Tel 360401
TL,
03-'84/ 7950 Tel 020-952525
s doppen, '83, ƒ 13 950 BMW uitv, blauw met, '85, ƒ 6 950
TL,
06-'86 ƒ 13 900
316,
rood, LPG, sportvlgn, Nissan Cherry GL, groen met,
• De advertentie-afdeling beTL,
06-'87/14900 RENAULT 11 GTL, vuurrood, 5
m
'87
ƒ
17950 BMW 318, rood, 57 000 km, '83, ƒ 4 950 Nissan
houdt zich het recht voor adCherry Diesel GL, groen met,
iTL,
01-'84 ƒ 8500 versn, sport auto, 78 000 km ,
vertenties eventueel zonder LPG, dubb spgls, m '86 89 000 km,'84, ƒ 7 950 Nissan
M
'85,
stoffen
mter,
ƒ7950
ITL,
04-'86 ƒ 14 250
TnumphSPITFIRE1500,bj '75, opgaaf van redenen te weige- ƒ15950 BMW 320i, grijs met, Cherry Diesel GL, blauw met,
Tel
02993-68281
iTL,
02-'87/16500
rood, apk juni '90, i z g st,
ren (Art 16 regelen voor het .4 hfdst, div extra's, '78, '84, ƒ 5 950 Nissan Micra DX,
GTX,
08-'85/13500 Renault 11 GTX, 2-'85 Renault p r n o t k Tel 0215386167
ƒ2950 BMW 323, LPG blauw
advertentiewezen)
GTX,
06-'86/16500 4 L, 11-'84 Renault F6, 4-'85
met, sprtvlgn , m '83, ƒ 8 950 blauw met, 30000 km, '87,
Aut
02-'86/14900 Berebeit 020 6627777
Citroen CX 2000 relfex wit, ƒ9950 Nissan Stanza 1800
iTD,
07-'86/14900 Renault 14 GTL, bj '82, APK tot
78000 km, schuifd, m'86, GL, 3 drs, grijs met, div ace ,
ITS,
06-'86/19900 4-'90, 85000 km, rood, igst
ƒ 9 950 Citroen BX TRD Diesel, 78 000 km, m'85, ƒ 8 950 Opel
:TS
02-'87 ƒ 21 900 Pr ƒ3000 Tel na 2000 uur GOLF Turbo diesel, mei '85,
spoilers, 87000 km, m 87, Rekord 2 O S Trav, blauw/grijs
VW
Golf,
bj
'78,
type
1100,
GTS
03-87 ƒ 23 500 02990-27199
ƒ 16 750 Autobedrijf Kooyman, APK gek , i g st, ƒ 1 250
ƒ15950 Citroen BX TRS 1800 met, '87, ƒ 15 950 Opel Reƒ11950
GTS
04-'87 ƒ 21 900
Demmenk 26, Vinkeveen
wit, 80000 km, m'85 ƒ8950 kord 2 O Trav, brons met, alle' Alfa Giulia Super 1 6 Sport '86
Tel 02995-4056 na 18 u
ƒ18950
TSE
02-'87/23900 Renault 16 TL '78, APK t/m juni Tel 02972-1285
Citroen Visa RE11 Super,opt, '87, ƒ 14 950 Opel Rekord Audi 90 Super Luxe, automaat, '86
ƒ 27 950
89, rijdt prima, vrpr ƒ300 Tel
DELFICAMPER 2-4 pers Nw m'84, bruin, 78000 km, 23 D Luxe, brons met, '84, Audi 100 CC Avant diesel veel ace 87
utobedryf HANS MAFAIT
HELAAS
wegens
auto
van
de
ƒ19950
en occ Gratis uitgebreid
plezierig kan service zijn 020-768899/255412
ƒ4950 Citroen CV6, blauw, ƒ 8 950 Opel Rekord 2 OS au- Audi Avant 2 2, m '84
zaak
witte
VW
Golf
GTS,
9-'86,
ƒ17950
ijverheidslaan 14 Weesp
m '84, ƒ 1 950 Citroen Axel su- tom, stat, luxe, wit, '83, BMW 316 Luxe kopsteunen etc '86
Renault 20 LS, '81, LPG, APK compleet met sportmteneur, mfopakket Tel 015-144097
ƒ4750
ƒ5950 Opel Ascona LE S BMW 318 Luxe '82
02940 13044
2-'90, grijs met, in perfecte alarm, lichtmetalen velgen, uit- Div
Golfs
Diesels
bj perwit, 45000 km, m'87, LPG, blauw, '85 ƒ9950 Opel BMW 520i sportvelgen m 84
ƒ11950
ƒ7950 Citroen GSA XRI, 5
staat,
ƒ
2000
Tel
020-226049
'84/W86,
va
ƒ11950
gar
gebouwd
met
BBS-pakket
Renault 4 GTL, '79, nwe
ƒ18950
drs , rood, m '85, ƒ 4 950 Che- Ascona 1 6 Diesel, rood, 4 drs, BMW 520i automatic, nieuw '86
speling + frictie, APK tot RENAULT 21 GTS, zilv gr, get Motorisch perfekt, elke keuring BOVAG 02968-92654/97486
ƒ11950
vrolet Monte Carlo coupe au- 86, ƒ 9 950 Opel Ascona LS S, BMW 728i automatic, unieke uitv 83
toegestaan
ƒ17500
Bel
nu
89 Pr st, uitst vak auto glas, trekh , dubb spiegels,
ƒ19950
Garage Den Hout biedt aan tom, '81, ƒ2750 Daihatsu rood met, 81, ƒ2450 Opel BMW 728i automatic, veel ace '86
02230-37769
250 Tel 020-162290
M '87, 44 000 km .ƒ14950
ƒ 22 950
VW Golf GTI 16v, diamant Cherade TS Diesel, rood, 5 Ascona LS N, rood, '81, BMW 628i 5-bak, sch dak, 1e eig 86
ƒ 24 750
Jetta 1 6, 2-drs, rood, 1985, zwart 1987, donker get glas, 5 drs, 84, ƒ7550 Rat Agenta ƒ1950 Opel Kadett 13S stat, BMW 628 CSI autom, led int,
Renault 5 GT Turbo, grijs Tel 0299368281
ƒ64950
bak, 15 inch BBS velgen, ver- 2000 S, autom , LPG, rood, 84, 5 drs, blauw, 86, ƒ 13 950 Opel BMW 730i, alle opties, zilver m
il bouwj 7-'88, ƒ24000 RENAULT 25 GTS '84, metall 3 mnd gar, ƒ11900,ƒ11950
laagd, etc etc ƒ 32 950,- VW ƒ 5 950 Rat Panda beige, '87, Kadett 1 3 S, LPG, 3 drs, groen Citroen TRS, wit, nieuw 85
na 17 uur 020 341173
groen, alle extra's, prijs n o t k Tel 02907-5941
ƒ14950
Golf GTI 1986, donkergroen ƒ7950 Rat Panda 34 blauw, met, 78000 km '87, ƒ13950 Citroen BX, bronsmet, m 87
Tel 0297568319
PASSAT CL
metallic, 5 bak, 15 inch ATS 56000 km, '84, ƒ4950 Fiat Opel Kadett 1 2 S brons met, Ford Escort 1 6 CL, LPG, Sdeurs, brons, nw , m '88 ƒ 19950
nault 256 TX, schuifd , comDiesel
ƒ14950
velgen, verlaagd, schuifdak Panda 1000 CL, wit, '88, 74, ƒ 1 950 Opel Kadett 1 3 S Ford Escort 1 6 Luxe, LPG, 5 drs
er sp wielen, etc etc Renault 25 TS, bj '85,
ƒ16950
4 drs, 5 drs , Variant, div kleu- etc etc ƒ24950,- VW Golf ƒ 8 950 Rat Uno 45 Rre, blauw, carav , rood, '83, ƒ 5 950 Opel Ford Sierra 1 6 Laser, zeldzaam m 87
hellmgwoude
BV 48 000 km ƒ16500
met garantie Tel 020-249074 ren, 5 versn , siervelgen, stof- GTD Turbo Diesel, m 87, antra- '87, ƒ 11 750 Rat Uno Turbo ie, Kadett 1 8 Diesel carav, 84, Ford Sierra 2 O Laser, 5 deurs, 38 000 Km, m 86
ƒ15750
3323600
fenbekledmg, dubb spiegels, ciet grijs, 5 bak, velours mter, zwart, nw, 89, ƒ24950 Rat ƒ7950 Peugeot 305 GL Die- Ford Sierra 23 D, zilvergr met, 74000 km, m 87 ƒ17950
Renault
5
Aerobic,
wit,
'83,
nault 4 F6, bestel, grijs kent,
ƒ12950
bouwjaren 85/'86/'87, prijzen get glas etc etc ƒ23950,- Ritmo Diesel, 4 drs, blauw, '83, sel, 4 drs, beige, 82, ƒ3950 Ford Sierra 20 luxe, 5 drs, 86
83, ƒ 500 Tel 020-6647138, 75 000 km, ƒ4150,-, APK 3/90 vanaf ƒ 9 950 tot ƒ 18 995
ƒ9950
Alle auto s verkeren m absolute ƒ3950 Rat Ritmo 80CL, LPG, Peugeot 305 GLS, rood, '83, Ford Granada, 4 drs diesel GL m '85
Tel
020946004
19 uur
ƒ7950
nw staat, 3 mnd garantie mr / blauw, div ace , '84, ƒ 4 950 ƒ2950 Peugeot 104 GR, rood, Ford Granada 2 5 d stationcar '83
AUTOVROON
ƒ 24 750
fin mog Garage DEN HOUT, Rat Ritmo 80CL, LPG, rood, 5 drs, 79, ƒ 750 Peugeot 205 Ford Scorpio 2 Oi Ghia aut, nieuw '86
VW/Audi dealer
ƒ17950
023-320547 (zondag 277048) '87, ƒ 5 950 Fiat Ritmo Energie GR Diesel, rood, '86, ƒ 12 750 Honda Prelude EX, metallic, als nieuw, m 8^
Contactweg 47
ƒ13950
Renault 11 GTL, LPG, 5 drs, Lada Samara 1500, nieuw '89
Haarlem
Telef
020-869611
savmg,
'85,
ƒ
4
950
Rat
Ritmo
T k Rover 2600, b j 81, geen
THEO KOELMAN
NU/ 31 950
rood, '88, ƒ13950 Renault 11 Lancia Thema 20i E, 35000 km, veel ace , 88
Amsterdam-Sloterdijk
85S,
grijs,
met,
56000
km,
VW
(Golf)
Caddy
Diesel
84,
APK, ƒ 1400 Tel 075-287086
AUSTIN-ROVER
ƒ 29 950
Tevens Autovroon
poly opbouw, 120000 km, sr dopp, '86, ƒ 8 950 Ford Gra- Le Mans, LPG, 3 drs, rood, '86, Mazda 626 GLX, 5 drs duurste type '89
*oop-verkoop-onderhoud
ƒ9950
Lod v Deysselstr 77
nada 2 5 Diesel GL stat, brons ƒ9950 Renault 25 GTX, alle Mazda 626 LX, 2 O, 4 drs nieuw '85
ƒ5000,Tel
05270-98049
NIEUW EN GEBRUIKT
ƒ17950
Telef 020-113119
•Auto te koop? Plaats een
met, 84, ƒ 8 950 Ford Grana- opt, sprtvlg, grijs met '85, Mazda 626 20 Diesel HB, 5 bak '87
uit voorraad leverbaar
ƒ4750
SHOWROOM advertentie U Passat Variant Diesel, b j 10- Golf Diesel, '87, kl rood,
da 23 GL Riche uitv '84, ƒ12950 Renault 5 LE CAR, Mazda 626 GLX 4 drs '83
APK-keurmgsstation
ƒ 29 950
zult verbaasd staan over het '83, i z g st, pr n o t k Inl 56000 km, Schellmgwoude ƒ 8 950 Ford Sierra 1 6 Laser, 5 grijs met, '81, ƒ950 Pontiac Mercedes 190, zeer apart, verlaagd m 85
B V 020-323600
Fagelstraat 71, Adam,
ƒ34950
resultaat
drs, zwart, LPG, sportv, '86, Rerro MR2 grijs met, airco, Mercedes 190 D, als nieuw, 87
02975-67252 na 1800 u
tel 020843743
ƒ34950
Golf GTD Turbo 2-'87 ƒ29500 ƒ15450 Ford Sierra 1 6 Laser, 12000 km, m 88, ƒ 34950 Su- Mercedes 230 automatic, veel ace, m 88
Te koop GOLF LS 1979, APK Autobedrijf VAN DER POUW 5 drs, rood, div ace, '86, zuki Swift GTI zwart met, Mercedes 280, SE automatic 79
ƒ7950
10 10-1989 Vraagprijs ƒ 1250
ƒ34950
ƒ13950 Ford Sierra 2 3 D La- 4000 km, 89, ƒ26950 Seat Mercedes 190 E blauw, 1e eig m 87
Amstellandlaan 1 Weesp
Tel 02963-4895
ƒ19950
ser, 5 drs, wit, 86, ƒ 14 950 Fura GL, 26000 km, wit, '86, Mercedes 200 D, '85 nieuw
Tel 02940-15110
ƒ16950
SAAB - A S M
Ford Sierra 2 3 D Laser, 5 drs, ƒ6950 Skoda 105 LS rood, Mercedes 240 TD, automatic, stationcar 82
T k GOLF diesel, radio, 4
ƒ23950
• „SHOWROOM",
AMSTERDAM
brons met, '86, ƒ 14 950 Ford super de luxe, 45 000 km, 83, Mercedes 240 TD stationcar 85,
aoxen, luxe accessoires, '81,
ƒ49750
Amsterdam en omgeving
Sierra 2 3 D Laser, 5 drs, beige, ƒ 1 950 Subaru bestelbus + ra- Mercedes 300 D, div extra s aut 86
ropleet assortiment Saab occasions, met 1 ir select gar kmst 80000 Vrpr ƒ5000
ƒ49950
Oplage 730 000 ex
'87, ƒ 15 950 Ford Sierra 2 3 D men, wit, 85, ƒ4750 Talbot Mercedes 380 SE veel access , nieuw, '86
seumplem t/o Concertgeb - A'dam-Z Tel 6626232
Tel 02990-71152
ƒ15950
Tel 0206658686
Laser, 5 drs, grijs met, 87, Solare 1 6 GLS brons met, Mitsubishi Galant Turbo Diesel, 87
T
k
Golf
diesel,
radio,
4
boxen,
ƒ7950
ab 900 GLS aug '83, km st Saab 93 95 Sonett 2 zeldzame
VW Goll CL diesel, 5-versn , ƒ 15 950 Ford Sierra 2 3 D La- LPG, '83, ƒ3950 Triumph ac- Nissan Blue bird 2 O GLE, iets aparts m 85
uxe
accessoires,
81,
kmst
ƒ12950
0000, z g s t , LPG, rijdt ook investering + Saab 96 l z g st
met kl, w w glas Schelling ser, 3 drs, grijs met, '87, claim HLS, 4 drs, wit, '83,Saab 900 GLS 5 drs, Ipg onderbouw, '85
80000,
vrpr
ƒ5000
Tel
ƒ14950
super Trekh , radio 4 box Tel 070-558709
ƒ14950 Ford Escort 13 L, ƒ6950 Toyota Camry Turbo Seat Ibiza Del Sol, nieuw, m 89
woude BV 020-323600
02990-71132
ƒ4950
e
extra's
ƒ8750
LPG, 3 drs, blauw, sportv, '84, Diesel,'85 Toyota Corolla Cou- Rover 2600 S, spotkoop, '82
T k Saab GLS, LPG, bj '81, T k GolfGLD, bj '77, APK 13- VW GOLF D '82 puntgaaf, goe- ƒ8650 Ford Escort 13 Bravo pe, 3 drs, blauw met, 55 000 Opel Kadett 1 2 S, groen m 83
ƒ10950
0761430, na 18 u
magn wiel, i z g s t , ƒ 5750 10-'89, gerev motor, br band de mot, APK 6-'90, weinig km stat, wit, '84, ƒ 7 950 Ford Es km, '83, ƒ8950 Toyota Star- Opel Kadett 1 6 Sedan, 4 deurs, met kontje m 87 ƒ16950
ƒ5450 Tel 02294-1760
ab 900 GL, 3 drs , bj 1983 Tel 02963-3921
ƒ13950
Pr n o t k 02990-39989
cort 1100 Luxe, 3 drs, 34000 lett, grijs, '80, ƒ 1 450 Toyota Opel Kadett special, nieuw 86
0950 Riva Amsterdam- Uitgebreide keuze SAAB occa
ƒ22950
VW Golf GTI, antr grijs, alarm, km,schuifd, 87,ƒ 13950 Ford Carma 1 1, LPG, rood, 4 drs, Opel Senator 2 5i E, uniek mooi, m '87
T
k
Volkswagen
Polo
Bj
'82
>ord b v 020-361153
ƒ12950
sions, van 1e eigenaar 96, 99, <leur blauw l z g st Pr n o t k ats-velgen, Becker stereo Escort 1 3 CL, blauw met, '87, sedan, '86, ƒ11950 VW Golf Opel Senator 3 OE aut, '84
ƒ 22 950
Schellmgwoude
BV ƒ15950 Ford Escort 13 GL, MX, 3 drs, blauw, '82, ƒ4950 Peugeot 505 GTi Turbo, 70000 km, m 87
voor ƒ 12,50 kunt u uw 900 bij SAAB Dealer Jorntsma, Tel 02526-72491
ƒ16950
020-323600
orons met, schuifd, '81, VW Passat CL Diesel, blauw, 5 Peugeot 205 XS 87
Wagenweg 10, Purmerend
auto
ƒ29950
T k VW Derby, '77, APK 6 90,
ƒ4950 Ford Escort 1 3 Bravo, drs,'88, ƒ 15 950 Volvo 244 GL Renault 25 v6 Limousine, '87 automatic
"bieden m „SHOWROOM" Tel 02990-23741
VW
JETTA
ELAN
diesel,
2
drs
,
'1500
Tel
na 1830
alauw, div ace , 85, ƒ 9 950 autom , bruin, '81, ƒ 4 950 Vol- Toyota Landcruiser Diesel Jeep, nieuwste model 88, nieuwprijs
4+E,
wit,
9-'86,
73000
km,
vo 245 GLE autom , stat, 80, incl ace ƒ52500
nu ƒ 34 950
02990-70012
ƒ14950 Na 16 u 0299039293 Ford Resta 1100L Bravo, wit, ƒ2950 Volvo 340 Winner, 3 VW Golf GTI 3 5 89, nieuwstaat
ƒ 33 750
35 000 km, m '86, ƒ 8 950 Lan
Van part Golf 1600 GTS, LPG,
• ƒ 15 750
VW Kever 1300, gerest, met - cia Prisma 1500, 4 drs sedan, drs, blauw, '83, ƒ4950 Volvo Volvo 240 GL, 4 drs , nieuw 85
bj '85, APK tot 5-'90 Veel
ƒ 19750
Schellmgwoude BV 67000 km, grijs met '86, 343 L autom , 3 drs, rood, '83, Volvo 240 GL, 4 drs uniek mooi 87
extra's, zeer mooi Tegen mr kleur
ƒ29950
ƒ8950 Mazda 626 20 HB, ƒ4950 Volvo 340 DL Diesel, Volvo 740 GL, Ipg, goen met, perfect mooi 88
EAT Autocentrum APC
waarde ƒ 13 500 02908-3589 020 323600
Volvo 245 GL stationcar, Ipg onderb , m 83
ƒ 12750
LPG, blauw, '84, ƒ6950 Maz blauw, '88, ƒ 13 950
Volkswagen transporter '79 VW Kever 1303 S, bj '73, APK
Volvo 343 80, kans
ƒ 2 750
juli
1990,
i
g
s
t
,
prijs
ƒ4950
LPG, zonluifel ƒ 3250
T
k
a
inruilauto
s
Tel
02984-4468
Tel 023-288263
INRUIL EN FINANCIERING IN EIGEN BEHEER
Peugeot 305 GLD Break, 1t 8A 35 APK GEKEURDE auto's, tot
• Officieel SEAT dealer voor Groot Amsterdam
VW Kever, wit, 1975, APK, half ƒ6250 Renault 4L, 11-84, 1986, ƒ 650 tot ƒ 8250 Inr, fin ,
WIJ GEVEN 3 TOT 12 MND SCHRIFTELIJKE GARANTIE
VWGolM
1
CL
80,
geel,
3
drs
,
• Verkoop en reparatie alle merken occasions
gar mog Den Brielstraat 18,
nwe APK, i nw st meeneem automaat, m goede staat ƒ5250 Citroen 2 CV 6 Club,
•Erkend BOVAG lid • APK keunngsstation • Dinitrol anti roeststation
Maandag - donderdag 9.00-19.00 uur
pr ƒ2950 Tel 02993-68281 ƒ1800 Tel 071-123258
• APe lak behandeling • Hoog gekwalificeerd plaat en spuitwerk.
3-83, ƒ3750 Volvo 66 autom , A'dam, zijstraat Haarlemmerweg bij molen DonderVW kevers 1200, 1300, 1303, 10-'81, ƒ1850 Kadett 12 S,
Vrijdag koopavond 9.00-21.00 uur
VW
Golf
C
diesel,
rood,
w
w
dagav geopend 020 844079
Ruysdaelstraat 77 83
Je Schinkelstraat 18 28
6-'84, ƒ 7250 Kadett Station,
glas, 5-versn Schellmgwoude 1303 S, alle m nieuw staat
1071XB Amsterdam Zuid
' J 7 5 TS Amsterdam Zuid
Ruska
Automobielen,
Laurier1-80,
ƒ4250
Ascona
1
6
S,
5Tel (0201 79 83 04/73 9815
M (020)791144/711635
BV 020323600
** Autoveiling **
AUTOCENTRUM
gracht 115-127, Amsterdam
'79, ƒ 1950 Daihatsu Mini 850
m het Olympisch Stadion AmGolf 1600, bj okt '78, motor
bestel,
2-'85,
ƒ
5750
Sierra
1
6
Passat Rimmi 1 6 GL, bl
;
sterdam Reeds 28 jaar iedere
AT Ibiza 1 2 GL, 3-deurs, V 1e eig pracht Seat Fura 900 '83, kamei uitv, antr grijs, veel VW
metall, 5 drs, M '85, 75 000 L, 5 drs, 10-'82, ƒ5750 VW maandag Inbreng vanaf 09 00 Hoofdweg 170 B, Zegveld (gem Woerden)
°d juli '87, 31000 km GL, m '85, ƒ5450, 5 speed, extra's, APK 04-'90, 12GS + km , zeer nette auto, ƒ 11 950 Caddy diesel, 1-'85, ƒ7250
gasmst, zeer snel, / 2800
9 s t , ƒ12000
Berebeit,
Amsteldijk
25, uur Aanvang veiling 1300 uur
43000km, apk 6/90,020 968216 Tel
Tel 02993-68281
fl
Voor inlichtingen 020-473004
0299047292
020 974228/967703
020 6627777
ault 5 GT Turbo, m '86,
rwit, striping, mooie auto,
ramen enz Prijs ƒ16000,
9041057
ault 5 GTL, nw mod , bj
84, i z g st, bord met, APK
89, 78 700 km, ƒ8500
na 18 uur 020-923867
ault 5 GTL, bj '85, ƒ 10 950
BOVAG gararantie
02968-92654/97486
iault5TL,1983,APK'90,op
3 zeer goede staat Koopje
50 Tel 020-761658
lault 5 TL Aerobic, bj '83,
(5/90, vrpr ƒ4000
na 18 u 02940 80220
iault 5 TL, b j '86, rood,
DOO km, puntgaaf, vr prijs
50 Tel 02990-45324
NAULT 5 TL Flash, bl, stng mod mter, 60 000 km ,
auto, ƒ12950 Tel
93-68281

Toyota

Algemeen

Triumph

Volkswagen

Kies voor klasse
Autobedrijf Lokhorst

Rover

Saab

Seat

CENTRUM AUTO S b a
Peugeot 305 GR BREAK 86,
5 versn, metallic, nw staat
ƒ11750 VW Golf C 83, sun
roof spec grill etc zeer mooi
ƒ 6995 Ford Scorpio 2 O CL m
87 met LPG, 5 versn en ABS
ƒ 19 500 Nissan Bluebird 2 O
LX nw model 88 met LPG
stuurbekr
etc nieuwstaat
ƒ17500 Suzuki Carry bestel
busje 85 grijs kent met ramen
ƒ 5950 Datsun Stanza 1 6 L
m 84, met LPG 4 drs ƒ 4900
VW
Passat CL diesel m 87 1eeig
80000 km ƒ15900 Peugeot
305 SR, m 83 met elektr
schuifdak ƒ4900 Ford Sierra
1 6 laser bj 86 1e eig 30000
km ƒ16750 Honda Civic 1 3
Luxe, m 87 5 versn radio
etc ƒ13950 Mitsubishi Colt
GL, m 87 5 versn nieuwstaat ƒ13950 Mitsubishi 5
Galant 1 6 GL nw model 85
met LPG ƒ9950 Mitsubishi
Sapporo 2000 GL m 82 ra
dio/cass , zeer rnooi ƒ 4950
Toyota Corolla 1 6 GL nw mo
del 85 zeer compl uitv
nieuwstaat" ƒ9950 Weekaan
bieding» Opel Senator 25 E
nw model '84 1eeig, 60000
km veel extra s ƒ 14 950 Ford
Taunus 1 6 L Stationcar, m 82,
nwe APK ƒ2990 Alle auto s
APK gekeurd inruil en fin
mog Westerstraat 103105
Amsterdam Tel 020250096
Donderdag koopavond
Caravan Knaus Sudwmd 485
geh compl + luifel Pr
ƒ17500 01725 71072 na 19 u

Citroen Visa 11 RE 86 ƒ 9750
Peugeot 305S 5d 85 ƒ 10 750
Peugeot 309 XL Ipg
87
ƒ16950
Rekord 2 O stat 85 ƒ 9 950
Kadett 1 3 stat 86 ƒ 16750
Omega20mj GL 87 ƒ 28 750
Kadett 1 3 3d wit 8 2 / 5 250
Rekord 2 3 diesel 4d
82
/ 4250
Mazda 323 sed 4d 88 ƒ 22 500
VWGolf diesel 3d 85 ƒ 13950
Taunus stat 1 65d 81 ƒ 4950
BMW
318
inj
nieuw
82
ƒ 9750
Keuze uit ± 50 occasions
DICK V'SSER BV
OFF FORD DEALER
RIJKSWEG 1 NAARDEN
TEL 0215947813
Diverse bestel piek up en per
sonenbussen v a ƒ 2500 o a
10x VW Transporter 80/82
MB 207 D 80/ 85 MB 307 D
verlengd + verhoogd 79 MB
208 79 VW LT 28 D 82 Re
nault 5 Van 82 De Bonte
t Harde 052552148
Koop of VERKOOPPLAN
NEN? Bel dan snel tel 023
365206 Nationale Occasionlijn

Bedrijfsautos
BURGER TRUCKS Aalsma Mercedes bedrijfswagens
Inkoop/verkoop en onderd
Tel 02977-28660
BURGER TRUCKS Aalsmeer
Mercedes for sailes wantod
and spareparts 02977 28660

Service en
reparatie

Accessoires en
onderdelen

APK laswerk en reparatie keu
ring klaarmaken ieder merk
AUTOBANDENUITVERKOOPi auto vooraf prijsopgave Auto
Vele maten voor lage prijzen' bedrijf Been Aalsmeerderdijk
Speciale aanbieding 4x 195- 386 Aalsmeerderbrug
65-15 incl balanceren, ƒ 200 Tel 0297727262
De Wittenkade 69,020 846276
BOON APK
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Keuringstation
Klaar terwijl u wacht Ruilstar
continu
ters en dynamo s Erkend
zonder afspraak
mbouwbednjf van TBBSfTNO
Chrysantenstraat 9
goedgekeurde
autobeveili
Amsterdam Noord
gingssystemen
Valkenbur
Tel 020320657
gerstr 134 Tel 020240748
POETSER HEER TIJD om uw
Autoshop J Schievmk, Rozen auto als nieuw te maken v a
gracht 6971-73 Adam tel ƒ75 Ook voor tectyleren en
234986 IMPERIAALS, ladder inspuiten Ophalen is evt
steunen, fiets- en surfplank mogelijk Tel 0252675504
dragers, alle kleuren autolak,
gereedschappen
BMW-BRASPENNING-BMW
T k onderdelen, nieuw/
gebruikt Telef 020319431
Een lage premie voor caravan
CARFIX groothandel gespecia- boot autoverzekering Tevens
liseerd m Franse onderdelen alle verzekeringen/hypotheken
Nwe Hemweg 6 L, 020 880348 bel of bezoek onze info winkel
Grote sortering ONDERDELEN kantoor Ass CELIE, Linden
van alle schade-auto s alle laan 380 A'veen, 020416607
merken, alle bouwjaren
GOEDKOPE autoverz met ter
Ravenstijn, 02502 5435
mijnbet 100% autolening
LPG-INBOUW nu zeer voor- Bel of bezoek onze mfowinkel
De Rijpgracht 2, tel
delig met 2 jaar garantie, ook
020846095 P WO ass
rep telef 020 182163
MAZDA RUITEN voor zij en ZOEK NIET VERDER voor uw
AUTO , CARAVAN of BOOT/
achter Voor alle types uit
voorraad leverbaar Fa E, de VAARTUIGENVERZEKERING
GRAAFF, Kon.ngmneweg 48, Bel E de Vries 020473852
Maandpremie mogelijk1
Haarlem Tel 023314275
T k 4 nw st velg + Mich bnd
195-100-14 Spec Honda mod
incl 4 siervlg ƒ 1 000
Tel 02902-1205
Aanhanger 2x1 m staal voorn
+ res wiel Vr pr ƒ 875
020 6625265
ANSA RENT A CAR
De nieuwste autotypes voor
bedrijfsleven en partikulier
Alles Inklusief Tarief v a
ƒ 70 p d (ex brandstof) Hob Autosloopbedr Onne van de
bemakade 6 020 6648252, Zui- Stadt mk v sloop en SCHA
DEWAGENS, verk auto onderderbad achter Rijksmuseum
delen Rijshoutweg 4 Zaan
Vracht/bestel/luxe v a ƒ27,50 dam Tel 075-165272
Bakker 020-124047/152674
Autosloperij
DE ZOMBIE
vraagt te koop schadeauto s
Tevens verkoop van alle mer
ken onderdelen Gespeciali
20 JAAR MICHEL
seerd in verkoop van motoren
1e 10 echte autonjlessen
Inbouw mogelijk Osdorperweg
ƒ25 PER LES
520 A, Amsterdam Osdorp
Korting op theorieboekjes
Tel 020107566
en theonecursus op video
Amsterdam
020 853683 AUTOWRAKKEN tegen de
Purmerend
02990- 40087 hoogste prijs voor de deur
Zaandam
075174996 gehaald Autosloperij Jan
Probeer maar eens het verschil Tel 020361178/029076248
tussen 1 of 20 jaar ervaring1
CENTERPARTS
vraagt sloop, en schadewa
AUTORIJLES
Schakel + automaat + gens Origineel R D W vnjwa
VRACHTWAGEN
Dinsdags ring De hoogste prijs en geen
avonds theorie LEMSTRA risico Tel 107942 of 107946
Weesp 02940-12656 of 14797 Grote sortering ONDERDELEN
AUTORIJSCHOOL ZEEMANS van alle schade auto s alle
Al meer dan 30 jaar uw adres merken alle bouwjaren
voor een gedegen rij opleiding Ravenstijn 025025435
NU Rooseveltlaan213 Adam
Tel 020460699
RIJKS en BOVAG erkende
Verkeersschool VERONICA Z g o Suzuki 850 GS cardai
Eerste 10 lessen ƒ 40 p u Inl mkl koffers b j 1979 vraagpr
Niasstr 29, Asd , 020 6656955 ƒ4500 Tel 020334822

Autofinanciering
en verzekering

Aanhangwagens/
(boot)trailers

Autoverhuur

Autosloperijen

Rijscholen

Motoren/scooters

Auto's te koop gevraagd

Autobedrijf Dirk
koopt alle merken auto s tegen de hoogste prijzen Ook slooo
schade of defekt geen bezwaar Met vnjwaringsbewijs
Ophaaldienst door geheel Nederland Bel voor gratis info
020 104155 tot 2300 uur Bel en wij komen
Auto s te koop gevraagd v a Gevraagd PEUGEOTS 504
'81, ook BESTEL, tegen dag 505 sloop of schade enz Af
koersprijzen J Huizingalaari stand geen bezw 020 244255
629 Adam 020 151488
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto a contant
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met met vrijwanngsbewijs geen
sloopauto s Tel 0299037825
vnjw bewijs Tel 020 105478
INKOOP AUTO S ±ANWB
Gevr loop , sloop en luxe pr snelle afw a contant m
auto s busjes en vrachtwa vnjw bew def geen bezw
gens Tel 020194613
Tel 020 108280'149352
Gevraagd BESTELBUS voor INKOOP/VERK Den Bnelstr
1 sept + 5 jaar oud ca 18 Adam zijstr Haarlem
ƒ5000 Telefoon 020 714773
merw bij molen 020 844079

Goed idee: ga naar APC!

APC

Autobedrijf Lokhorst
Telefoon 03489-868/853

Voor meer inlormalie of advies bel

020-665 86 86

U treft daar aan:
• De jackpot, een automatenhal
• Een bijouterie/parfumerie
• Een sportmodezaak, giftshop en een croissanterie.
• diverse specialiteiten-restaurants zoals een pizzeria, een
pannekoekenrestaurant, Snackpoint voor de overheerlijke
hamburgers en een ijssalon.
En niet te vergeten onze Supermarkt. Alle dagen van de week
geopend met normale prijzen.

In Zandvoort, tussen de Noordzee en de duinen ligt het nieuwe
Vendorado-park
Geen bungalowpark zoals u misschien gewend bent, maar een
van alle gemakken voorzien rekreatie-oord, midden m Zandvoort.
ledere bezoeker van Zandvoort is van harte welkom om zich
zorgeloos te ontspannen.
Dat geldt niet alleen voor de huurders van een bungalow, maar
ook alle andere liefhebbers van zon en zee, van sport en spel.
Vendorado Zandvoort is hét ideale oord voor ieder die zich
comfortabel wil ontspannen Of de zon nu schijnt of dat het
regent, want dankzij een enorme koepel is het gezellige winkel- en
zwembadcomplex absoluut weers-onafhankehjk.
Vendoradopark Zandvoort bestaat eigenlijk uit twee gedeeltenHet Boulevardcomplex en het bungalowdorp.

In het Boulevardgebouw bevinden zich 125 tweepersoons
hotelstudio's. Vooraan aan de strandzijde is het halfronde en
uitstekende a la Carte-Restaurant,Aan dit gebouw vindt u de
Zandvoorthal waar 4 perfekte tennisbanen het gehele jaar
bespeelbaar zijn.
Verder zijn er mogelijkheden voor:
• Squash
• Fitness

Buiten Gran Place kunt u naar hartelust midgetgolfen.

U waant zich in dit prachtige zwembad inderdaad in de Tropen.
Altijd een konstante omgevingstemperatuur van 29°C.
Voor elke leeftijd is er wat te beleven in deze luxe waterpretaccommodatie zoals:
• Een golfslagbad van 29°C
• Een peuter- en kleuterbad van 32°C
• HotWhirl-poolsvan37°C
• Een verwarmd buitenbad van plm. 32°C, het gehele jaar
door
• Een 25 meter wedstrijdbad
• Een 60 meter lange waterglijbaan en een brede steile
familieglijbaan
• Blow- en jetstreams zijn in diverse baden aangebracht
• Zonnehemels en snel- en supersnelbruiners

• Biljart
• Bowling en Kegelen.
Wilt u even bijkomen? Dat kan in onze aangrenzende Grill/Bar
Time Out.

Gran Place is het schitterende overdekte winkelpaleis, gesitueerd
in het bungalowdorp dat vele mogelijkheden biedt voor vertier.
Kom gewoon eens gezellig kijken. Op uw gemak even
rondkuieren.

In onze sfeervolle Malibubar kunt u even bijkomen met een
verfrissend drankje of een heerlijk hapje.

a la Carte-Restaurant
(reserveren gewenst)

Er is een ruime sauna ondergebracht in het Malibubad die
dagelijks geopend is.
Het is een luxe sauna met 2 cabines en een Turks stoombad, een
buitenruimte en een rustruimte.

A ma. t/m vr. tot 18.00 uur.
D dagelijks vanaf 23.00 uur.
B na 18.00 uur en zat. en zon. E ma. t/m zon. 3'/2 uur receptie-tijd.
C ma. t/m zondag.
F ma. t/m zon. de gehele dag.
p.u.p.b.=
per uur per baan.
Zwembad
Dagrecreatie:

Squashbaan
Badminton
tennisracket per uur
blik tennisballen 3x
squashracket p. 1/2U.
badm.racket per uur
sportschoenen
Bowlingbaan
Kegelbaan
Fitness
"Ten-times"-kaart
Biljart Carambole
Americaan Pool .. . .
Dartsoel

Telefoon: 02507-20000

Fax: 02507-16149
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42,50 p.u.p.b.
36,- p.u.p.b.
12 50 p 1 /2U.pb
15- p '/2U.p.b
12,50 p. Vzu.p.b.
15,- p.u.p.b.
17,50 p.u.p.b.
15.- o u D. b.
3,3,3,- incl. bal
3,- incl. shuttle
3,- pertijdsd.
25,- p u. p. b.
35,- G. u. p. b.
35,- p.u.p.b.
17,50 p u p b
20,- p u. o. b.
17,50 p.u.p.b.
1 5,- per keer
120- per 10 keer
5- per'Auur
5,- per'Auur
3.- oer '/2 uur D. snel

3t/m11j. E- f 10,vanaf 12j. E- f 15,3t/m11j. F- f 15,vanaf12j. F- f 25,Indien men de receptie-tijd overschrijdt, wordt er per Vz uur
(of gedeelte hiervan) f 3,- per persoon in rekening gebracht.

Supersnelbrumer. per 20 min.
f 153x20min.
f 40,4x20min.
f 50,De supersnelbruiner is alleen toegangkelijk vanuit het
zwembadcomplex.
Sauna

3t/m11j.
vanaf12j.
Prijs is inclusief 2 badlakens.

f 15,f 22,50

Snelbruiner Sauna per 15 min.
Midgetgolf
tot11j. Fvanaf 12 j. FFietsvolw
perdagFperweekFKmderfiets
perdag Fper week F-

f 7,50
f 2,50
f 3,50
f 10,f 60,f 7,50
f 45,-

Wijzigingen voorbehouden!

BOULEVARDCOMPLEX

GRAN PLACi

A. Boulevardreceptie
B. Zandvoort Bar
C. Boulevard Restaurant
D. Squash
E. Fitness
F. Biljart
G. Zandvoorthal
H. Bowling/Kegelen
l. Bar Grill 'Time Out'
J. Sportreceptie
K. Parkreceptie
L. Gran'Place
M.Pannekoeken Restaurant

N. IJssalon La Coupe
0. Pizzeria
P. Croissanterie
Q. Snackpoint
R. Malibu Bar
S. Jackpot '
T. Arcade
U. Supermarkt
V. De Duinpan
W. Sauna
X. Surprise
Y. Rent a Bike
Z. Wasserette
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Feest voor Deense en
Zandvoortse jeugd

iariaschool

ZANDVOORT - Een dertigtal jonge Denen, in de leeftijd van 14
tot 17 jaar, brengt komende dagen per fiets een bezoekje aan
Zandvoort. De gemeente ontvangt hen met open armen, activiteitencentrum 't Stekkie houdt vrijdagavond 30 juni voor hen én
de Zandvoortse jeugd een 'Deense dag'. De Zandvoortse band
Girl in the Picture verzorgt de live-muziek.
De ongeveer dertig Deense jongeren tussen 14 en 17 jaar vormen een
jeugdclub in de plaats > Frederikssund. In het kader van jde eenwording van Europa én omdat zij veel
over dit land horen, heliben zij besloten een fietstocht door Nederland
te maken. Zandvoort, waar zij vrijdag door burgemeester Van der
Heijden op het raadhuis worden
ontvangen, is de derde halteplaats.
Daarna gaat de rit naar Scheveningen en Zierikzee.
De Denen blijven van 30 juni tot 2
juli in Zandvoort, naar verluidt overnachten zij in de Van Pagéehal. 't
Stekkie is gevraagd iets voor hen te
organiseren. Men kwam op het idee
de tienerdisco om te toveren tot
Deense Dag, wat een uitstekende gelegenheid biedt voor zowel de jonge
gasten als de Zandvoortse jeugd om
elkaar in een ongedwongen sfeer te
ontmoeten en eventueel eens van gedachten te wisselen.

Live-muziek

ze week weer een oude schoolfoto, gemaakt rond 1934 op de Mariaschool.
onderwijzer van deze klas was de meester Krabbendam. De foto werd
ezonden door mevrouw Demmers.
leerlingen zijn:
ste rij links: Jaap Schouten, Jan Schelvis, Anton Zegwaard, Henk Menks

Weekenddiensten
tend: 1/2 juli 1989

:TIE: tel. 13043, Alarmnummer
VDWEER: tel. 61584, alarmner 12000.

ULANCE: tel. 023-319191 (Onllen), Centrale Post Ambulanrvoer (CPA) Kennemerland.
IENAMBULANCE (Regionale):
34323/363476.
artsenpraktijk Nieuw Noord:
9507, Bart van Bergen. Huisartraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. Paarper: Voor -dienstdoende- arts
n: tel. 15600/15Ö91.1 Verdere inngen omtrent-cle weekenddienworden verstrekt via de telenummers van de huisartsen:
rson, 12058; Drenth, 13355; Flie„ 12181; Zwerver, 12499.
arts: Hiervoor de eigen tandoellen.

lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
.bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.

heek: Zandvoortse Apotheek,
A. Mulder, tel. 13185
verpleging: Voor informatie
de dienstdoende wijkverpleegiige: 023-313233.
oskundige: Mevrouw
Tine
shoorn, Kochstraat 6A, Zandtel.
02507-14437, bgg:
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
41734.
narts: Mevrouw Dekker, Thor- dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Fleestraat 17 te Zandvoort, tel. mingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
rum Voor Vrijwillige Hulpver-

Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten
kend: 1/2 juli 1989
ormde Kerk, Kerkplein:

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,

Haarlem:
Zondag 10.30 uur: ds. J. Overduin
Zondag 19.00 uur: ds. J. Overduin

en Klaas van Dam.
Middelste rij: J. v.d. Berg, Jos v. Kampen, Nico Schakman, Leo Bluijs, Teo
Thomas, Henk Vossen, Piet Castien (?), Paul Versteege, Hans Borstlap en
Joop Seders. Derde rij: Hans Dukkers, Henk Bluijs, Kees Bluijs, Bertus
Thomas, Pier de Nijs, Cris Boon en Piet Heemskerk.

Jeugd helpt gevangen genomen
leeftijdgenootjes met tekeningen
ZANDVOORT - Vele mooie,
leuke en ontroerende kaarten
heeft Amnesty International
van de Zandvoortse jeugd gekregen, zo laat de werkgroep
Zandvoort weten. De kaarten
worden verzonden naar de president van Irak.
Door de kaarten wordt er bij de
president op aan gedrongen, een
groep van ongeveer driehonderd
kinderen vrij te laten, die zonder
vorm van protest en om zeer duistere redenen, vastzitten. De actie was
gestart met de sponsorloop, die de
Zandvoortse werkgroep van Amnesty International kort geleden op het
terrein van de Gertenbach Mavo had
georganiseerd en waaraan zo'n vijftig kinderen deelnamen. In totaal
liepen zij ƒ3625,- bij elkaar.

Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
formeerde Kerk:
iag 10.00 uur: prof. mr. I.A. Die- 023-244553.
lorst, Zeist
'innige

Geloofsgemeenschap

Burgerlijke stand

l

••^•••^•••^•^^MM^MMI^^BHMMI^B^^BHiH

dag 10.30 uur: ds. J.H. Marwitz,
nstede

Periode: 20 - 26 juni 1989

niskatholieke Kerk:

Ondertrouwd
fag 10.00 uur: E.V.
rdag 19.00 uur: Woord-Komm- Paap, Gerard en Breed, Judith
ing & samenzang, B.J. v. Gaart Prince, Henrico Johannes Elisabeth
teg 10.30 uur: Eucharistievering en Felderhoff, Karin Louise Anna
jong tot oud m.m.v. Jeugdkoor, Willy
liting schooljaar, H. Kaandorp Drommel, Pieter Jan en Blank, Elisabeth Catharina Brigitta
Gehuwd

andvoorts

lieuwsblad
ftankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
tveld en Aerdenhout. Verschijnt op donteg. Uitgave Weekmedia BV. BladmanaJ.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelhatoor. Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
07 - 1 71 66. Postadres: postbus 26. 2040
Zandvoort.
loor geopend: maandag 13-16 u.; dins10-13. 14-16 u.; woensdag 9-11 u.: donteg 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
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;
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Landkroon, Wiebe en Namink, Lilian
Hopster, Edwin Emanuël en Waterdrinker, Mandy
Smits, Jan en Schoo, Manuëla Maria
Geboren

Jeroen Alexander Robbert, zoon
van: Sleeman, Robbert Johan Anton
en Brouwer, Caroline Pieterdina
Nicky Alexander, zoon van: Draaijer,
Remus en Kerkman, Yvonne Linda
Nicole Jacobine, dochter van: Vonsee, Ewald Humbert en Paap, José
Francisca
Dennis Patrick, zoon van: Van deiSloot, Arie en Zwaag, Sonja
Overleden:

Mini-playback
De finale van de super-mini playbackwedstrijd begint volgende week
zaterdag 8 juli 's avonds rond half
acht en duurt naar verwachting bijna een uur. De wedstrijd, waarbij
ouders eveneens welkom zijn,
maakt deel uit van de kinderdisco-avond in 't Stekkie, de laatste van het
seizoen. De negen finalisten zijn
reeds uitgeselecteerd tijdens de drie
voorrondes. Onafhankelijke ouders
die in de jury plaats willen nemen,
zijn van harte welkom. Liefst tijdig
melden op 't Stekkie.
Er zijn prijzen voor de leukste
playback-prestaties, als eerste drie
prijzen respectievelijk een radio-cassetterecorder, een walkman en
een fototoestel, én er is een walkman
te verdienen met de leukste outfit.

Geslaagd!
ZANDVOORT - Afgelopen dagen en weken zijn tal
van Zandvoortse ingezetenen geslaagd voor een
voortgezette opleiding.
De felicitaties kunnen onder
andere uitgaan naar R.M. Winnubst en E.M. Duivenvoorden,
beide geslaagd voor de opleiding secretaresse bij Schoevers.
Gerrit van Marie sloot met succés zijn studie af aan de Technische Universiteit van Delft, op
het onderdeel lucht- en ruimtevaart. Zijn afstudeeropdracht
had de titel 'Inventarisatie maken van software pakketten in
onderhoudssystemen.
De zesentwintigjarige Carla
Hubert slaagde cum laude op de
Algemene Hogeschool Amsterdam, aan de faculteit sociaal-agogische opleidingen, cultureel
werk. Haar eindexamenscriptie
ging over agressie bij jongens.

Man sticht brand

De tekeningen-actie voor Amnesty leverde drie winnaressen op.

ZANDVOORT - Een 22-jarige man
uit Maram (Groningen) had blijkbaar last van licht pyromane neigingen. De man stak namelijk zaterdagavond om kwart voor tien een truitje
dat hij had gevonden in een bushokje aan de Boulevard Barnaart in
brand. Door de hitte van de vlammen smolt het plexiglas van de abri.
De politie heeft de man aangehouden wegens vernieling en meegenomen naar het bureau.

Prijzen
De jonge deelnemers zouden zelf
een kaart tekenen om naar Irak te
sturen, voor degeen die de mooiste
zou maken, was een prijs beschikbaar gesteld. Amnesty is erg blij met
de vele kaarten die binnen kwamen.
"Langs deze weg willen wij de kinderen graag bedanken voor hun inzet",
aldus één van de medewerkers. Omdat er erg veel mooie tekeningen tussen zaten, werd besloten ook een
tweede en een derde prijs uit te reiken. De eerste prijs, een boekenbon
ter waarde van ƒ25,-, gaat naar Marja
van de Neut, de tweede en derde
prijs, beide een set kleurpotloden
zijn voor respectievelijk Caroline
Bruggeman en Mira v.d. Mij e.

Werkgroep Conciliair Proces hoopt op
medewerking beeldend kunstenaars
ZANDVOpRT - De Werk- dan ook betrekking hebben op
groep Conciliair Proces zoekt de thema's daarvan.
beeldende kunstenaars uit
Zandvoort die willen meewerken aan een tentoonstelling op Die thema's zijn gerechtigheid,
zondag 24 september. Die dag vrede en heelheid van de schepping.
wordt in de R.K. Kerk een ma- Zoeken naar een weg die daar toe
nifestatie gehouden in verband leidt, dat was de vraag van de wemet het conciliair proces. Het reldraad van kerken. Deze riep alle
werk van de kunstenaars moet christenen op, zich te bezinnen op

ZAKELIJK BEKEKEN

iag 10.00 uur: ds. N. Paap, Alme-

ns kinderdienst i.h. Jeugdhuis
O uur)

De 'dag' begint 's avonds om 8 uur
en is voor jongeren van 12 tot 20 jaar.
De toegang kost ƒ2,50. Er is een live-optreden van de Zandvoortse band
Girl in the Picture, bestaande uit
Riek Fürrer (zang/gitaar/trompet),
EdgarBol (leadgitaar), Mark Koster
(drums/percussie), John Fijma
(basgitaar) en Job Prins (keyboard).
Hun repertoir valt onder de genres
'light'-rock, ballades, disco en covers. In de pauze wordt disco-muziek gedraaid. De avond is officieel
de seizoensafsluiting, maar de
jeugd- en kinderactiviteiten op 7 en 8

juli, respectievelijk tienerdisco en
kinderdisco met de finale super-mini playbackwedstrijd, gaan gewoon
door.

Nieuwe directeuren bankfilialen
ZANDVOORT - Zowel de
Verenigde Spaarbank als de
Nederlandse Middenstands
Bank, beide te Zandvoort, hebben een nieuwe directeur gekregen. Bij eerstgenoemde
bank nam afgelopen week de
eenendertigj arige Wim Halsema de scepter over van Ted
Mos, bij de NMB is J.P. Driessen de nieuwe directeur.

Verenigde
Spaarbank
Ted Mos heeft 121/: jaar op het kantoor van de Verenigde Spaarbank
aan de Grote Krocht te Zandvoort
gewerkt. Met plezier maar ook met
een tikje weemoed ziet hij bij het
afscheid om naar deze periode. "Een
prima moment om plaats te maken", vindt hij toch. Mos is aangesteld in het grotere kantoor in van
de Verenigde Spaarbank in Haarlem-Noord. "Ik denk dat zo'n verandering heel verfrissend kan zijn".
Mos maakt plaats voor zijn jongere collega Wim Halsema, een bekwaam opvolger aldus de oud-directeur. Halsema is in 1982 in Zandvoort bij deze maatschappij begonnen, kreeg in 1982 een werkplek in
Haarlem en keert nu dus als nieuwe
directeur in de badplaats terug.
Naast management heeft hij zich ondertussen gespecialiseerd in vakgebieden als beleggingen, fiscale zaken
en pensioen adviezen. Van deze kennis wil hij ook de klanten laten profiteren.

Gerrits geb. Vos, Jannetje, oud 93
jaar
Allebes, Eugène Hubertus, oud 58
jaar
De Vos, Cornelis, oud 83 jaar
Doesburg geb. Kriape, Catharina
Maria, oud 81 jaar
Kroon, Teunis, oud 71 jaar
Akersloot, Arie, oud 73 jaar
Wilhelmus, Karel Frederik Adrianus, oud 75 jaar
Van Duivenboden geb. Kools, NeelWat Zandvoort voor hem aantrektje, oud 65 jaar
kelijk maakt? "Het kantoor is een
Loos, Jacob, oud 81 jaar

de grote vragen van deze tijd. Een en
ander wordt in de kerken het 'conciliair proces' genoemd. Aan de hand
daarvan wordt op 24 september van
10.00 tot 15.00 uur een manifestatie
gehouden in de St. Agathakerk aan
de Grote Krocht.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Concert NPO in
Hervormde Kerk
ZANDVOORT - Het Noordhollands Philharmonisch Orkest geeft vanavond, donderdag 29 juni, in de Hervormde
Kerk aan het Kerkplein het
traditionele zomerconcert. De
dirigeerstok wordt gehanteerd
door de vaste dirigent van het
orkest, Lucas Vis.
Het concert begint om 20.15 uur.
Kaarten, a ƒ10,- per persoon/houders Pas 65'of CJP ƒ5,-, zijn te verkrijgen bij de VVV, Schoolplein l,
tel. 17947, en vanavond bij de ingang
van de kerk.

Trompettist Ad Welleman treedt
donderdag op als solist. Op het programma staat dan ook het concert
voor trompet en orkest in Es van
Haydn. Verder bekende werken als
de ouverture 'De barbier van Sevilla'
van Rossini en 'Eine kleine Nachtmusik' van Mozart. Ook Beethoven
komt op het programma voor, met
de Symfonie nr. l in C opus 21.

Witte Markt
in 'dolfirama'
ZANDVOORT - Na een vrijmarkt aan de Oranjestraat is
er nu ook een 'Witte Markt'.
Deze is gevestigd in het pand
van het voormalige dolfirama
aan het Burg. Van Fenemaplein.
De Witte Markt, geopend tussen
ongeveer 11.00 en 20.00 uur, is hier
tijdelijk gevestigd, in afwachting van
verdere ontwikkelingen omtrent het
pand. De sinds vorig jaar nieuwe eigenaar, autobedrijf Versteege, wil er
uiteindelijk een showroom en parkeergarage in onderbrengen, met op
het dak enkele verdiepingen met woningen. Het zal echter nog minimaal
eenjaar duren voor een en ander op
papier rond is.
De markt heeft een vloeroppervlak van ongeveer 1800 vierkante
meter, geschikt voor zo'n zestig
standhouders. Naast deze bestemming zijn er plannen voor een aantal
evenementen tijdens de zomermaanden. Daarbij wordt gedacht
aan playback-, mode- en andersoortige shows. Deze worden gehouden
in de voormalige showruimte van
het dolfirama. Op het waterbassin is
een vloer gebouwd, waarop nog een
podium wordt geplaatst. De daar
nog aanwezige tribunes kunnen ongeveer 1500 toeschouwers herbergen.

ANBO kan weer
zwemmen in
Vendoradobad
ZANDVOORT - De zwemmende leden van de Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen afdeling Zandvoort kunnen vanaf volgende maand
weer terecht in het vertrouwde
zwembad. Vendorado zet haar
deuren voor hen open.
Vanaf maandag 3 juli kunnen de
ANBO-leden 's morgens van 09.30
tot 10.30 uur zwemmen in het verwarmde vijfentwintig-meter bad van
Vendorado, de voormalige Duinpan.
De bijdrage komt op ƒ3,- per persoon
per keer.
Vandaag, donderdag 29 juni,
neemt de ANBO afscheid van het
oude seizoen. Vanaf 14.00 uur is er
een gezellige middag in het Gemeenschapshuis, apotheker Mulder is
uitgenodigd om hier een praatje te
houden. Na de pauze treedt het eigen zangkoor op, dat onder leiding
staat van mevrouw Van Staveren. In
de maand juli zijn er géén activiteiten in de soos, dat geldt eveneens
voor zingen en volksdansen.

Men hoopt daarbij op medewerking van beeldende kunstenaars die
zelf bezig zijn met de motieven recht/onrecht, vrede/onvrede en gaafheid van de natuur tegenover aantasting van het milieu. Uit diverse VERENIGINGSNIEUWS
werken blijkt wel dat veel kunstenaars niet los staan van hun tijd, in
tegendeel, zij tonen zich juist sterk
betrokken bij genoemde thema's.
Degenen die hun medewerking wilZANDVOORT - De vereniging
len verlenen, kunnen contact opne- Vrouwen Van Nu houdt dinsdag 4
men met Dick van As, tel. 18670. Het juli een Kontaktochtend in Hotel
te exposeren werk zal een dag tevo- Triton. Deze begint om 10.00 uur. Er
ren in overleg met de kunstenaar is gelegenheid tot intekenen voor de
zelf worden opgesteld.
excursie, de fietstocht, de 'aangeklede' wandeling en het etentje na de
spelmiddag. Bovendien houdt mevrouw L. Dik-Houweling een praatje
Kcrkedag
(met demonstratie) over calligrafie.
Aan het conciliair proces wordt Bij voldoende belangstelling is het
deelgenomen door de vier plaatselij- mogelijk in oktober/november een
ke geloofsgemeenschappen. In het cursus van zes lessen te organisewinterseizoen is nagedacht over de ren.
genoemde onderwerpen en om ervaDonderdag 6 juli geeft Els de Jong
ringen uit te wisselen werd een inter- een rondleiding door liet Beach Hokerkelijke contactgroep gevormd.
tel, dat inmiddels in gebruik is genomen. Om 13.00 uur verzamelen bij
Deze organiseert de zogenaamde de ingang van het hotel. Kosten ƒ l,kerkedag op 24 september. De be- per persoon. De rondleiding wordt
doeling is om iedere geïnteresseerde in aueustus herhaald.
over het conciliair proces te informeren. Bovendien wil men de kring
groter maken door organisaties zich
te laten manifesteren, die al veel lanZANDVOORT - Honderdvijftig
ger bezig zijn met vrede, milieu en gulden was het bedrag dat werd buitdergelijke. Het liefst zou men ieder- gemaakt tijdens een overval op een
een erbij betrekken, 'omdat het in tweeëntwintigjarige Duitser. De
ieders belang is dat de aarde leef- overval vond vorige week vrijdagbaar is'.
nacht plaats.

VrouwenVanNu

Duitser overvallen

Ted Mos (r.) wenst zijn opvolger Wim Halsema bij de Verenigde Spaarbank in Zandvoort veel succes.

sterk en dynamisch bedrijf, binnen
een markt die zich volop aan het
ontplooien is. En ik kan er rekenen
op een perfect team medewerkers".

NMB
De huidige

directeur van het
NMB-kantoor aan de Passage in
Zandvoort, Th.R. Pouw, heeft met
ingang van l juli de functie van directeur aanvaard van het kantoor
Amsterdam-Oost, gelegen aan het
Oosterpark. Afgelopen woensdag
nam hij afscheid met een receptie in
Palace Hotel. Pouw wordt opgevolgd door J.P. Driessen, al jaren
werkzaam bij de NMB, de laatste
jaren op het kantoor Heemstede als
medewerker zakelijke relaties.

Foto United Photos de Boer bv

Dommel
KUN J£ PEZE KLOKK"EN
EVEN HS

TE KOOP
IN ZANDVOORT
Passage 3/3:
2/3 kamerapp. op 1e etage, woonkamer, slaapkamer, keuken met inbouwapp. (voorh. slaapk.),
badkamer met hgbad, balkon zuid, garage, servicekosten ƒ 329,- p.m.
Vraagprijs ƒ 195.000,- k.k.
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zijn voorzien van

STRANDTENT
TE KOOP
GEVR.

Polo's.
Wandklokken.
Dames nachthemden.
Dames en heren T-shirts.
Overhemden korte mouw.

Br. ond. nr

972515burovan
dit blad.

Paradijsweg 2a:
Karakteristieke vnjst. woning met carport en besloten tuin met schuur, woonkamer met open
haard, open keuken met inbouwapp., 1 slaapkamer, badkamer met ligbad en 2e toilet, .C.V gas.
Vraagprijs ƒ 200.000,- k.k.

Oosterparkstraat 3:
Vrijstaand woonhuis met schuur en2 rondom tuin.
Ideaal voor verhuur. Opp. 194 m . Ind. entree,
hal, kelder, zijkamer, ruime woonkamer, woonkeuken, garderobekast, toilet, 1e et. badkamer
met douche, toilet en wastafel, 4 slaapkamers
met wastafel. C.V. gas.
Vraagprijs ƒ 249.000,- k.k.

Frans Zwaanstraat 30:
Goed onderhouden twee onder een kap woning
met rondom tuin en stenen berging.
Uitzicht op
de zuidduinen. Opp. 370 m2. Ind. entree, hal,
woonkamer met open keuken en erker, toilet, 1e
et. 2 slaapkamer waarvan 1 met balkon, badkamer met ligbad en douche, 2e et. slaapkamer,
C.V. gas.
Vraagprijs ƒ 285.000,- k.k.

Celsiusstraat 185:

DAKSERVICE
Gespec. in Garant Gum
daken 4 mm

45,- p.m2 gelegd.

Kinder jeans.
Sweatshirts.
Anoraks.
Dames pullovers.
Dames pyjama's
en nachthemden.

Pannedaken timmer- en
metsel werk.

Tel. 02507-16551

ZELFST. HULP
in de huish. gevr.
bij werk. echtp.

Cl l l ICIOI I L I ld

2V? dag p.w.
te Bentveld.
Tel. 023-242424
na 19.00 uur.

Van Schalk makelaar o.g.
zoekt voor cliënt:

luxe vierkamerappartement
te huur per 1 oktober voor een jaar.

Wilt u uw woning verkopen?
Wilt u een woning kopen?
Laat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig
adviseren door:

l Hwld I.

~^^^^

•^^^'

Kinder sweatshirts.
Kinder jeans.
Baby joggingpakken.
Overhemden
korte mouw.
Dames blouses.

Ml

L-/CAI l IV^>_> k^lW<^v_>V^v->.

BHHHH

^^^^ ^

Meisjes nachthemden. 7r Heren, meisjes en dames slips. 4r Meisjes slips. 3r Heren slips. 6."

De Hema heeft de prijzen alvast
in uw voordeel afgerond.

AANGEBODEN

In uitst. staat van onderh. verkerend halfvr.
woonh. met garage. Ind. entree, ruime hal, toilet,
trapkast, woonk. met parketvloer en open
haard, roy. eetkeuken met inbouwapp., 1e et. 3
slaapk., studeerk., badkam. met ligbad, douche
en 2e toilet, 2e et. slaapk., zolderberging. C.V.
gas.
Vraagprijs / 320.000,-k.k.

20:

ZOMERHUIS
v. 1 pers.

600,- p.m.
Tel. 13975

TE KOOP

Kinder sweatshirts.
Baby tuinbroeken.
Dames nacht
hemden.

Looptrainer
ƒ300,-

3 vogelkooien
samen ƒ 30,Tel. 17274

Sportschoenen.
Dames canvas gymschoenen.
Stropdassen.
Heren T-shirts met print.
Gestreepte baby jurkjes.

18:
15:

Kubus panties.
Breigarens.
Sportkousjes.
Kindersokjes.

Canvas kinderschoenen.
Kinder sweatshirts.
HerenT-shirts.
Heren polo's.

TE KOOP

Vz perzische
kittens
ƒ75,Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Proiekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -12944' / Fax 02507-18644
Openingstijden dagelijks 09 00 -18 00 uur
vrijdagavond 19 00 - 21 00 uur / zaterdag 10 00 - 1 4 00 uur

Tel. 15772.

Leren tennisschoenen.
Heren pantalons.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

HEMA

Tel. 02507-12327
i

'

uw adres voor:

DA COSTASTRAAT 17
Woon-winkelhuis met plaats
en vrijstaande stenen schuur.

-£cht Waar Voor Je Ge\

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Bij tie SPAR,

Indeling: Gang, L-woonkamer (ca. 8x4/2,5
m), keuken, badkamer met douche en toilet,
winkel.
1e etage: 3 kamers, keuken,
NVM
balkon, 2e toilet.
In overleg te aanvaarden.

H. W. COSTER BV
MAKELAAR o.g. -BOUWKUNDIGE
TEL 02507-15531

OPRUIMING
bij

mini
club

KINDERMODE

broeken - sweaters
2 halen - 1 betalen
Jacks halve prijs
Buureweg 1-3
2042 HH Zandvoort
Tel. 02507-16580

Celsiusstraat 192,
heeft u aan één
betaalcheque genoeg
Geopend van
woensdag t/m
zaterdag.

Weer of geen weer
altijd goed
voor een bloemetje van
BLOEMENHUIS

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

ZANDVOORT
Goed onderhouden hoekwoning met garage en tuin voor en diepe zonnige tuin achter, met schuur. Pand v.v. C.V. gas.
Hall, L-woonkamer, moderne keuken met
apparatuur, modern toilet met fonteintje.
1e etage: ruime slaapkamer met badkamer/ligbad/2e toilet en wastafel, twee
slaapklamers.
2e etage: ruime lichte kamer, grote zolderberging, douchegelegenheid en wastafel.
Vraagprijs ƒ 345.000,- k.k.

NVM

02507-15531

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518

Deskundig advies.

En de makelaar weet van wanten en kranten

POOLBILJART
GEZELLIGE BAR

ZONNIG TERRAS

GELEGEN NABIJ NS-STATION, TRAP AF
TELEFOON 02507-18506
OOK VOOR RESERVERINGEN

TERREINKNECHT

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

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

telefoon: 023-385478
WEBER'S

SchoonmaaktJeürijt-glazenmsseFij
Specialiteit:

SCHOONMAAK
REPARATIE
VERKOOP

LUXAFLEX
ROLGORDIJNEN
VERT. LAMELLEN

Verhuur: sproei extractie Tapijtremigers
Bel voor info 14764-14090

Kunt u uw auto
niet kwijt?
De SPAR heeft
ruim parkeergelegenheid

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
Ook verhuur Chrysler Voyager!
Verhuur 9-pers. bus, kinderzitjes.
Boek nu voor de zomervakantie.
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,
Heemstede, Overveen, Zwanenburg
en Bentveld.

BARON

Inl. tel. 02507-12312.

heeft volop
parkeergelegenheid

in Bentveld een auto huren
v.a. ƒ 27,50 excl. BTW p. dag

Bel 7 dagen per week

gevraagd i.b.v. groot rijbewijs
op camping.

SPAR

FLINTERMAN

2 SNOOKERTAFELS

Autoverhuur BV

Makelaar o.g. - Bouwkundige

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

BARON

Autoverhuur BV
Als u zonder auto bent kunt u nu al bij

H. W. COSTER BV

Fa. Gansner & Co.

Daar zit u dan Een heerlijk huis op t o o g
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt
De beste manier een advertentie op
opvallend formaat
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller want

J. BLUYS

snooker bar
zandvoort

G. Zwinkels
Haltestraat 30
tel. 12175
vraagt

Part-time
medewerkers/sters
WINKELMEISJE
gevraagd voor
vrijdag en zaterdag
(geen vakantiewerk);
leeftijd 16-17 jaar.

Bakkerij Paap
Tel.: 12865

Paul Krugerkade 10
(t.o. Vomar bij Spaarne)
Haarlem. Tel. 023-270434
GOEDE MERKKEUKENS
rechtstreeks uit Duitslan
BEHOORLIJK VOORDELIGER
LANGE ZATERDAG 1 JULI
geopend van 8.00 - 18.00 uur
Vraag naar:
28-6 WM
G Onze katalogus
D Gratis bezoek thuis • olferte
G Gratis en vrijblijvende ollerte volgens bijgaande
tekening (s v p merk vermelden)
Naam
ii) Adres
Woonplaats
-Jeleloon

r Postbus 1265, Industrieterrein D-4476, Werlte
of bel rechtstreeks met onze Nederlandse a'
Tel. 09-49595120818 - Fax. 09-495951208^
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ndvoort op
eede plaats bij
levenement
^NDVOORT - Afgelpweekeind werd in
rdwijk voor de 20ste
il het Kustzeileveneit gehouden. Zeilers
acht kustzeilvereniginstreden om de beste
itsen, die punten voor
club opleverden.

waren 200 boten, voornajk catamarans, maar de uitelijke winnaar overall perjlijk werd verrassend een
ohull van het type Pireball,
ild door S. Lyden en J. v.d.
Zij wonnen hiermee een
>reis naar Egypte. De Zand(ters waren vrijdagavond
25 cats, onder begeleiding
de verenigingsboot, naar
rdwijk gevaren en zij deden
prima. Katwijk dat de voora.nde drie jaar ook won,
t net iets te sterk, maar met
jrachtige tweede plaats wade Zandvoorters erg tevrepunten werden voornamejinnengehaald in de Prindle
118-klasse. Rob Bossink en
van de Brink behaalden
goede tweede plaats in de
die 16, terwijl in deze klasse
and d'Hersigny met zoon
een zeer sterke derde
ts pakten. Sander Schuuren Hester van Deutekom
den eerste in de Prindle 18
eon Keur met Eric van der
behaalden een derde plaats
eens in de Prindle 18.
er twee jaar viert de Watertvereniging het 25-jarig been zal ter gelegenheid
•van een groots Kustzeileveent 1991 organiseren voor
andvoortse kust. In eigen
moet buurman Katwijk te
aan zijn.
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Pieter Keur tekent contract met Feyenoord

ZANDVOORT - Toen acht jaar geleden Pieter Keur de voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen verliet en een profcontract
tekende bij Haarlem, dacht menigeen dat hij het niet zou halen
in de profvoetballerij. Doch niets bleek minder waar en na die
acht jaar voetbal is hij zeker geslaagd en heeft zich volledig
waargemaakt. De Zandvoortse goaltjesdief werd na zes jaar
Haarlem overgenomen door FC Twente en bleef daar twee jaar.
Zijn kwaliteiten bleven niet onopgemerkt bij de grote clubs uit
binnen- en buitenland, en gesteld mag worden dat dat de bekroning van zijn goede voetbal is; een gaaf tweejarig contract.

srdag beginnen de kunststers van de Zandvoortse
i & Poloclub De Zeemers weer met hun eerraining in zwembad de
>an. Een compleet wedseizoen vanaf september
tiebben zij, net als de wed-1
izwemmers en waterpo-' .
ers, zich moeten behel.et zwembaden in Bever-

het daar helemaal wel gezien." De
vooral om zijn doelpunten, 2e op de
topscorerslijst van Nederland met
17 treffers, goed in de markt liggende Pieter Keur hoefde niet lang te
wachten op aanbiedingen van andere clubs. Met voortreffelijke begeleiding van de spelersvakbond (WCS)
werden de aanbiedingen naast elkaar afgewogen. Zo was er nog even
interesse van Ajax maar concreter
waren de contacten met Racing Mechelen (België), Club Brugge (België), Toulon (Frankrijk) en Feyenoord. Pieter Keur: „In eerste instantie was het aanbod van Feyenoord
erg slecht en zou het bijna zeker
Racing Mechelen worden dat een
veel beter contract bood. Ik zou dus
De veel scorende spits, in zes jaar voor Mechelen kiezen maar werd 's
Haarlem 66 en twee jaar Twente 33 avonds gebeld door Feyenoord dat
doelpunten, merkte de laatste tijd al met een prima aanbieding kwam.
dat trainer Vonk hern bij Twente
niet meer nodig had. „Tijdens de na„Bovendien'speel je bij Feyenoord
besprekingen was er altijd wel wat Europees voetbal en dat is te gek.
op ons spel (Keur en Balm uit Haar- Dat heb ik eenmaal bij Haarlem
lem, red.) aan te merken, terwijl ik meegemaakt en voor zulke wedstrijde laatste wedstrijden goed speelde den doe je alles om te kunnen speen we plaatsen ons zelfs voor Euro- len. De belangsteling voor zulke
pees voetbal. Daardoor ontstonden wedstrijden is zo ontzettend groot
er wat kleine onenigheden. Ik had van o.a. pers, dat is schitterend, altoen voor me zelf besloten weg te hoewel ik een hekel heb om in een
gaan, maar dacht achteraf dat Twen- vliegtuig te stappen maar dat moet
dan maar. Bovendien behoort Feyte me toch nog wilde houden.
enoord toch bij de top van Nederland, de naam en het prachtige staAanbiedingen
dion spreekt enorm aan. En met
Toen ze echter met een sterk ver- aankopen van Jan Mulder en John
laagde aanbieding kwamen, waar- de Wolf, waarvan ik verwacht dat
door je makkelijker weg kon, had ik dat toch doorgaat, en een nieuwe
jonge trainer kan het best wat worden."

mee te doen met Swim-Jogging of
reaktiverend zwemmen. Kunstzwemsters in spe, kunnen zich aanmelden voor deelname aan de demonstratieles, zwemmers en zwemsters die eens lekker recreatief willen zwemmen (geen vrijzwemmen)
zijn ook van harte welkom. Daarvoor is de afdeling Recreatief jeugd
(voor kinderen met een A en/of B
diploma) en voor de ouderen (20
jaar en ouder) de afdeling Swim-Jogging en/of Reaktiverend zwemmen.
Ook voor kinderen met belangstelling voor wedstrijdzwemmen en
waterpolo zijn er mogelijkheden
eens vrijblijvend kennis te maken.
Uiteraard is aanmelden voor alle afdelingen mogelijk.

Overveen, Haarlem en
istede. Een onplezierig
;edoe", waarmee de Zeerners een bijzonder moeitijd hebben doorgemaakt.
ai vanaf l juli is het dan eindeeer mogelijk in de Duinpan te
men en te trainen. Juist in die
Weekprogramma
e week voor de grote schoolvaZaterdag l juli 08.30-10.00 uur
kunnen de Zeeschuimers Kunstzwemmen
J hun afdelingen wennen aan
Maandag 3 juli 16.00-18.00 uur Dieuwe omgeving van het ver- plomazwemmen
de Duinpan-zwembad, dat
Swim-Jogging
isch onveranderd beschikbaar
Woensdag 5 juli 17.00-21.00 uur
tde Zandvoortse Zwemvereni- Open Huis
Recreatief jeugd
maast zullen de ZeeschuiKunstzwemmen
nieuwe aktiviteiten in het
Reaktiverend zwemmen
bad gaan ontplooien waaronWedstrijdzwemmen
iploma leszwemmen voor A en
Waterpolo
im Jogging en Reaktiverend Donderdag 6 juli 16.00-18.00 uur Dimen. De belangstelling voor plomazwemmen
euwe afdelingen is al overstelSwim-Jogging
groot.
Vrijdag 7 juli 17.00-19.00 uur Recreatief jeugd
Kunstzwemmen
n huis
Na de schoolvakantie starten de Zeeaf 5 uur woensdagmiddag 5 schuimers op 28 augustus.
: rond 9 uur 's-avonds kan ieVoor inlichtingen kunt u terecht
n m zwembad de Duinpan te- in de Duinpan tijdens de trainingen
om kennis te maken met de van de Zeeschuimers of telefonisch:
igen van de Zeeschuimers, Kunstzwemmen en Diploma zwembillende demonstraties van men 16511, Wedstrijdzwemmen,
hmstzwemmen, recreatief Swim-jogging en recreatief jeugd
men, waterpolo en wedstrijd- 15155, Reaktiverend zwemmen
men en de mogelijkheid om 17599, waterpolo 16345.

erde rallysprint vindt
aats op interimcircuit
NDVOORT - Op zondag 2
'indt op het circuit van
voort de derde Rallyt van het Nederlands
Pioenschap plaats. De eniassementsproef, die driemoeten worden afgez
«l als „Autosport Premiè'orden verreden op het
'e circuit. Het interimciraangelegd in afwachting
Re nodige vergunningen
de aanleg van een tweede
J
ie vanaf het Schievlak
'Uit op het nu aangelegde
=t.

rallvsprint-eedeelte zal uit

rde Ben Koning
fcaltoernooi
pDVOORT - Aanstaande
dag organiseert de TZB'Hg softbal het derde Ben
toernooi.
softbaltoernooi begint om
'ir en wordt verspeeld op de
'van TZB aan de Kennemerdeelnemende teams zijn
et Praat, BSM, DSS 5, Reno'0 4, TZB 2. De prijsuitreiking
itigeveer 16.30 uur terwijl het
'"i wordt afgesloten met een
''6e barbecue, die om 18.00
e
8mt.
u

&

De eerste wedstrijd staat gepland
om 10.00 uur terwijl de finale om
ongeveer 17 00 uur zal plaatsvinden

De 28-jarige Pieter Keur is niet alleen zeer tevreden met zijn overgang
naar Peyenoord, maar het weer kunnen wonen in Zandvoort is minstens
zo belangrijk voor hem. „Wat ben ik
blij dat ik uit Enschede weg ben. Ik
heb het daar erg moeilijk gehad omdat daar een heel andere mentaliteit
heerst dan hier. De mensen zijn stug
.en na twee jaar daar gewoond te hebben ken ik m'n buurman nog niet.
Hier is het veel gezelliger, er is altijd
wel wat te doen en bovendien ben je
weer bij familie en vrienden. Kraay
van Peyenoord wilde wel, dat ik in
Rotterdam kwam wonen maar het
reizen Zandvoort-Rotterdam is best
te doen."

volledig verharde ondergrond bestaan en er zal een gedeelte van de
paddock in de proef worden opgenomen. Hoogstwaarschijnlijk zal de
strijd om de overwinning zich wederom afspelen tussen Porsches en
Talbots Lotus, maar wellicht zal ook
Peter Fontijn met zijn pas - via een
actie - aangeschafte Enem Verdegaal Opel Monza hoge ogen kunnen
gaan gooien.

Kanshebbers
In de kleine klasse zijn Jeroen
Zwaanenburg en Ron Hoekstra
weer met hun Auto & Sport Golf
GTI present. Het Zandvoortse tweetal met steun" van Deytop en EfkaImport, zijn op hun thuiscircuit
kanshebbers voor de overwinning.
„De auto is bij Rob Jansen op de
rollerbank geweest en er komt nu,
dankzij de vele verbeteringen die
Rob aangebracht heeft, maar liefst
120 pk op de voorwielen. Dat belooft
nog wat op dit korte bochtige circuit," aldus rijder Jeroen Zwaanenburg. De eerste deelnemer start zondag om 13.01 uur. Voor deze eerste
deelnemer uit rijdt als O-rijder
Henk Vossen met zijn fabrieks Martini-Lancia Delta HF Integrale.

Inschrijvingen voor deze wedstnjden moeten uiterlijk zondag 2 juli
binnen zijn Om in te schrijven kun
nen de sporthefhebtaers zich melden
bij strandpaviljoen Sunset, dat te
vinden is 30 meter ten zuiden van
Bouwes Palace. Het inschrijfgeld
bedraagt J 25,- per ploeg, bij inschnjving te voldoen.
Een ploeg die mee doet bestaat uit
minimaal vier personen waarvan er
drie in het veld staan Een wedstrijd
duurt tien minuten en er wordt ge
speeld volgens de regels van de Ne
derlandse Volleybal Bond. Nadere
informatie is te verkrijgen bij Peter
Koopman, telefoon 13602 of Ruud
Luttik, telefoon 13602 of Ruud Luttik, telefoon 19171.

Goede vangsten
zeevisvereniging

Zandvoorter en
Feyenoorder
Pieter Keur is blij
dat
hij
weer
eventjes terug is
op vertrouwd gebied, het Zandvoortse strand.
Foto Bram Stijnen

Revanche
De Zandvoorter heeft inmiddels
getekend al zijn de clubs Feyenoord
en Twente het nog niet geheel eens
over de transfersom. Twente vroeg
eerst vijf ton maar toen Feyenoord
aanbelde werd er snel een ton opgedaan. Komen de clubs er niet uit dan
wordt het een arbitrage zaak, die
volgens Pjeter Keur zeker door Feyenoord wordt gewonnen. „Ik heb
drie getuigen die gehoord hebben
dat ik vijf ton moest kosten."
Door de perikelen bij FC Twernte
is de Zandvoorter erop gebrand wat
te laten zien het komende voetbalseizoen. „Ik wil Twente en trainer
Vonk laten zien dat ze geheel verkeerd zaten. Op hen wil ik revanche
nemen. Wat het scoren betreft is het
niet zo dat ik zeg, ik schop er weer
zoveel in^-wanfjdoorvblessures of een
schorsing kom je er gelijk niet meer.

AFAFA regelt
strandvolleybal
ZANDVOORT - De AFAFA
organiseert op zondag 9 juli
aanstaande
strandvolleybalwedstrijden voor alle sportievelingen in Zandvoort. Deze
happening wordt gehouden
voor strandpaviljoen 14 „Sunset", waar de benodigde velden
worden uitgelegd.

door Aaldert Stobbelaar

?eschuimers starten
aining in Vendorado

Zandvoorts
Nieuwsblad

Ik heb de laatste vijfjaar regelmatig
in de basis gestaan en gemiddeld
vijftien doelpunten gemaakt. Scoor
ik de eerste wedstrijden niet, dan is
het wel jammer maar ik zit er dan
niet zo mee. Als ik maar lekker voettaal dan komt het vanzelf wel."

stelling voor mij zou hebben en als
Van der Gijp (tramerscoördinator,
red.) stelt dat er meer humor moet
komen dan zit hij bij mij wel goed. Ik
houd daar wel van, want je moet
toch kunnen lachen, dat hoort erbij."

Humor

Zijn overeenkomst met Feyenoord heeft leuke reacties in Zandvoort teweeg gebracht van onder andere zijn overbuurman bakker Paap
in de Potgieterstraat. Feyenoordsupporter Paap verraste Pieter Keur
door zijn auto met een Feyenoord
vlag te bedekken en liet een heerlijke taart.bezorgen.

Is het boek Twente voor Pieter
Keur gesloten, Feyenoord zijn nieuwe werkgever, zal volgende week
wanneer de training in Rotterdam
begint, een fitte spits welkom kunnen heten. Voor zich zelf heeft hij al
wat looptrainingen gedaan en ook
een partijtje tennis speelde hij.
„Tennis is prachtig om te doen en
door wat te gaan hardlopen ben ik al Toekomst
Over wat het de komende jaren
wat in conditie. Ik had trouwens
nooit gedacht dat Feyenoord belang- gaat worden, daar maakt Pieter

Keur zich niet al te veel zorgen over.
De toekomst zal het leren. „Ik ga
gewoon proberen lekker te voetballen. Nu ben ik zeer tevreden met
Feyenoord en misschien kan ik na
twee jaar nog een klapper maken in
het buitenland. Je ziet het aan Pieter
de Boer (32 jaar) die nog bij Bordeaux terecht kan. Je weet het nooit.
En of ik verder ga in in het voetbal
weet ik ook nog niet. Ik heb wel
inmiddels de diploma's oefenmeester II en III gehaald en de jeugd
trainen lijkt mij heel leuk. Het moet
echter wel gezellig blijven want ik
ben geen man van de conflicten."
Maar zover is het nog niet eerst gaat
de voetballer uit de badplaats proberen er wat van te maken bij Feyenoord in de eredivisie en zeker in de
Europese competitie.
A.S.

ZANDVOORT - Jongstleden
zondag kwam de Zandvoortse
Zeevisvereniging voor de laatste maal ik aktie, van het voorseizoen, op het Noorderstrand.
Onder zomerse omstandigheden was de vangst beter dan in
de voorgaande afleveringen
van het strandvissen.

Met een paling van 650 gram werd
Hans Koster eerste, gevolgd door
Hans Roest met een paling van 500
gram en een mooie tong. Op de derde plaats eindigde Willem Mmkman
met een paling van 300 gram. Ook de
overige deelnemers wisten één of
meerdere vissen uit het .Noordzeewater te halen.
De totaalstand van de eerste helft
van de competitie is: 1. Rob Drose 29
pnt, 2. Henk Bluys 35 pnt, 3. Herman Hogkamer 39 punt., 4. Gerard
Bluys 42 pnt. De tweede helft van de
competitie vangt aan op 3 september met een bootwedstrijd op de
Wadden. De strijd zal dan echter
naar grote spanning stijgen gezien
de vele kanshebbers op het kampioenschap.

Annerose Abbenes
scoort als junior
in seniorenklasse

Textlite wint in tweede divisie

HB overtuigd winnaar ZVM-toernooi
ZANDVOORT - Het 19e Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi is weer achter de rug en opnieuw is het een groot succes
geworden. Op de finale avond werden de wedstrijden gespeeld
voor een goed gevulde Pellikaan sporthal en waren de meeste
partijen bijzonder spannend. „Zeer geslaagd", meende Hans
Jongbloed na afloop. „Over het gehele toernooi genomen hadden we meer kijkers dan vorig jaar en we kunnen tevreden
terugzien op dit evenement. Voor volgend jaar zijn er weer veel
aanmeldingen, maar dat is van later zorg".
In de donderdagavond gespeelde
halve finales waren er toch wel de
nodige verrassingen. Vooral de zege
van HB Beveiliging op Pim Janssen
(4-2) was erg verrassend en Raco tegen Jaap Bloem Sport was eveneens
sensationeel. Tot en met de verlenging hielden de teams elkaar in
evenwicht (4-4) maar de strafschoppen werden door Jaap Bloem Sport
beter benut. In de tweede divisie ook
twee enerverende halve finales.

Flitsend
Big Mouse en Textlite vochten een
gelijkopgaande strijd uit die uiteindelrjk nipt met 5-4 door Textlite
werd gewonnen. Auto Versteege en
Turn Turn konden pas na verlenging
tot een beslissing komen. Auto Versteege won met 5-4. Verraste HB Beveiliging in de halve finale, in de f inale deed dit team het nog eens dunnetjes over door de kampioen van
vorig jaar en opnieuw de favoriet
van de titel, met 6-4 te verslaan na
een voortreffelijke partij zaalvoetbal. HB Beveiliging startte de strijd

flitsend en na drie minuten stond dit
team al op een 2-0 voorsprong. Door
een eigen doelpunt van HB kwam
Jaap Bloem Sport op 2-1 maar een
uitstekende HB doelman Joost
Lamp was een te groot obstakel. Met
de fraaiste reddingen voorkwam
Lamp menig zeker lijkend doelpunt.
Een aanvallend Jaap Bloem Sport
werd door HB Beveiliging bestreden
met snelle counters en nog voor de
doelwisseling liep de voorsprong op
naar 5-1. Ook de tweede helft uitstekend zaalvoetbal. Jaap Bloem Sport
bleef drukken en kwam beter in het
ritme.
Het ging lopen en met nog
tien minuten te spelen had Jaap
Bloem Sport de achterstand verkleind tot 5-4. HB Beveiliging leek te
bezwijken maar met een onverzettelijke inzet bleef het overeind. Jaap
Bloem Sport nam grote risico's en
ging in de slotfase met een zogenaamde „vliegende keep" spelen.
Daarvan profiteerde HB Beveiliging
goed door vlak voor het einde de bal
in het verlaten doel te deponeren, 64.

De strijd in de finale van de tweede
divisie was minder en veel te hard.
Textlite was duidelijk beter mede
door het uitstekende voetbal van
Marcel Looyer die vier van de vijf
doelpunten voor zijn rekening nam.
Auto Versteege nam vanaf de aftrap
een 1-0 voorsprong maar kon niet
lang van de voorsprong genieten.
Textlite voetbalde beter en nam
het heft in handen wat al snel een 2-1
voorsprong opleverde. Het ging
goed door en Auto Versteege had
geen antwoord op het snelle zaalvoetbal.
Soms kreeg de strijd een te hard
karakter waar niet afdoende tegen
werd opgetreden. Textlite bleef de
strijd beheersen en pakte zeer verdiend de titel in deze afdeling. De
uiteindelijke 5-1 winst was een terechte uitslag.
In de eerste divisie legde Raco Autobanden beslag op de derde plaats
door Pim Janssen met 5-2 te kloppen
en in de tweede divisie was de derde
plaats voor Big Mouse dat na een
spannende partij Tum Tum met 5-4
versloeg.

Recreanten/Veteranen
De recreanten finale tussen Weber's Schoonmaakbedrijf en Bluys
Nederland werd een aantrekkelijke
partij. Weber's nam snel een 2-0
voorsprong waarna Bluys Nederland tevergeefs op jacht ging naar
een eventuele gelijkmaker. Weber's
verdedigde bekwaam en counterde
gevaarlijk. Toch kreeg Bluys Nederland wel wat kansjes maar kon niet
de juiste richting vinden. In de slotfase nam Bluys alle risico's maar het
lukte niet. Weber's maakte aan alle
onzekerheid een einde toen Harry
Opheikens vanaf de strafschopstip
de eindstand op 3-0 bepaalde.
De veteranen maakten er eveneens een zeer spannende strijd van.
In de eerste helft een overtuigend
spelend Cleopatra dat onder aanvoering van Jos van der Mey en Henk
van Ingen een 4-1 voorsprong nam.
De titelhouder Banana's heeft er in
de tweede helft van alles aangedaan
om als nog een verlenging uit het
vuur te slepen. Banana's kwam
sterk terug tot 4-3 en kreeg toen een
prachtige mogelijkheid op de gelijkmaker. Die werd gemist en uit de
daarop volgende counter besliste
Cleopatra de strijd definitief door de
eindstand op 5-3 te bepalen.

Afscheid
Voor dit evenement wordt verder
veel aandacht van pers en circuitrijOp de slotavond van dit toernooi
ders verwacht, die nieuwsgierig zulwerd door de organisatie afscheid
genomen van scheidsrechter Cor
len zijn naar het rijgedrag op de
Drayer, die zeventien van de negennieuwe baan van het Circuit Park Scheidsrechter Cor Drayer neemt met dit toernooi afscheid.
Folo Bram Stijnen tien keer, dat dit toernooi werd geZandvoort.

houden, fluitist was. „Ik heb het altijd met plezier gedaan", stelde Cor
Draayer. „Maar het wordt me te
zwaar. Ik heb altijd leuk gefloten en
kon goed overweg met mijn collega's. Ik stop nu, maar als men een
scheidsrechter nodig heeft wil ik
best wel een keertje invallen". Zijn
afscheid ging niet onopgemerkt
voorbij en bloemen en cadeau's vielen hem ten deel.
Verloting
Van de tijdens het toernooi gehouden verloting is nog een aantal prijzen af te halen bij de heer Hans
Jongbloed, telefoon 13408. Die prijzen zijn gevallen op de volgende
nummers: 1548, 334, 1400, 1774, 792,
1600, 2516, 1766, 2164, 183, 658, 311,
1674, 823, 1040, 1568, 2159, 1489.

Chemisch afval
ZANDVOORT - Het inleveren van klein chemisch afval
slaat steeds meer aan bij de
Zandvoortse bevolking. De eerste drie maanden van dit jaar
werd er tweemaal zoveel materiaal afgegeven als in dezelfde
periode van 1988.

In totaal werd tijdens genoemde
periode 1670 kilo ingeleverd, vorig
jaar was dat nog 850 kilo tijdens het
eerste kwartaal. Meer dan de helft
van het chemisch afval bestaat uit
verfrestanten, met een gezamenlijk
gewicht van 1068 kilo. Op de tweede
plaats komen de batterijen met 225
kilo, op de derde plaats medicijnen
en cosmetica (102 kg).

ZANDVOORT - De 14-jarige
Zandvoortse kunstzwemster
Annerose Abbenes, thans
zwemmend voor de Meeuwen
uit Diemen, heeft brutaalweg
deelgenomen aan een seniorenwedstrijd in de enorme
zware kring Amsterdam/'t
Gooi.

Seniorenwedstrijden zijn normaal
voor personen van 18 jaar en ouder
Het resultaat van Annerose Abbenes
was zeer goed. Daarbij haalde zij een
aantal limieten voor komende kampioenschappen. Haar eerste limiet
was voor de selectie-wedstrijden om
een plaats in de Nationale ploeg te
veroveren, de tweede was een eerste
limiet voor de Nederlandse Kampioenschappen 1990 bij de senioren
Ook haalde zij de eerste limiet voor
de Nederlandse jeugdkampiocnschappen 1990. Door deze prestaties
kwam Annerose in het bezit van do
bronzen prestatie-medaille van de
KNZB.
Door een overschrijving van de
ene naar de andere vereniging, had
Annerose Abbenes enige maanden
geen wedstrijd mogen zwemmen,
wat het resultaat in verhouding nog
beter maakt. Overigens is deze bron
zen prestatie-medaille voor haar de
tweede binnen vijf maanden

Zandvoortse Hockeyclub
zoekt nieuwe jeugdleden
ZANDVOORT - De jeugd van
Zandvoort heeft vast wel eens
gehoord van de Zandvportsche
Hockeyclub of sommigen zijn
reeds lid van deze vereniging.
De hockeyclub heeft drie velden. Eén van deze is van kunstgras en dat betekent, dat er
vrijwel nooit een wedstrijd
moet worden afgelast. Er
wordt door de jeugd vanaf tien
jaar in elftallen gespeeld en
vanaf acht jaar tot tien jaar in
'zes- of achttallen.
Alle jeugdleden krijgen minimaal
éénmaal in de week, gedurende een
uur, training van een bevoegd hockeytramer. Naast de op hockey gerichte activiteiten worden er periodiek andere zaken georganiseerd zo-

als: strandlopen, kampeerweekemd,
clubfeesten etc. Bij de hockeyclub
mag men naast de gewone training,
in de periode van september tot mei,
ook op zondag met de ouders naar
het veld komen. Vanaf half elf is er
dan een training gevolgd door een
partijtje hockey tussen ouders en
jeugd. Hieraan zijn geen verdere
kosten verbonden.
Wil men meer weten over het hockey dan kan dat via de volgende telefoonnummers- 16414 of 14441. Ook
kan kennis gemaakt worden met de
hockey sport en wel elke vrijdagavond tot 7 juli van 19.00 uur tot
20.00 uur op het veld van de hockeyclub binnen het circuit „Het Dumtjesveld". De club zorgt voor een
stick en nieuwe leden voor l oktober
1989 krijgen van ZHC gratis een
nieuwe hockeystick

Wie z'n auto via een advertentie wil verkopen, kiest natuurlijk voor
een autorubriek met de grootste oplage en het voordeligste tarief:
Showroom. Want Showroom verschijnt niet alleen elke vrijdag in het Parool,
maar ook nog eens in alle nieuws- en huis-aan-huis bladen van Weekmedia* 't Betekent dat uw advertentie in Amsterdam en omgeving op
maar liefst 730.000 adressen in de bus glijdt Uw advertentie in Showroom
biedt dus de meeste kans op succes.

v

Voor f 12,50 staat uw auto al in Showroom.
Tot en met 5 september a.s. kunt u gebruik maken van een introduktieaanbod. Voor een advertentie van 3 regels in Showroom betaalt u niet
het toch al voordelige tarief van f 25,-, maar slechts f 12,50 (excl. BTW). Dus
als u nu de bon invult bent u de helft goedkoper uit!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wanneer komt uw advertentie in Showroom?
Een voorbeeld: wanneer u uw tekst op donderdag opgeeft, dan staat
uw advertentie vrijdag in het Parool, de dinsdag daarop in Zaanstad en
Waterland en vervolgens woensdag en donderdag in Amsterdam/Amstelveen, Weesp, Haarlemmermeer, Amstelland, Meerlanden en Zandvoort
'n Ander voorbeeld: Komt de tekst van uw advertentie op dinsdag bij
ons binnen dan starten de plaatsingen op woensdag. En altijd in de gehele
oplage van 730.000. Dus of het nu gaat om een klassiek model, een gangbare middenklasser of een dierbare eend: zet 'm eerst in de was en dan
in Showroom.

'\J \J 1 Vl W W 1 fJ\J II

(Geldig t/m 5 september 1 989.)

Ja, k wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen in de autorubriek SHOWROOM:
Sch rijf hier uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten tellen voor 1 letter,
Mi istens drie regels beschrijven,
prijs
prijs
excl. 6% incl.6%
Aa ntal regels
BTW
BTW

Na am
Adres
Po: tcc>de/WoonplaaL
Startd atum*
Tel ïfo onnunnmer:
•All ene enwoensdag of een vnjdag nvuiien

12,50
18,23,50
29,34,50
4045,50
51,-

13,25
19,08
24,91
30,74
36,57
42,40
48,23
54,06

Handtekening

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam, of afgeven:
He t Pa rooi, VVibaui straat 131/Rokin 110, Amsterdam.
Afcjev en karlook Dij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen , Dorpsstraat 54-56; Purmerend, Weerwa" 19 ;Uithcjorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 13; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

De grootste autorubriek voor Amsterdam en omgevirj
* Behalve in het Parool verschijnt Showroom ook in: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haarlemm
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad. Totale oplage: 730.000.

HET PAROL

020-6658686

Staat uw auto
al in de

uws

(Zie elders in^deze krant.)
Donderdag 6 juli 1989

ZANDVOORT De scholen
die voorheen naar de Duinpan
togen, keren niet terug naar dit
zwembad Het schoolzwemmen blijft evenals afgelopen
maanden gehandhaafd in het
bad van Sonneveld Sporting
De bevindingen zijn goed aldus
delen
het College van Burgemeester
Het College van Burgemeester en en Wethouders
Bovendien
Wethouders is al eerder gewezen op scheelt het de gemeente
de problematiek rond de gewraakte / 30 000,-per jaar GBZ is het er
parkeerplaats op het Raadhuisplein niet mee eens
GBZ raadslid Landman drong vori

Parkeerplaats gehandicapten
alleen 's morgens bereikbaar
ZANDVOORT - De mvalidenparkeerplaats op het Raadhuisplein is door de nieuwe verkeersregeling na 's morgens elf uur
niet meer te bereiken Als een van degenen die aangewezen zijn
op een dergelijke parkeerplaats heeft mevrouw M H Lohman-Winnubst bij de gemeente aangedrongen op maatregelen
Het Raadhuisplem heeft enkele
maanden geleden een kleine maar
ingrijpende reconstructie onder
gaan Het gedeelte tussen dit plein
en het Kerkplein is daardoor voor
gemotoriseerd verkeer nog maar
vanuit een richting te bereiken Dit
weggedeelte wordt nu vanaf 's mor
gens elf uur met een paaltje afgeslo
ten Daardoor wordt echter ook de
invaliden parkeerplaats,
gelegen
voor bakkerij Keur, onbereikbaar
De dichst nabij gelegen parkeergele
genheid voor invaliden wordt dan de
plaats op de Grote Krocht, nabij Al
bert Heijn
Degenen voor wie een dergelijke
parkeerplaats is bedoeld, zijn erg on
tevreden over de huidige situatie
Dat blijkt uit de brief van mevrouw
Lohman Wmnubst
'Vanmiddag
heb ik voor de zoveelste keer be
merkt dat Zandvoort ondanks alle
vooruitgang op woon en recreatie
gebied, zich wel heel weinig aantrekt
van de bewoners zelf, zo schrijft zij

het College van Burgemeester en
Wethouders 'Op het Raadhuisplein
is een onmogelijke situatie ont
staan totaal onbereikbaar voor in
validen'

Oplage 4650

49e jaargang nummer 27

Los nummer ƒ 1.25

ge week dinsdag in de gemeente
raadsvergadering eveneens aan op
maatregelen Burgemeester Van dei
Heijden zegde op dat toe, dat onder
zocht zou worden m hoeverre ver
plaatsing wenselijk is

Schooljeugd blijft nog in
Sonneveldbad zwemmen

ben er zorg voor gedragen dat de hand
GBZ laadslid Landman
schooljeugd ten alle tijde terug zou maakte zich behoorlijk kwaad over
kunnen keren naar de Duinpan de vei kleed accommodatie oftewel
Maar daar is op dit moment geen het tekort daaraan "Het is belache
enkele reden voor'
lijk als dertig kinderen zich langs
een muurtje moeten omkleden ' al
Gemeente Belangen Zandvoort dus de nestoi van de raad Volgens
had nogal wat bedenkingen bij het de exploitant wordt hier nu wat aan
Onderwijskundig is het zwemmen schoolzwemmen m het bad van Son gedaan, door de accommodatie uit
volkomen verantwoord, zo het wet neveld Sporting Zo zouden de km te breiden
houdei Aukema tijdens de laatste deren schrikken als zij m een gio
raadsvergadering van dit seizoen ter bad moesten afzwemmen, aldus
Het schoolzwemmen zou hier m
weten De manier van lesgeven blijkt fractievoorzitter Jongsma Aukema eeiste instantie eenmalig worden
volgens hem uitstekend 'Wij heb wees dit bezwaar echter van de ondergebracht en voor een jaar ga je

De sfeer wordt er niet beter op,
tussen voor en tegenstanders van
renovatie Nadat de eerste groep, on
dersteund door het landelijk om
budsteam LOS en met het onder
zoeksrapport van het bureau Akro
polis in de hand, haar pleidooi voor
renovatie zag beloond met een posi
tieve beslissing van de gemeente
raad, komen nu de tegenstanders in
actie "We zijn geschrokken van die
beslissing", is de reactie van een van
de bewoners die voor de sloop zijn
'Wij dachten dat de woningen wel
gesloopt zouden worden, omdat wij
sen paar weken geleden van de ge
meente een brief hadden gekregen,
met de mededeling dat het college
daai voor had gekozen"
Dat wordt bevestigd door een an
dere betrokkene, de heer Bloem
'Omdat wij m eerste instantie de
ndruk kregen dat er toch gesloopt
zou worden, hebben wij ons de laat
ste tijd op de achtergrond gehou
den" Bloem treedt op als woord
/oerder van de desbeti effende bewo
lerscommissie met de toepasselijke
iitel 'Hoop voor sloop' Deze week
?aat er een brief uit naar college en
jemeenteraad die door de bewoners
van acht woningen is ondeitekend
>n waardoor men hoopt dat de dis
;ussie heropend wordt Hoewel zo
ets met gebruikelijk is, is Bloem
jrvan overtuigd dat dit wel zal ge
jeuren "Wij zijn door de gemeente
looit als volwaardige partner ge
uen", klaagt hij De raadsleden zijn
/olgens hem niet goed voorgelicht
)ver hoe de meningen verdeeld la
;en Wat het aantal ondertekenaars
jetreft, wijst Bloem erop dat daar
laast nog twee gezinnen hun wonin
en verlaten en dus geen belang heb
ien bij sloop of renovatie
Ondanks het onderzoeksrapport
an Akropohs houden betrokkenen
r hun eigen mening op na, wat be
reft de conditie van de huizen De
undering is volgens hen in slechte
taat, de huizen zijn vochtig en mis

nternationale
*oftbal-wedstrijd
ZANDVOORT - Op de velden van
e sportvereniging T Z B aan de
Cennemerweg wordt woensdag
vond de eerste internationale soft
ialwedstrijd m Zandvoort gespeeld
Het eerste dames team van deze
eremgmg komt dan uit tegen de da
les van Pepsi Magie uit Plonda
" S A , die op toernooi zijn in Neder
id Belangstellenden hebben op
eze avond gratis toegang tot de
edstrijd, die om 19 00 uur begint

Waterstanden
'atum
HW LW HW LW
6 jul
0611 0155 1846 1424
7 jul
06 55 02 40 19 21 15 05
jul
07 34 03 26 20 06 15 55
i) jul
08 26 03 54 20 42 16 25
0 jul
09 10 0424 2126 1655
1 jul
09 55 05 05 22 16 17 40
J jul
1050 0544 2316 1834
i jul
1144 0650
1934
l jul
00 15 07 56 12 5420 34
Maanstanden
insdag 11 juli EK 02 19 uur
'oodtij 14 juli 00 15 u NAP+56cm

Inspectrice
Ook wat de hygiëne betreft was er
nog een en ander op te merken gaf
Aukema toe Maar ook daar zal de
exploitant aandacht aan besteden
"Dooi dat wij niet berekend waren
op het schoolzwemmen kwam net
voor dat er veertig kinderen met hun
schoenen aan langs het bact moesten
lopen Dus ook dat verandert want
nu is het voor ons interessant om te
verbouwen' De mspectrice van het
basisonderwijs heeft laten weten
geen bezwaren te zien om de school
jeugd in het Sonneveldbad te laten
zwemmen

Afhankelijk
En 'Als invalide en dus zeer af
hankelijke vrouw kan ik bij veel win
kels, bijvoorbeeld de HEMA en Al
bert Heyn en nog vele andere win
kels zo goed als niet komen'
Ook de parkeerwachters weten
kennelijk geen raad met de situatie
De briefschrijfster klaagt erover dat
er van hun kant weinig begrip wordt
getoond of hulp geboden Op de
vraag hoe de HEMA voor een mvali
de te bereiken is, kreeg zij als enig
antwoord dat zij dan maar 's mor
gens voor elf uur moest komen Zij
wijst erop dat dit voor gehandicapte
personen lang niet altijd mogelijk is,
bijvoorbeeld wanneer men zich re
gelmatig medisch moet laten behan

Metselwerk Koper-passerel net op tijd klaar
j^

_ji_

jm_

Qf

Voorstanders van sloop
rug-aan-rug woningen
willen nieuwe discussie
ZANDVOORT - Niet alle be
woners van de rug-aan-rug womngen tussen Prmsesseweg en
Koningstraat zijn even gelukkig, nu de sloop van deze huizen niet doorgaat De gemeenteraad sprak zich vorige week
uit tegen sloop en vóór renova
tie Een aantal bewoners wil
kijken of die beslissing is terug
te draaien

natuurlijk niet de hele zaak ombou
wen Nu dat drie jaar wordt, gaan we
de accommodatie aanpassen'

sen alle wooncomfort De Kleine
Beurt Plus is volgens hen een lap
middel Volgens eigen zeggen heb
ben zij indertijd ingestemd met het
haalbaarheidsonderzoek omdat de
keuze zou bestaan tussen sloop en
'algehele renovatie' "Van een Kleine
Beurt Plus was toen geen sprake
Bovendien zet ik mijn vraagtekens
bij de wijze waarop het onderzoek is
verricht <Us de PEN en het GEB
hier kwamen kijken, zouden zij dat
ook doen"
De vooikeui gaat nu dan ook dui
delijk uit naar een meuwbouwwo
nmg, maar normaliter zou dat een
flinke huurverhoging betekenen
Het LOS had laatst al gewaar
schuwd dat in de toekomst mogelijk
steeds minder geld beschikbaar
ZANDVOORT - De officiële
komt voor huursubsidie Bloem opening van de Koper-passerel
vindt echter dat er uitgegaan moet aan de Burgemeester Engelworden van de huidige gegevens, bertstraat, afgelopen vrijdag,
omdat een Kleine Beurt Plus, reke kon nog net doorgaan Veel
nmg houdend met de afschrijving,
uiteindelijk net zo duur zou uitko overuren werden die week gemaakt om de passerei op tijd
men als nieuwbouw

klaar te hebben

« De Zandvoortse Dirkje
* van de Nulft regisseert het
' toneelgezelschap
Sus* pense dat vrijdag en zater/dag op het strand op\ treedt.
Pag. 3
;1 • De jeugd van TZB/Flor1 ris Vis softbal leverde afgelopen weekend een pn. ma prestatie.
Pag. 5
J • Oud-onderwijzeres
j Mies Sterrenburg viert
• De Koper-pas- l haar negentigste verjaarserel vormt een
Ldag.
Pag. 9
uitstekende verbinding
voor
trempassagiers

tussen NS-station en strand
Foto BeMott

aan vaklieden de vlotte afwikkeling
van de aanleg niet bepaald in de
hand werkten Met inderhaast ge
charterde metselaars, die tot m de
nachtelijke uren met troffel en
schietlood de mannen van aanne
Door de regenval van de vooraf meisbedrijf'Nelis' terzijdestonden,
gaande dagen stagneerden de werk kon de klus nog net op tijd geklaard
zaamheden, terwijl ook een tekort worden, zodat wethouder Frits van
Caspel 's middags om vier uur de
openingshandeling toch nog kon
verrichten
De plastic bogen worden later ge
plaatst Het zag er naar uit, dat de
openingsdatum niet gehaald zou
worden

'Ik mag de Zandvoorters wel'
ZANDVOORT - Henk van
Amerom, dirigent van het
Hervormd Kerkkoor, herdenkt deze maand het feit dat
hij 25 jaar organist is De m
Haarlem geboren en getogen
Van Amerom heeft de liefde
voor de muziek bepaald met
van een vreemde Van zijn
grootvader is bekend dat deze
urenlang onder de ramen van
het concertgebouw aan de Begij nestraat stond te luisteren,
omdat hij zich als kostwinner
van een groot gezin geen
kaartje kon veroorloven

Koninklijke
onderscheiding
A. J. Weermeijer

sen en echtgenote, maar ook enkele
ZANDVOORT - Zesduizend
raadsleden, de welhaast voltallige gulden en een trofee is er te
bezetting van de dienst Publieke winnen voor mensen of kleinWei ken en vertegenwoordigers van schalige organisaties die zich
aannemersbedrijf Nelis' waren aan
wezig Zo ook vertegenwoordigers bezig houden met verbetering
van het Bouwfonds, dat als op of vernieuwing van de leefom
drachtgever vooi de flats 'Recidence geving
Monopole , waartussen de passerei
is gerealiseerd, nauw betrokken
De Britse Conservation Awards
was
geeft prijzen uit in vier categorieën,
namelijk stadspi ojecten natuurbe
Uit het hele land en zelfs van bui scherming, restauratie en jeugdpro
ten de landsgienzen waren de erven jecten De ideeën kunnen tot 10 sep
Kopei naar Zandvoort getogen om tember ingediend worden Inlichtm
hun feestje van nabij mee te ma gen zijn te verkrijgen bij de Conser
ken
vation Foundation Nederland Post
bus 7959 1080 AD in Amsterdam tel
Vervolg; op pagina 5 020381956
(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT De in Zand
voort woonachtige heer A J
Weermeijer heeft donderdag
29 juni op het Raadhuis een
koninklijke
onderscheiding
ontvangen Burgemeester Van
der Heijden spelde hem tijdens
een feestelijke bijeenkomst de
eremedaille verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau op

"Maar ook m'n vader hield van
muziek", vertelt de jubilerende or
ganist "Hij speelde verdienstelijk
viool, m'n moeder piano en bij ons
thuis werd iedere maand wel een
plaat gekocht van Bach of van
Beethoven" Henk kreeg al op jon
ge leeftijd harmoniumles, liet zich
na zijn HBS opleiding inschrijven
bij de Haarlemse Muziekschool,
en deed in 1967 staatsexamen pia
no Orgellessen van Klaas Bolt de
den hem besluiten voor dit mstru
ment te kiezen
Hij slaagde voor het toelatings
examen van het Koninklijk Con
servatonum in Den Haag, waar hij
les kreeg van organisten van naam,
als Adriaan Engels en Wim van
Beek In 1973 behaalde hy het dl
ploma kerkorgel, maar voordien
was hy reeds als 01 ganist verbon
den aan de Gereformeerde Kerk in
Haarlem
"Aan het conservatorium 3tu
deerde ik tevens voor koordirigent
terwijl ik, omdat ik orgel deed, ook
zangles kreeg"

De belangstelling was groot Niet
alleen oud burgemeester Machiel

Verbeter Zandvoort
en win een prijs

• Henk van Amerom, vijfentwintig jaar organist maar onderhand ook
twintig jaar dirigent van het Hervormd Kerkkoor
Foto Beriott

derd, maai daar kon ik niet op m
gaan omdat m'n muzieklessen dan
m het gedrang zouden komen Bo
vendien kom je als dirigent \an
meerdere koren met keikelijke
hoogtijdagen als Kerstmis en Pa
sen in de problemen'

wat jongeie stemmen heel welkom
zou zijn
Met waardering en inzet memo
reeit hij ook de inzet en begelei
ding van collega Van Z \\ieten de
Blom Het kooi staat nu twee de
Muziekcentrum
cennia ondei de leiding van Van
"Door Paul van Veelen, opvolgei
Amerom, nadat hem dooi de toen
van Herman Blekkenhorst, kwam
Voor het Hervormd Keikkooi malige president kerkvoogd Van
ik in contact met de Volksmuziek heeft Van Amerom niets dan lof dei Vlugt was gevraagd als titulan
school, thans Muziekcentrum Met een kleine veertig leden, w aai organibt de plaats m te nemen van
Zuid Kennemerland Ik geef daar ondei zes tenoren en vijf bassen, de veitiekkende Paul van Veelen
met uitzondering van de zaterdag, mag een koordii igent bepaald met ' Ik vind het nog steeds leuk dat de
nog dagelijks les m piano, kei kol mopperen
leden mij twintig jaai geleden na
gel en elektiomsch orgel Dat is
een pi oeftijd van een jaai una
ook de reden dat ik alleen maar het
mem als hun du .gent gekozen heb
Haarlemmer
Hervound Kerkkoor heb
ben Ik magde Zandvooiters wel'
Maai hoewel hij het wooid 'veigiij zegt hij lachend, ' en dan te beden
In de loop der jaren ben ik door zing' niet in de mond wil nemen ken dat ik een Haailenimei ben'
diverse Zandvoortse koren bena ontkent hij met dat aanvulling met
C E Ki aan Meeth

De vijfenzestigjarige m Amstei
dam geboren Alexander Johannes
Weeimeijei ontving de onderschei
ding vanwege het vele werk dat hij
verlicht heeft vooi de Nedeiland
sche Zondagsschool Veiemging Af
gelopen donderdag maakte hij reeds
veertig jaar deel uit van het bestuui
van deze landelijke \cienigmg
Daarbij heeft hij ruim twintig jaar
lang leiding gegeven aan het zon
dagsschool en jeugdwerk m Am
sterdam en Zandvooit
Tijdens de Tweede Wereldooilog
is Weermeijer actief geweest bij de
Hulp Organisatie Amstei dam In
die periode voorzag hij ondergedo
kenen van brood, bonkaartcn en
geld Zijn lijst van veidiensten is
echter nog langer Zo was hij ook
gedurende zes jaai actief in de zie
kendienst van het CJMV, een hulp
organisatie voor langdurig zieken,
het tegenwoordige CJV

Hongerige man
steelt half brood
ZANDVOORT - Omdat hij
in vier dagen slechts viei sneet
j es brood had gegeten, stal een
41 jarige man een half biood
De man was dooi een personeels
hd van de bakker aan het Raadhuis
plein gesignaleeid om hall viet s
nachts De man die geen vaste
woon of veibhjfplaats had vertelde
tegen de politie dat zijn uitkering op
was en hij vleselijke hongei had De
politie heelt hem te eten gegeven en
hem het advies gegeven wat selectie
vei met zi)n uitkcimg om te eaan

5

Zie Tour de France pagina

Naam
Adres
Postrode

Plaats

Giro/bank
Telefoon -

(i v m controle bezorging) i WK

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ 4 2 5 * O kwartaal ƒ1350 O halfjaar ƒ2475 O iaar ƒ4475
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon m open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia
Antwoordnummer 10051 1000 PA Amsterdam 3 ' I 7ÏÓ > 37Ï' I OT70Ö3 I '

bellen kan ook: 020-668.1300

DONDERDAG 6 JUL11989

WEEKMEDIA 22

E mm

FAMILIEBERSCHTEN
1949

1989

6 juli 40 jaar getrouwd

G. Keur
en

Aangevraagde bouwvergunningen

E. F. Keur-Stikvoort

110 B-89
111 B-89

Van harte gefeliciteerd.
Henk - Nelleke
Bert en Lieske

Willem en Anja
Jos en Marjoleine

Na veertien jaar vechten hebben ze mij
dan toch te pakken gekregen. Ondanks dat
heb ik een heel jijn leven gehad.
Een ieder die daaraan heeft meegeholpen
dank ik daarvoor oprecht.

Gré
Vol bewondering voor je vechtlust, je altijd positieve instelling en dankbaar voor je intense liefde
die je aan ons hebt gegeven, hebben wij - onrechtvaardig vroeg - afscheid van je moeten nemen. Je hebt voor eeuwig een plaats in ons hart
gevonden.
Heden is rustig ingeslapen mijn innig geliefde
vrouw en onze fantastische moeder

Gré de Kluyver-Ruiten
echtgenote van Ger de Kluyver
28-6-1989

Zandvoort:
Ger de Kluyver

Ingaande vrijdag 7 juli 1989 ligt, gedurende een maand op de afdeling ruimtelijke
ordening, Raadhuisplein 4, alhier, voor een ieder ter inzage het besluit d.d. 30
mei 1989, no. 1/678 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, houdende
goedkeuring van het bestemmingsplan 'Kosterstraat', vastgesteld bij raadsbeslurt van 25 oktober 1988 met uitzondering van het gedeelte aan het Raadhuisplein, zoals in rood aangegeven op de plankaart, alsmede de bestemmingsplanvoorschriften
Degenen, die zich tijdig met bezwaren tot zowel de gemeenteraad als tot
Gedeputeerde Staten hebben gewend, kunnen tegen het besluit tot goedkeuring binnen bovengenoemde termijn een beroep instellen bij de Kroon.
Dit geldt tevens voor degene die bezwaren heeft tegen de onthouding van
goedkeuring door G.S
De beroepschriften dienen te worden ingediend bij de afdeling voor de
Geschillen van Bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 'sGravenhage.

De gemeenteraad heeft bij besluiten van 30 mei 1989 op grond van artikel 21 van
deze wet verklaard, dat voor het perceel Badhuisplem 7 een bestemmingsplan
wordt voorbereid.
Genoemd besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning
voormeld perceel is aangegeven, voor een ieder ter inzage op de afdeling
Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplem 4 (geopend maandag tot en met vrijdag
van 09.00-12.00 uur)

Zandvoort:
René en Mandy
Den Helder:
verdere familie
1989

De crematie heeft op maandag 3 juli in het crematorium Westerveld te Velsen plaatsgevonden.

Te Zandvoort, waar hij graag vertoefde, overleed tot onze grote ontsteltenis geheel onverwacht onze gewaardeerde voorzitter

de heer T. J. Kouter
Zandvoort, l juli

1989.

Je vertrek was als de rust na een storm.
Je leven, waarvan je zo hield.
was ais het getij.
Wij beleefden het in vóór en tegenspoed,

6 juli

1989

'DESUNSHOP"

Paulina Feil
weduwe van P. Paap
2-7-1989

15-12-1902
Bennebroek:
T. Reus-Paap
V. P. Reus
Zandvoort:
E. Hoogendijk-Paap
P. Hoogendijk

Klein- en achterkleinkinderen
Zandvoort, 2 juli

CAFÉ RESTAURANT DE
UITZICHTTOREN
te Zandvoort
veel succes met de nieuwe tafels.
Vreho-vorm is een aktiviteit van De Vreugd
Houtagenturen BV.
Tel.: 02507-13104.

1989

Corr. adres: E. Hoogendijk-Paap,
van Speijkstraat 21, 2041 KM Zandvoort.

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
HOOR kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.

De eengezinswoning
GASTHUISHOFJE 8
Huur ƒ 545,52 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, c.v. bergruimte en tuin.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verleent
voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden (45 laar of ouder)
- 2-persoonshuishoudens, waarvan een van de (huwelijks) partners de leeftijd van 45 jaar
heeft bereikt.

4.

De eengezinswoning

5.

De boven-duplex-woning
VONDELLAAN 33 RD
Huur ƒ 241,25 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche en bergruimte.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verleent
voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
- 2-persoonshuishoudens

6.

De bejaardenwoning
A. J. VAN DER MOOLENSTRAAT 49 Rd
Huur ƒ 605,90 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. lift en bergruimte.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort" verleent
voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- 2-persoonshuishoudens (65 jaar of ouder)
- (onvolledige) gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen en waarvan een van de (huwelijks) partners de leeftijd van 65 heeft bereikt.

7.

De 2-kamerwoning
MR. TROELSTRASTRAAT
Huur ƒ 422,59 per maand

VAKANTIE - KNIP - FEEST

bij
HENNY'S HAIRLINE
van 11 juli t/m 15 juli
Kinderen t/m 12 jaar

ƒ12,50
Voor ieder kind een *
leuke kleurplaat kado!

ADVERTENTIES

Ook voor de vakantie:
wimpers en wenkbrauwen verven

CHRIS HARDENDOOD

ƒ10,Henny's Hairline
Tolweg 20, tel. 12231
ZONDER AFSPRAAK.

- Daar ligt onze belangrijkste
;taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
•^inschrijvingen 4
•'*een Natura"i
uitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HON[r
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
!
Tel. 02507-17244
i

DAKSERVICE
Gespec. in Garant Gum
daken 4 mm
radio- en antenne-aansluiting voorbereid, kaar-

45,- p.m2 gelegd.

tenvak in rechterportier, middcnconsolc, afsluit-

K.IFS nu een dnedeuis UNO -4S i.e. ol vijfdeurs

Extra krijgt u: sumoof, metallic lak (grijs of

Uno 75 i.e. in KKièra u i t \ o e i i n g . U rijdt dan

blauw), bumper, giille en spiegels in carrosserie-

standaaid niet schone mjcctiemotoi, elektioni-

kleur, twee \an binnenuit verstelbare buiten-

sche ontsteking, geiegelde dnewegkatalysator

spiegels, brede laagprofielbandcn, SL-\vielpla-

plus \ijtversnellingsbak. En u rijdt in de ruimste

tcn, speciale SX-stoelen, luxe bekleding

en \ e i u i t compleetste auto in /n klasse.

op deurpanelen), armsteunen op de portieren,

(ook

Pannedaken timmer- en
metselwerk.

baar dashboardkastje, gescheiden necrklapbare
achterbank, Rivièra striping met embleem.

f 2.000,- VOORDEEL

Tel.

De 2-kamerwoning
ROZENOBELSTRAAT 30
Huur 396,63 per maand
Bovenstaande wonmqen bestaan uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en berging.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verleent
voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
- 2-persoonshuishoudens

9.

De flatwoning
LORENTZSTRAAT 93
Huur ƒ719,36 per maand

10

De flatwoning
LORENTZSTRAAT 71
Huur ƒ 712,31 per maand

11.

De flatwoning
LORENTZSTRAAT 107
Huur ƒ719,36 per maand

12.

De flatwoning
LORENTZSTRAAT 123
Huur ƒ719,36 per maand

13

De flatwoning
LORENTZSTRAAT 417
Huur ƒ697,21 per maand

14.

De flatwoning
KEESOMSTRAAT 427
Huur ƒ718,44 per maand
De 6 voornoemde flatwoningen bestaan alle uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v.
berging en lift.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verleent
voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
- 2-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen.

15.

De flatwoning
FLEMINGSTRAAT 156
Huur ƒ671,88 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c v. en berging.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen
voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- 2-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen.

kosten u maar f 700,-. Uw voordcel: f2.000,-.

DROGISTERIJ

Daarom komt de Uno

BOUWMAN

Rivièra 45 i.e. op maar

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

f 18.500,-en de 75 i.e. op
slechts f 20.700,-.
Laat die kans niet gaan en
kom snel langs.

uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

De Fiat
Uno Rivièra i.e.
Eén brok
temperament.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 11 juli a.s. voor 12.00 uur schriftelijk te reageren.
Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen, kan men dit kenbaar maken m een
brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven. U dient de woningen in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren inde brievenbus van het kantoor op het
adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklanng. De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 14 juli
a.s om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschaps|aren voor het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op
het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging:
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem, echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

02507-16551

En het mooiste is: deze f 2.700,- aan extra's

Aangeb.

v.a. 1-8-'89

APP. OP ZE ETAGE

IN CENTR.
Z'VOORT

v. max. 2 pers.
Huur 900,- p.m. incl.

Tel. 02507-19291.

Te Koop
kinderzomerkledïng

62-16

8.

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!

BURGEMEESTER BEECKMANSTRAAT 21

Huur ƒ 439,65 per maand.
Bovenstaande gerenoveerde woning bestaat uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v.
tuin en schuur
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verleent
voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- 2 persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen.

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

DAG en NACHT bereikbaar

*
Een leuke attentie (zolang de voorraad strekt).

telefoon: 023-385478

3.

U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ 27,00 (excl. 6% BTW).

Tel. 02507-14443

De crematie heeft op donderdag 6 juli in het crematorium Westerveld te Velsen plaatsgevonden.

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

De eengezinswoning
CELSIUSSTRAAT 50
Huur ƒ 524,39 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. schuur en tuin.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verleent
voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- 2-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen.

Gefeliciteerd

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Je hebt je strijd gestreden.
Rust nu uit in vrede.

oma

2

WENST

PVC Lamellen en aluminium jalouzieën
Tevens zonneschermen en markiezen

zij aan zij.
Na een moedige, maar ongelijke strijd hebben wij
afscheid moeten nemen van onze lieve moeder en

De eengezinswoning
ZR. D. BRONDERSSTRAAT 28
Huur ƒ 592,72 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers, douche, c.v. schuur en tuin
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verleent
voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- gezinnen ten minste bestaande uit 4 personen.

VREHG - VORM HORECAINRICHTERS

NU GOEDKOPER DAN OOIT

Ver. v. Eigenaren
„De Schelp" nrs l t/m 93

1.

Bestemmingsplannen
(artikel 28 lid 6 W.R.O.)

Voorbereidingsbesluit
(artikel 22 lid 2 W.R.O.)

Velserbroek:
John en Evelyn

2041 VD Zandvoort, 28 juni
Reinwardtstraat 18

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR
JULI 1989

- oprichten van een berging
- wijzigen voorpui winkelpand

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdagen vrijdagmorgen van 08 30 tot 12.30 uurgedurende een week na verschijnen van dit
blad
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn

Rina en Rob
Esther - Mariska

30-9-1943

Thorbeckestraat 46
Grote Krocht 28

RUILRUBRIEK JULI 1989
1. Aangeboden: 1-kamerwoning
LORENTZSTRAAT
Huur ƒ518,60 per maand
Bestaande uit: woon/slaapkamer, douche, c.v. berging en lift
Gevraagd

Eengezinswoning of 3-kamerwonmg

2. Aangeboden: 2-kamerwoning
LIJSTERSTRAAT 4
Huur ƒ480,06 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en berging.
Gevraagd:

3 a 4 kamerwoning op de Van Lennepweg of Sophiaweg.

3. Aangeboden: 2-kamerwoning
KEESOMSTRAAT
Huur ƒ470,20 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en berging.
Gevraagd.

Grotere woning.

4. Aangeboden: 2-kamerwoning (in centrum)
BREDERODESTRAAT 15- (begane grond)
Huur ƒ 524,26 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c v. berging en tuin.
Gevraagd:

Grotere woning (liefst in centrum of Zandvoort-Zuid)

5. Aangeboden: Eengezinswoning
ZR. D. BRONDERSSTRAAT
Huur ƒ 505,90 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, zolderetage, c.v. en dubbele beglazing, douche en tuin.
Gevraagd:

kleinere eengezinswoning, minimaal 2 slaapkamers.

bekende merken
bijna nieuw
Kostverlorenstraat 85
achter
Tel.

ZANDVOORT, KAMERLINGH ONNESSTRAAT 23, TEL 02507 -1 45 80

14460

Reacties dient u voor het einde van deze maand, schriftelijk m te dienen bij het kantoor van de verenigmg op het adres Thomsonstraat 1.

dat volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer.
uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

A/EEKMEDIA22

DONDERDAG 6 JUL11989

Hoe goed kent u Zandvoort ?

Strand Zandvoort-zuid vormt
decor voor stuk Zandhotel
ZANDVpORT - Het strand
naast paviljoen Mistral (Tijn
Akersloot) vormt vrijdag- en
zaterdagavond het decor van
een heus toneelstuk. 'Het
Zandhotel' is een bewerking
van 'Vrouw in het Zand', van
de Japanse schrijver Kobo
Abe, opgevoerd door de toneelgroep Suspense. De regie is in
handen van de Zandvoortse
Dirkje van de Nulft. De voorstellingen beginnen om 21.30
uur.

ZANDVOORT - Deze week verlaten wij voor de afwisseling eventjes de oude dorpskern met de rubriek 'Hoe
goed kent u Zandvoort?' Dit keer is het een vrij druk punt,
zodat het vinden van de oplossing niet zo moeilijk lijkt.
De oplossingen dienen uiterlijk maandag 17 juli binnen te
zijn bij de redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12 te Zandvoort.
Men maakt daarmee kans op één van de drie Parker
fijnschrijvers die worden verloot.

Met de vraag van twee weken geleden had men het
kennelijk wat moeilijker, want er kwamen beduidend
minder oplossingen binnen. De oude - bijna traditioneel
Zandvoortse - schuur bevindt zich inderdaad in de Swaluestraat, zoals de meeste inzenders schreven. De pennen gaan deze week naar de volgende prijswinnaars:
Saskia Molenaar, Krocht Sa, Haarlem; T. Flanders, Achterweg 11 en J. Hartman, Kostverlorenstraat 43, beide in
Zandvoort.

Ook de bewerking van het toneelstuk is van Dirkje van de Nulft. Aan
het thema is niet veel veranderd.
Wel is de sfeer enigszins aan de westerse maatschappij aangepast, waarbij gebruik wordt gemaakt van popmuziek uit de jaren zestig. Het Zandhotel gaat over een man die in een
zandkuil terechtkomt en daar niet
meer uit kan. In de kuil woont een
vrouw die dagelijks zand verplaatst
om het dorp tegen de zee te beschermen. Beide raken veroordeeld tot
een leven met elkaar, daarbij vanaf
de rand gadegeslagen door de dorpelingen. Centraal staat de strijd van
de man tegen zijn 'gedwongen' verblijf, een strijd ook tegen de vrouw
en niet op de laatste plaats tegen
zichzelf. Een kort voorbeeld van de
tekst luidt als volgt. Vrouw: 'Het leven is hier eigenlijk te zwaar voor
een vrouw alleen'. Man: 'En wat heb
ik daar mee te maken?' Vrouw:
'Daar heeft u alles mee te maken'.

voegt. Elke speler geeft hieraan namelijk zijn of haar eigen invulling,
afgelopen middels improvisaties opgebouwd. Beide personages krijgen
daardoor telkens een wat ander karakter, wat voor verrassingen zorgt
en tevoren al een bepaalde spanning
oproept.

Kleding
Suspense bestaat uit amateurspelers, afkomstig uit Haarlem en - voor
een klein deel - ZandvooTt. Dat zijn:
Joyce van Esch, Leo van Esch, Peter
Heidebrink, Wim v.d. Hoven, Lucia
van Hurck, Jaap Kramer, Ingrid
Krijt, Nanette Kuipers, Paul Nihot
en Conny Verwey. Sommigen hebben al de nodige toneeluitvoeringen
achter de rug, voor de anderen is het
hun debuut. De repetities hebben
deels binnen plaatsgevonden, sinds
mei regelmatig ook op het strand.

De rubriek meningen staat open
/oor uw reacties. Stuur uw brief
laar de redactie van deze krant,
'ostbus 26, 2040 AA Zandvoort. U
(unt uw brief ook afgeven bij het
edactiekantoor, Gasthuisplein 12 in
Zandvoort. De redactie is
elefonisch bereikbaar:
)2507-18648. Anonieme brieven
vorden niet geplaatst

zodat zij zelf goed kunnen horen wat
voor geluid zij in de avond en nacht
Waarom moeten 's
Waarom is Zandvoort Zandvoort produceren?
morgens om 5 uur de biervaten over
niet meer, maar is het een produkt straat
rollen? Waarom moet er in
geworden? Waarom hangt aan het
buitenland gekeken worden hoe
Raadhuis een affiche betreffende ge- het
produkt Zandvoort verkocht
luidhinder en wordt er zo weinig aan het
moet worden?
gedaan?
Als B & W vrijdag-, zaterdag- en
Waarom wonen eigenaars van
een bezoek aan het
bars en kroegen niet bij hun zaak, zondagavond
centrum brengen, kunnen zij horen
hoe het niet moet. Het geld dat bespaard wordt, kan dan voor extra
mankracht gebruikt worden!
Wij betalen op tijd de belasting.
hulp tel. 17373, op alle werkdagen Wij houden de straat schoon, en
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: daarom willen wij een leefbaar
Zandvoort.
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: KoninMevr. F. Loos
ginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
ZANDVOORT - De uitslag
Belbus: Om van de belbus (voor be- van de ballonnenwedstrijd die
woners van 55 jaar en ouder) ge- op Koninginnedag werd gebruik te kunnen maken, dient men hpuden is bekend. De ballon
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- die de grootste afstand aflegde,
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten kwam neer op Oost-Voorne.
Het Comité Viering Nationale
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
Feestdagen is de afgelopen tijd bebinnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand- dolven onder de kaartjes die werden
voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg teruggestuurd. Het vergde wél flink
023-320899 of 320464. Spreekuur op wat geografische kennis van de jurywerkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- leden om te kunnen vaststellen weldagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- ke ballon het verst weg was neergeder volgens afspraak. Deze hulpver- daald. De ballon met kaartje numlening, beschikbaar voor iedere in- mer 77 kwam terecht op Oost-Voorne, een flink eind ten zuiden van
woner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. Rotterdam, en bleek hiermee de
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 langste route te hebben afgelegd.
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Het kindermode-winkeltje aan de
Wetswlnkel: Gemeenschapshuis L. Buureweg stelde een aardige prijs
Davidsstraat. Eerste en derde ter beschikking van de winnaar, die
woensdag van de maand van kan worden afgehaald bij de heer
Hollander van de gemeente-afdeling
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e Bevolking aan de Schoolstraat. Een
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Fle- bewijs, in de vorm van het recu,
dient wel te worden meegebracht.
mingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
Taxi: tel. 12600.

Zandvoort produkt

• Weekenddiensten
Weekend: 8/9 juli 1989
'OLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
ÏRANDWEER: tel. 61584, alarmlummer 12000.
MBULANCE: tel. 023-319191 (On;evalllen), Centrale Post Ambulan:evervoer (CPA) Kennemerland.
IERENAMBULANCE (Regionale):
'23-334323/363476.
uisartsenpraktijk Nieuw Noord:
.el. 19507, Adé Scipio Blüme. Huisirtsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F,
'aardekoper: Voor dienstdoende
irts bellen: tel. 15600/15091. Verdere
nlichtingen omtrent de weekendHensten worden verstrekt via de teefoonnummers van de huisartsen:
Vnderson, 12058; Drenth, 13355; Fllej-inga, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandKrts bellen.
Vpotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
•Teutel, tel. 13073.
Vijkverpleging: Voor informatie
'ver de dienstdoende wijkverpleegundige: 023-313233.
/ erloskundige: Mevrouw Tine
Dudshoorn, Kochstraat 6A, Zandroort,
tel.
02507-14437, bgg:
123-341734.

Jierenarts: Mevrouw Dekker, Thorjeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpverening: Voor informatie, advies en

Ballonnenwedstrijd

rVeeke
eekend: 8/9 juli 1989

Roornskatholieke Kerk:

Vrijdag 10.00 uur: Eerste-vrijdagviering, ontmoetingspunt voor ouderen
iondag 10.00 uur: Gemeenschappe- Zaterdag 19.00 uur: E.v. & samenijke Ger./Herv. dienst in Hervorm- zang, F. Meijer
le Kerk, ds. J. van Leeuwen
Tevens kinderdienst i.h. Jeugdhuis Zondag 10.30 uur: Eucharistievering
10.00 uur)
m.m.v. koor, F. Meijer, tevens kinderwoorddienst
iervormde Kerk, Kerkplein:

jereformeerde Kerk:

Zondag 10.00 uur: Gemeenschappeijke Ger./Herv. dienst in de Herormde Kerk, ds. J. van Leeuwen
Vrijzinnige
VPB:

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: dhr. R. Blom
Zondag 19.00 uur: Zendingsdienst

Geloofsgemeenschap

Fot en met 13 augustus geen dien>ten
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Provincie stelt stuurgroep aan voor
Project Nationaal Circuit Zandvoort
Zij gaan zich buigen over het negen- gunning; wijziging van het bestemtal voorwaarden dat destijds is ge- mingsplan en een goede inrichting
steld door staatssecretaris Dees van van het circuitterrein.
WVC, gebonden aan de toekenning
Op verzoek van het Rijk hebben
van de A-status van het circuit. Gedeputeerde Staten de coördinatie
Daarvóór had hij overeenstemming hieromtrent op zich genomen, dat
bereikt met de genoemde ministeris heeft geresulteerd in een 'plan van
over de voorwaardelijke toekenning. aanpak'. Naast de stuurgroep zijn er
De wens om in Nederland te be- vijf projectgroepen in het leven geschikken over een permanent race- roepen, die zich over bepaalde voor-circuit voor de gemotoriseerde waarden zullen buigen.
sport voïmde daarbij het uitgangspunt.

Raakvlakken

De stuurgroep bestaat uit leden
Het merendeel van die aandachtsvan het college van Gedeputeerde Voorwaarden
punten heeft raakvlakken met elStaten, vertegenwoordigers van de
De voorwaarden waaraan moet kaar omdat de uitkomsten van het
gemeente Zandvoort, het gewest worden voldaan, zijn de volgende: Milieu Effect Rapport bepalend zijn
Kennemerland en van de ministe- het kunnen voldoen aan de pro- voor de wijze waarop andere voorries van VROM, Economische Za- gramma's van eisen van de betrok- waarden moeten worden ingevuld.
ken, Landbouw & Visserij en WVC. ken landelijke sportorganisaties;
De provincie heeft de eindveranthet opstellen van een Milieu Effect woordelijkheid van het rapport
Rapportage (MER); voldoen aan de waarin de bevindingen worden
normen van de Wet Geluidhinder; weergegeven. Daarin wordt vermeld
een goede scheiding tussen circuit in hoeverre er tussen de betrokkeen het Nationaal Park Kennemer- nen overeenstemming bestaat over
duinen; opstellen van een aanvaard- de randvoorwaarden. Dat rapport
baar duinbeheersplan; een goede op- wordt waarschijnlijk in het voorjaar
lossing voor de verkeers- en parkeer- van 1990 aan de staatssecretaris aanproblemen; een ontgrondingenver- geboden.

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

ZANDVOORT - De Zandvoortse kater Garfield van de
familie Molenaar is wederom
in de prijzen gevallen. Het dier
kwam dit keer als beste uit de
bus tijdens een internationale
tentoonstelling in Duitsland.
Het kan blijkbaar niet op wat Garfield betreft. De kater manifesteert
zich al enkele jaren met vele interna
tionale prijzen als een topper van
wereldklasse. Dit jaar kwam Garfield tijdens de tentoonstelling in
het Duitse Reutlingen voor de derde
keer in successie als beste uit de
bus, waarbij hij de concurrerende
katten, afkomstig uit heel Europa,
ruim achter zich liet.
Garfield werd, na een beoordeling
door keurmeesters uit Australië en
de Verenigde Staten van Amerika,
beloond met twee 'awards'. Eén
daarvan was van de American Cat
Fed. Ass., welke nog nooit eerder in
Europa was uitgereikt. De andere
onderscheiding, van de Australische
keurmeesters, heeft de lange naam
van Royal National Capital Agricultural Society Special Award.

Daarnaast kreeg Garfield nog eens
twee grote bekers toegewezen vanwege zijn succes. Eén van de Amerikaanse keurmeesters was zo onder
de indruk van het dier, dat hij een
bod deed, om het Zandvoortse dier
als dekkater naar zijn land te halen.
"Maar Garfield hoort in Zandvoort
en blijft daar ook", was het antwoord van de trotse eigenares Joke
Molenaar. Garfield maakt in maart
1990 wel weer een reisje naar Japan,
waar in die maand een internationale show wordt gehouden. Tevens is
hij uitgenodigd voor twee shows in
mei, in Orlando en Miami.
Gezien zijn successen en klasse is
de kater nu opgenomen in het jaarboek van de Amerikaanse Cat Fanciers Association. Daarin heeft hij
plaats genomen in de 'Parade of
Royalty Cats'.

Loterij
Mannenkoor
ZANDVOORT - Van de loterij van het Zandvoorts Mannenkoor, gehouden op 17 juni,
zijn de winnende lotnummers
bekend geworden.
De nummers zijn: 163, doppenset;
217, bestek; 872, koffiezetapparaat;:
1005, schroevendraaierset; 1239,
klok; 1608, ladyshave; 1611, quick-up; 1677, strijkijzer; 1857, scheerapparaat. De prijzen zijn op te halen
op het adres Celsiusstraat 189.

Kleurwedstrijd
ZANDVOORT - De tekenwedstrijd
van Herman Harms aan de Grote
Krocht heeft vijf winnaars opgeleverd.
Het zijn de achtjarige Petra van
Duyn, Michelle Spronk (7 jr.), Chantal Antoni (5 jr.), Nils Noltee (7 jr.)
en Lennert Kinneging (2 jr.). Zij
kunnen bij Harms een Ernie en Bert-pop ophalen.

Deense jeugd slaapt in Van Pagéehal
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Ouderenzorg nader belicht

Kerkdiensten
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treft men in het stuk ook een aantal
dorpelingen aan, actief bezig op het
strand, van de ranó^ van de kuil tot
aan de vloedlijn. De rolbezetting wis- • 'Suspense' heeft de afgelopen maanden heel wat uurtjes op het strand
selt regelmatig, wat vooral aan de doorgebracht.
hoofdrollen een extra dimensie toe-

ZANDVOORT - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
hebben een stuurgroep ingesteld voor het Project Nationaal Circuit Zandvoort. Met
dit project wil men een nadere
invulling geven aan de voorwaarden die gesteld zijn alvorens het circuit de A-status kan
krijgen. Een rapport hierover
is waarschijnlijk in het voorjaar van 1990 gereed.

Garfield valt weer
dik in de prijzen

Japan

Dorpelingen

MENINGEN

Techniek en belichting zijn in handen van Erik Uyttendaal.
De uitvoering vindt plaats naast
strandpaviljoen 'Mistral', ook wel
bekend als Tijn Akersloot, Zandvoort-zuid. Of het aan de noordkant
of aan de zuidkant van het paviljoen
is, hangt af van de windrichting. De
entreeprijs bedraagt ƒ7,50. Reserveren is niet nodig, wél eventueel warme kleding, afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Wellicht
kan men een paraplu meenemen
voor het geval dat... Bij stortregen
gaat het spectakel uiteraard niet
door.
De realisering van de uitvoering in
deze vorm is mogelijk geworden
dankzij medewerking van onder andere Sporthal Pellikaan Zandvoort,
Politie Zandvoort, afdeling Publieke
Werken van de gemeente en het
Zandvoorts Mannenkoor, dat een
tribune-ter beschikkine stelde.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur.
Inl.: R. van Rongen, L. Meeszstraat
14, Haarlem, tel. 023-244553.

Burgerlijke stand
Periode:

27 juni - 3 juli 1989
Ondertrouwd:
Bosman, Harmen Jan en Paap, Marijke Roelof ina
Gehuwd:

Van der Ham, Daniël Gerardus en
Koops, Willy Joke
Smit, Johannes Theodorus en Van
Dort, Madeleine
Geboren:

Michael Carcl Adrianus, zoon van:
Kras, Ralph Hendrik en Koopman,
Maria Anna
Overleden:
Donkerlo, Hendrikus Cornelis, oud
41 jaar
Brinkman geb. Van Snellenberg, Catharina Johanna Maria, oud 85 jaar
Van Doorn geb. Vonk, Willemijntje,
oud 77 jaar

ZANDVOORT - Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat is de heersende tendens
tegenwoordig. De betrokken leeftijdsgroep moet dan wel op
de verschillende vormen van hulp kunnen rekenen. In Zandyoort lijkt dat zeker het geval, al is waarschijnlijk niet
iedereen duidelijk waar hij of zij terecht kan.
Zandvoort telt vele instanties
die zich bezighouden met het ouderen-/bejaardenwerk, op velerlei
gebieden. Zoveel zelfs, dat weilicht voor menigeen de massa
nauwelijks nog overzichtelijk is.
Vandaar dat het Zandvoorts
Nieuwsblad in nauwe samenwerking met de betrokkenen wil
trachten enig licht in de duisternis
te brengen. Deze week met een
kort overzicht van de instanties
waar men terecht kan, daarna regelmatig met een klein artikel
over elke vorm van bijstand of
hulpverlening op zich.
Zo bestaat in deze gemeente het
Dienstencentrum, met zowel professionele als vrijwillige medewerkers. Het centrum richt zich met
name op ouderen. Er is een
spreekuur zowel op dinsdag- als
donderdagmiddag van 13.30 tot
14.30 uur. Men kan er terecht voor
onder andere: alarmering, vervoer
(belbus), Tafeltje Dek Je, meer bewegen voor ouderen en sociaal-culturele activiteiten. Momenteel
wordt onderzocht of het mogelijk
is, dagopvang voor ouderen in te
stellen, in samenwerking met diverse andere instanties. Het verlichten van de taak van de eventuele verzorgers in de thuissituatie,
dat kan één van de functies zijn
van deze opvang. Daarnaast zouden zelfstandig wonende ouderen
niet meer de hele dag alleen hoeven te zijn.
Andere instellingen die veel
voor ouderen doen, zijn: de Stichting Gezinszorg Zuid-Kennemerland, de Kruisvereniging (de vroegere 'wijkverpleging'), vrijwilligersorganiöatie De Zonnebloem,
het Rode Kruis en het Centrum

voor Vrijwillige Hulpverlening,
Bij dit laatste kan men terecht
voor diverse vormen van hulp of
desnoods krijgt men er het adres
van de juiste instantie hiervoor.
Daarnaast coördineert het centrum bijvoorbeeld de telefooncirkels tussen ouderen, en men kan
zich er aanmelden voor het ouderen-alarmeringssysteem.

ANBO
Op vrijwillige basis wordt ook
zeer nuttig werk verricht in de verschillende bejaardenhuizen, zijn
de kerkelijke instanties erg actief
en wordt bijvoorbeeld de Ontmoetingsdag georganiseerd. En wat te
denken van de belanghebbendenvereniging ANBO, Algemene Nederlandse Bond van Ouderen, afdeling Zandvoort. Deze organiseert onder andere dagtochten, dia-middagen, gelegenheid om te
brigden en te klaverjassen, en activiteiten op het gebied van zingen,
zwemmen en volksdansen, maar
ook korte, informatieve bijeenkomsten.
Ook de gemeente besteedt aandacht aan het ouderenwerk, middels een beleidsplan, in samenhang met de financiële mogelijkheden. Daarin heeft vooral de afdeling Welzijn een adviserende
taak. Met al deze instanties zijn er
waarschijnlijk wel enkele honderden beroeps- en vrijwillige werkers actief voor de Zandvoortse
ouderen. Hun werkzaamheden
zullen de komende tijd wat nader
belicht worden. Aan bod komt ook
het inschrijven voor een bejaardenhuis. Daarover bestaat vaak
nog veel onduidelijkheid.

• ZANDVOORT - Ruim dertig Deense jongeren brachten konden zi) hun slaapzakken uitrollen, 't Stekkie bood de
afgelopen week een bezoekje aan Zandvoort. Op de (iets Jongeren een ontmoet.ngsavond met hun Zandvoortse leefwel te verstaan. De gemeente ving hen op en bood de tijdgenoten,
Folo: Bram st ne
jongelui een welverdiende rustplaats. In de Van Pagéehal
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landvoorts Vrouwenkoor gaat
onzekere toekomst tegemoet
ZANDVOORT - Het voortbestaan van het Zandvoorts
Vrouwenkoor lijkt een dubieuze zaak geworden. De mindere
resultaten van de laatste tijd
zijn voor de huidige koorleider
en dirigent Dico van Putten
aanleiding om op te stappen.
Het boterde al langere tijd niet
meer tussen tussen van Putten en
het Zandvoorts Vrouwenkoor. De resultaten waren de laatste tijd bedroevend laat Van Putten desgevraagd
weten. Hij wenst derhalve zijn goede
naam niet meer aan dit koor te geven, vandaar zijn besluit om op te
stappen.
Het slechts enkele jaren oude koor
is het met deze stelling volstrekt oneens en voelt zich dan ook door de
dirigent behoorlijk in de steek gelaten. Het koor lijkt echter in twee
kampen verdeeld en het ledenaantal
is de laatste tijd flink teruggelopen.
Een van de redenen hiervan zou zijn,
dat van Putten de beste zangeressen
heeft overgeheveld naar zijn nieuwe
koor, 'Music All In'. Dat wordt hem
bijzonder kwalijk genomen.

'Onzin' vindt Van Putten deze veronderstelling. Zijn 'nieuwe' koor,
voortgekomen uit het oude Kamerkoor behoefde dringend wat aanvulling. Daarom is er door het wijzigen
van het repertoire voor een nieuwe
opzet gekozen. Zodoende moest het
ledenaantal worden uitgebreid en
het was dan ook te verwachten dat
daarvoor stemmen zouden verdwijnen bij het Zandvoorts Vrouwenkoor.
De verwijten over en weer zijn legio en de zaak lijkt dan ook muurvast te zitten. De helft van het bestuur heeft al gedreigd op te zullen

stappen als een oplossing achterwege blijft. Voorzitter Mevrouw Haitsma Muiier onthoudt zich op dit moment van ieder kommentaar. Door
haar afwezigheid de afgelopen weken, vanwege vakantie, zegt zij nog
niet helemaal op de hoogte te zijn
van de laatste ontwikkelingen.
De leden van het vrouwenkoor zijn
gisteravond in verenigings-gebouw
'De Krocht' bij elkaar gekomen om
zich te bezinnen over de toekomst
van het koor. Wat daarvan de resultaten zijn, was bij het ter perse gaan
van deze krant nog niet bekend.

Zandvoortse agenten bevorderd
ZANDVOORT - Maar liefst
twee bevorderingen waren er
vorige week op het politiebureau aan de Hogeweg te vieren.
J. P.L. de La Vieter en R. Tenge
mochten hun derde streep, die
staat voor hoofdagent, aan hun
uniformjas bevestigen.
De La Vieter is bijna dagelijks te
vinden op het strand, waar hij al en-

kele jaren bij het strand-detachement van de Zandvoortse politie
werkzaam is. De kersverse hoofdagent Tenge zit al vier jaar als zomeragent bij het Zandvoortse korps. Hij
studeert in de wintermaanden rechten in Rotterdam. Over een halfjaar
hoopt hij zijn eindexamen te kunnen
doen, zodat waarschijnlijk deze periode zijn laatste in de badplaats zal
zijn.

Metafix filtert het
zilver uit fixeer
ZANDVOORT - Het bedrijf
RESIL AG heeft apparatuur
ontwikkeld waarmee bijna al
het zilver uit het oude fixeer
teruggewonnen kan worden.
Behalve de portomqnnee, is
ook het milieu daarbij gebaat.
Met het Metafix-apparaat, dat zonder toezicht vierentwintig uur per
etmaal kan functioneren, wordt vijfennegentig procent zilver teruggewonnen en kan dertig tot vijftig procent fixeervloeistof worden bespaard. Bij serieus geïnteresseerden wil het bedrijf het apparaat op
proef een maand plaatsen. Inlichtingen bij RESIL AG, Stationsplein 9
flat 11, tel: 02507-18249.

Vechtpartij op
de Grote Krocht
ZANDVOORT - Als je net 29veel klappen ontvangt als je
uitdeelt, dan is er niets aan de
hand, dacht de politie afgelopen zondag.
Toen vond er rond half vier 's
nachts een vechtpartij op de Grote
Krocht plaats tussen twee groepen
jongeren, waarbij over en weer flinke
klappen werden uitgedeeld.
De aanleiding van de vechtpartij
was onduidelijk.

Publicatie aangeboden dooi uit blad, tn samenwerking mei rJe Stichting Ideole Reclame

OOIT MET EEN WITTE BULGAAR
KENNIS GEMAAKT? DAN NU
Muskat&UgniBlanc
MAAR
GAUW
DOEN!
Country Wine
't Wordt een openbaring, die witte Bulgaarse wijnen, waarvan
er altijd één precies bij uw smaak past: Houdt uvan iets zoet.
proef dan de vriendelijke Muskat & Ugni Blanc.
Gaat uw voorkeur uit naar (ris, zacht en droog, dan is
Chardonnay Sophia een voortreffelijke keus. En liefhebbers van
vol en sappig kiezen de houtgerijpte Chardonnay Réserve,
ook al te koop voor watje noemt een "wit" prijsje.

Chardonnay Sophia
Chardonnay Réserve

95
5
14?
18.
18«
1.00 üter
1.00 Uter 1.00 Liter 0,70 üter
Coebergh
Bessen/
Kersen/
Frambozen

398
498

* 22* 19*

0,70 üter 0,70 üter
0,70 üter
de Kuyper Henkes Wllllam Pott Rum Jlm Beam Wodka
Vieux
Jonge Lawson's voorde Bourbon Wyborowa
Jenever Whisky Rumtopf Whlskey
54%

Safari
Afrfcan-Drink
0,70 Uter
Ballantine's
Whisky
0,70 Uter
4Olifant
Vieux
1,00 üter
Cockbum Port
Ruby/Tawny/
White
Osbome Henkell Ustel
Sherry Trocken Rouge/
Medium/
Blanc/Gris
Pale

5
98
8
ó.
S™
S?
ó?
Wotfberger Frascati Navarra
1986
Plnot
Blanc
D'Alsace

D.O.C.

Don
Ch. Les
Cristian Hermats
Rood/Wit/
Côtes
Rosé
de Bourg

Helneken Ridder
Leeuw
Blik - Tray Krat
Krat
12 x 33 d 24 x 30 cl 12 x 50 cl

II?5 17?8T485

SOMMIGE GOEDZiENDEN ZOUDEN DAAR
ENS AAN MOETEN DENKEN.
Zo'n honderdduizend Nederlanders hebben te kampen met slechtziendheid.
Dat is niet zielig, maar wel verdraaid
lastig. Want sommige slechtzienden kunnen
bijvoorbeeld overdag redelijk goed zien.
Maar 's avonds praktisch geen snars.

Anderen zien een paar vierkante centimeter scherp, maar alles er omheen wazig.
Zo zijn er vele vormen van slechtziendheid, waar weinig of niets aan te doen is.
U kunt er wel iets aan doen.
Heel af en toe. Gewoon door begrip te tonen.

Tips uit de TAPPERIJ

Mosel Riesling
Liter4?8
Tapperij alleen indien
* achter het adres vermeld is.

Of waar nodig een helpende hand uit te steken.
Soms herkent u een slechtziende aan
de button die verkrijgbaar is bij de Nederlandse
Vereniging van Blinden en Slecht-/
zienden, Postbus 2344,3500 GH
Utrecht, telefoon 0 3 0 - 9 3 11 41.

WIJNEN/BIEREN/DRANKEN/DRANKJES

ZANDVOORT: Kerkstraat 12A, tel. 02507-12532, voorheen Wijnhandel van Deursen

Bedankt Meester De Vries voor de toffe en gave
afscheidsavond van onze schooljaren op de:

geeft u meer!

ORANJE-NASSAU SCHOOL
Juffen en meesters
Groep 8:
Carl Bodamèr
Sander v.d. Bos
Alain Crouwel
David Drogtrop
Jacques Duynmayer
Tamara Fleers
Niels Groen
Joëlle d'Hersigny
Johan Hoogendoorn
Daniël-v. Houten
Jillian d. Kater
Pepijn Koenekoop

het was een fijne tijd!
Gerard Koper
Jeroen Langereis
Elvera Roseboom
Patrick Roy
Mirjam Pel
Richard Schorfhaar
Linda Schmidt
Patrick Terol
Daphne Taams
Fredrik v. Veenstra
Patricia v.d. Wal
Martijn Wiltenburg

en de ouders

heeftt alle dranken!

DIRCK III B.V. behoort tot de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven
en heeft meer dan 35 slijterijen. De vestigingen zijn gelegen in de gehele
Randstad en de provincie Utrecht. De slijterijen zijn royaal opgezet en
bieden een uitgebreid assortiment dranken tegen zeer scherpe prijzen.
Presentatie en winkelsfeer krijgen grote aandacht.

WELKOM BIJ ONZE SLIJTERIJEN!
Onze medewerkers bepalen voor een groot deel het succes van onze
winkels. Wie houdt van aanpakken en wil meegroeien met DIRCK III is
van harte welkom.
Wij vragen jonge mensen voor onze slijterij in Zandvoort:

VAKANTIE- EN
HULPKRACHTEN m/v
Voor de zomerperiode en/of voor koopavonden en zaterdagen.
Een leuke baan voor scholieren om iets bij te verdienen.

EEN DAGJE FLEVOHOF MET ƒ 5,- KORTING
De Flevohof is een Kijk-, Speel- en Doe-Park met een totale
oppervlakte van 150 ha. Bezoekers kunnen in de Flevohof
genieten van vele (leerzame) bezienswaardigheden. Voor de
kinderen zijn er vele speelmogelijkheden. Kortom, jong en oud
kunnen in de Flevohof samen aktief bezig zijn. '
Weekmedia biedt haar lezers in samenwerking met de Flevohof
een korting van ƒ5,- per persoon (max. 4 personen) tegen
inlevering van onderstaande ingevulde bon, op de normale
toegangsprijs.
Normale toegangsprijzen:
volwassenen: ƒ 17,50
Kinderen
van 7 t/m 12 jaar: ƒ 15,—
Kinderen
van 4 tot 7 jaar: ƒ 12,50
Kinderen tot 4 jaar: gratis
Deze bon is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties
en niet voor bijzondere evenementen, georganiseerd door
derden.

Joon voor onze lezers
Naam:

Belangstelling?
Vraag bij een van onze slijterijen om een sollicitatieformulier
(ze liggen voor je klaar) of schrijf een kort briefje met informatie over
jezelf aan: DIRCK III B.V. - AFDELING PERSONEELSZAKEN
POSTBUS 504-2130 AM HOOFDDORP
Je ontvangt spoedig onze reaktie.

!

Woonplaats:

.

.

Aantal kaarten (maximaal 4 personen):
Tegen inlevering van deze ingevulde bon ontvangt u bij betaling
aan de kassa van de Flevohof, Spijkweg 30 in Biddinghuizen een
korting van ƒ 5,- per persoon op de normale toegangsprijs. Deze
bon is geldig in de maanden juli en augustus 1989.

geeft u meer!

i
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kampioenschap Tennisclub Zandvoort aantrekkelijk
mdanks concurrentie en barre weersomstandigheden

Ben Koning
softbaltoernooi
ZANDVOORT - Het Ben Koning softbaltoernooi dat afgelopen zaterdag zou worden gehouden maar door de bijzonder slechte weersomstandigheden niet door kon gaan,
wordt nu aanstaande zaterdagafgewerkt.

ZANDVOORT - Ondanks dat het weer spelbreker was tijdens
tenniskampioenschappen van de TC Zandvoort, werd het een
ccesvol gebeuren. Door de constant neervallende regen moest
organisatie de finalepartijen van zaterdag overzetten naar
ndag. Ook waren er andere toernooien in de omgeving waarn ook spelers die in Zandvoort aantraden meededen. De TC
ndvoort slaagde er toch in de finales af te werken en een paar
n die finales waren zeer aantrekkelijk.
io speelde het Zandvoortse kopKatja Nelis en Hans Schmidt in
gemengd-dubber-finale een zeer
ke partij. Arthur Ludlage en Mace Guyt kregen aanvankelijk geen
op het gevarieerde spel van Ne/Schmidt. Pas na een 5-0 voorrong voor het thuisspelende duo
n Ludlage/Guyt wat terug doen
lar aan de 6-2 uitslag was niets te
•anderen. In de tweede set gaf
yt/Ludlage beter partij en keken
tja Nelis en Hans Schmidt tegen
i 4-2 achterstand aan. Het herstel
igde snel en na een paar leuke
ley's werd de achterstand weggerkt en met 6-4 ging de titel in de Bisse naar Nelis/Schmidt.

door de tweede set met 6-2 te pakken. In de derde set gaven beide
kemphanen elkaar geen duimbreed
toe. Sven Groeneveld hield uiteindelijk de zaak onder controle en won
de titel door een set-winst van 7-5.

Vijf els over naam passerei
De heer E.W.J. Koper, die voor
ze gelegenheid helemaal vanuit
huidige woonplaats in Spanje
ar Zandvoort was gekomen, ontIde het naambordje 'Koper Passe'. Helaas, niet iedere Zandvoorter
dt de naam 'Koper-passerel' pasn bij deze 'Trait d' Union', zoals
3hitect Wagenaar de doorgang
nwege de patronen in het tegelplau placht te noemen. Het patroon
rwijst naar het motief van de pas
renoveerde noord-boulevard en
t er geen twijfel over bestaan, dat
passerelle als 'handeling naar
nheid' met de er achtergelegen
ulevard nauw verbonden is.
De naam 'Nieuwe Strandweg' zou
irom beter op zijn plaats geweest
n, vindt de ontwerper. De gemeenwas echter gebonden aan de huidinaamsaanduiding. Bij de verkoop
i het stuk grond van zo'n 2100 m2
or een bedrag van 1,45 miljoen
den werd dit destijds door de ern Koper bedongen.

ntsluiting'
Wethouder Van Caspel noemde
geheel een fraaie ontsluiting, van
i stukje dorpsvernieuwing achter
troosteloos ogende Stationsin. De onderhandelingen over de
rindeling van deze lokatie verke~i in een vergevorderd stadium,
hij de verzamelde menigte weDe 'centenkwestie' met de N.S.ectie moet nog worden afgerond,
orens met de herinrichting van
plein kan worden begonnen.
)e gemeenteraad heeft reeds toemming verleend voor de aankoop
n twee panden aan de Zeestraat,
te zijner tijd worden afgebroken,
ardoor wordt het plein makkelijr toegankelijk.
De nieuwe Passerei is nog niet hemal gereed. De bogen met de verhting zullen nog vóór de bouwvvakantie worden geplaatst, zo
jrspelde architect Wagenaar.

ggenebbisch'
'ijdens de receptie na afloop, door
Bouwfonds aan de genodigden
rd aangeboden, wees de heer E.
)er op de rol die zijn familieleden
Zandvoort hebben gespeeld. Van
O tot 1970 hebben zij de voormalibioscoop en kleinkunsttheater

Nieuw nummer
van 'Uit 't Web'

Damesdubbel

De finale in de damesdubbel C
klasse ging geheel gelijk op en van
krachtsverschil was nauwelijks
sprake. Het koppel Brand/Versteege verloor de eerste set met 5-7 van
Vos/Bot maar herstelde zich knap
en veroverde de volgende twee sets
met 6-4 en 7-6. Ook het spel in de
dames-veteranen klasse was zeker
de moeite waard. Kaalen/Aalbers
vocht tegen Vink/Van Balen een fel
eggespeeld
duel uit dat tenslotte door het eerst
De dames-enkel finale ging tussen vermelde koppel met 6-4 en 6-2 gency Magielse en Nancy Smit. Ma- wonnen werd.
Ise had in de halve finale Vera van
• Veen met 6-0 en 6-1 weggespeeld
Smit had geen moeite met Mirn v.d. Heuvel. Doordat Nancy Ma- Soepeitjes
Speler en medeorganisator Hans
Ise eerder op de dag in Heemstenog een wedstrijd had gespeeld Schmidt zag het toernooi, ondanks
s zij duidelijk vermoeid aan de tegenwerking van de weergoden,
ale begonnen. De 15-jarige Nancy toch goed verlopen. „Het loopt soelit had daardoor geen moeite het peltjes ondanks het weer en andere
•npioenschap te pakken met de toernooien in de omgeving. Bovendien wordt er goed gespeeld en zeker
fers 6-2 en 6-1.
Een zeer spannende en aantrekke- de finales zijn sterk bezet."
De organiserende vereniging TC
te wedstrijd werd die in het herenkelspel tussen Sven Groeneveld Zandvoort, had mede dankzij de
Michael Dijkstra. De in het twee- sponsoring van Mazda en Audiosoteam van Zandvoort spelende nic voor een prachtige prijzentafel
oeneveld verloor de eerste set met gezorgd. Prijzen die bij de deelnemaar vocht zich terug in de strijd mers zeer in de smaak vielen.

'ervolg van pagina l

Het door TZB georganiseerde
toernooi begint om 10.30 uur terwijl
de prijsuitreiking om ongeveer 17.00
uur plaatsvindt.
De deelnemende teams zijn: Renova, BSM, TZB 2, DSS 5, EDO 4 en
TZB/Priet Praat. Na de prijsuitreiking wordt er een „geweldige barbecue" gehouden.

gerund. In een lange speech wijdde
de ex-eigenaar van het Monopole gebouw uit over de gebroeders E. en T.
koper en verhaalde uitvoerig over
alle ups en downs die de grondleggers van theater Momopole hadden
meegemaakt.

Vooral het verhaal over de miskleun tijdens de jaren dertig, van de
gekochte rechten van de eerste
Duits gesproken film met de acteur
Hans Albers, deed menig toehoorder de wenkbrouwen fronzen. De
rechten werden destijds, in de crisisjaren dus, voor tienduizend gulden
door de gebroeders Koper gekocht.
Tuchinsky in Amsterdam weigerde
begrijpelijkerwijs de film te vertonen en noemde het product 'oggenebbisch'.
Ook andere bioscoop-eigenaren
toonden geen belangstelling, die belangstelling was er enkel van een
aantal dorpelingen die geen moeite
hadden met het buitenlandse product. De familie Koper bleef dan ook
met een flinke strop zitten.
Overrompelend vonden sommige
receptiegangers het, toen de spreker
hen verzocht om op te staan en elkaar de hand te geven. Sommigen
weigerden en bleven zitten. De
meesten gaven echter gehoor aan dit
verzoek. Het blijft echter de vraag of
zij zich wel zo verbonden voelden
met elkaar, zoals de heer Koper met
deze handeling suggereerde.
Na deze handeling konden enkele
genodigden hun kadootjes, aangeboden door de 'erven', uitgepakken.
Met enige verbazing op het gezicht
verlieten de meeste toehoorders
hierna de zaal. Net op het moment
dat burgemeester Van der Heijden,
vanwege verplichtingen elders enigzins verlaat, de spreekruimte betrad.

Kaalgeplukte
Opel Kadett
ZANDVOORT - Op het binnenterrein van het circuit werd op l juli
rond negen uur 's morgens een Opel
Kadett GTI aangetroffen, waarvan
onder andere de wielen en de kentekenplaten waren verwijderd.
De politie heeft het vermoeden dat
de auto in Amsterdam is gestolen.
Hij staat nu op het bureau.

ZANDVOORT - Het nieuwe nummer van 'Uit 't Web' is uit. 'Uit 't
Web' is het kwartaalblad van stichting 't Web (Werkverband Emancipatie en Belangenbehartiging van lichamelijk gehandicapten in ZuidKennemerland) .
In het blad wordt onder andere
het voor gehandicapten slecht bereikbare clubgebouw van tennispark Groenendaal in Heemstede besproken en wordt er geïnventariseerd wat het Spaarneziekenhuis in
Haarlem gedaan heeft met de adviezen van 't Web. Gezien de titel van
het artikel 'Spaarneziekenhuis
Haarlem: je zou er ziek van worden'
is 't Web daar niet zo tevreden over.
Het nummer kan aangevraagd
worden bij stichting 't Web, Kampervest l A, 2011 EW Haarlem, tel:
023-311834. Het blad kan in grootletterschrift geleverd worden.

• Het kampioenskoppel Katja Nelis en Hans Schmidt aan het werk.

Uitstekend softbal jeugd TZB/Floris Vis
ZANDVpORT - Nadat vorige week Kinheim in een uitstekende softbal wedstrijd puntloos naar huis werd gestuurd,
moest het TZB/Floris Visteam afgelopen weekend driemaal aantreden. De eerste wedstrijd kon zaterdag niet doorgaan, door het slechte weer,
maar zondag werd een dubbele
wedstrijd gespeeld tegen RCH.
Hadden de Zandvoortsen met
15-10 van Kinheim gewonnen
ook van RCH werd gewonnen
met 13-3, alhoewel de tweede
partij tegen RCH met 15-17 verloren ging.
In de eerste wedstrijd nam het
TZB/Floris Vis-team in de eerste
slagbeurt direct de leiding. Door uitstekende honkslagen van debutante
Rosalinde Bruijnzeel en Mariska
Reijmers werd een 4-0 voorsprong
genomen. In de gelijkmakende inning kwam RCH terug tot 2-4, maar
goed veldwerk van TZB/Floris Vis
voorkwam erger. Pitcher Monique
Rijnders zorgde voor de eerste twee
nullen en een vangbal van Rosalinde
Bruijnzeel betekende de derde nul.
In de tweede inning was het
TZB/Floris Vis wat de klok sloeg.

Haarlemse Softbalweek, maakte
voor deze dag een uitzondering en
vond het geweldig leuk om zijn pupillen te zien werpen. „Ze doen het
geweldig, maar ze zijn er nog lang
niet. Veel trainen want er moet nog
veel geleerd worden en stap voor
stap komen zij er wel", zei de bondsman. Sylvia Koper wierp in de voorlaatste inning tweemaal drieslag en
in de laatste inning zelfs driemaal
drieslag op rij. TZB/Floris Vis won
uiteindelijk met 13-3 van RCH in de
eerste ontmoeting.
Werpcijfers TZB/Floris Vis: Monique Rijnders 2-1-3-0, Sylvia Koper 51-1-0. Beste slagyrouwe TZB/Floris
Vis; Monique Rijnders en Mariska
Reijmer 0,1000.

NDVOORT - De politie onderneemsters
jeg op l juli rond vier uur
ZANDVOORT - De Commisn melding dat er een 41-jari- sie voor Vrouwelijke OnderneDuitser in de Kerkstraat on- mers van de Kamer van Koop1 was geworde_n.
handel en Farbieken voor
'oen de politie daar arriveerde, Haarlem en omstreken wil op
sk de man nog buiten bewustzijn korte termijn een gids van en
zijn. Enige minuten later kwam voor vrouwelijke ondernemers
bij kennis, en bleek hij zich niets in de regio uitgeven.

Door haar prima coachen kwam
TZB/FLoris Vis geheel terug in de
strijd, 14-15. De wedstrijd werd geweldig spannend en de Floris Vis
liederen werden weer als vanouds
gezongen.
RCH hield echter het hoofd koel
en bepaalde uiteindelijk de winst op
15-17. Coach Willem v.d. Sloot:
„Deze meiden hebben weer vier
uur lang achter elkaar, in regen en
kou, op het veld gestaan en uitstekend softbal gespeeld. Ik ben ontzettend trots op dit stelletje tieners'.
RCH nodigde daarna TZB/Floris
Vis uit voor een driedaags jeugdsoftbalkamp waarop Willem v.d. Sloot
antwoordde graag te zullen komen,
want daarvan valt weer veel te leren.

Aan slag kon TZB/Floris Vis in de
derde inning niet tot scoren komen.
Vervolgens wisselde coach Willem
van de Sloot zijn pitchers zodat Sylvia Koper ook de kans kreeg haar
werpresultaten aan de pitcher-trainer Henk Treuren te laten zien.
Henk Treuren, jarenlang lid van het
bestuur van de KNHSB werd door
de Zandvoortse coach naar de badplaats gehaald om één wedstrijd te
scheidsrechteren.
Henk Treuren, die het geweldig
druk heeft met onder andere de

Ondernemerscollege
Kennemerland in Haarlem komend schooljaar
met een avondopleiding Middelbaar
Handelsonderwijs.
Deze opleiding stelt de cursisten
in staat binnen twee jaar in het bezit
te komen van het vestigingsdiploma
detailhandel. Met dit diploma voldoet de aanstaande ondernemer aan
alle eisen van de vestigingswet detailhandel. Ook voor kandidaten die
het eindexamen van een MMO-dagopleiding niet met een diploma hebben afgerond , is inschrijving voor
een of enkele vakken mogelijk. Wie
negentien of ouder is en in het bezit
is van een MAVO of LBO diploma, of
de dag-MMO heeft verlaten kan zich
aanmelden bij Annette Hogendoorn
via 023-362444.

ZANDVOORT - Jongeren tussen de twaalf en de eenentwintig jaar die geen dak boven hun
hoofd hebben kunnen terecht
bij de Stichting Jongeren Opvang Haarlem. De jongeren
kunnen daar terecht voor bed,
bad en brood.
Bovendien vinden ze er een
luisterend oor en een stukje
huiselijk verkeer.

De jongere wordt geholpen bij het
zoeken van een oplossing voor zijn
of haar problemen.
De stichting zoekt medewerkers
die vrijwillig de daklozen willen helpen. Inlichtingen via 023-320695. De
stichting is gevestigd aan de Gedempte Oude Gracht 138 in Haarlem.

Expositie 90 jaar
amateurfilmen
ZANDVOORT - De geschiedenis van de amateurfilm in Nederland en de ontwikkeling
van de filmcamera, staan centraal in de expositie '90 jaar
amateur-film'. Ook wordt er
aandacht besteed aan het maken van de films en de verschillende stijlen.
Er worden ook films gedraaid. De
tentoonstelling vindt van 7 juli tot en
met l oktober plaats in het Cultureel
Centrum. De expositie wordt vrijdagavond om acht uur geopend en is
tot en met l oktober dagelijks te bezichtigen van half twee tot vier uur,
behalve op maandag en dinsdag. Het
cultureel centrum is gevestigd aan
de Gasthuisplein 9 b.

ZRB redt twee
watersporters

Henk Treuren

St. Vrouw- en
Werkwinkel dicht

Avondopleiding
Handelsonderwijs

Voortreffelijk

Wendy van Gemert, die door Willem van de Sloot als assistent-coach
op het derde honk vas gestationeerd, deed het voortreffelijk en
stuurde steeds op tijd haar teamgenoten door om te scoren.

Prachtige honkslagen van Sylvia
Koper en Monique Rijnders en het
team van de glunderende coach Willem van de Sloot nam een 10-2 voorsprong. RCH kon daar weinig tegenover stellen en werd weer snel naar
de kant gestuurd door twee goede
vangballen en éénmaal drieslag.

herinneren. Per ambulance is hij
Het is de bedoeling hierin alle zelfTgebracht naar de Mariastich- standige onderneemsters en de vrij
?. De man heeft vermoedelijk een gevestigde beroepsbeoefenaars met
ival van epileptie gehad.
vermelding van de naam en aard van
hun bedrijf of beroep op te nemen.
Het handelsregister maakt echter
geen onderscheid tussen vrouwelijke en mannelijke ondernemers.
Daarom verzoekt de commissie
ZANDVOpRT - De Zand- vrouwelijke onderneemsters en beroepsbeoefenaars zich op te geven
ortse schilderes Zwaan van bij
Kamer van Koophandel Haarr Mij e houdt van 4 tot en met lemdevia
(Tineke Wisc- ZANDVOORT - De St. Vrouw- en
juli een expositie in de Open- hmeijer of023-319017
Saskia van der Kind).
Werkwinkel in de Schagchelstraat
re Bibliotheek aan de Prin20 in Haarlem is vanaf half juli tot
seweg.
half augustus gesloten in verband
met de vakantie.
Het werk van Zwaan van der Mrje
Vanaf 14 augustus kunnen vrouveelzijdig, zoals onlangs al bleek
weer met vragen over werk en
het uitgebreide interview met ZANDVOORT - Als eerste handels- wen
de winkel bezoeken, of het
ar, geplaatst in het Zandvoorts school in de wijde regio start het opleiding
informatie- en documentatie beeuwsblad.

xpositie in
ibliotheek

strijden georganiseerd en beide keren was het team van RCH net iets
beter. RCH, dat in de tweede wedstrijd de jarige coach toch nog iets
wilde geven; sloeg direct een aantal
honkslagen wat een 5-0 voorsprong
opleverde. De voor het eerst aan een
softbal wedstrijd meespelende Rosalinda Bruijnzeel (twee vangballen) en drieslag van Sylvia Koper
zorgden voor drie uit.

TZB/Floris Vis kwam aan slag
niet tot goed slagwerk en van die
inzinking maakte RCH goed gebruik. In de volgende Heemsteedse
slagbeurt ging RCH op weg naar de
zege en nam een 12-0 voorsprong.
Onder andere door een goede honkEstafette
slag van Rosalinde Bruijnzeel kon
In de pauze tussen de twee wed- TZB/Floris Vis terugkomen tot 6-12
strijden, die een uur en dertig minu- maar vervolgens verhoogde RCH de
ten duurden, werden estafette wed- stand weer naar 6-15.

ZANDVOORT - De Zandvoortse
reddingsbrigade
'Noord' moest afgelopen zondag tot twee maal toe in aktie
komen om enkele watersporters uit zee te redden.

Het meisjesteam van TZB/Floris Vis draait uitstekend.

ZA K EL IJK BEKEKEN

lan bewusteloos
Gids met lijst van
i Kerkstraat

Folo: Bram Stijnen

Een plek voor
dakloze jongeren

stand raadplegen. Ook kan er vanaf
die tijd gebeld worden tussen negen
en een uur voor het maken van een
afspraak voor een adviesgesprek,
via 023-328066.

Wedstrijd voor
videofilmers

Waterleidingbedrijf gaat
drinkwater anders winnen
ZANDVOORT - De laatste
veertig jaar is het grondwaterpeil gedaald. Daardoor is de
duinbegroeiïng verruigd. Om
daar wat aan te doen gaat het
waterleidingbedrijf op een andere manier drinkwater winnen. Het Waterleidingbedrijf
Zuid-Kennemerland gebruikt
momenteel
duinwater als
grondstof voor het drinkwater.

ZANDVOORT - Videocentrum Van der Meer organiseert tijdens de braderie van
zondag 30 juli een wedstrijd
voor videofilmers die meedoen
aan de workshop 'straatartiesten'. 'Van der Meer' looft prijDaardoor is de laatste veertig a
zen uit voor de drie videofil- vijftig jaar de grondwaterstand in de
mers die de wedstrijd tussen duinen gedaald en is de duinbegroeistraatartiesten het beste op ïng verruigd.
In het Provinciaal Grondwatertape hebben gezet.
De winnaars krijgen een 'diner
voor twee' in het Casino. Bovendien
krijgt iedere deelnemer een aandenken.
Alleen deelnemers aan de workshop 'straatartiesten', die vijfendertig gulden kost, kunnen meedoen.
De workshop start in het cursuslokaal van het videocentrum in hotel
Triton 's morgens vroeg. Opgeven
voor 9 juli via 02507-17701.

W v d Stool

bracht op een diepte van dertig a
veertig meter. Dit water blijft een
aantal maanden in de grond, waarna
het verderop weer wordt opgepompt.
Door het verblijf in de duinen ondergaat het rivierwater een kwaliteitsverbetering, waarna het wordt
gezuiverd tot goed drinkwater.

Milieu

Voor het zover is moeten eerst de
gevolgen voor liet milieu van deze
manier van water winnen bestudeerd worden. Dat zal Grontmij NV.
gaan doen.
Die rapport dat bij Gedeputeerde
plan voor Noord-Holland heeft de Staten, die na ongeveer negen maanprovincie gesteld dat in de Kenne- den beslist of er inderdaad tot diemerduinen weer een 'natte duinval- pinfiltratie zal worden overgegaan.
lei' moet komen.
Dat betekent dat het waterleidingbedrijf minder drinkwater aan het
grondwater mag onttrekken. Het
HOE VERKOOP JE
waterleidingbedrijf heeft daartoe
EEN PIEPJONG
een oplossing gevonden en gaat over
HALMPJE
tot diepinfiltratie in de bodem.
Bij deze techniek wordt voorgezuiverd rivierwater in de grond ge-

Rond kwart over twee in de middag zagen brigadeleden vanuit hun
post dat enkele mijlen uit de kust
een surfer in moeilijkheden verkeerde.
De reddingsvlet werd te water gelaten om de man, een twintigjarige
Duitser, met zijn gebroken surfplank veilig naar de kant te brengen.
Om half zes moesten de redders
opnieuw in aktie komen om een
32-jarige watersporter uit Purmerend op het droge te helpen. Deze
surfer was achter de derde bank in
moeilijkheden geraakt nadat de
mast tijdens het omslaan was afgetaroken.
Door de vrij hoge golven, bij windkracht 6 bleken de beide reddingsakties een niet geringe opgave, doch
dankzij de stuur- en roeikunst van
de brigadeleden werd de klus in
minder dan geen tijd geklaart.

Kunstmarkten
SPAARNDAM - In het 700 jaar
oude Spaarndam worden van 15
juli tot en met 12 augustus op vijf
zaterdagen van 10 tot 17 uur
kunstmarkten gehouden. De
markt is elke zaterdag verschillend. Tijdens de markt speelt er
een muziekgroep in de oude muziektent en luisti ren troubadours
de markt spelend en zingend op.
Tijdens de laatste marktdag ligt er
ook een rondvaartboot waarmee
men een tochtje over het IJ kan
maken. Achter de markt ligt de
oude kerk die op vier zaterdagen
te bezichtigen is. Tijdens de laatste wordt daar een workshop voor
amateurorganisten gehouden.
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Woninginrichting

(Para)medisch personeel gevraagd

Ehsabeth Otter-Knoll Stichting
een bejaardenoord met 60 bewoners en 72 aanleunflats
vraagt

2 ziekenverzorgenden m/v
a) - voor onmiddellijke indiensttreding, een ziekenverzorgende voor de vaste avonddienst
- 7 dagen werken 7 dagen vrij
- werktijden van 18002300 uur

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,36 per millimeter
Sluit'ngstijd dinsdag 1600 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2
2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn
« Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsbiad De Purmer De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesoer en alle bijbehorende advertentie-edities
ƒ 6 01 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
» Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
e Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten
* BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ3,00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklacnten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Oproepen - Mededelingen
* Fam Soolders wordt een
fijne vakantie op de Canan
sche eilanden toegewenst
door de Fam Vermeulen
* Manneke blijft nu, na 8 jaar
overblijfmoeder op de Oranje
Nassau School, weer bij Joop
over' Gezellig1
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres7 Dat hebben wij voor u'
Inl tel 02907-5235
* Hoera1 Misja heeft zijn diploma VWO Russisch gehaald Te gek' Je weet wel
van wie
•*• Kopertje is geslaagd voor
zijn MAVO examen Van harte gefeliciteerd
* Opa en oma bedankt voor
de reis naar Duitsland met de
bus Het was grandioos Je
klemkinders John, Monique,
Johan Arjen, Angelique

* Pa en ma bedankt voor de
gezellige week Het was een
grandioze reis naar Duitsland
Diny, NIC, Jan, Ria Zalig
* Voor iedereen die we vergeten zijn, veel groetjes en tot
ziens vanuit Zaandam Trui en
Bob

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

b) - per 1 september 1989 een ziekenverzorgende voor
20 uur per week
- wisselende diensten volgens rooster (dus ook
in de weekends)
- voornamelijk ochtend/middagdiensten
Voor beide functies geldt dat incidenteel de noodzaak kan
bestaan om extra te werken
Het takenpakket omvat voor beide functies alle voorkomende
werkzaamheden binnen de verzorgingsafdeling
De salariëring en overige arbeidsvoorwaarden vloeien voort
uit de CAO voor de Bejaardentehuizen
Uw schriftelijke sollicitatie zien we graag zo spoedig mogelijk
tegemoet gericht aan
ELISABETH OTTER KNOLL STICHTING
t a v mevrouw C van Antwerpen directeur, Loowaard 3,
1082 KR Amsterdam
Telefonische inlichtingen worden gaarne verstrekt door
de heer J Blom hoofd Verzorging/Verpleging, telefoon
020 445907

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

1,^/7,50 p.d.

Divers personeel
gevraagd

:|p,-..,5. films.. • • •?

;^5,-^p. wejek;
Verhuur Movie-boxen

Kinderhuis Dr G J Plantmi
Huis zoekt voor 1 ochteni
of middag per 14 dagen een
enthousiaste KNUTSELAAR
die teg ger verg de fietsen
van onze kinderen wil repareen en bijhouden Inlichtingen
hr IJsselmuiden, tel 12095,
Kostverlorenstraat 95

Muziekinsfrumenten

* Te koop AEG E H nr 450
elektrische schaafmachine,
z g a n, ƒ100 Tel 02507:
17283
* Te koop d bl combi-kin
* Te koop ledikant, 140 cm derw ƒ 100, wipstoeltje ƒ 15
br + 2 mooie nachtkastjes fietsmand net, ƒ25, badz g a n , ƒ 125, campmgbed- standaard ƒ5, box, lichtbr
je z g a n , ƒ 35, boekenkast ƒ10 Tel 14514
ƒ75 Tel 023-256173
* Te koop vouwfiets ƒ50,
* Te koop wringer ƒ 20, olie- t v afstandsbediening ƒ 100,
lamp ƒ 30, serveerwagen, wit,' Dual draaitafel ƒ50, Philips
messing, ƒ50, tafeltje, laag radio/cassetterecorder met 2
teak, ƒ 15 Tel 19968
boxen ƒ 150 Tel 15486
T k a weg verh
radio, * T k mooie lederen fauteuil
gramm meubel, Queen Anne ƒ250, cassettedeck ƒ 75 Tel
stijl, Dru gashaard, 4-p mb 19081
gaspl m elektr ontst (bruin)
afzuigk app,
Bahamabr * T k Sharp computer, leuk
wast, 2 drs koelkast, vouw- v beginners, m toebehoren
deur, stapelb + matr, 1-pers ƒ 250, witte zw /wit port kleubed m matr, badk verw, ren t v ƒ50 Tel 14913
vasie vloerbed , vitrage, over- T k SNIJMACHINE/300 Tel
gordijnen, elektr Tefal fnteu- 02507-12820
se, nw in doos, 12-dlg cass ,
diverse lampen T e a b
Te koop
Ruckert, v Lennepweg 40/3,
bellen s v p tussen 17-19 uur
gevraagd
02507-14752

diversen

Radio/tv/video

Foto Boomgaard

COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste modellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken, ook
veranderwerk Voor alle leeftijdsgroepen en maten
Tel 02507-17370

makelaars o.g.
NVM
MAKELAAR

Tel. 02507-12614

J. van Campen & Zn
voor al uw

5 REGELS

GRATIS

schoenreparaties
Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor
Tel 02507-15449

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

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

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 16.00 uur.

gediplomeerd
hondentnmster
Fnedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort

Tel. 02507-12773
Dieren en
dierenbenodigdheden

DENNIS PAPEGAAIEN
Brieven onder nummer ƒ 5 30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d een begrip in Nederland Bel
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
voor gratis mfoboek 020Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. 665 7658 Inruil en fin mog
* Te koop half Perzisch kak 0 0 P
rn a a t
T e
b r u i d s l a P 0 n
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met tertje, kleur blauw/wit, ƒ75
l
l
l
m 0 d e r n e
3 8
e n
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
s a 0 n t a e
Tel 02507-15772
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
e n
r i e
T e l
0 2
3 4 3
s t 0 e l
T k Perzische dekkater met
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
'
stamboom Tel 02979-82830
Of afgeven bij
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
Van particulier mooie
Kantoor
Zandvoorts
Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12 2041 JM Zandvoort
YORSKHIRE TERRIËR PUPS
ontvangt van ons een acceptgirokaart
kleinblijvend, van gedipl
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen
kennel Tel 04998-73753
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter punt komma of cijfer een vakje Laat na ieder
woord punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

i
,

Wilt u ook naam adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wi|
uw adveitentie helaas niet opnemen

regels
regels
regels
regels
regels

V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

ƒ 3,43
ƒ 3,43
/ 3,43
ƒ 4,58
ƒ 5,72

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

ƒ 6,87
ƒ 8,01
ƒ 9,16
/ 10,30
ƒ11,45

Diverse AROLA 4-WIELIGE
INVALIDENWAGENS, m goede staat rijden 40 km p u ,
v a ƒ4500 Inl 020-668 1168
* Te koop crossfiets, v a 6
jaar ƒ75 Tel 02507-18441
* Te koop klem bakfietsje,
geen parkeerprobleem voor
uw boodschappen meer,
ƒ150 Tel 61241
T k BROMMER, MTS, bl/wt,
bj dec '86 + verzekering +
veel accessoires Tel 17409

Alle prijzen ind 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (beneden ƒ300) kunt u niet gratis adverteren
,

Naam

•

Adres

t

Postcode

Plaats

•

Telefoon

S v p in rubriek

CENTRALE VERWARMING
ZELFBOUWPAKKETTEN MET
TECHNISCHE BEGELEIDING
ELEKTRO- EN KOELTECHNIEK
VLOERVERWARMING

(PALACE HOTEL)

SASKIA ROBERT
Salade Nicoise
Consommé
Jambon d'Ardennes et Melon
Medaillon de Veau
aux echalottes
Fraises Frafches
Marinées

Tel 02507-17935

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

• SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

WIKA B.V.
Sinds 1954
Autoruiten en kentekenplaten
ook voor lekkages van vopr-of
achterruiten (met garantie).

Bel 020-739931
of na 18.00 uur 02507-14634
Wika is echt de goedkoopste

TE KOOP
IN ZANDVOORT

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

Tjerk Hiddesstraat 38:
Tweekamerappartement, berging op de
beg. grond, ind. entree, hal, slaapkam.,
badkam. met douche en wastafel, toilet,
woonkam. met open keuken, balkon, privé
parkeerplaats. Vraagprijs ƒ 87.500,- k.k.

Trompstraat 5/5:

Hypotheekrente 5,3% ij
l!

(5,5 eff.)

||

II speciaal voor nieuwbouw il

II
II
II
II
II

Bel voor offerte

14643

IL

TEUBEN
ASSURANTIËN

Charmante vrouw bezoekt
heren thuis Br o nr 79576528 bur v d blad
Love echt onbeperkt relaxen
met 8 sexy naakte meisjes,
geen 2x maar wel 10x voor
ƒ200 all-m Incl drankjes,
hapjes, sauna, bubbelbad en
gezell bar Geopend ma t/m
vr 12-24 uur Balthasar Floriszstr 37 hs, A'dam, 020762176 Gastvr gevr, ƒ 1000
a ƒ 1500 vast loon p/week
ZAAN ESCORT
ƒ 175 p u 075-172123 Meisies gevr m A'dam/Zaanstad

Vierkamerapp. op 3e etage, ind. entree, hal,
woonkam. met uitzicht op zee, 3 slaapkam., balkon, keuken, toilet, douche, C.V.
gas, serv.k. ƒ319,50 p.m. Vraagprijs
ƒ162.500 k.k.

Burg. van Alphenstraat 61/3:
In uitst. staat van onderh. verkerende parterreflat, thans driekam.app., (voorh. vierkam.app.) C.V. gas. Ind. entree, hal, toilet,
royale keuken met balkon, grote living (ca
42 m2), grote slaapkam. met balkon, slaapkam. Het appartement is onder architectuur
verbouwd, zeer de moeite van het bezichtigen waard. Serv.k. ƒ415,- p.m. Vraagprijs
ƒ 190.000,- k.k.

Paradijsweg 2a:

VERKOCHT

Diverse clubs

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

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

Lux. vrijst. vissershuisje, geschikt voor 2
pers. Ind. entree, toilet, woonkam. met
schuifpui en open haard, open keuken met
inb.app., 1e et. slaapkam., badkam. metligbad en 2e toilet. Vraagprijs ƒ 200.000,- k.k.

Koninginneweg 25:
Halfvrijst. woonh. met achterom, geheel gerenoveerd, opp. 270 m2, grote woonk. met
parket en achterschuifpui, serre met marmeren vloer, keuken met inbouwapp., 1e et.
2 slaapkam., mog. tot 3e slaapk., badkam.
met ligbad en 2e toilet, balkon. Vraagprijs
ƒ 279.000,-k.k.

VAN SCHAIK MAKELAAR O.G
ZOEKT VOOR CLIENT:

Vrijstaande villa
aan boulevard.
Prijsindicatie ƒ 600.000,- - ƒ 700.000,-.

Wilt u uw woning verkopen?
Wilt u een woning kopen?

Broodje Burger

Laat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig
adviseren door:

J. van Campen & Zn
sleutelservice

verzorgt HET HELE JAAR
door * lunchpakketten
* borrelhapjes
* salades enz
Belt u voor informatie of haal
vrijblijvend de folder in onze
winkel Tel 02507-18789

Nu ook autosleutels
op code
Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor

* Nu op het strand, straks in
de zaal volleyballen Voor inichtmgen tel 13204 (Mera)
of 17719 (Riet)

Specialisten m
organisatie- en
publiciteitsdrukwerk

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de behandeling

Groot genoeg voor
een efficiënte
produktie,
klem genoeg om U
bij' thuis te voelen

Bob Schmidt

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Vóór je beslist
eerst even langs

* Te koop 4 originele Datsun
260Z sportvelgen, past ook
op Toyota-14x55 inch Prijs
ƒ250 Tel 02507-19213
Te koop FIETSIMPERIAAL
voor bovenop auto, merk
Tacx, voor 2 fietsen, ƒ95
Tel 01725-71483

schoonmaak/glazenwasserij

Fa. Gansner & Co.

PANORAMA ZALEN
Op de 18e étage voor uw feest,
diner, buffet, receptie of
vergadering.

Auto's en
auto-accessoires

Tel 02507-15449

op Zuid Strand
+ traktor en gekoelde
visverkoopwagen
Financiering mogelijk
ƒ 75.000,Inl. tel. na 18.00 uur 16642

met

Sportartikelen

Diversen

erv. tuinman

vis-ventvergunning

Diner Chantant

Lunchen of dineren op 70 m hoogte,
met een magnifique uitzicht op zee,
Zandvoort en de duinen

* Te koop surfplank met
voetbanden ƒ 300 Tel 0250716362

B.v. 30 jaar
v. dinsdagocht.
v. 9.00-13.00 uur.
Tevens oudere

Te koop

Zaterdag 15 juli a.s.

Aangeb Den Haag, 3-kam flat m gar, eigen verw etc
Hobbemastraat, midden m
stad, vlakbij markt, bov div
winkels op 2e e t , hr ƒ 387
p m Gevr m Zandvoort passende woonruimte
ivm
werkz heden 070807263
RUIL/KOOP
Aangeb 3-kam app , centr
dorp, bouwjr '84, balk v en a
+ box Met overdraagb premie Vrpr ƒ155000 Gevr
woonhuis m min Sslpkam +
tuin, liefst m zomerhuis Pr
± ƒ 16500 Tel 17283
WONINGRUIL A'dam-Zd, 3kam ben won m tuin Gevr
kl 3-kam won in Z'voort Br
o nr 764-76531 bur v d blad
WONINGRUIL AMSTERDAMZANDVOORT Aangeb benedenhuis, suite + 2 gr slpk ,
douche + c v , keuk , gr tuin
met schuur op het zuiden,
rustigestr (1 etageerboven)
Hr ƒ365 p mnd Gevr 2/3kamerwon te Zandvoort Tel
020-930202 of 020-122883
Woningruil
Aangeb Den
Haag, midden m centr bij
c s , mm e d won , 1e galerij,
m parkeerpl, 3-kam flat m
badk en eig c v , ben slapen, b v living, hr ƒ637 p m
Gevr passende woonr in
Zandvoort i v m werkzaamh
Tel 070-807263

Vaar/surfsport

ervaren hulp
in de Huish.

gevr. Tel. 19100

ƒ 52,50 p. couvert

* Te koop nieuw Junior tennisracket, merk Dunlop Power serie, ƒ49 Tel 17539

GEVR.

RIJKSSTRAATWEG 244 - HAARLEM-NOORD

Woningruil

SNOWWHITE
|

COMPLETE
BADKAMERINRICHTING
DAK EN ZINKWERK
ONDERDELENVERKOOP
ENERGIEZUINIGE APP.

023-380381

Schoonmaakbedrijf

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

ledere woensdag en
vrijdagmiddag van
14.00 uur-17.00 uur
geopend.
Keesomstraat 263,
tel. 18921
Ook op afspraak!

LANDELIJK ERKEND GAS- EN WATERFITTER

* Te koop gevraagd kant
kloskussen Tel 02507-12791
* Te koop gevraagd m goede staat verkerende poppen1
wandelwagen
Tel 02507'
15875

doe-het-zelf

De Witte Tornado

2e hands
baby-en
peuterkleding

CENTRAGAS
VAN GALEN BV

RESTAURANT 18e ETAGE

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek
Onroerend goed
* Te koop diverse LP's, o a
en woonruimte
Super Tramp Moody Blues
te
huur gevraagd
enz Prijzen van ƒ5 tot ƒ 15
Tel 02507-18052
HBO-student zoekt ETAGE of
TV-REPARATIE EN VIDEO
kamer m Zandvoort e o m i v
24-UURS SERVICE
Vrijbl prijsopgave, geen voor- 1-8-'89 Tel 01652-11909
njkosten Evt direct bij u thuis Leerling van hotelschool Wagerepareerd Tel 020-962603 geningen zoekt EEN KAMER
in Zandvoort, ±{250, voor
een periode van 5 mnd , i v m
Onderhoud,
stage Wie kan mij helpen'
reparatie,
Tel 08364-8545

voor uw gebouwen
en kantoren
Foto Boomgaard
Tel 02507-18546
ook voor
Kunst en antiek
portretfoto's,
SPOED1" VERBOUWINGEN
pasfoto's,
en RENOVATIE 020-865551
receptiefoto's,
Timmer-, schilder-, wit- en beTe koop 4 ANT MECHELSE
groepsfoto s aan huis
hangwerk Tel 020-449445
STOELEN met rieten zitting
Grote Krocht 26
en leeuwenkop, heel mooi,
Tel 13529
Tuincentrum biedt zich aan
ƒ 1000 Tel 17295, na 17 uur
aanleg, bestrating en alle
hekwerk Tevens onderhoud
Zalenverhuur
Vrijblijvend prijsopgave LeStudieboeken en
vermg alle materialen Tel
-platen/banden
VERENIGINGSGEBOUW
023-390815/371443 na 18 uur
De Krocht
ZEER ERVAREN SCHILDER
* Te koop boeken Gertenheeft nog tijd over
Grote
Krocht
41,
Zandvoort
bach MAVO natuurkunde
Tel voor info 02507-14177
tel
02507-15705-18812,
voor
2/3/4, scheikunde 3/4, biologie 3/4, Engels 3/4, Neder- BRUILOFTEN - RECEPTIES
Kleding
lands 3/4 Tel 02507-14786
KOFFIETAFELS

Verloren en
gevonden
* Vermist zwarte kater met
witte pootjes, kraag en wit
plekje op voorhoofd, sinds 276, omg Nw Noord Inl tel
02507-14803

Corn. Slegersstraat 2 B
vjlTeL 02507-12070
,V i 1 film

Gevraagd HUISH HULP voor
2 uur per ochtend, 5 a 6 dagen per week, in klein pension Tel 02507 17286

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

Te koop
aangeboden
diversen

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Proiekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -12944* / Fax 02507 -18644
Openingstijden dagelijks 09 00 -18 00 uur
vnidagavond 19 00 - 21 00 uur / zaterdag 10 00 -14 00 uur

VEEKMEDIA22

DONDERDAG 6 JULI 1989

Negentigjarige oud-onderwijzeres Mies Sterrenburg haalt oude herinneringen op

©&

We waren met een leuk groepje jonge on
ZANDVOORT - Ter gelegen- en als adjudant bij de administratie
gelegerd in Haarlem. Op een goede
icid van het 65-jarig bestaan
an de Nederlandse Protestan- dag kwam hij in contact met Baron
Collot d'Escury, directeur van de
enbond afdeling Zandvoort
Zandvoortse Terrein- en Hotel
ladden we in april j 1. een geMaatschappij, die hem de functie
prek met mevrouw Sterrenvan boekhouder/bedrijfsleider aan>urg, waarin uiteraard alleen
bood. We verhuisden naar Zand[leze geloofsgemeenschap ter
voort en mijn zusje en ik gingen
prake kwam. Nu zij aanstaan- naar school B, waar meester Schuhmacher hoofd was."
|le maandag negentig wordt
Al heel jong wist Mies dat ze oneek het ons dat een goede gederwijzeres wilde worden, maar om
jegenheid om opnieuw een
te worden tot de kweekraatje met haar te maken. En toegelaten
moest je veertien zijn. In
[lan blijkt dat Maria Catharina school
Zandvoort was er in die tijd nog
[•an de Sande, dochter van
geen mulo en het was meester Olree
feeuwse ouders („het waren
van school A, die haar klaarstoomchatten"), reeds op haar acht- de. „Hij woonde in de Oosterstraat
te in Zandvoort is komen wo- en iedere dag gaf hij mij les bij zich
loor C.E. Kraan-Meeth
„M'n vader was beroepsmilitair

thuis van vijf tot zes. Ik heb er veel
geleerd maar het speelkwartier heb
ik wel erg gemist," herinnert ze
zich. Na aan de Kweekschool voor
Onderwijzeressen aan de Eaaks
haar acte te hebben gehaald ging ze

meteen maar door voor de hoofdacte.

te van de burgemeester van Hilversum en voorzitster van de Provinciale Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening. Deze Federatie zou in tijd van nood, bijvoorbeeld bij een ramp, de overheid ten
dienste kunnen staan. Begrijpelijk
dat de commissie het belang van
zo'n organisatie inzag en in dat kader heeft ze medewerking verleend
aan „Open het Dorp", Vrienden van
de Hartstichting en de NOVIB. Bovendien hebben door haar bemiddeling tien jonge vrouwen uit Duitse
vluchtelingenkampen in 1960 veertien dagen bij Zandvoortse families
op verhaal kunnen komen.
Toen in het kader van bezuinigingen de landelijke commissie werd
opgeheven kon de plaatselijke commissie haar werkzaamheden voortzetten dankzij een subsidie van de
gemeente. Ondanks verhoogde cursusgelden groeide het aantal cursisten aanzienlijk waardoor er meer
docenten moesten worden aangetrokken en een administratieve
kracht benoemd. Het is mevrouw
Tebbenhof geweest die deze taak
met veel ambitie heeft vervuld.

School B
Aanvankelijk werkte Mies als invalster in Zandvoort, Hillegom en
Haarlem, tot ze een vaste aanstelling kreeg bij school B en ze dus een
collega werd van haar vroegere
hoofd. „We waren in Zandvoort met
een leuk groepje jonge onderwijzers
en hadden een gymclubje opgericht.
Na vieren oefenden we in de gymzaal van school B, de enige school
die een gymnastiekzaal had, en op
een dag gooide een collega van
school D, Geert Sterrenburg, per
ongeluk een bal op m'n oog. 's
Avonds maakte hij het goed en op
11 april 1922 trouwden we. Maar ik
bleef lesgeven, ook na de geboorte
van Gies En To, en dat kon omdat
ik altijd een uitstekende hulp had
voor dag en nacht."
In 1936 moest ze echter het onderwijs vaarwel zeggen: gehuwde onderwijzeressen wier echtgenoot een
baan had, werden ontslagen. Na de
evacuatie-periode, die door het onderwijzersgezin in Heemstede werd
doorgebracht, taleek hun huis aan
de Brederodestraat te zijn afgebroken. Met een claim kon er gebouwd
worden, waarbij hun voorkeur opnieuw uitging naar de Brederodestraat.

Tafeltje-Dek-Jc

En toen kwam voor mevrouw
• Mies Sterrenburg (rechts vóór in de bank, toen nog mej. M.C. van de Sande) rond 1920 in school A tussen haar
Sterrenburg de gelegenheid haar
collega's. De andere leerkrachten zijn (v.l.n.r.): A. Olree, mej. H. Citroen, dhr. J.W. Werkhoven en Mej. Schoppen. De
vroegere vak weer op te nemen. In
.naam van de onderwijzer rechts was niet meer te achterhalen.
1946 werden repatrianten uit het
voormalige Nederlands Indië ondergebracht in „De Schelp" en uit
tingen was opgericht. Het doel: met pleging Ned. Hervormde Kerk,
dat de commissie al spoedig landeDen Haag kreeg ze het verzoek hun woord en daad behulpzaam zijn bij Vrouwen van de Communistische
lijke bekendheid kreeg. Het Comité
het herstel van verloren gegane
kinderen les te geven. „Die lessen
Partij, Vrouwen van de Partij van de van de Verkoop van Zomerzegels in
gaf ik in de bestuurskamer van „De voorzieningen. Ik bedacht toen dat Arbeid en Vrouwen van de Partij
Den Haag vroeg of de commissie
Kring" in de Brugstraat, later in een in Zandvoort, waar ontzettend veel van de Vrijheid. Voorzitster werd
zich daarmee in Zandvoort wilde
moest gebeuren om het dorp weer
schoollokaal. Omdat het kinderen
mevrouw Van Alphen, echtgenote
belasten. Later kwamen daar ook de
van verschillende leeftijden waren, bewoonbaar te maken en een goede van de toenmalige burgemeester."
kinderzegels en -kaarten bij. Het
kwam er naderhand een leerkracht leefatmosfeer te scheppen, zo'n cowerd het levenswerk van mevrouw
bij, die de oudsten onder haar hoemité goede diensten zou bewijzen.
Blaauboer-Zwart, waarin zij terzijde
Hokjes
de nam. Het waren de ijverigste en
Ik sprak er over in de Vrouwenwerd gestaan door o.a. mevrouw
groep van „De Kring" en we beslomeest leergierige kinderen die ik
„Veel belangstelling was er voor
Van der Mije-Rollema. Mevrouw
ooit heb meegemaakt," aldus een
ten contact op te nemen met politie- door ons georganiseerde cursussen Blaauboer, die tevens penningmeesenthousiaste Mies Sterrenburg.
ke verenigingen, vrouwenverenigin- als koken, naaien, stofferen, bloem- teresse was van de commissie, en
gen en de plaatselijke kerken."
schikken en voor lezingen van het
als bestuurslid van twee plaatselij En zo werd op 28 maart 1947 de
Veiligheidsinstituut. Maandelijks
ke kruisverenigingen eenbelangrijk
Vrouwen Contact
Zandvoortse Vrouwen Contact
werd er vergaderd en wat erg beaandeel heeft gehad in de ZandMet hetzelfde enthousiasme verCommissie opgericht met vertegen- langrijk was: de hokjes vielen weg.
voortse gezondheidszorg, mocht
telt ze over het ontstaan van de
woordigsters uit - en dat was voor
Er ontstonden nieuwe vriendschap- voor haar inzet een koninklijke on••
Voormalig Zandvoortse Vrouwen Contact
de oorlog toch niet denkbaar - de
pen en uit'ervaring weet ik dat dat
derscheiding in ontvangst nemen.
Zandvoortse on- Commissie in 1947. „Bij toeval
Ned. Hervormde Kerk, St. Elisazelfs heeft doorgewerkt in de manderwijzeres Mies hoorde ik hoe in Deventer een Cobeth's Vereniging, Gereformeerde
nenwereld."
In 1956 werd de commissie benaSterrenburg.
mité van vrouwen van allerlei rich- Kerk, B. K. Vrouwenbond, WijkverHet archief doorbladerend blijkt
derd door mevrouw Boot, echtgeno-

Voortreffelijk concert
Zandvoorts Kinderkoor

Grote opkomst op zwemochtend ANBO

Ouderen tonen veel
belangstelling voor
Vendorado-zwembad
ZANDVOORT - Maar liefst.
;weeëntachtig Zandvoortse ouieren, mogelijk een recordaantal, kwamen maandagochtend
naar het Vendoradobad om te
zwemmen. Het was de eerste
ochtend dat de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen,
afdeling Zandvoort, hier weer
terecht kon, sinds de sluiting
de toenmalige Duinpan. Het
Vendorado-park staat open
voor bezoekers wat tot gevolg
heeft dat men er regelmatig
menig Zandvoorter kan tegenkomen.

ca-outlets' zoals directeur Jim Vermeulen het noemt, variërend van
een restaurant met 350 stoelen tot
een kleine Croissanterie.
Die grote aantallen zijn ook wel
nodig gezien de capaciteit van 2500
personen die hotel (125 appartementen) plus bungalows samen hebben.
In totaal zijn er nu 280 bungalows in
gebruik, later, bij de realisatie van
Fase II, komen er daar nog eens zo'n
160 bij. Voor de bezoekers zijn er
ongeveer 700 parkeerplaatsen. Een
en ander biedt werkgelegenheid
voor ongeveer 300 personen.

"Men was vreselijk blij dat men weer
op de oude stek terug was", zo omschrijft ANBO-bestuurslid mevrouw Bosman de sfeer onder de
.wemmers. "De sfeer was zeer geanimeerd". De ouderen waren in grote
getale opgekomen. Het gemiddelde
in het oude bad lag rond de vijftig a
vijfenvijftig zwemmers op de maandagochtend, waarop men hier tussen 09.30 en 10.30 uur terecht kan.
Doordat men de afgelopen periode
moest uitwijken naar Haarlem was
het animo nog wat gedaald. De mo?elijkheid om in het Vendoradobad
te zwemmen trok ook veel nieuwe
leden aan.

Vermeulen zelf is er uiteraard erg
tevreden over: "Kwalitatief is het
park heel goed. Er blijft natuurlijk
altijd nog wel wat te wensen over,
maar dat zijn meer luxe problemen".
In principe is alles voor de Zandvoorter toegankelijk, aldus Vermeulen, alleen als het bij de verschillende faciliteiten té druk dreigt te worden, krijgt de vaste gast hoogstwaarschijnlijk voorrang. Maar deze heeft
ook de mogelijkheid om ver tevoren
te boeken.

Tegeltjes
Over het algemeen was men zeker
tevreden over de vernieuwde accommodatie, al was het voor sommigen
-ven wennen aan wat kleine veranderingen. Blij toonde men zich ook
jover het behoud van de vele tegeltjes
^cüe destijds door de Zandvoorters
iwaren aangekocht om zo, met deze
financiële bijdrage, de realisatie van
de Duinpan mogelijk te maken. De
honderden tegeltjes zijn weer keurig
aangebracht op één van de lange binnenwanden van het zwembad.
Het Vendoradopark, dat zo'n 100
miljoen gulden aan investeringen
heeft gekost, heeft overigens niet te
klagen over een grote belangstelling
onder de plaatselijke bevolking.

Toegankelijker

Schaatsen

Menigeen maakt er een wandeling, maakt gebruik van de gelegenheid om er te zwemmen, of bezoekt
zelfs de supermarkt of andere winkeltjes van het complex. Met name
omwonenden maken dankbaar gebruik van de mogelijkheid om op
een kleine loopafstand boodschappen te doen. Daarnaast, is er ook de
mogelijkheid om diverse sporten te
beoefenen.

Croissanterie
Het park trekt ook behoorlijk wat
belangstellenden om er wat te drinken of te eten. Die mogelijkheid is er
volop, gezien de ongeveer duizend
restaurant- en horecastoelen die het
'omplex telt. Er zijn zeven 'hore-

Een tachtigtal ouderen kwam maandagochtend in het Vendoradobad zwemmen.
Foto: Berloll

Henk Trommel neemt met moeite afscheid van Zandvoorts Kinderkoor

'Je merkt dat de kinderen van dit
koor puur uit liefhebberij komen'

ZANDVOORT - Henk Trommel heeft afscheid genomen
van het Zandvoorts Kinderkoor. Tijdens het zomerconcert van afgelopen vrijdag
droeg hij de muzikale leiding
over aan zijn opvolger Hans
van Eerden. Trommel heeft
zich al die jaren erg verbonden
JOAN KURPERSHOEK gevoeld met het Zandvoorts
Kinderkoor, het heeft volgens
hem altijd iets bijzonders ge(ADVERTENTIE)
had.

Een en ander houdt ook in dat het
oude vertrouwde schaatsen op de
vijver(hut) voor de Zandvoorters gewoon door kan gaan. "Uiteraard gratis toegang", benadrukt Vermeulen.
"En wij zullen zorgen dat er dan een
redelijke 'koek en zopie' is. Maar net
als te wandelen, behoudt men ook
het recht om hier te komen vissen".

Winkelen

ZOEKT DRINGEND
voor werknemers van buitenlandse
bedrijven:
gestoffeerde en/of gemeubileerde

FLATS EN HUIZEN
in de driehoek
Amsterdam/Utrecht/Den Haag
020-44.87.51 (4 lijnen)

RENTHOUSE INT. B.V.
Nederhoven 19-21, Amsterdam
(lid WW)
(vergunning v.d. gemeente A'dam)

„Ik begrijp best datje niet uitgebreid op alle activiteiten van de
commissie kunt ingaan, maar Tafeltje- Dek-Je moetje toch wel noemen. We begonnen er mee in 1968
en in die twintig jaar hebben talloze
vrijwillig medewerkers zich ingezet
om drie maal per week, waar nodig,
een warme maaltijd thuis te bezorgen. Belangrijk was ook dat zowel
mevrouw Van Fenema als mevrouw
Nawijn niet alleen als voorzitster
onze vergaderingen op een plezierige manier hebben geleid, maar ook
actief bij het werk waren betrokken," aldus Mies Sterrenburg.
Door haar enthousiaste verhalen
zouden we bijna het doel van onze
komst vergeten: haar negentigste
verjaardag! „Wat wil je eigenlijk weten? Wel, ik heb een zoon, een dochter, een lieve schoondochter, zes
kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.
Hoewel mijn vader beroepsmilitair was liep ik op m'n negentiende
met een gebroken geweertje op m'n
jas. Ik heb eigenlijk nooit verwacht
dat er voor mijn dood vrede op aarde zou zijn. Nu Rusland voor Gorbatsjov heeft gekozen heb ik weer
hoop gekregen."

In totaal is Henk Trommel dertien
jaar aan het koor verbonden geweest. In die tijd zijn er zo'n zesentwintig concerten gegeven, verdeeld
over zomer en winter en ook wel
bevrijdingsdag. Daarnaast is ook regelmatig opgetreden in diverse tehuizen en het koor maakte drie jaar
geleden zelfs een eigen cassettebandje. Trommel, toen woonachtig
in Aalsmeer en nu in Kudelstaart,
was de opvolger van Pieter de Jong.
Hij kwam bij het koor via Lourens
Stuifbergen, destijds dirigent van
het Toonkunst
Oratoriumkoor
Zandvoort. De twee kenden elkaar
doordat Stuifbergen op het conservatorium de theorieleraar van Henk
Trommel was.
De reden dat de muzikaal leider
vertrekt, is dat hij het te druk krijgt
en daardoor de afstand hem parten
gaat spelen. Hij geeft nu drie dagen
muziekonderwijs op een MAVO en
heeft bovendien ook een oratoriumkoor in Lelystad onder zijn hoede,
evenals een kinderkoor in Sassenheim en twee gemengde koren, respectievelijk in Haarlem en Amsterdam. Toch neemt hij met moeite af-

scheid omdat het Zandvoorts Kinderkoor voor hem altijd iets speciaals heeft gehad.
"Ik heb het altijd erg leuk gevonden om met kinderen te werken,
maar daarnaast heeft dit koor altijd
iets bijzonder helders gehad. Dat
heeft er mee te maken dat er in deze
streek erg beschaafd Nederlands
wordt gesproken. En spreken en zingen zijn min of meer één. Bovendien
zijn de kinderen erg spontaan, je
merkt gewoon dat zij niet met de
massa mee komen, maar puur uit
liefhebberij".
Kwalitatief blijkt het Zandvoortse
koor op een hoog peil te staan. Dat
roept de vraag op wat zijn geheim is?
"Wordt eerst maar eens als de kinderen. Probeer je in te denken wat de
belevingswereld van een kind is".
Wat betreft het repertoir is zijn bevinding, dat musicals het best aanslaan bij een kinderkoor, al worden
er soms - in beperkte mate - ook
popliedjes gezongen en zelfs middeleeuwse teksten, met name bij optredens tijdens de Kerst. "De jonge kinderen kijken altijd meer uit naar het
zomerconcert, omdat dat een wat
speelser repertoir heeft", aldus
Henk Trommel. "De oudere kinderen hechten meer waarde aan het
optreden tijdens de Kerst, omdat er
dan volgens hun gevoel meer sprake
is van een echt concert".
Voor hij definitief afscheid neemt,
wil hij nog een compliment kwijt
aan het adres van het bestuur. "Dat
bestaat uit een klein aantal krachten
dat altijd heel erg bij de pinken is
geweest. Bij de meeste concerten
hoor je toch meestal dat alles piko-bello in orde is. En dat is zeker één
van de prettige dingen". Ook tijdens

het afgelopen zomerconcert bleek
alles tot in de puntjes geregeld. Een
en ander valt te lezen in het verslag
van de heer Berlott.
JOAN KURPERSHOEK

ZANDVOOBT - Voor het zomerconcert van het Zandvoorts Kinderkoor dat vrijdagavond in de Gereformeerde
Kerk plaatsvond, bleek van de
zijde van het publiek grote belangstelling te bestaan. Temeer daar op deze avond afscheid werd genomen van
Henk Trommel, die dit koor
dertien jaar heeft geleid. De pianobegeleiding van de kinderzang was als vanouds in de
kundige handen van Willem
Poot.

naar één der vele koren welke Zandvoort telt, altijd mogelijk is.
Van het programma dat hierna
volgde mag zeker genoemd worden
de melodieuze zang in het lied 'Ergens op de wereld' en ook de voortreffelijke vertolking van een zestal
Engelstalige songs door een twaalftal koorleden van tien jaar en ouder.
Aparte vermelding verdient zeker
het optreden van de kinder-entertainer Pommetje Horlepiep, die met
zijn grappen en al dan niet mislukkende goocheltoeren niet alleen de
jeugd maar ook de ouderen uitstekend wist te vermaken.

Het concert werd traditiegetrouw
geopend met het lied 'De Zingende
Zandvoortse Kinderen' van G.J.
Moedt waarna in een vlot tempo kinderliederen van P.Chr. Westering,
Annie M.G. Schmidt, H. Westers, H.
Bannink en anderen ten gehore werden gebracht, liedjes met vaak grappige teksten. Enkele kinderen presenteerden zich daarbij als solist.
Het koor, dat thans dertig leden telt,
bleek goed op dreef en liedjes als 'De
geit van Dr. Sanders' en 'Dieven'
(met een verrassend slot) oogstten
veel succes bij het publiek. Evenals
'Trimpapa', een lied waarin de kinderen kennelijk zelf ook veel plezier
hadden.

Dirigeerstok

Eremedailles
Na de pauze ontvingen Annefleur
Nillesen, Angelique Tirion en Nicole
Tirion uit handen van de burgemeester de eremedaille voor hun
vijfjarig koorlidmaatschap. In zijn
toespraak wees de burgemeester de
jeugdige koorleden erop, dat - als zij
te zijner tijd om leeftijdsredenen het
koor moeten verlaten - een overstap

Aan het einde van de avond werd
het afscheid van Henk Trommel een
feit, doordat hij nog tijdens de zang
van het slotlied de dirigeerstok overdroeg aan zijn opvolger Hans van
Eerden, die de laatste maten leidde
en daarmee symbolisch de muzikale
verantwoording van het kinderkoor
overnam.
Al met al een bijzonder geslaagd
zomerconcert waarop bestuur en
koor met voldoening kunnen terugzien.
W.F.P. BERLOTT

Vrijwillige Hulpverlening
17373

'
• Henk Trommel tijdens de laatste repetitie met de iets oudere groep van het Zandvoorts Kinderkoor.
Foto Ro'letl
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Alfa Romeo
AR Guha Nuova 1600 S, 78,
mooi en hard, APK, ƒ5500.-, Alfetta 2 O, bj 79, voor liefheb
ber, t e a b 020-6647990, n
mr Fiat 600'850 mogelijk
1800 u
Tel 03240-14190. Almere

o . 16 WM*'*^'--

11
-• 0<V roei •«•
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12-
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**•
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AUDI
AUDI VW-DEALER
AUTO BECKERINGH B V
Voor Uithoorn en omstreken
Amsterdamseweg 9, Uithoorn, tel 02975-63418
BIEDT AAN

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

onze zeer exclusieve direktie wagen Audi 80
quattro 1989, alle opties zoals ABS, stuurbe
krachtiging, blauw metallic, licht
metalen velgen, mistlamp in voorbumper
achterzijde Audi 90, Serret sportset, elektr
ramen etc. etc., jan. '89, 5.900. km., nw.prijs
ƒ75.000, nu ƒ57.500. Inruil/financ. mogelijk

Mini

MG

. _..,>ïa;-Kfï-

'BT, U>G, nieuwst model, -BOOG, ƒ (4.2SÓ
- '

AUTOBEDRIJF
RECORD MINI Clubman Est., '80, APK
A'DAM. MG Metro 1300 b.j. 10/'89, 82000 km, carr. niet [
'85, rood, 52.000 km. Prijs 100%. ƒ1100. 020-463903.
ƒ 11.250. MG Metro Turbo, b.j.
THEO KOELMAN
'84, wit, 59.000 km. Pr. ƒ 9500.
AUSTIN-ROVER
Duivendrechtsekade
75-77
ihkoop-verkoop-onderhoud
Amsterdam, 020-949266. Ook
NIEUW EN GEBRUIKT
diverse andere Metro's en wij
uit voorraad leverbaar
vragen ter inruil Minibus. Kom
APK-keuringsstation
voor de hoogste inruil prijs naar
Fagelstraat 71, A'dam,
Record !!
tel. 020-843743.

Mitsubishi
MITSUBISHI WAGON 1800 GL D Van 1986, Rood metallic, Grijze
bekleding, 5-deurs, Km.Stand 76.000, ƒ 12.000,-. Bel Amsterdam
124876, De Occasion-lijn van MOTORMEYER.
Mitsubishi Tredia 1.6 GLS, automaat, bj. '83, met. groen,
roest en sachde vrij, ƒ 7950. Eurocar Hoofddorp: 02503-39292.

Lancer 1.5 GLX LPG, 1-'86.
Colt 1.8 GLD, 11-'84. PajeroTD|
metal.top, 9-'84. Berebeit,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

WESTDORP, voor uw nieuwe Lada 2105 GL 65.000 km
GSA Break '84, beige, zeer Citroen BX GT, b j. 2-'86, vr.pr
of jonge Lada-Keusbj.'82, APK 11-'89. Uitl. slecrv
goede s t , 80 000 km , ƒ 4750. ƒ 13.500. Tel. 075-163008
Overcompleet i.v.m. werk t.k
Occasion.
ƒ 750. Beige. 02979-85220.
Mitsubishi
Tel 075-354904/175789
02982-5955
Mitsubishi Colt 1200 EL EXE,
Natuurlijk met BOVAGDe Jong
Audi 100 CC 23 inj 138 PK, AUDI 80, wit, 1 8S, bj jan '88 GSA Break, '85, blauw, zeer Citroen BX14, 60000 km, wit Escort Laser 5-bak, grijs met., Ford Taunus 1.6 L, bj. '81, met garantie, 100% financiering v.a. T.k. Lada 2105 1.3 GL, 3/83 geheel rood, okt. 1988, 7500
velours beW, centr portier 52000 km, als nieuw Verk goede s t , 70000 km., ƒ5250. nieuw '85 ƒ 10.750,-. Tel. 075 1986, ƒ 14.750. Scorpio 2.0 CL, bruin, APK 6-'90, ƒ 3750. Euro ƒ 250 per maand. AANBIEDING ƒ2150, nwe. bnd., uitlaat, APK km, ƒ 18.750 Tel: 02940-17948, TOONAANGEVEND DEALER
3/90, in perf. staat. 020-968216 na 18 u.
vergr, bijz compl, ANWB- weg auto v d zaak, ƒ 28.000 Tel 075-354904/175789
354904/175789.
BIEDT AAN;
ABS, wit, 30.000 km., 1e eig. car Hoofddorp: 02503-39292.
deze week: Samara in exclugek , orig bj '86, ƒ 23 995 Vrbl 02968-95560.
ANWB-gekeurde
occasions
• Handelaar of particulier.
GSA Special, '84, nw. APK, v.v Citroen C15, bestel, zijramen 1986. ƒ 19.995. Sierra combi 1.6 Ford Taunus 16 GL, onderh sieve zwarte uitvoering v.a.
T.k. in nw.st. Mitsubishi Colt
(Meerdere Audi's aanwezig) T k Audi 100 GL 5E, 136 pk trekh , r b. spiegel, nw. ban
met 3 maanden
Uw auto(s) aanbieden in
b j. 11/87, 35000 km, ƒ 10.500,- cl., grijsmet. m'87, ƒ24.995. nota's t.i.,bj '79, APK tot 4/'90 ƒ 14.795, BLACK BEAUTY ass,
1500
GLX
"Royal"
meest
Tel 020-869611 AUTOVROON APK tot 1/90, bj 78, vrpi den, uitl, erg goed, ƒ4250
AUTOVROON VW/AUDI-DEA- i.g.st., ƒ 1450. Tel. 020-941096 ƒ 500. Adm. de Ruyterweg 398, „SHOWROOM" is dé manier
BOVAG-garantie.
Tel.: 072-612615.
compl. uitv., '87, 39.000 km, al.
VW/AUDI-DEALER
ƒ1450 Tel 020-209287.
LER. 020-869611.
Tel. 020-6658686.
Tel 075-352940.
velgen, radio/cass. op slede + Uitgestelde betaling mogelijk
Sierra 1.6 L, LPG, 5-'86. Escort A'dam, tel. 020-825983.
Citroen C15 D, i.z.g.st., bj nov
tot 1-1-1990
Audi 80 1 8 S, blauwmet, div
div. ace., nog 1 jr. fabrieksgar.,
HY KAMPEERAUTO 1974, '86, km.st. 50.000, ƒ12.500 Ford Capri 1.6 S, '79, schuif- 1.4 CL LPG, 6-'87. Berebeit
Maximaal ƒ 10.000.
access , TN-70-KIJ, orig b] '88,
dak,
APK-5-'90,
ƒ 1850, Amsteldijk 25, 020-6627777.
ƒ16.900. 020-906985.
LPG, APK door RDW, gerev 03200-61256 na 18.00 uur.
ƒ31750
(Meerdere Audi's
02521-15340.
motor, chassis hard, carross.
T.k. Mitsubishi Colt, bj. '82, Colt 1200 EL
'87/'88
Sierra 1.8 GL bj.'86.zonnedak
aanwezig) Tel 020-869611
Autobedrijf Record A'dam
moet opgeknapt, eenvoudig m- Citroen CV6, special rood '85 Ford Escort 1.1 Laser, 70.000
kleur wit, APK 6-'90. Vr.pr. Colt 1200 EXE
'87/'88
radio/cass.als nieuw ƒ 16.500.
APK
03-'90
55.000
km
ƒ
5.750
AUTOVROON VW' Audi-dealer Austin Maestro 1300 Base, b
gericht, ƒ2500 020-996341.
km., gas, wit, '85, ƒ10.750.
ƒ4250. Tel. 02503-16613.
Colt 1200GL
'85/'86/'87
Auto Centrum Duivendrecht
tel. 020-311944.
'87, 18000 km, rood met,
Tel. 075-354904/175789.
AUTO MAAS B V biedt aan
'86/'87
Knap off. Citroen dealer N.H.
Industrieweg 27 020-995176
T.k. MITSUBISHI COLT 1200 Colt 1500 GLX
diverse
extra's,
ƒ
17
500
met
Citroen
Dyane
6,
bj.
'83,
64.000
AUD1100 CS, 2 2 E, brons m e t ,
'86
FORD Escort 1100, blauw met., Taunus 2.0-V6GL, 4-drs, bj. '79
GL, bj. '81, APK 10-'89. Vr.pr. Lancer 1200 GL
1
jaar
volledige
garantie
km,
ƒ
4500
te
koop
wgns
aan
'85 AUDI 100 CS, 2 2 E, zilv.
Lancer 1500 GLX
'85
BX 14 RE,
39000 km 1987 schaf nieuwe auto. Tel bj. '81, APK '90, ƒ4850,-.
ƒ2900. Tel. 02974-350.
ruim,
zuinig,
comf.,
APK
1-'90
Duivendrechtsekade
75-77,
met 83 AUDI 100 CC 22 E ,
Galant 1600 EL
'85
BX 19GTI,
23000 km 1988 02975-40762, na 18 uur.
Tel. 023-272918.
020-6602250, av. 02975-60348
T.k. MITSUBISHI Colt GL, bj. Galant 1600 GL
antr, airco,'86. 82000 km 020-949266, Amsterdam
'85/'86
BX 14,
48000 km 1988
Ford
Escort
1300,
'85,
30.000
10-'81, i.z.g.st. Vr.pr. ƒ4250. Galant 1600 GLX
AUDI 80, 18 S, 14000 km, De Mini-specialist OFF Deale BX 14E,
Te koop Ford Scorpio 2.0 CL
'87
75.000 km 1986 CITROEN GARAGE SMIT bied
Tel. 02503-13307.
lago, div opties '89
Galant 2000 Turbo
'87
Austm-Rover Davidson,
BX 19D,
134.000 km 1985 aan: 2 CV, Transat 7/'83, spec km., 6 mnd. garantie. Garage '86 i.perf.st.v.ondh. LPG +
VEENINGS,
info:
075-211219.
Een gebruikte auto met het Lancia Occasion Label biedt u alle
AALSMEER 02977-24320
trekh. ƒ 19.000. 020-432719.
Wagon 1500 GL
'86/'88
020-361698/370793
BX 14,
73.000 km 1986 uitv. Visa Super E, open dak
BX basis,
81000 km 1986 radio, m. '83 CX 2400 inj. Ford Escort 1.3 Bravo, '83, met. T.k. FORD ESCORT 1.6L, bj. 7 zekerheid. Met een garantie van 12 maanden en de handige Colt 1.2 GL 11-'84 ƒ12.750 Wagon 1800 GL Diesel .'86/87
'82
BX 14 RE,
92.000 km 1983 3/'81, open dak, leren bekl.
bl., org. schuif/kant, dak, 3 drs., '85, LPG, 69.000 km, z.g.a.n Service Card rijdt U zorgenloos door heel Europa. Een gebruikte Colt 1.8 GLD, 1-'87 ƒ18.750 Sapporo GLX Autom
Lancia of een ander merk koopt U op zeker bij de Lancia dealer Lancer 1.2 GL, 6-'85 ƒ12.650
BX 14 RE,
91.000 km 1985 CX Break Diesel, m. '82 ƒ6450. 02503-15852.
Pr. 10.950. Tel. 03240-41499.
Het Lancia Occasion Label betekent een controle op 196
Lancer 1.5 GLX, 6-'84ƒ 14.450
PILOTENSTRAAT 18
BX basis,
62.000 km 1986 020-182524; za. 02507-13975.
Ford Escort 1,6 D Laser, T.k. Ford Resta, apk nov-'89 punten. Een hele zekerheid!
Lancer 1.5 GLX, 4-'85ƒ 13.950
AMSTERDAM-Z.W.
H VAN POELGEEST B V.
BX 19D,
127.000 km 1986 Citroen Visa 2 cil., b.j. '85 i.z.g.st.,
318 i aut, 7-'8l 316 met LPG,
4/85, APK 4/90, motorisch mankement? t.e.a.b Dit zijn onze speciale aanbiedingen:
Lancer 1.5 GLX automaat
(ACHTER PRAXIS EN
1-'87 Berebeit, Amsteldijk 25, voor uw betrouwbare occa BX chamanx 2.500 km 1989 50.000 km. Vr.pr. ƒ5500. Tel
ƒ
12.500,
02975-62263,
na
18
u.
Tel. na 18 u 020-188287.
4-'85
ƒ 14.950
LUCHTVAARTLAB.)
sion Stationsstr 7-11-Amstel CX 2.0 L,
131.000 km 1984
A'dam, 020-6627777
075-163008/02982-5955.
ƒ 9.950 Lancer 1.5 GLX-EXE,
FORD Resta, sept. '82,
TELEFOON 020-155355.
veen Info 020-410051.
CX 2 O L,
119000 km 1986
T.k.a. FORD ESCORT, bj. '83 A112, rood, '85
BMW 315, 12-'82, groenmet,
ƒ 19.250
ƒ10.950 2-'87
112.000 km 1986 Citroen Visa club, S6, 20.000 APK '90, bruin met., ƒ4750,-, APK jan. '90. Pr. n.o.t.k. Tel A112, grijs, '85
CX 2.2,
Sony stereo, 100.000 km, Mooie BMW 318 + ace., APK
Y10, groen met., '86
ƒ12.950 Sapporo
2.4i-GLS,
9- Mitsubishi 1600 Wagon '80, |,
km, nieuwst., rood, '86, ƒ 8750 tel. 023-272918.
02507-16307.
15/3/'90 135000 km , goed rij
ƒ8500 Tel 020-5676791
Y10, „Touring" wit, '86
ƒ 13.450 '87
ƒ32.900 APK goedgek. mei '90, t.e.a.b. r
075-354904/175789.
Paltrokstr.
17,
Zaandam
Tel. 020-105351.
dend ƒ 2500. Tel. 020-141947
Ford Granada 2.0, bj. '84, met.
Y10, rood, '87
ƒ 13.950 Peugeot 205 accent,
BMW 316, 4 drs, automaat, m.
tel 075-178051
Citroen Visa 11 E, 70.000 km grijs, stuurbekr., org. schuifY10 LX, antraciet, '88
.ƒ 14.750 10-'86
ƒ 12.950 MITSUBISHI Colt, zilvergrijs,
'87, groen met., 69000 km, Prachtige BMW 520, 6 cil, bj
dak, 5-bak, zeer mooi, ƒ 9950.
Mooie Citroen AXEL 12 TRS beige, 4e mnd., '84, ƒ 6500.
Prisma 1.6ie, blauw, '86
.ƒ 18.950 Mitsubishi J. LANCKER B.V. april '84,60.000 km, gave auto,
licht metalen velgen en nwe '81, Ipg, gr met., zw. glas
Eurocar Hoofddorp:
van part, sept. '85, 33 000 km. Tel. 075-354904/175789.
Escort 1.1 2-drs
1-'86 Prisma „Monta Carlo" '88
ƒ26.950
Hogeweyselaan 215 Weesp ƒ6250,-. Tel. 023-272918.
banden en grote beurt gehad, i.zg.st., ƒ4900. Inr./fmanc
02503-39292.
grijs
metall.,
sunroof,
boekje
Citroen Visa GT'83 Gr. Metallic
Industrieterrein Noord
Escort 1.1 CL 2-drs. . . . 8-'86 Delta GT, groen met., '87
ƒ21.500
absoluut nieuw, ƒ21 500 Dol- mog. 02990-40573
Mitsubishi Galant 2300 GLX
aan w., ƒ 5.200 Tel 020-853370, dubb. carb. APK 7/90 vr.pr Ford Granada 2.0 luxe auto- Escort 1.1 L 2-drs
2-'84 Thema ie Turbo, '86
ƒ28.500
Tel. 02940-16619.
man auto's. Tel 02979-84102 T.k. BMW 315, april 1982, apk
Wagon Turbo Diesel, okt. '85,
na 17 u. b.g.g. 6642426.
ƒ 5.450 tel. 020-961815.
ƒ 39.750 Colt Eterna 07-'85, apk 07-'90; 100.000 km, Tel: 020-320102,
Escort 1.1 L 2-drs
10-'82 Thema ie Turbo, '87
maat
m.'84,
beige
met.,
met
BMW 318, 79, v d liefhebber, april 1990, Ipg, pr ƒ5500 Tel
1-'86 Thema Turbo-diesel, '87
ƒ 39.750 zilver/grijs, 65.000 km, i.z.g.st. pr. ƒ7500.
Rode Citr. Visa, 17D, bouwj. 10- CX Turbo Diesel '86, ƒ22.500 schuifdak, getint glas, weing Escort 1.1 L 5-drs
techn. perf, 'n paar deukjes, 020-320102.
4-'87 Gamma 2.5i, '84
n.o.t.k
'84,
goed
onderhouden, CX 20RE, '86, ƒ13.500; CX km'ers, net grote beurt gehad, fiesta 1.1 sport
ƒ7200. Tel: 020-981091.
ƒ 2000,-, 020-908622, na 20 u T.k. BMW 315, b.j. '82, blauw
Mitsubishi Lancer EL Diesel, 4
10-'83 H.P.E. „Volumex" '84
n.o.t.k
ƒ5700 Tel: 020-161473 na 18 u. 20RE '85, LPG, ƒ 13.500; BX 19 nieuwe auto, ƒ8.500., inr., fin. Resta 1.1 CL
Colt GL 1500, roodmet., 1987,deurs, i.z.g.st., bj. '84, ƒ6950.
Resta
1100
S
1-'87
BMW 318, b| '78, met. groen, sportvelg , gasinst, rad /
Dolman
auto's.
02979-84102.
RD break, '87, ƒ 22.500; 2 stuks
T.k.
2
CV,
APK
okt„
bj.
eind
'82,
getint glas, 37.00 km. ƒ 16.995,
020-159835/196120.
1-'84
LANCIA OCCASION LABEL:
sportvelgen, i.z.gst, ƒ3250. cass., i z . g s t , APK tot 3-'90
BX TRD, '87, v.a. ƒ 18.500. 3 Ford Orion 1 4 Bravo, febr. '88, Resta 950 C
t.e.a.b. Tel. 020-247651.
Galant 1600, LPG, bruinmet., Mitsubishi Tredia GL aut., 9-'85,
vrpr ƒ7750 02990-29729.
DE ZEKERHEID EN SERVICE VAN
Eurocar Hoofddorpstuks BX D, '87, v.a. O 15.500 LPG en trekh., 39.000 km. Pr. Escort 1.4 CL 2-drs. ... 4-'87
1987, ƒ16995. Colt EL 1200
EEN LANCIA DEALER.
02503-39292
43.000 km. Van Bruggen 81,
T.K. BMW316, APK04-'90, b| T.k. zeer nette Citroen Visa
BX TRD aut., '86, ƒ 17.500; BX ƒ 18.950, 02502-5358 na 18 u. Escort 1.4 CL 2-drs. . . . 7-'87
3-drs, 1988, ƒ 17.750. Lancer
Escort 1.3 L 5-drs
3-'82
02990-36311. Purmerend.
Vr.pr super E, rood, T'83, apk, TRD, '84, '85 en '86 v.a. ƒ 8000
BMW 318i, '86, 4-drs , 5 versn., 06-'84, 77.000 km
Wagon Station GLD Diesel,
FORD
SIERRA
1.6
EM
Laser
m.
ƒ3200,
mr./financ,
mog.
Escort
1.6
L
2-drs
1-'86
BX 16 TRi, '86, ƒ 16.500; BX
1e eig, rood, nwe banden en ƒ14000. Tel. 02503-35542
1986, 60.000 km. ƒ16.995.
'85, APK, elec. deurvergr./ Escort 1.6 st.wag. LPG. 4-'82
• De nieuwe autorubriek
02990-40573.
16TRS, '86, ƒ16.500; BX 16
uitlaat, in z g s t , ƒ17 950 Zwarte BMW 315, sp.velgen
AUTOVROON VW/AUDI-DEAschuifk.dak,
i.pr.st.
Tel. Escort 1.6 BR 2-drs. .. .10-'86
„SHOWROOM" heeft
TRS,
'84,
ƒ8950.
BX
16
TRS
T.k.a.
2
CV,
'83,
in
zeer
goede
020-151488
schuifd., 5 versn , i nw.st., bj
LER. Tel. 020-869611.
een oplage van 730.000 ex.
02507-20179.
Escort 1.6 BR 2-drs. . . . 1-'88
staat.
Vraagprijs
ƒ
3500.
'83,
LPG,
ƒ
8500;
BX
14
RE,'86,
BMW 5 25 '79 LPG APK 3/90. '82, ƒ 7950. 020-159835/196120
Omdat wij graag wat extra's doen
Tel. 020-277902.
ƒ12.500; BX 14RE, '86, LPG, Ford Sierra 1,6 GL, bj. '84, me- Escort 1600 L 3-drs. . . . 4-'84
Motor def verder perfekt.
Orion 1.6 BR 4-drs
6-'85
ƒ12.500; 2CV6, .'84, ƒ3950: tal. blauw, 5 drs. ƒ9.950.
Vr.pr. ƒ 1375. 020-838850.
Sierra 1.6 2-drs
1-'
Citroen 2CV6, blauw, '83, Visa 11 RE, '82, ƒ 2500; AK be- Inr. gar. mog. 02990-37825.
Kamerlingh Onneslaan 10, Telefoon: 02968-94859.
Sierra 1.6 5-drs
3-'85
48000 km, APK '90, ƒ2950,-, stel'84,/2950;VisaC15E, '87,
BMW 732i, Pullmann, w w
Badhoevedorp. Vanuit Amsterdam: Over brug rechts,
Ford
Sierra
2.0,
5
drs.,
Sierra
1.8
L
5-drs
6-'86
Tel. 023-272918.
Bluebird 2.0 SLX, 5-drs., LPG 8- Nissan Micra, juli '86, prima |
glas, central lock, i nw.st., 2bestel, ƒ 8500; Visa C15E, LPG, automaat
derde straat links.
Laser-uitv.,
Ipg,
ƒ 10.750.
Tel \
5-'84
'86. Berebeit, Amsteldijk 25, staat,
'82,
APK
'90,
ƒ9500 BUICK „1e Sabre" '79, electr Citroen BX 14, rood, 1986, '85, ƒ5950; Visa C15D, '86,1984, staalgrijs met., 84.000 Sierra 1.6 3-drs
LEASING
VANAF
ƒ
495
PER
MAAND.
02990-39893 na 19.00 uur. '
ramen/stoe!en, airco, cruise
020-6627777.
020-159835/196120
ƒ 7950. Visa Garage, Houtman- km, vakantieklaar! Zeilemaker Sierra 1.6 3-drs. LPG . .10-'84
110000
(h)eerlijke
km,
•
AUTOVERHUUR
ƒ
30.
PER
DAG.
control, centr lock, stereo, apk
Sierra 1.6 3-drs. LPG .. 7-'86
kade 37, A'dam, 020-278410
Cherry 17 D, 12/85,77.000 km., Nissan Sunny combi '87
BMW.bj '82, motor 100%, APK '90, aut., stuurbekr., V8 cilmd ƒ 10.500 Tel. 02940-14820.
Purmerend: 02990-22551.
Taunus 1.6 L 4-drs
4-'82
Autobedrijf
.-,„,,
A.S.M. OOK VOOR LANCIA!! 4-d., liftb., st. radio, trekh., APK 45.000.krn ƒ 16.500.
tot 10/89, nw. uitl. + band. + 155 PK, snelle en perf auto Citroen BX 14 RE, okt. '86,Eend 2CV 6 club, 1e eigen. Ford Sierra 2.3 Diesel laser, 5 Scorpio 2.0 CL
7-'87
gek., ƒ10.000, Weg. aansch. met garantie. Tel. 020-249074
Museumplein
t/o
Concertgeb
schokbr, ƒ6400 020-710851 ƒ4850 020-948306.
70.000 km., ƒ 13.500,-. Tel 075- 30.000 km, bijna'87 ƒ6.950
deurs, i.nw.st., bj. '86, ƒ 15.950. Ook div. andere merken/type's
gr. carav. 020-412881.
KRAUSE BV
A'dam-Zuid. Info. 6626232.
Nissan Urvam bestel D, 10-'86,
inr.gar mog. tel. 02990-37825.
354904/175789.
OFFICIAL FORD DEALER
020-159835/196120.
DATSUN Bluebird stat, 5-drs, geisol. Autobedr. v. Bruggen
AUTOBEDRIJF VAN NES BV
Lancia
Prisma
1600,
'83,
wit,
Uroen BX 16 TRS, '83, APK
• „SHOWROOM" verschijnt Ford Sierra combi 2.0 GL, auLancia Dealer voor groot
Hogeweyselaan 97 Weesp
van part, zeer mooi en gaaf, LPG, van-uitv., type '77, 81, 02990-36311. Purmerend.
'89, zeer goede staat. Tel. na
tom., bj. '83, met. blauw ƒ 8950.
huis aan huis in geheel
A'dam bij metrostation
Telefoon 02940-15443
Te koop DATSUN 120Y, bj. '78
topcond., centr. lock, electr. ra- ƒ 10.900. Tel. 02990-25402.
19.00 uur 020-828444.
Eurocar Hoofddorp:
Amsterdam en omgeving.
Duivendrecht t.o. Makro
LPG, rijdt goed, APK tot jan
men enz. ƒ 7650. 020-446744.
Importeur Globe Master Van
Zeer
mooie
Ford
Resta
1.1
02503-39292.
Itroen BX diesel '86 iz.g.st.
Datsun Cherry 1400 coupé GL
Rnesse, zwart get. glas, rad.
Chevrolet/Dodge Chassis, grijs en geel kentekenbewijs, uit voor ƒ 11.950. Inr. gar. mog.
Lancia Y 10 Rre LX duurste '81, km. 59.000, APK 4-'90, '90, ƒ850. Tel. 020-718021.
Lancia
Delta
4X4
Ford Taunus 1.6 L, stationcar, cass., spoilers, slechts 10.000
raad leverbaar Bel voor info: 04404-1888, telefax: 04404-2048 Tel. 02990-37825.
uitv., metall.lak, elec. ramen, i.g.st., rood, ƒ4000. Tel. T.k. Nissan Micra DX Van, mod
2000 wereldkampioen
eind '81, goede staat, ƒ2100. km., b.j. '88. 075-171523.
centr. vergr., Alcantara bekl., 02993-63796/72886.
'86, 44.000 km., licht blauw, in
Rally '88 zwart met.
Tel.
020-250096.
Eend ACA Diana bestel, bj '82,
AUTO GUIT
z.g.st. ƒ 6750. Tel. 02984-1012.
orig. bj. juli '88, ƒ 14.750.
schuifd. 1988 ƒ 44.500
puntgaaf, nwe. APK ƒ 2.450 tel. Daihatsu-dealer, ruime keuze
Tel. 020-869611. AUTOVROON Nissan Cherry 1.5 GL, bj. '83, T.k. Nissan Sunny 1.3, bj 6/86,4
Lancia Thema Ferrari
02990-37825.
in nw. en gebruikt, APK-stat.
zwart met. leer, airco, telefoon. VW/AUDI-DEALER.
FSO
met. blauw, zeer mooi, apk 5- d, 5 bak, grijsmetallic, vr.pr
U kunt beter MORGEN al instappen... CHRYSLER ES2. 5L inj, Garage Uit de Brand biedt aan: klaar terwijl u wacht, onderdeNieuw zeer interessante prijs
'90 ƒ 6950. Eurocar Hoofddorp: ƒ 10.500, APK 6/90, km 73000
5 sp LEASING ƒ929,-, 20.000 km/ 4 j.
3x Citroen Visa v.a. '83, v.a.len etc. Parklaan 129, Haarlem.
THEMA TURBp DIESEL 1986, 02503-39292.
Lancia Thema stationTel.: 020-439538/6494728
Info: 023-312450.
Bel A'dam. 124876, de Auto-Lease-Lijn van MOTORMEYER, ƒ2500 Tel. 075-163008.
98.000
km.,
div.
accessoires.
wagen
Turbo
ie.
Nieuw
Autobedrijf Hagenaar BV
OVERTOOM 116-126 A'DAM-W.
van ƒ75.000 voor ƒ 65.000
ƒ26.950. Tel.02975-62020.
Y 10 Rla 1988 ƒ 14.850
Autobedr ZEIJINGA voor uw
Prisma 1600 ie '88 ƒ 27.500
Schinkelkade
26-29
Amsterdam
•Bewijsnummers van een geChrysler, Wieger Brumlaan 73,
Thema 2000 Turbo ie '88
Ascona 1.8S 4-drs. traveller 5-bak 5-'88 27.200 km ƒ 24.750B
plaatste "SHOWROOM"
Telefoon 020-71 34 57
Uithoorn. Info 02975-61212
ƒ 44.500. 1 Jaar garantie
2-'86 62.900 km. ƒ 13.750l
advertentie krijgt u alleen toe- Corsa 1.2S 5-drs.LS
Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- incl. BTW
10.000 km beurt gratis
gezonden als u dat bij de op- Corsa 1.2N 3-drs. Swing rood karmijn 1-'88 24.300 km. ƒ 16.95CH
U kunt ook terecht voor occasions.
Dat alles alleen bij Krause
10-'87 29.600 km. ƒ 15.95
gave van de advertentie ken- Corsa 1.2S 2-drs. Swing blauw
Biedt aan
Panda 34
9-'86 25.700 km. ƒ 14.75
, '86, ivoor
ƒ 7.950
baar maakt. De kosten daar- Corsa 1.2S 3-drs. GL rood met.
020-6650050
FSO Prima SLE, bj. maart '88, kleur blauw, 46.000 km.
'anda 750 L
Corsa 1.2S 3-drs. LS rood trekhaak 8-'86 45.100 km. ƒ 13.950B
. . . '86, wit
.ƒ 8.250
voor bedragen ƒ 3,2 CV 6 CHARLSTON, bj '83, AANBIEDING! Veerbollen op 'anda 750 CL . . . . . . .'87, rood
Corsa 1.2S 3-drs. Swing spoilers V + A 5-'84 89.900 km. ƒ 10.9"
ƒ 9.950
druk brengen bij de Citroen- 'anda 750 CL, College . . . . '88, zilver
APK '90 Vraagprijs ƒ 3250
Corsa 1.3N 3-drs. LS rood karmijn 1-'87 43.700 km. ƒ 151
ƒ11.250
specialist m Zaanstad, compl
Tel 075-163008
Corsa 1.3N 3-drs. LS blauw
' '""48.000 km. ƒ 15.75
'anda 1000 CL ...
.
'87, zwart
ƒ 10.250
1-'87
v.a. ƒ 120, met 1 jaar garantie
Kadett 1.2S 3-drs. LS rood
'anda 1000 S, . . .
. '87, zilver met
ƒ 11 650
3-'86 66.000 km. ƒ 15.9"
2 CV 6, dec '83, blauw, APK
Vraag tevens naar onze mruil- Uno 45, 900 CC . . . . . . . '86, wit
ƒ 10.750. Honda Accord 1.6, 4-drs. seM. Holdinga B.V.
MAZDA 323, bj. '86, wit, 3-drs. Kadett 1.2S 3-drs. LS bruin met. 11-'84 61.700 km. ƒ11.4
5/90, vl nw onderd., echt goe121 Cabrio top witem blauw
auto's. 075-281193/353788
Jno 45 Carrara . .
. . '87, wit,
ƒ 12,650 dan, stoffen bekl., 5-bak, zilver Jazz aut. 5-'85
6-'86 75.000 km. ƒ 15.95C
ƒ11.500 5-6-'89. Demokorting ƒ2000. m. trekh., alarm, radio, 56.000 Kadett 1.2S 3-drs. LS grijs met.
deauto, ƒ3400 020-125689
Kadett 1.2S 3-drs. LS brons met.
. .'87, zwart
ƒ 12.950 met., 38.000 km, 1e eig., dubb. Civic 1.3 L 3-'87
8-'85 50.100 km. ƒ 13.95C
Autobedr ZEUINGA uw dea- Uno 45 Rre
ƒ17.950
km,
1e
eigenaar,
ƒ
13.500.
Autobedrijf
van
Bruggen
81,
AANBIEDING! Veerbollen op
Kadett 1.2S 3-drs. LS brons met.
.'86, groen met
. . . ƒ 10750 spiegels, orig. bj. '87, ƒ 18.995. Civici 1.2 sp.7-'84
5-'85 78.700 km. ƒ 13.45C
ler Wieger-Brumlaan 73, Uit- Uno 45 S, fire
ƒ10.750
Tel: 020-973173.
druk brengen bij de CitroenKadett 1.2S 4-drs. GL rood
Uno 55 S,Ipg
. . . .'85, groen met
ƒ10950 Tel. 020-869611. AUTOVROON Civic Sedan 1.6 2-'88 ƒ 24.950 02990-36311. Purmerend.
3-'86 40.400 km. ƒ 17.25C
hoorn Info 02975-61212
Mazda 626 GLX HB, LPG, APK Kadett 1.3S 3-drs. LS automaat
specialist in Zaanstad, compl
Uno 60 S, 3 drs
323 HB 15 DX, 55.000 km.,
'86, d. grijs met
ƒ12.650 VW/AUDI-DEALER.
7-'86 29.800 km. /17.95C
B
X
1
4EmetLPG,5-'86
BX
1
6
v a ƒ 120, met 1 jaar garantie
Uno 60 S, 5 drs
. .'86, blauw
ƒ12.450 Honda Accord 1.6, de luxe, 4 Accord 4-d 1.6L 11 -'84f 11.750. sunro, 02-'83. Perf. st. ƒ 8900. 3/'90, b.j. 9/'84, vr.pr. ƒ9.500 Kadett 1.3S 4-drs. LS 5-bak
11-'86 76.800 km. ƒ 17.95C
Vraag tevens naar onze mruil- TRS met LPG, 6-'86 Berebeit, •iitrno 60 L, quarzo
Kadet 1.3S 4-drs. LS blauw
. '87, d grijs met
ƒ 12.750 drs, Sedan, zilvergrijs met., Accord 4-d EXR 6-'84/ 10.750. Autobedrijf van Bruggen 81, v.v. alle extra's. 020-760414.
12-'8641.300km. ƒ 18.45C
Amsteldijk 25, 020-6627777
auto's 075-281193'353788
mo 60 L, 5 drs. . . . . .'87, rood
Kadett 1.60 3-drs. LS rechterb.spiegel 1- 87 57.200 km. ƒ 19.95C
ƒ11750 orig
Mazda E 2200, dubb. cab.,
1987,.
ƒ 18.995Tel. Accord 3-d 1.6 L, 6-'85/ 12.950 02990-36311, Purmerend.
Ritmo 60 CL 3 drs. . . . . '87, zilver met . . . ƒ 12.950 020-869611.
1-'89 68.600 km ƒ24.75C
AUTOVROON Accord 2.0i EX 10-'86 ƒ 25.950 323 HB 1.5GIXH, '88, 11.000 1-'86. Autobedrijf van Bruggen, kadett 1.61 4-drs club getint glas
Kadett 1.6S 3-drs. LS rood karmijn 1-'87 44.800 km. ƒ 18.95C
Ritmo 7 CL aut
. . . . '87, div
ƒ 15.950 VW/AUDI-DEALER.
Aerodeck 2.0i EX 1-'88/ 29.950 <m. Autobedrijf van Bruggen 02990-36311. Purmerend.
Ritmo 70 S
Kadett 2.0I 3-drs. GSI rood karmijn 10-'87 15.900 km. /32.95C
. .'87, zilver
ƒ 14.950
81, 02990-36311. Purmerend.
MAZDA PAARDEKOPER
Regata 70 LPG
. .
Rekord 2.0S 4-drs. traveller platina 5-'86 53.000 km. ƒ 19.950
. '85, wit
ƒ 8.750 Honda Accord, 4 deurs, de Ford Escort 1.1 4-'85 ƒ13.450
tegata 85 S
'87, groen met
ƒ15750 luxe, LPG, schuifd. etc., 5 Mazda 323 sp.11-87 ƒ17.950 323 HB 15 LX, 5-'86,44.000 km. 929 Sedan GLX 2.2 inj., aut.,
AUTOBEDRIJF KORS B.V.
m.'84,
ƒ5750.
Autobedrijf van Bruggen 81, 4 versn., schuifdak, '89, nieuw.
teagta 85 s, aut
. . . . . . '87 div
ƒ18450 versn.,
Groeneweg 18 Weesp. Telefoon 02940-14277.
626 Wagon GLX, 5-drs., 12 kl„
020-159835/196120.
02990-36311.
Purmerend.
~roma IES
'88, d. blauw
ƒ 32.250
HONDA
'
WEESP
elec. ramen enz., nieuw.
'roma Turbo IE A B S
. '89 d blauw met. . . .ƒ 47 500 HONDA CMC aut. '80, APK 5Hogeweyselaan 201
323 Sedan 1.3 aut., 7-'83, pert. Landsmeer: 02908-3231.
T.k. pracht Opel Kadett 1,2 S,
ïonno D
. . .
86, wit/blauw
ƒ 9.250 '90, koppakk. lek., 2 nw. banWEESP
69.000 km Autobedr v Bruggen
RX 7, de nieuwste modellen uit 2/82, ƒ 4950 m. LPG, nwe. bnd.,
Aulorubnek SHOWROOM verschiet elke vri|dag m
den, ƒ575. Tel. 075-161413.
Tel. 02940-17673.
81,02990-36311 Purmerend.
* eigen schade afdeling
Het Parool
voorraad leverbaar. Ruilmoto- uitl., APK 2/90, 020-968216.
ALLE KLEUREN
Honda Civic Combi '81, LPG, Te koop HONDA SHUTTLE, bj.
VAN LENT
Daarnaast elke week m alle edities van Weekmedia t w
* zaterdag geopend voor Rapido-service
ren uit voorraad. OCCASIONS
626
1.6
LX
coupe,
LPG
1-'87.
OOK IN SPUITBUSSEN
APK 5-'90, ƒ1850, 02521- eind '84, metalic grijs. Prijs
Amsterdams Stadsblad Buitenvelderlse Courant Diemer
en voor al uw onderdelen van 1000-1400 uur
OPEL ZANDVOORT
v.a. ƒ14,000. Firma E. de
626
1.6
sedan,
LPG,
7-'86.
323
otto njeuwenhuizen bv
15340
ƒ11.800 Tel 02503-17755.
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam
* vrijdagavond koopavond
Off. GM Dealer v. Opel
1.3 LX 5 drs., 6-'86. Berebeit, Graaff, Koninginneweg 48,
Overtoom 515, Amsterdam
Nieuwsblad de Purmer de Zaanse Gezinsbode de Nieuwe
Isuzu-US Cars.
Haarlem. Tel. 023-314275.
T.k. HONDA CIVIC, bj '80, wit, Amsteldijk 25, 020-6627777.
•
Al
voor
ƒ
12,50
kunt
u
uw
(020) 12 98 04
Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De
Centraal onderdelenmagazijn. <am. Onnesstraat 15, ZandAPK tot febr.'90, i.g.st, ƒ 1350.
Van der Madeweg 28
auto
Ronde Venei Aalsmeerder Courant, Nieuwsblad
voort. Tel. 02507-15346.
Tel. 02990-40694.
626
HB
21
GIX,
12
V.,
LPG,
aanbieden
in
„SHOWROOM"
T.k. Mazda 626 2,0 GLX HB, op
Haarlemmermeer en Zandvoorts Nieuwsblad
metrostation Duivendrecht/De Makro
3-'88. Autobedrijf van Bruggen gas, rondom spoilers, sunroof Wegens omstandigheden te Riva Amsterdam Noord BV
81, 02990-36311. Purmerend.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
tel: 020-93 48 64
en vele extra's, b.j. '84, vr.pr. koop OPEL KADETT 1.2 SL biedt aan: 3 x Opel Corsa
bj.'83, 3 deurs, APK 6-'90. Zon- Swing 1.3 N, nw.pr. ƒ21.000,Telefonisch van maandag t m vri|dag tussen 8 30 en 20 00
MAZDA 323 1.4 stat. '80, 5-d„ ƒ 12.500. 02990-42357.
FIAT
VERMEY
B.V
uur Tel 0206658686 Fax 020 66563 21
geh. gaaf en goed, APK dec., Van 1e eig., Mazda 323, 87, nedak. Techn./mech. 100%. bj. 1988. Nu voor ƒ 16.950,lat
127-1050
79,
110000
km,
Keuze
uit
ruim
35
occasions,
THEO
KOELMAN
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan SHOWROOM
Vaste prijs ƒ8500. Tel. 033-Tel.:020-361153.
'2500.02990-32472 na 18 uur. 29.000 km., 02990-28114.
D
blauw, APK 23-11-'89, ƒ1000 A Philipsweg 13, Uithoorn
JAGUAR SPECIALISTEN
ostbus 156 1000 AD Amsterdam Atgeven kan ook Het
750779 of 033-940040.
'el 02990-36363.
Tel 02975-62020
inkoop-verkopp-onderhoud
RIVA-OPEL
Parool Wibautstraal 131 ol Rokin 110 Amsterdam
Z.g.o.h. Ascona 1900, bj. 1980,
APK-keuringsstation
OSDORP
iat
Ducato
Panorama
Diesel,
9
FIAT-HOBBYISTEN!
Te
koop01 bi| de volgende Weekmediakantoren Amstelveen
APK '90, 4 deurs, trekhaak,
Fagelstraat 71 A'dam,
'N EXCELLENTE
Uw beste Opel adres!
_>ers
bus,
1987,
wit,
67116
km,
nw.
plaatwerk
voor
Rat-850
en
Dorpsstraat 54 56 Purmerend Weerwal 19, Uithoorn
vr.pr. ƒ 2800. Tel. 02993-69262.
tel. 020-843743.
NOTWEG 38 A'DAM
JAGUAR-DEALER !
Zeilemaker
Purmerend 2 850-motoren. T.e.a.b. Tel.
Stationsstraat 70. Weesp Nieuwstraat 13 Zandvoort
Osdorp. Info 196575.
Showroom:
02990-22551
020-196385, na 18 uur
Gasthuisplein 12
• Auto te koop? Plaats een
Importeur MVS • Dealer
Stadhouderskade 100-A'dam SHOWROOM advertentie. U
:
SAVIEM
Auto Centrum Duivendrecht
iat Rorino diesel bestel (ver- PAULUS TOL B.V.
Werkplaats.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die voor
zult
verbaasd
staan
over
het
Een nieuwe dimensie voor uw Saviem JM 90 Diesel, bj. 1978,
loogd) '84. i z g st Vr.pr
Gerrit
v.d.
Veenstr
118.
dinsdag 1545 uur of donderdag 1945 uur m ons bezit zijn
Voor een gebruikte Fiat
open laadbak met luit. Laad
resultaat.
totale auto-onderhoud.
2750 Tel 02974-377
Verkoop ft Service van M er eed os Ben*
Info: 020-764080
worden de volgende dag reeds geplaatst Totale oplaqe
met BOVAG garantie
vermogen 5000 kg.
Wij verzorgen voor u o.a.
730 000 exemplaren
IAT RITMO 60, 1984, LPG, in Julianaweg 192, Volendam
V. LENT OPEL B.V.
APK alle merken
)erf
staat,
ƒ4250 Tel. Tel. 02993 - 63268.
Kam. Onnesstraat 15, Zand
Autoschade herstel
MERCEDES-BENZ
100D
BESTEL.
Aktieprijzen.
2990-25402
voort. Tel. 02507-15346.
Onderhoudsbeurten
Ritmo 70 C, pr. onderh., 5/83,
/oordelig en bedrijfszeker vervoer vindt U bij MOTORMEYER
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
incl. gratis APK
ia! Ritmo 60L08-'87 ƒ 12.250 sunroof, nwe band., nwe uitl, SAMEN naar het buitenland, me, my girl and 2M3 luggage dat B.V OVERTOOM 116-126, AMSTERDAM. TEL 020-124876.' * *
T.k. ASCONA 1.6 S, '82, LPG
3 regels
ƒ 25 '
Industrieweg 27 020-995176
kan met JEEP CHEROKEE 4WD 5sp 2.IL DIESEL-Turbo.
HANS MAFAIT 02940-13044 ƒ 4450,-Tel.: 020-980875.
'86, VVN Insp. + APK tot febr
Voor elke exlra regel ƒ 11
mm pri|S
/ 5 67
'90. ƒ6000. 02503-40045.
'ERFECT DIESEL LEASING MERCEDES-BENZ 200D, 20.000 km CORSA 12 N, 5/'88
iat Uno 60 S-mod silv , LPG, Te koop FIAT FIORINO bestel, Perfect LEASING, 20.000 km, 4 jr. ƒ 1.398 excl. BTW.
mm prijs met vignet ƒ 6 10
3-drs., 9000 km., blauw. T.k. OPEL COHSA l.3 S, '84
eer kompleet '87, 75.000 km, bj '82, APK 6-'90, LPG Pr. Bel Amsterdam 124876 de Auto-Lease-Lijn van MOTORMEYER •er jaar, 4 jaar ƒ 1.338 excl. BTW.
020-954927.
10000 Na 18 u 020-960777 ƒ 1950. Tel 02990-30529.
T.k. aangeb. FORD CUSTOM,
zwart, ƒ 6000. Tel. 020-824854
Alle prijzen zip excl 6°o BTW
Autobedr. ZEIJINGA, Wieger- Bel Amsterdam 124876 de Auto-Lease-Lijn van
F
100,
pickup,
aut.,
bullbar,
stri'orsa 1.2S, zilver met., 51.000 of 155512.
ia!
Uno
60S
bijna
'88,
orig,
T k. Rat 127 Confort Lusso,
VlOTORMEYER,
OVERTOOM
116-126
A'DAM-W.
Gewone advertenties tarief op aanvraag
km., 1e eig., '85, als nw. Scha- T.k. OPEL MANTA GT/E 2.0
000 km, 1e eigen , kl zwart, get gl„ b.j '81, APK, kijken is pmg, dekzeil, '81, 4 x 4 centre. Bruinlaan 73, Uithoorn. Off.
dealer. Info: 02975-61212.
Cas Kieft, Zaandijk.
Voor meer informatie of advies bel
de vrij. ƒ 9750. 02977-28139.
eel apart, ƒ 13.950 inr.gar kopen Tel. 02977-22805
hatchback,
rood,
1-1988
<ampeerauto Hebo car 1978 280 S autom., AMG velgen,
Tel. 075-212109.
mog Tel 02990-37825
vierc. Benz. 207B, 4 pers., central lock, 4 hoofdsteunen, i. KADETT 1.6 S GT, '87, 80.000 22.000 km, vr.pr. ƒ 27.000
T.k. Rat Ritmo, wit, sportvelIAT UNO D. 1987, 5-bak, als gen, APK 15-5-'90, gave auto,
9000. Tel. 020-5861957.
perf. st., bj. '82, ƒ17.950. km, brilj. rood. Vr.pr. ƒ 18.750. incl. uitneemb. radio/cass.rec!
Tel.: 075-161567.
Tel. 01723-9921.
w , ƒ 9750 Tel 02990-25402 vr.pr ƒ 1250. Inl. tel. 182202.
020-159835/196120.
'. 1e eig. Mercedes 200 D., '83,
iat Uno White, 1987, 5-bak, m T.k i z.g st Fiat Panda 34, mei Lada2105, bj. mei'86, APK6- Lada 2104, LPG, onderb. 2-'87,
39.000 km., i.z.g.st., kl. blauw, Camper Merc 206 D, bj. 1975,
Nog meer Showroom-advertenties
erfecte staat, ƒ9750 Tel. '85, 37.000 km Vr.pr. ƒ6200. 90, geen schade, i z g.st, 50000 km Autobedr. v Bruggen APK dec. '89, pr. ƒ 12.950. Tel. opbouw '82, ƒ7900. Tel.
• Zomerkorting (geldig t/m 5/9'89) 50%
F
2990 25402
ia 1800 uur: 01717-5786
020-475552 b g g 414796
2950 Tel 020-312567
81, 02990-36311 Purmerend
02990-25402
op een volgende pagina

Ford

Austin

Lancia

Lancia
occasion
label

BMW

VAN NES

Gebr. Haaker B.V.

Nissan

Buick

Chevrolet

Daihatsu

Chrysler

Opel

Fiat

Citroen

Fivan Amsterdam b.v.

Honda

Mazda

autolak

bij

Jaguar/Daimler

KimmanAmsterdam

Jeeps/Terreinwagens

020-665 86 86

Lada

Mercedes Benz

Wekelijkse Weekmedia pagina gewijd aan Activiteiten binnen en buitenshuis, Toeren (autonieuws, uitstapjes) en andere aspecten van Vrije tijd
Redactieadres Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel 020 562 2285 (alleen 's morgens) Coördinatie Trudy Steenkamp

Jaren negentig

Flevohof
groeit
uit tot
voorbeeldpark voor natuur in Europa
Een treintje voert door het recreatiepark

• Bezoekers zien hoe kaas wordt bereid

Folo F Rusch

* Punteren door het waterland
Folo Flevohof

Folo Flovoho!

De komende weken bezoekt
de redactie enkele vaderlandse
recreatieparken en doet daar op
deze ATV-pagma verslag van
Wat zi]n de belangrijke attraclies? Hoe luiden de nieuwe
plannen''
Deze week De Flevohof
Een verslag van Trudy Steen
kamp en Ferdinand Rusch

Op koi te lei mijn z.il op de
rk'vohoi eenaantal nieuwe
activ iteiten « 01 den
verwe/enli(kt, /o.ils
•de aanleg van een
letreatieplas met
avontiiii'iieiUnd
de aanplant \an een
nebooi tebos»
de boiiu \an een
koetsmuseum
een menu e educatieve
vlmderexpositie
een nieuw
vlimlerkvveekcentium
-een educatieve homenioute
- een vo^elbesthei niiiiqs
intormatieroute
- de ontwikkelingvan hel
veldsüulieweik
- de l)i oedtei i itoi uinipi ojei t
Tevens /al enkele malen pei
jaai een Uicmatisth
natuurvveekend wolden

Veel te kmdeiachtig en daai is echt
helemaal niks aan zijn de kiotcn
van enkele nipuwsgienge kinderen
die een kijkje nemen m het ons ge
forceer d aandoende huis van Paulus
de Boskabouter en Muizenstad

Nieuwe Pokon

Goed nieuws voo r tumbcvuters
inet slecht groeiende peikplanten
Pokon <5L Chiysal m Naiiden heeft
een nieuw piodukt op de maikt
gebiacht waarvan men ze t, t d ir
het de s^ioei en bloei van peikpl in
ten sterk bevoraeit Vel( pi uitjes
komen volgens de fabiiKant nooit
toe aan hun maxmialo omvang
omdat ze uit een oogpunt v an op
slag en transport vaak kunstmatig
klein woiden gehouden
Pokon ma\i..;ioei geschikt vooi
ondei meer Geiamum Petuma
Sahm en Afnkaantjes wordt gele
veid m tabletvoim Een tablet
moet op.jelo^t worden in een halve
htei vvatei goed voor 5 tot 20 plan
ten Het beste icsultaat woidt vol
gons de fabiikant oeieikt ctooj
planten een keer pei week fjcdu
lende diie weken te taespioeien

Combinatie

Een overvol treintje, joelen
de kinderen bij het zwembad
en een paar volwassenen bij de
champignonkwekerij Het is
geen bijzonder drukke dag
Maar de vrijdag is altijd rustig
volgens een van de directiele
den Overigens is het bezoekersaantal van het recreatiepark de laatste jaren sterk gedaald Voor de directie aanlei
ding om zich op de toekomst
van Flevohof te bezinnen en op
zoek te gaan naar nieuwe uitgangspunten voor een verdere
ontwikkelingen van het park
Optimisme is er zeker „Er
moet nog een heleboel gebeu
ren, maar toch kan Flevohof
uitgroeien tot voorbeeldpark
in Europa van de natuur", al
dus Piet Steltman

Volgens de onderwijzeres van een
passerende Belgische lagere school
is juist de combinatie van educatief
recreatief en informatief die het
park in Nederland zo uniek maakt
,De kinderen kunnen op deze ma
nier zien hoe hun dagelijkse voedsel
tot stand komt Dingen worden hier
m de praktijk gebracht waai over ze
op school gehoord hebben Enigs
zins aarzelend bekent ?e dat de kin
deren toch het liefst als eerste naai
het Kinderdorp willen

Het is geen opgave om een hele
dag door te brengen in het immense
recreatiepark De eerste indruk tij
dens een rit met het spoortremtje is
er een van een keurig aangelegd
De loopbrug is een van de attracties van het kinderdorp
park dat zich flink onderscheidt van
andere zogenaamde 'pretparken'
door een onmiskenbaar educatieve met tropische kassen is het park on weinig echte speelmogelijkheden en
derverdeeld in paviljoens Zo is er wat er is, zoals bijvoorbeeld het Indi
instelling
onder andere een zuivel, vlees, aard anendorp, vertoont een trieste aan
Het recreatiepark is m hoofdzaak appel en suiker en een graanpavil blik Piet Steltman, sinds eenjaar lid
opgezet om de belangstelling voor joen De diverse onderdelen zijn bij van het directieteam, knikt „Maar
natuur, landschap en leefomgeving na allemaal ingericht met medewer daar gaan we wat aan doen We heb
ben ondervonden dat het park voor
te bevorderen Met name het motto king van een Produktschap
de jeugd onder de 15 jaar te weinig
van producent naar consument'
biedt Vandaar dat we bij Waterland
wordt uitvoerig gepresenteerd
(een route die per punter afgelegd
De melk die geproduceerd wordt Gezond voedsel
„De belangstelling voor gezond kan worden) een recreatiepias met
in de rundveehouderij, gaat m eerste
instantie naar de kaasmakerij en voedsel is groeiende De bezoekers avontureneiland gaan realiseren
wordt vervolgens daar verkocht aan kunnen hier zien hoe produkten ver
Dit betekent, vervolgt hij, zeker
particulieren Zoiets geldt ook voor bouwd worden Met hier en daar een
de tumbouwartikelen die terug te terugblik op het verleden, wordt niet dat het educatieve gedeelte naar
vinden zijn op de slaatjes en de toch vooral het heden getoond van de achtergrond wordt geschoven In
broodjes gezond in de restaurants een dynamisch en modern bedrij f s de praktijk blijkt echter dat voor de
Meer dan de helft van de open groe leven", aldus Steltman (landelijkbe wat jeugdige bezoekers onderdelen
ne ruimte van het park (67%) wordt kend van het tv programma Ja Na als een meststoffenexpositie en het
aardappel en suikerpaviljoen toch
gebruikt voor de agrarische voedsel tuurhjk)
Voor de kinderen zijn er relatief wat te moeilijk zijn
produktie Naast de de wereldtumen

De ervaring is dan ook dat er vaak
gebruik wordt gemaakt van een
combinatie bezoek De eeiste keer
naar het educatieve gedeelte en
daarna nog een keer uitgebreid naai
het recreatiegebied Voor een tae
drag van j 17,50 pei persoon kan
men namelijk twee keer een bezoek
brengen aan Flevohof „Bezoekers
kunnen bi] de uitgang een pasje op
naam, laten maken zodat ze een
tweede keer gratis binnen mogen
aldus Steltman
Folo F Rusch

Navraag bij de kinderen maakt
duidelijk dat zij over het algemeen
de Veehouderij en het Kmderdorp
de leukste onderdelen van de Plevo
hof vinden Bij de Veehouderij, die
overigens gepacht wordt door een
'echte boer, zijn zo'n honderd koei
en en biggen te zien Jammer dat het
geheel toch duidelijk als bio mdus
trie aandoet Geen grazende dieren
m de wei, maar een grote stal met
kleine hokjes waar de dieren nauwe
lijks bewegingsvrijheid hebben Via
een verhoogd plateau m de stal kan
je onder andere zien hoe het traditio
nele melken wordt uitgevoerd

ge geitjes, kalfjes en biggetjes geaaid
en opgetild worden en kan je een
ritje op een pony maken Daarnaast
is op de boerderij ook het Friese
vierspan ondergebracht
Helaas
stonden deze oudste en enige inland
se paarden, toen wij kwamen, achter
slot eh grendel

Voor de kinderen die wat minder
gecharmeerd zijn van dieren is er in
het Kinderdorp nog wel meer te
doen Ouders kunnen op een van de
vele terassen rustig gaan zitten, ter
wijl de kinderen zich vermaken in
de speeltuin, het lunapark (voorzien
van draaimolen, skelters en botsau
De kinderboerderij dn het Kmder to's), de spartelvyver of het spook
dorp) spreekt meer tot de verbeel huis Voo^ de rest van het Kmder
ding van de jeudige bezoekers Op dorp is veel minder belangstelling
een groot stuk grasland kunnen jon Niet zo verwonderlijk overigens

Een veelzijdig recreatiepark is de
Flevohof zeker Misschien iets mm
der geschikt voor de hele kleintjes
maar zeker de moeite waard voor
volwassenen of de wat oudere scho
lieren En bovendien onderwerpen
als natuur milieu en landscnap zul
len zeker m de komende jaren heel
wat aandacht vergen En een park
dat deze items als uitgangspunten
heeft blijft ook in de toekomst zijn
waarde behouden

Fietscomputer
Fietscomputeiszijnei te4env\oor
dig te kust en te keur Ze worden
niet langer gezien als een leuk
speeltje voor de fietser maar als
een nuttig hulpmiddel voor de se
i leuze pedaalndders Ze worden
ook steeds ingenieuzer Bijvoor
beeld de nieuwe circa / 90 kos
tende C 1000 Innovator van Vetta
Een heel klem apparaat echtei
met brede toetsen zodat het pne
gelen is afgelopen
Om energie te sparen schakelt de
display vanzelf uit als de eompu
ter enkele minuten niet gebruikt
is Bij verdei fietsen wordt de dis
play weer geactiveerd De compu
ter die recht boven de stuurnok
moet worden gemonteerd heeft
een klok een stopwatch een af
standsmeter en geeft veider de
snelheid de gemiddelde snelheid
de maximale snelheid en de af
stand aan

Poppen in klederdracht

Flevohof is geopend \in ipnl t/m de
herfstvakantie van 10 18 uur Het adres i&
Spijkwtg 30 in Biddinghuizen Het park ib te
bereiken vn VAD bus 145 vimf Hirdenujk
NS of NS dagtocht 4 De pi ijzen zijn / 1750
voor volwissenen / 15 voor 65+en kmdt
ren t/m 3 jiar

'Poppen voor de pronk is de titel
van een expositie die vorige week
van start is gegaan m het Zuider
zeemuseum Ruim honderd kle
derdrachtpoppen uit het gebied
rond de vroegere Zuiderzee zijn
speciaal voor deze expositie uit tal
van particuliere collecties naar
Enkhuizen gehaald Getoond wol
den klederdrachten uit onder
meer West Friesland Wienngen
Hindeloopen Giethoorn Marken
en Volendam

Lezers \an deze kranl kunnen het
park mei gebruikmaking; van een
bon die elders m de kranl staal te
gen ejerediiceerd larief bezoeken

De tentoonstelling in het Zuider
zeemuseum (Wierdijk 18 Enkhui
zen) is nog tot eind augustus te
bezichtieen

Schakelen en remmen Zaanse tuin
vóór haarspeldbochten op 't balkon
Van de eerste keer dat ik in de wat meer
serieuze heuvels heb gereden, herinner ik me
alleen nog het zweet in de handen Van het
vlakke polderland met de lange rechte wegen
naar 'bergnjden' overschakelen bleek meer dan
wat extra gas geven Voor wie zich binnenkort
naar hogere sferen waagt heeft Pon's Automo
bielbefrijf enkele tips
De 'aanloop' naar de volgende haarspeldbocht
foto Pon

Eerste MAX rijdt
zijn testkilometers
De serieproduktie van de Nederlandse MAXportwagen komt naderbij Het prototype, dat
>nder meer tijdens de Auto RAI veel belangstelmg trok, heeft van de Rijksdienst van het Weg'erkeer een voorlopig kenteken gekregen en
maakt nu zijn testkilometers op de weg
In de fabriek van MAX
Motors te Helmond is in
middels gestart met de
aanpassing van het chas
is voor de eerste acht au
o's uit de voorserie Naar
erwachtmg worden zrj in
>eptember afgeleverd, via
'e inmiddels zes officiële
•1AX dealers
Elke MAX heeft een
unststof carrosserie en
l -en geheel verzinkt chas
|>is, een l 4 liter motor van
l 5 kW/84 DIN pk en een
.ewicht van zo'n 680 kg
'nderstel en technische
componenten zijn deels af
tomstig van de Citroen
AX GT

Bij bergopwaarts gaan is het
belangrijk op tijd naar een lagere
versnelling terug te schakelen
De motor moet toeren blijven
maken, wil je voldoende
trekkracht houden En dat is
met een vouwwagen of caravan
wel zo handig Schakelen m de
bocht is hoogst onverstandig, al
was het maar omdat juist in de
spannende haarspeldbochten de steilste klim gemaakt
moet worden En het zou met de eerste keer zijn dat
een onervaren automobilist halverwege in de scherpe
bocht blijft steken, omdat hij wilde terugschakelen
Hoe hoger de klim, des te ijler de lucht Dat heeft ook
gevolgen voor de motor die minder vermogen geeft
Inhalen en andere kracht vragende manoeuvres
kunnen dus beter even achterwege blijven

Koken voorkomen
Voor mij nieuw is de tip om, als je boven gekomen
even wilt bijkomen en genieten van het uitzicht, de
motor enkele minuten stationair te laten draaien De
motor maakt daardoor niet een te snelle
temperatuurovergang door en het koken van de
koelvloeistof wordt voorkomen Want wie de motor af
zet, stelt ook de pomp buiten vveiking'
Bergafwaarts hoefje niet in hetzelfde lage tempo te
sukkelen als omhoog De verbeterde remmen hebben
deze historische regel achterhaald Wie een aanhanger
heeft, moet echter wel bedaard afdalen Remmen doe je
voor en niet m de bocht, net als het schakelen En
pompend remmen is beter dan continu de voet op de
rempedaal laten rusten De pauzes tussen het 'pompen'
• De nieuwe Nederlandse laten namelijk de koellucht tussen remklauwen en
sportwagen (kosten onge- remtrommels, of remblokken en schijven, stromen
veer ƒ 50.000) in een
passende omgeving

Er worden 50 voorserie
uito's gebouwd, m een ex
ra luxueuze uitvoering De verkoopprijs bedraagt zo'n
50000, per stuk Deze eerstelingen zijn uitgevoerd met
'tider meer electrisch bediende zijruiten, lichtmetalen
eigen, een antidiefstal installatie en bekleding van al
;
antara en leer Later komt er ook een eenvoudiger
ersie op de markt die goedkopei is

L

Ja zeven jaar geleden ben ik ver
huisd naar dit huis zonder tuin Dat
valt natuurlijk vreselijk tegen ais je
van het platteland afkomt en eigen
lijk alleen maar grote tuinen gewend
bent Maar ik heb er ivat op gevonden
hoor Ik creëer mijn eigen tuin op het
balkon ledere dag ben ik drie a vier
uur bezig met mijn tuin Het is ge
woon mijn hobby Ik heb er van alles
m staan en als het een is uitgebloeid
dan komt het andere net weer op Zo
blijft het toch *steeds een heel jleung
geheel
• Mevrouw De Vries geniet van haar
hobby
FOTO HERMAN HOMBURG

Daai naast levert de f n ma een coni Het paneel van de afzuiqkap dat al schikt dooi 7i)n giote eigen steikte
plete sene accessou es en douche leen te zien ;s in uitgeschoven süua en de enoiine lieehtkiaeht op vrij
garmtuien m dezelfde stijl De op hè heelt een neutraal decor
wel elk matei laai
pervlakte bewerking bestaat mt
De inbouiL van dt?e platte uiziiiq
goud bions en chroom
kap lost een probleem op m kuiken
Daai naast is dit pi odukt \ olledig
Voor wie zich m een koninklijk
met een gemteqieeide halogeen ver w atei v ast krimpv i ij en bestand te
bad wil wanen, bestaan er nu kra
Vooi de liefhebbers van een lichting en is op deze manier mtt sen chemicaliën meldt de fibn
stiakkei mteiieui heelt de f n ma meei een storend geheel in c/e' keu k uit
Damixa de Embassy Line ontwik ktn De afzuiqkap heeft een gc'riush) Veikiijsjbaai bij doe IK t zelf zikcn
keld Volgens de fabrikant hebben ze werking en een hogeit zuig
de ki anen een neo klassieke Amc klacht die in vijf etappen van c» ak
nkaans getinte stijl Ook van deze naar intensief gekozen kan ut» den
sene zijn diveise accessoires vei
ki ijgbaar

'Koninklijke' kraan
in de badkamer

Wellevendheid
Het is wel zo verstandig je te realiseren dat het
klimmen meer benzine vergt dan gebruikelijk wordt
genuttigd Tenslotte is het een teken van wellevendheid
als men verkeer dat bergopwaarts rijdt, voor laat gaan
En wie zich met op laat jagen en de wagen goed heeft
onderhouden, moet de bergen zonder problemen en
zweet m de handen kunnen nemen

JUiterlijk
Een van de bijzonderheden van de MAX is de moge
ykheid de wagen in een handomdraai een ander uiter
ij'jk en een andere functie te geven door een afwijkend
Pak te monteren Roadster, Coupe, Sportwagon of Piek
to Het nieuwe Nederlandse piodukt is dit jaar en
folgend jaar nog uitsluitend bestemd voor de vadei
jandse markt Daarna start de export

Vroeger woonde ik op het platte
land We hadden twaalf kinderen
thuis en die moesten van mijn vader
en moeder allemaal helpen met wie
den Ik deed dat altijd gi aaq Zodoen
de heb ik door de jaren heen altijd een
grote liefde voor tuinieren gehad
vertelt de Zaanse mevi ouw De Vnes
(70) Het balkon van haar huis aan de
Middelhovenweq is een oase van
planten en bloemen

Deze ATV-pagma verschijnt wekelijks in alle redactionele
edities van Weekmedia en heeft daarmee een oplage van
zo'n half miljoen exemplaren De redactie staat open voor
uw recepten, tips voor uitstapjes m de buurt en dergelijke
Mocht u iemand kennen die er een interessante hobby of
verzameling op na houdt, dan horen wij dat ook graag Ons
adres staat bovenaan deze ATV-pagma

Heldere' lijriLü lichti. kli.it)L n en
tf7-?asse;;de l a n t t a s t t n zi/n de m te r
liike kenmerken i an de k uken A»
De f 11 ma Poi ion bi engt een i ep i pe'nhagen ion lünulmo Gladde oe
latie en constiuetiepasta voor be /meerde vlakken zijn horizontaal in
Een afzuigkap die lolledig on ton hout metaal keiamiek en massief esseliout o e f a ( u; litbben
zichtbaar achter de dein lan de bo steemepaiaties Men kan hieibij affteronde tanden Dooi dt speciaal
venkast ?s verbolgen dat i\ het denken aan
zorgi uldio intgei ut/de oppen lakte
nieuwste snufje van Miele Dit sys • het vastzetten van uitgebioken veredelinc: ibe'ioerking met paiel
teem wordt mogelijk gemaakt dom bouten haken en steunen in mu moei laki blijft het hout mooi
een schuiftail
i en
De keuken is iciknjcibaar in dt
• het dichten van de afloop bij af
Via deze laü uoidt de afzuiqkap voeiputjeb op balkons t ei lassen kleinen paie'lmoei petiol paie-l
vooi het koken en braden met een en douchecellen
moei uit uit e» antiacic't 4 / s « > «
handgreep onder de bovenkant ml • het vvatei vast v ei lijmen en voesen trast looi liet esse'n paielmoei l a n
getrokken Na gebruik kan c;y n; et H van tesjels m gootstenen op aan de keukenfn>nteii noidt door de ra
bnkant een antriicietkleuiw imrk
ni^tpo^itie in de bodem van de bo i echten enz
venka^t worden
De pasta 's lueivooi met name ge blad qeadi isead

Afzuigkap in
keukenkastje

• Badkraan in de vorm van een
Sierlijke ZWaan Folo Burgmans Agenturen

nen met paielkiansianden aan de
knoppen in de voi m van een zwaan
of een dolfijn Deze kranensene
van Dornbacht omvat mengkranen
v ooi wastafel bad bidet en douche
m een klassieke stijl

Pasta 'repareert'
beton en steen

Deense keuken
met parelmoerlak
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Opel
Kadett 4 deurs, automaat
1988 27000 km, wit
Zeilemaker Landsmeer
02908-4343
Kadett 4-drs. 1l-'86. / 16900
Kadett 1 6 D Caravan
586
ƒ18950
HANS MAFAIT 02940 13044
Kadett 5 deurs, 13 S, wit, 1986
ƒ 15 995 Omega Turbo, diesel
LS, blauw me! 1987, ƒ27995
Kartelt Caravan 1600 diesel
<AI|, 1986, / 14 750 AUTOvROON WV AUDI-DEALER
Te! 020869611
Kade't Caravan 1 6 S aut
S 82
ƒ8600
Autobedrijf DICK MUHL B V
To! 02940 18200
Omega st wagon 2 3 d , bj 5'87, 71 000 i-m kl wit vr pr
ƒ25000 Te' 02907-6611
Opel Ascona 16S sedan, '83 4
cirs wit ƒ 7000 Garage AB de
Boorde r 02297-3226
Opel Ascona 1.6S model '84
nwe APK ir. pr st ƒ 6 950 Inr
rjar mog tel 02990-37825
Opel Ascona 18E Berlin, groen
metallic, aiii velgen, bj 83, als
nieuw
V LENT OPEL B V
Kam Onnesstraat 15. Zand
voort Tel 02507-15346
Opel Ascona 19 automaat,
bruin rrct . LPG, i z g st
f 1950 Eorocar Hoofddorp.
'02503-39292

Opel Kadett, 3 drs, 1 ö diese
b j 1988, ƒ 23 950,Riva Amsterdam Noord BV
tel 020-361153
Opel Kadett, 4 drs, 1 6 diese
b j 1988, ƒ24950,Riva Amsteidam Noord BV
tel 020-361153
Opel Kadett, '78, APK, mooi
auto, ƒ 1750 02521-15430
Opel Kadett autom met LPG
nwe APK, rijdt prima ƒ 1 950
tel 02990-37825
Opel Kadett Hatchback, 12
LPG. bj 84, i nw s t , ƒ 6950
020-159835; 196120
Opel Kadett Halchback 1 6 S
wit, Ipg, zeer mooi ƒ 6950 Euro
car Hoofddorp 02503-39292
OPEL KADETT, Hatchback,
12 N, LPG. m'81, ƒ3500,Tel 023-272918
OPEL KADETT, Hatchback 1 t
Diesel, groen met, 120 000 km
okt
'83, technisch goed
ƒ5750,- Tel 023-272918
Opel Kadett LS 13N, 4 drs, bj
'86, rood, 39 470 km, als nieuw
ƒ17950
V LENT OPEL B V
Kam Onnesstraat 15, Zand
voort Tel 02507-15346
Opel Kadett LS 1 6i, 4-deurs,
Sedan AUTOMAAT, 1988, wit
25000 km
Zeilemaker
Purmerenc
02990-22551
Opel Kadett SR 13S, wit, bi
Opei Ascona 20 S, Berlma '81, Irmscher uitv , ƒ5950
brum jan 80, 47000 km bmV LENT OPEL B V
nenslaper, 1e eigenaar Pracht Kam. Onnesstraat 15, Zand
staat, APK tot jan '90, geen voort Tel 02507-15346
roest ƒ 8500 Tel 020-199998
Opel Kadett Stationcar LPG
Opel Ascona GT 18i
nwe APK, bj '81 ƒ3950
nov '85. 63000 km, zwart met Inr mog tel 02990-37825.
Zeilemaker Landsmeer
Opel Omega 2 3 Diesel LS, '87
02908-4343
als nw., ƒ23.500 met 12 mnd
Opel Ascona LS 16S Travelier, gar P v Rootselaar, Rhône
metal lak, bj '86, 79 500 km,weg 42, A'dam-SI dijk Info
020-131365, 131375
ƒ17750
V LENT OPEL B V.
Opel Omega LS 18S, d.blauw,
Kam Onnesstraat 15, Zand- bj 1987, 48000 km, demonvoort Tel 02507-15346
stratie wagen, div. extra's
ƒ 27.750
Opel Corsa 12 GL, 5-deurs aut,
V. LENT OPEL B V
06-'86,38 000 km. van Bruggen <am. Onnesstraat 15, Zand81, 02990-36311. Purmerend
voort Tel. 02507-15346
Opel Corsa 1 2 S, bj '83, spier- Opel Rekord 2.0 S, rood, bj. '79
wit, zeer mooi ƒ7950. Eurocar ' 1950 Eurocar Hoofddorp
Hoofddorp 02503-39292
02503-39292.
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Grote Autoshow bij Autobedrijf De Heuvel
± 100 Top Occasions.
Komend weekend ƒ 3000 voor uw oude auto. Kom nu, kom nu!
Voor uw betere auto natuurlijk méér: zonder inruil,
hoge kortingen, originele bouwjaren.
ƒ3000 - ƒ3000 - ƒ 3000 - ƒ3000 - ƒ3000

JQ.
12-

75;
«e(.6

Nissan Patrol Turbo D., met., geh. comp., 6-'87, nw.pr.
± ƒ 55.000 nu ƒ 34.950 p.m. ƒ 770
Mercedes 280SE, rookz., met., autom., led.int., 4 hfdst., ABS
airco, 6-'85. ƒ44.500.
Mercedes 200 D, 4-'86, sp.velg., ƒ39.950.
Ford Sierra 2.3 D, 5-drs., met. '86, ƒ 19.950, p.m. ƒ445.
Opel Ascona 1.6 LS Trav., 4-drs., met., LPG, ƒ 17.950, p.m. ƒ 400
Mazda 323 1.3 LX ,HB, 5-bak, 10-'86, ƒ 16.950, p.m. ƒ380.
Citroen BX 1.4 De Luxe, 5-drs., HB '86, ƒ 16.950, p.m. ƒ380.
Opel Ascona 1.6 LS Travel, z.met., 4-drs., 5-bak, sunr., LPG, '87
ƒ21.450, p.m. ƒ430.
Opel Ascona 1.6 LS, LPG, '86, ƒ 13.950, p.m. ƒ315.
Nissan Bluebird 2.0 D., '86, ƒ12.950, p.m. ƒ295
Volvo 340 GLD, Sedan, met., 5-bak, 12-'85, ƒ 16.950, p.m. ƒ380.
Ford Sierra, 3-drs., coupé, '86, ƒ15.950, p.m. ƒ355.
BMW 316, LPG, '86, ƒ 18.950, p.m. ƒ425.
Suzuki
SJ
410,
1986,
wit,
grijs
T k weg beeind hobby RE- Renault 11 GTX, 2-'85. kl wit
Suzuki Swift, grijs kent, 3-'87,
Toyota Carina II 1.6 GL De Luxe, LPG, met., Pull.int., 4-drs„ 5kent,
gas,
zomer
en
wmterkap,
NAULT 16 TX, 78, geh geres- Berebeit, Amsteldijk 25,
km. 47500., pr.
n.o.t.k.
Algemeen
bak, 12-'85, ƒ 14.950, p.m. ƒ340.
59.000 km , prijs ƒ 13.000
taureerd Kl bleu Versaille, 020 6627777
02503-11848 's av. bellen
Opel Kadett 1.6 LS De Luxe Combi.D 6-'86, ƒ 17.950, p.m. ƒ 400.
Tel.
020-457998.
elec dak, LPG, APK 7/'90, Renault 11 TL, 5-drs., aug '86
Opel Ascona, 4-drs., '84, ƒ8.950, p.m. ƒ210.
ƒ7900 02208-97920 (Bergen i z g st, 55 000 km gel.
FENEMA
Peugeot 205 XE, '85, ƒ9.950, p.m. ƒ230.
NH) Alleen ser gegadigden
Talbot
Peugeot 205 GLD., 5-drs., HB, met., 5-bak, ƒ 14.950, p.m. ƒ 335.
ƒ12000 Tel 020-327272
AUTO'S
VW Golf D, '85, ƒ 12.950, p.m. ƒ295.
ZANDVOORT
Subaru Minibus '85, ƒ6.950, p.m. ƒ160.
RENAULT TOPOCCASIONS RENAULT 25 GTS '84, metali T.k. Simca 130 l 71, APK '90, Te koop TALBOT SOLARA 1.6
Nissan Bluebird 2.0 De Luxe, D., met., 5-bak, Sedan, 6-'86,
5 TL
01-'87 ƒ 13.500 groen, alle extra's, prijs n o.t k autom. bmnensl. 1e eig. LS, APK-gekeurd, met LPG, in
Audi 100 CD 2.3 inj., (138 pk), Avant alle opties . .'86 29.950 ƒ18.950, p.m. ƒ425.
5GTL,
05-'86 f 13.900 Tel. 02975-68319.
63.000
km
ƒ1750. Tel. zeer goede staat. Vraagprijs Audi 80 Diesel, antraciet met., 1e eig
'86 16.950 Peugeot 305 Select '85 ƒ9.950, p.m. ƒ230.
5 GTX,
ƒ2650. Tel 02975-64376.
05-'88 ƒ 23 500 Renault 25 TS, bj.'85,
02507-15330.
Audi 100 5 cil., 5 bak, w.w. glas, radio/cass
'85 14.950 Toyota Carina II, LPG, '85, ƒ 11.950, p.m. ƒ 270.
5 AUT,
07-'85/13900 48.000.km. ƒ 16.500
Austin maestro 1600, 5-drs., met., de vak.wag. . .'86 11.950 Opel Kadett 1.3 LS De Luxe, 5-d., HB, met.'86,
9 GTX,
04-'86 ƒ 14 900 met garantie. Tel. 020-249074
BMW318I, 5-bak, nwst., 1e eig
'82 8.250 ƒ17.950, p.m. ƒ400.
Toyota
11 TL,
06-'83/ 5250
BMW 320i, sportvelg., sch./kant.dak, met
'86 23.950 Opel Rekord 2.3 Travel D, met., 65'.000 km, sunr., 5-bak, Sedan,
11 TL,
06-'86 ƒ 13.900 Renault 4GTL '82, APK/ANWB
BMW 520i de luxe, met., 5-bak
'86 19.950 ƒ16.950, p.m. ƒ380.
Toyota - Brouwer
11 GTL,
01-'84/ 8500 gekeurd tot 3-'90, weinig roest
BMW 518i, 4-drs., 1e eig., metal
'87 23.950 Volvo 340 Sedan D, '85, ƒ 12.950, p.m. ƒ290.
Vele merken - vele prijzen
11 GTL,
04-'86/14250 ƒ1600. Tel. 023-29331.
BMW 725i, 5-bak, ex diplomatenauto, nw.st
'84 16.950 Opel Kadett Combi '83, ƒ7.950, p.m. ƒ185.
2e Jan Steenstraat - 42-48
11 GTX,
08-'85 ƒ 13500 Renault 5 TL, bj '81, nwe. APK,
BMW 745i, turbo, aut, airco, sport velg., 1e eig. .'85 29.950 BMW 316 De Luxe, 1e eig., bl., LPG, 5-bak, ƒ 24.950, p.m. ƒ 555.
A'dam-Oud.Zuid. Tel. 763829
11 GTX,
06-'86 ƒ16500 puntgaaf, ƒ 1950 02990-37825.
BMW 520i, met., w.w glas, 5-bak
'85 15.950 Opel Corsa De Luxe '86, ƒ 11.950, p.m. ƒ270.
Amsterdam-Noord
11 Aut
02-'86 ƒ 14 900 Renault 5TL,oct '81, beige, rek
BMW 323i, 2-drs„ met alle opties
'85 22.950 Audi 100 CC, 5-cil., De Luxe, 5-bak, LPG, div. opties, 12-'85,
Hamerstraat 3-15. Tel. 360401.
11 GTD,
07-'86 ƒ14900 inz , apk dec '89, ƒ 1750. Tel:
BMW 745i, turbo, aut., airco, sp.velgen
'83 19.950 ƒ22.950, p.m. ƒ510.
21 GTS,
06-'86 ƒ19900 020-415696
BMW 320, 6 cil., Baur. cabriolet, sp.velg
19.950 Opel Ascona 1.6 LS Travel, D, HB, 5-drs., met., 5-bak, '86
Toyota Carina, bj. '83, aut, bl.
21 GTS,
02-'87 ƒ21.900
BMW 325 IX, 4x4, voorzien van alle opties . . . .'88 49.950 ƒ17.950, p.m. ƒ400.
DE GRAAF
21 TSE,
02-'87 ƒ 23.900 Renault Expres Bestel 1.1, b.j met., trekh., i.z.gst., vr. pr.
BMW 316, 4-drs., sportvelgen
'86 17.950 Ford Sierra 1.6 Laser Coupé De Luxe, '86, in st.van nieuw,
25 GTX,
01-'86 ƒ 23.900 1988, blauw, 24000 km ƒ7500. Tel: 02940-13918.
TOYOTA
Rat Croma CHT, LPG, 5-bak, antr.met
"87 22.950 ƒ19.950 p.m. ƒ445
25 GTS aut, 07-'87 ƒ 29.000 ƒ 12.000, 02903-3039.
TOYOTA CARINA II 2.0 DX DieCondensatorweg 44
'86 21.950 Mazda 626 GLX 2.0 D, el.r., 5-bak, met., Sedan, 6-'86, ƒ 18.950,
25 Monaco,
11-'86 ƒ 33.500 Renault-4-GTL'86-/ 8.950. Re- sel, in prima staat, metal. zilver, A'dam - Sl.dijk - 865511-020 Ford Sierra 1600 cl, 4-drs., met., kanskoop
Ford Sierra 2.0 Laser, 3-drs., met., 1e eig
'87 17.950 p.m. ƒ425.
Autobedrijf HANS MAFAIT
m.
rad.cass.,
aug
'86,
vr.pr.
OOK VOOR ONDERDELEN.
nault-9-GTX'86-/ 12.950. Beide
Ford Scorpio 2.0i GL, el.ram., vele opt., nw.st. . . .'87 22.950 Nissan Bluebird 1.6 De Luxe, i.st.v.n., 6-'86,5-bak, met. ƒ 17.950,
Zo plezierig kan service zijn met 12 mnd garantie P. v. ƒ 14.000 Tel. 020-993313 na 18u
Lancia Delta 1600 GT, sportvelg
'85 11.950 p.m. ƒ 400.
Nijverheidslaan 14 Weesp
Rootselaar-Rhóneweg-40Toyota Celica ST, 5 versn., Starlet 1.3 DX 12 V 3-'86.
Lancia Prisma 1500i, necam gasinst
'88 22.950 Ford Escort '85, met., ƒ10.950, p.m. ƒ245.
02940-13044
A'dam-Sl.dijk-lnfo-131365.
sp.velgen, metall.kleur etc., Berebeit, Amsteldijk 25,
Mazda 626 GLX, limited 2.0, dies., 5-drs
'88 17.950 Ford Scorpio 2.0 CL DeLuxe, 5-d., HB, LPG, ƒ 22.950, p.m. ƒ 510.
Mazda 626 GLX, hatchback, 2.0, alle opties . . . .'84 10.950 Rat Uno Turbo ie, LPG, 88, ƒ 19.950, p.m. ƒ 445.
T k Renault 5 TL, 79. APK dec, i.perf. st., bj. '83, ƒ9750. 020-6627777.
Voor RENAULT-SERVICE,
020-159835/196120.
Mercedes 300 D, 5-bak, verlaagd
'87 49.950 3x Austin Metro, met., 1e eig., '86, v.a. ƒ7.450, p.m. ƒ 175.
Pim v Rootselaar, Rhônewegi '89 106.000 km. Goede staat,
•Auto te koop? Plaats een Mercedes 200D in absolute nieuwstaat
'87 37.950 Opel Kadett 1.6 D, '85 ƒ 13.950, p.m. ƒ315.
TOYOTA Starlet DL, 9e mnd SHOWROOM advertentie. U
40-42 A'dam Sl'dijk tel 131375| ƒ 650 Tel. 020-6654574
Mercedes 190 Benzine, met, zien is kopen . . . .'86 29.950 VW Golf CD, DeLuxe, 5-bak, 3-drs., HB, '85, ƒ 16.950, p.m. ƒ 380.
'88,
wit,
nw.st.,
ƒ
12.900.
Tel.
zult
verbaasd
staan
over
het
T.k. Renault Fuego GTS, b.j
Mercedes 190 Benzine, radio/cass.rec
'85 25.950 Honda CRX Coupe, opendak, 5-bak, ƒ22.450, p.m. ƒ500.
T k. Renault 4 GTL 79, APK t/m '82, APK tot 1-90, 75.000 km 02990-25402.
resultaat.
Mercedes 190E, aut., el.ram., verl. sportvelg
'87 39.950 Ford Fiesta 1.1 De Luxe Festival/84, ƒ12.950, p.m. ƒ295.
mei '90. Pr. ƒ 1275.
Vraagprijs ƒ5500. 02977-20390
Mercedes 280S, aut., met alle opt
'86 49.500 Audi 100 LPG/86, ƒ 18.950, p.m. ƒ425.
Tel. 020-949330
MGB GT, sportcoupe, in abs. nw.st
73 14.950 Ford Escort 1.3 De Luxe, 5-d., HB, met.,'85,/ 14.950, p.m. ƒ 340.
Volkswagen
Opel Kadett, stat.car., 3-drs., diesel
'84 8.950 Opel Ascona 1.6 DeLuxe, 5-d., HB, met., '84, ƒ 13.950, p.m. ƒ315
Rover
Opel Rekord 2.0 S, 4-drs., autom., w.w. gl
'84 8.950 Peugeot 205 XE, 3-drs., HB, '85, De Luxe, ƒ 13.950, p.m. ƒ 315.
Opel Monza 30 E autom., sportvelg. etc
'86 24.950 Opel Corsa 3-drs.T De Luxe, met. '84, ƒ 11.950, p.m. ƒ 270.
Peugeot 505 GR, get. glas, LPG, radio
87 14.950 Opel Kadett 1.6 LS D, De Luxe, 3-drs., HB, ƒ 15.950, p.m./355.
Autobedrijf Record A'dam.
Rover V8 aut., 10/79, APK
Peugeot 505 GR select, 5-bak, LPG
'84 9.450 Ford Scorpio 2.0 CL, LPG, '86, ƒ 18.950, p.m. ƒ 450.
Rover 2135 E b.j. '87, met div. 4/'90, 2e auto, juweel, stereo
Alleen het bouwjaar bepaalt de prijs!
OPEL Rekord 2.3 Diesel, 4 drs.,
Peugeot 205 Junior, spierwit, striping, 1e eig. . . .'87 14.450 Volvo 240 GL De Luxe, 4-drs., Sedan, met., overdrive, 12-'83
Opel Corsa 1.3S GT, 1988, sedan, bordeaux-rood, bj '84, extra's, blauwmet. ƒ 17.750. 4x10 w., t.e.a.b. 020-948610. Een week lang ongeacht kleur, uitvoering of kilometerstand Renault 25 GTS, aut., sch.dak, met
'86 17.950 ƒ13.950, p.m. ƒ315.
Rover
2600
S
94000
km.,
b.j.
staalgnjs metallic, 15000 km, ƒ8750,- 023-272918
THEO KOELMAN
tegen scherpe, unieke eenheidsprijzen:
Saab 900 GLS, Combi Coupe, LPG
'84 14.950 Nissan Micra, 1e eig., '84, ƒ10.950, p.m. ƒ245.
'85,
zilver
ƒ
17500,
met
gar.
Rosportieve auto.
AUSTIN-ROVER
1.3
1.6
1.8 Volvo 340, 3-drs., 1e eig., nw.st
'84 8.950 BMW 316 De Luxe, LPG, spoiler, 2-drs./84, ƒ 16.750, p.m. ƒ 380.
ver 2600 aut. 72.000 km.
Opel Service
Zeilemaker
Purmerend
inkoop-verkoop-onderhoud
Golf '85
13.750
15.750
16.750 V.W. Golf 1600, 3-drs., met., 1e eig
'87 16.950 Honda Civic, '82, ƒ4.950, p.m. ƒ 120.
goud
ƒ
12.500,
met
gar.
b.j.
'83
02990-22551
NIEUW EN GEBRUIKT
Westerstraat 146-174 A'dam.
Golf '86
15.750
17.750
18.750
Ford Escort, met., 3-drs„ HB, 5-bak, 14.450, p.m. ƒ330.
Rover 3500 v.d. Plas bj. 85
uit voorraad leverbaar
Tel.: 249074/236691
Golf '87
17.750
19.750
21.750
OOK ZONDAGS GEOPEND
Opel Corsa GL 12S, staalgrijs,
Opel Ascona 1.6 LS DeLuxe, met., LPG, '86,/ 14.950, p.m. ƒ 340.
70.000
km.,
vele
extra's
APK-keuringsstation
Senator
2
5
E
'84
Golf
'88
20.750
21.750
23.750
VAN 10.00 - 17.00 UUR
bj. '86, 34.200 km, ƒ 14.950.
Mazda 323, met, '82, ƒ4.950, p.m. ƒ 120.
Fagelstraat 71, A'dam,
Omega 1 8 S
'87 ƒ 24.000 met voll. garantie.
Van Basis tot Avance, Sportief tot CL en GL tot GT, van rood tot
INRUIL FINANCIERING GARANTIE MOGELIJK
V LENT OPEL B.V.
Mitsubishi Galant 2.0 GLX, Sedan, met., 5-bak, LPG./ 14.950
Duivendrechtsekade 75-77.
Omega
1.8i
LPG
'87
tel.
020-843743.
zilver-metallic,
ANWB-gekeurd,
Bovaggarantie
3
en/of
12
maanKam Onnesstraat 15, Zandp.m. ƒ340.
Amsterdam. 020-949266.
Omega
2.0i
LPG
'87
den,
financiering
mogelijk.
FENEMA
voort Tel. 02507-15346.
3x Ford Sierra 1.6 De Luxe Combi, 1x LPG, met., 5-drs., v.a
Kadett 1 2 S 4-drs
'86
AUTO'S
De eersten zullen de besten zijn!!!!!!!
ƒ10.950, p.m. ƒ250.
Opei Kadett, 12 S, 90.000 km., Kadett 1.3 S 4-drs.
Saab
'87
B. Fenemaplein 27-35 Zandvoort
Peugeot 305 Select.Sedan, met., 5-bak, '85, ƒ 13.950, p.m. ƒ 315.
'83,
ƒ7850,Tel 075- <adett 1.6 S 4-drs LPG '86
AUTOVROON AMSTERDAM B.V.
(naast Palace hotel Noord Boulevard)
Rat 127, '85, type 1050, ƒ6.950, p.m. ƒ 160.
354904/175789
<adett 1 3 3-drs Club
'87 Saab 900 Turbo, silverarrow,
VW/AUDI-DEALER
SAAB 900i LPG, '87, kms.
Tel.: 02507-14660 / 17372
Mazda 626 GL,5-d.,HB, sunr., 12/83, nw type,/ 12.950, p.m./ 295
<adett
1.3
S
5-drs
'84
Contactweg
47
(Sloterdijk)
A'dam,
020-869611.
80.000,
3-drs.,
kl.
zwart,
alarm7-'86,
65.000
km.
Perfecte
st.
OPEL KADETT, 12 S, 9-79,
Mitsubishi Galant 2.0 GLX Combi, 5-drs., LPG onb., met.,
<adett
1
2
S
Luxus
'81
Tevens:
Lod.
v.
Deysselstraat
77,
tel.
020-113119.
inst
ƒ
26.000
Tel.:
020-6622166.
Autobedrijf
van
Bruggen
81,
type
B,
ƒ1250,Tel.
ƒ11.950, p.m. ƒ270.
vlissan
Sunny
Combi
'87
02990-36311. Purmerend.
023-272918.
Fiat Regata85S, met.,Sedan, LPG, 5-bak '85,/ 10.950, p.m. ƒ 250
Renault 25 GTS
'85
«Al voor ƒ 12,50 kunt u uw DELFICAMPER: 2-4 pers. Nw. VW 80 If Memphis 1300, 4/'88,
Mercedes 280S, autom., met., LPG onb., '81, pulman, sp.velq.,
Opel Kadett 13 S autom., LPG, Fiat Uno 60
'86 Saab 900 Turbo, 4 drs. blauw
en occ. Gratis uitgebreid
12.000 km., grijs metallic, GTI
auto
ƒ19.950, p.m. ƒ445.
bj. '82. Vr pr ƒ 5250.
Lada 1200
'84 met., bj. '82, met APK ƒ 7800 aanbieden in „SHOWROOM" infopakket. Tel. 015-144097. uitv. T.e.a.b. 075-289887.
Opel Ascona, '82, nw type, ƒ6.950, p.m./160.
Tel. 02503-38478.
Tel. 075-163008.
Met BOVAG garantie
Opel Ascona 1.6 De Luxe, autom., LS, met., schuifdak, ƒ 12.950,
KEVER 1200 bj. 4/12/74, in VW - Golf 13B, 1988, 19.000
Biedt aan een aantal geselecteerde occasions:
p.m. ƒ295.
g.st., kl. groen, APK 2/'90, km, ƒ 15.900. Tel. 02990-25402.
Seat
Bij aankoop GRATIS nieuwe radio/cassette KADOÜ!
Honda Shuttle, 5-drs., Combi, 5-bak,12-'86, 1e eig., ƒ 18.950,
Peugeot
schuifd., vr.pr ƒ 1.450.
VW Jetta D, 4 drs., 5-bak, '86, BMW 316, bj. '82, Lapisblauw, nette auto
ƒ 6.950 p.m. ƒ425.
Tel. 02990-70929.
zonnedak, ƒ 16.500 Garage AB BMW 325i, bj. '86, rood, w.w. glas, 210 PK, 4x4, Billstein
Renault 18 GTL, met., 5-bak, Sedan, '85, ƒ 13.950, p.m. ƒ 315.
205 XE 10-'85
ƒ11.950 Peugeot 104 GL, '82, APK febr
Te koop GOLF automaat, APK de Boorder: 02297-3226.
onderstel, 15 inch sportv., afst. alarm, nw.st
ƒ34.500 BMW 315, LPG, sp.velg., ƒ9.950, p.m. ƒ230.
309 XE, 3-'87
ƒ 15.750 '90, incl radio, ƒ 1950 Tel
4-4-'90, bj. '80, LPG, ƒ2750.
Nissan Sunny 1700 Combi D, met., 5-bak, 12/84, ƒ 12.950, p.m
VW kevers 1200, 1300, 1303 BMW 633 CSI, m. '82, bordeauxrood met. sp.vlg.,
305 GR break, 1-'85 ƒ11.900 02975-61650
Tel. 02990-30529.
zwart leer int., electr. ramen, i.z.g.st., vr.pr
ƒ16.750 ƒ295.
1303 S, alle in nieuw staat.
405 GR, 1-'88
ƒ27.900 Peugeot 205 Accent, 10-'86
T.k. Volkswagen Polo, m. '80, Ruska Automobielen, Laurier- BMW 320, m. '82, met.blauw, w.w.glas, sp vlg., in z.g.st. .ƒ 6.900 Saab GLE, autom., LPG, Sedan, '82, ƒ 11.950, p.m. ƒ270.
505 GR break, 9-'85 ƒ 17.500 77.000 km.
BMW 316, m. '80, LPG
ƒ 4.250. Mitsubishi Sapporo GSR, LPG, '81, ƒ4.950, p.m. ƒ 120.
ƒ 12.950
motor 100%, Rijdt zuinig, apk gracht 115-127, Amsterdam
HANS MAFAIT 02940-13044
• Officieel SEAT-dealer voor Groot Amsterdam
J LANCKER B.V
Opel Kadett 1.6 De Luxe D, Combi, 3-d., '84, ƒ 12.950, p.m. ƒ 295.
tot
1-'90,
pr.
ƒ1450. VW Passat CL diesel, juni '86, BMW 525i, m. '83, bl.met., autom., sportvelgen, dubb.
• Verkoop en reparatie alle merken occasions
electr. spiegels, w.w. glas, alarm, stereo
ƒ 9.900 Daihatsu Cuore, radio, w.w.glas, '83,/6.950, p.m. ƒ160.
305 GLD diesel break dec. '83, Hogeweyselaan 215 Weesp
020-710851.
5 deurs, 5 versn., nieuwe APK, Chevrolet Chevy Van, bj. '84, 8 cil. Diesel, zeer veel
> Erkend BOVAG lid • APK keuringsstation •Dinitrolanti-roeststation
APK-steekproef
apr. '90,
Industrieterrein Noord
Toyota Corolla 1.3 Combi, 5-drs., LPG onb., w.w.glas, '83,
T.k. VOLKSWAGEN Transpor- onderh boekjes aanwezig.
• APC lak behandeling • Hoog gekwalificeerd piaat en spuitwerk
opties, Customcar
ƒ45.000 ƒ8.950, p.m. ƒ210.
ƒ5500 Tel. 020-939004.
Tel. 02940-16619
ter
diesel,
bj.
'84,
APK.
Nwe
ƒ
15.950.
Tel.
020-250096.
Chevrolet
Chevy
Van,
bj.
'82,
8
cil-autom.,
met
nw.
2e Schmkelstraat 18-28
Nissan Cherry 1700 D., met., 3-drs., 5-bak, w.w.glas, radio, '84,
Ruysdaelstraat 77-83
309 GL Profil LPG, 5-'86 309 PEUGEOT 205 GE bj 5/'84
uitlaat, nwe koppeling, gedeelt. VW Passat GL 02-'86 ƒ 19.500 verhoogd dak, vele opties, grijs kent
Amsterdam-Zuid
ƒ14.750 ƒ9.950, p.m. ƒ230.
Amsterdam-Zuid
GL Profil, 1-'87. Berebeit,
beige, 5-drs, 78.000 km., APK Tel. (020)791144/711635 IrlPC Tel.
camper inbouw. Vr.pr. ƒ7800.
(020) 798304/739815
Citroen
Visa,
bj.
'84,
rood,
in
z
g.st.
4.250
HANS MAFAIT 02940-13044
Renault 5 TL, 3-drs., w.w.glas, 6-'82, ƒ6.950, p.m. ƒ 160.
Amsteldijk 25, 020-6627777
5/'90, ƒ 8800. Tel 020-425228
AUTOCENTRUM
Tel. 020-412473.
Ford Transit Customcar, mod.
, sportv., spec.
Honda Civic, 3-drs., w.w.glas, '82, ƒ6.950, p.m. ƒ160.
VW Passat Royale, '84, sun- painting, zeer apart, div. ace.
Aang. Peugeot 305 BREAK GL, Peugeot 205 GL, '86. 5-deurs
.ƒ
7.950
T.k. VW Golf 78, APK dec. '89,
roof, 5 drs., 105.000 km, ƒ 9700 Ford Escort 1.6 L, m. '83, gold met., 3-drs., sportv. .ƒ 7.250 Rat 127 1050cc, 5-b., rad./cass., w.w.glas,'85,/ 9.950, p.m. ƒ 230
'82 in goede st APK tot 1/7/'90, 21 000 km. In garage gest.
i.g.st., vraagprijs ƒ 1000.
Opel Ascona 1.6 De Luxe, radio+cass„ w.w.glas, '82, ƒ 9.950,
Tel. 02977-40012.
prijs n.o t k. Tel. 020-420480, na radio-cass Elke keur. toegest
Ford Sierra 2.3 D, bj. '83, 3-drs , rookzilv.met. . . . .ƒ 12.900 p.m. ƒ230
Seat
Malaga
SLX
1
5,
4
drs.,
Tel 020-462132.
21.00 uur
Vr.pr. ƒ 11.750. Tel. 020-103446 AUTO MAAS BV biedt aan o.a silver met, sportvelgen, 5-bak,
Ford Escort 1300 Laser, m. '86, rookzilv. sportvelg.,
VW
Scirocco,
bj.
78,
met
grijs,
Mazda 323, 1.3, HB, met., 5-bak, radio, w.w.glas, '82,/ 7.950,
Seat Ibiza del Sol, rood, '87.
spoilerpakket, 3-drs
...................
.ƒ 10.900 p.m. ƒ 180.
bj '87, geheel als nieuw T.k. V.W. Polo m. katal., dec spec. motorkap, electrische
Gevraagd PEUGEOTS 504, en 198401
Seat Ibiza del Sol, wit, '87.
'87, 31.000 km., i.z.g.st., ramen etc., ƒ2950. Eurocar Ford Scorpio 2.8 i Ghia, '86, sportwielen, w.w. glas,
ƒ13900,
mr./financ.
mog.
Opel kadett 1,6S Combi, 3-drs., LPG onb., w.w.glas, 7-'83,
505, sloop of schade enz. Af- Peugeot 305 GR Break, LPG •eat Marbella GL, wit, '87.
ƒ 14.500. 020-969802.
5-bak, electr. ramen, schuifdak, verlaagd, 4 hoofdst,
Hoofddorp. 02503-39292.
ƒ9.950, p.m. ƒ230.
stand geen bezw 020-244255 onderb., 11-'85, 95.000 km
OFF.
SEAT DEALER, tel. 02990-40573.
Volkswagen
Golf
1.3C,
3
drs.,
electr.
stoelen,
board-computer,
stereo
........
ƒ22.500
vlitsubishi Sapporo GSR, 5-bak, LPG, sp.velg., radio+cass.,
Autobedrijf van Bruggen 81, )2977-24320.
T.k. Seat Ibiza 1.2GL, 3 d.,
VW Stationcar, 78, open dak,
w.w.glas, '81 ƒ8.950, p.m. ƒ210.
02990-36311 Purmerend
rood, juli '87, 31.000 km., 1987, bord. rood, 29.000 km. trekhaak, APK gek. ƒ 2000. Tel. Ford Scorpio 2.0 CL, m. '86, bl.met., LPG, orig. sunroof,
r
1e eig. als nieuw Seat Fura z.g.a.n., 5 versn., getint glas, Zeilemaker
w.w.
glas,
1e
eig
,
in
z.g.st
...............
ƒ
16.750
Purmerend: 020-753197 's avonds.
ord Fiesta 1.1 Bravo, met., w.w.glas, 3-d.,'81 .ƒ6.950, p.m. ƒ 160
KOUDIJS PEUGEOT
Peugeot-dealer ZUIDWIJK BV 900GL, m'85, ƒ 4950,43000 km,
02990-22551.
Ford
Taunus
16
L,
m.
'82,
grijs
met.,
2-drs,
.ƒ
3.250
Renault Fuego TL, w.w.glas, '82, ƒ8.950, p.m. ƒ210.
ƒ11.500.
Tel. 0209 3 maanden garantie op
104GL blauw
3'83 ƒ 5 250 ~ speed, APK 6/90 020-968216 etc
Honda Prelude, bj. '84, grijs met. LPG, in z.g.st.
.ƒ 13.750 Fiat Panda 45CL, w.w.glas, '85,/9.950, p.m. ƒ230.
974228/967703.
arbeidsloon en onderdelen 205XE gnjsmet 1'86 ƒ 12.950
Mercedes 190 E, mod. '85, aut. st. bekr., w.w. glas,
Opel Ascona 1.63, met., 4-drs., w.w.glas, '82, ƒ 9.950, p.m. ƒ 230
Volvo
* geen eigen risico
205XE junior wit 9'86 ƒ 13.350
centr. lock, sch.dak, in nieuw staat, 1e eig. . T. . .ƒ28.500 Opel Kadett 1.2S, aut., met., w.w.glas, 8/79,/4.950, p.m. ƒ 120
o geen uitsluitingen
Renault 4 blauw 1 '86 ƒ 7 250
Mercedes 230 aut., m. '78, groen, LPG, i.z.g.st. . . .ƒ 4.500 Ford Fairlane 500, met., rad./cass., APK, '62, ƒ9750, p.m. ƒ 180
Skoda
e geen kilometerbeperkmg
VOLVO 740 GL, 1986, lichtgrijs metallic, LPG-installatie,
205XR rd met 10'84 ƒ 10 600
Mercedes 500 SEL, m. '82, diamantzw., alle opties,
Ford Fiesta 1.1 Festival, metall., radio., w.w.glas, 6/'83, ƒ9.950
® geen bep bepalingen
prijs ƒ26500. MOTORMEYER B.V., OVERTOOM 116-126
205GR zwart
1'86 ƒ 13 950
ZEER APART
p.m. ƒ 230.
* omruilgarantie
309XE Allure
11'88/17 500 Skoda 105 L. okt '82, APK V 1e eig. pracht SKODA 120 AMSTERDAM. TEL. 020-124876 * *
Mazda 323 Estate, stationcar, m. '83, 3-drs., i.z.g.st. .ƒ 4 250 .ada 2107, 1e eig., 5-bak, radio+cass., w.w.glas, LPG/87.
o aanvullende gar mogelijk
309GL Prof beige 4 87 / 16 700 gek , nw banden, motor prima, LS, 6/83, ƒ 2150, nwe bnd , uitMercedes 280 SLC, m. '80, gold met., Amer. uitv.
ƒ9.950, p.m. ƒ230.
laat, APK 6/90 020-968216.
Volvo 343 L aut., 80, APK 7/90, T.k. Volvo 343, mod. '80, geen Mercedes 280 SE, aut., m. '82, Lapies blauw met., el.
305GR grijs met 4'86 ƒ 12800 pr. ƒ 1250 Tel 020-370718
Subaru Jumbo Minibus, gr.kent., w.w.glas, '85, ƒ8.950
roest, APK 15-2-'90, vr.pr.
Peugeot 205 GE ..
04-85 Renault 5TC rood 4'85 / 8 750
ƒ1750,-.
Tel.:
03240-37062.
schuifd., el. ramen, sportvelg., 4 hoofdst., vr. pr. . .ƒ 18.750 p.m./210
e koop wegens overlijden
9 De nieuwe autorubriek
ƒ3250 Tel. 02507-16848.
Peugeot 205 GE Accent 07-86 Citroen Visa rood 4'86 ƒ 6.900
Mercedes 300 D, nov. '86, diam.zwart, autom., schuif/
„SHOWROOM" heeft
Talbot Samba GL, met., 3-d.,radio, w.w.gl., '82,/ 7.950, p.m./ 180
Peugeot 205 GE
04-85 OpelKad 1 3S w 3'87 ƒ 16950 ikoda 105, bj '88, 8000 km
740 Turbo ESTATE
'86 T.k. Volvo 740 GL 11/'84, model kanteldak, sportvelg., electr. ramen, verlaagd, verbreed,
Vraagprijs ƒ 7000 Tel 16479
een oplage van 730 000 ex.
Talbot Horizon 1.5 SX autom., elec.ramen, cv., w.w.glas,•ƒ 7.950
Peugeot 205 GE
.. 08-86 Alle auto's met 3-12 mnd
'85, LPG, 5-bak, stereo, met alarm, 4 hoofdsteunen, stereo
740 GL Diesel,
'
ƒ 49.000 p.m. ƒ 180
Peugeot 205 GL
05-86 garantie -H keur rapport en
740 GLE, LPG
'85 blauw, APK 1/'90. ƒ15500. Mercedes SE, '86, rookzilv., autom., w.w. glas, LPG,
VW Golf Sprmter,5-bak, 3-d., w.w.glas, APK'90, ƒ5.950
Peugeot 205 GL
01-85 aflev beurt
740 GL, aut
'85 075-704032.
Subaru
centr. lock, 4 hoofdst., schuif/kanteldak,
p.m./ 140
Peugeot 205 3L
05-84 Mmervalaan 86 Amsterdam
240 GL
'87 Uniek mooie Volvo 343 2.0, ruitenw. op kopl, in nw. staat
ƒ 52.500
Peuaeot 205 GT
04-86 020-6629517
240 GL, LPG
'86 DLS Silver met., magn. velgen, Mitsubishi Colt EL, m. '83, bahamabeige, i.z.g.st. . .ƒ 4.900
Peugeot 205 GT1130 pk 04-87
INRUIL APK GEKEURD.
240 DL, LPG
'86 Ipg, T'83, apk mr./financ. mog. Mitsubishi Colt, 1.2 GL, m. '86, brons met., w.w.glas,
Peugeot 205 XE l 1
07-86 Rode Peugeot 205 XS, 1 jr
Opel Kadett 1.2 N Deluxe, '76, ƒ1.450.
360,
4
stuks
'83/'88
5-bak,
1e
eig.,
45.000
km
ƒ
11.750
oud,
trekh
,
radio,
ƒ
19000.ƒ 5250'02990-40573.
off dealer A'dam-A'veen e o. biedt aan'
Peugeot 205 XE Junior 11-86
Toyota Corolla DX, 5-bak, w.w.glas, ƒ3.950.
340, 1 7, 4 stuks . . ..'86/'88
Nissan Bluebird 1.8, m. '85, gold met., 1e eig
ƒ 8.950
800 GLF Turbo stat wagon automaat, 5-drs., dec. '85,
Peugeot 205 XL
06-86 Inl 020-241250 na 19 u
Volvo 240 GL, diesel, met. grijs, Nissan Cherry 1.7 D, m. '86, antrac. met., w.w. glas,
BMW 518 autom., LPG, sportvelgen, 78, ƒ2.450.
340,
1.4,
schakel,
6
in nieuwstaat, 4x4 WD
. 60.000 km., ƒ 24000
Peugeot 205 XL
05-86 T k Peugeot 505 GL 1986 zil mosgioen,
Peugeot 305 SR, met., w.w.glas, 79, ƒ 1.950.
stuks
'84/'87 i.z.g.st., ƒ 9950. Eurocar Hoofd- jubileumuitvoermg
V
ƒ 11.750
Peuaeot 205 XR
01-87 vergr metal, met LPG, APK tot Al 12 : jaar uw dealer, voor nieuw en gebruikt.
Autobedrijf De Heuvel is gelegen aan de Nijverheidsweg Zuid 20
340, 1 4, aut., 7 stuks ..'83/'87 dorp: 02503-39292.
Nissan
280
ZX
Targa,
m.
'81,
gold
met.,
aut.,
vele
opties,./
12.750
RUYSDAELKADE 75, A'dam-Oud-Z Info 020-732853/6623167
Peugeot 205 XT
01-86 8-'90 m z a st Pr ƒ 1 1 750
Volvo 244 GL, met. grijs, APK Opel Kadett Van met ramen, 1 6 D, '84, i.z.g.st. . . .ƒ 6.950 40 km van Amsterdam) en is te zien vanaf de Amsterdamseweg
n prijs gelijk m service beter! !
Peugeot 305 GR
04-84 Tel 02968r95678
ƒ 3.750 n Amersfoort, al onze auto's staan opgesteld in 2300 m6-'90, zeer mooi ƒ 6950 Euro- Opel Kadett 12 N, m. '81, rood
Peugeot 305 GTX
07-85
Opel
Kadett
1.6
D
de
Luxe,
'83,
wit,
5-drs,
i.z.g.st.
.ƒ 6.950verlichte showroom.
V
1e
eig
pracht
Peugeot
205,
car
Hoofddorp:
02503-39292.
iubaru MINIJUMBO '83, kl
Subaru jumbo, eind '84, 50.000
Peugeot 309 GE
04-86
Opel
Kadett,
b).
'84,
2-drs
LPG
ƒ
6.950
m
84
ƒ
6950
31000
km
m
anwb
defect ƒ 2450 Tel.. 020-861753, km, 5 drs , 4 mnd garantie. Gar.
Volvo 340 1.4 02-'85 ƒ 13.500
Peugeot 309 GL 1 1
04-86
Opel Kadett HB 1.6 D, bj. '84, grijs met., 3-drs. . . .ƒ 8.250
Dit zijn de 5 topsterren Van De Heuvel:
VEENINGS, info 075-211219.
na 18 u
HANS MAFAIT 02940-13044
Peuaeot 309 GL 1 1
04-86 APK 6 90, 5-drs 020-968216
Opel Kadett HB 1.6 LS, m. '86, brons met., w.w.glas,
Onze auto's worden verkocht met 3 of 6
Peugeot 309 GL Profil 10-86
KUPERUS
Volvo 340 diesel, bj. '85 Pr. 3-drs
ƒ 12.750
Peugeot 309 GR 1 6 Ipg 02-86 voor alles van Peugeot nw en
ƒ
8500.
Tel
02987-4662.
Opel
Kadett
12
S,
zilver
met.,
m.
'83,
3-drs.,
vr.
pr.
.ƒ
5.950
tot
12 maanden schriftelijke garantie of 3
Suzuki
Peuaeot 309 GR 1 3
07-86 gebruikte, v d Madeweg 1-5bij
VOLVO 340 DL diesel, '87, Opel Kadett 1.3 S, stationcar, m. '86, 3-drs, LPG, . .ƒ 8.750
tot
6
maanden omruilgarantie.
Peugeot 309 XL
06-87 Makro-Adam-6683311 -020
Opel Kadett 1.6 D, stationcar, m. '86, 5-drs, weinig
70.000 km. gel., ƒ17.250
Peuaeot 309 XRD
06-87 Mooie PEUGEOT 205 ACCENT
AutoPlaza
Amstelveen
bereden
ƒ
12.250
Al
onze
auto's worden afgeleverd met een
Peugeot 505 GL 2 O
03-83 (1e eig ) met achterr wiss , wit,
Meeuwenlaan 128 Tel. 03240-61801.
Opel Ascona 1 6, m. '83, wit, 2-drs
ƒ 6.900
UW OFF SUZUKI-DEALER VOOR AMSTELVEEN EN OMSTR
10.000
km.
beurt a la minuut.
Peugeot 505 GL 2 O
04-84
Tel: 020-369222.
VOLVO 340DL Diesel, 1e eig., Opel Corsa 12 S, 3-drs., bj. '86, bl., getint glas, weinig
prima onderhouden, bj nov 'ele occasions met BOVAG-gar o a. Alto Aut, '83, 35.000 km
Peugeot 505 GR
08-85
79.000
km.,
5-bak,
zilvergroen
-Wij
financieren
bijna iedereen,
bereden,
in
nw.staat,
vr.
pr
.ƒ
11.750
'85, 'M 000 km. APK nov '89 \msterdamseweg 77, A'veen (bij KLM-hoofdkant.), 020-470136
Peugeot 505 GTI
10-85 Vrpr ƒ9250 Tel 020-227757
met., getint glas; 1986, Porsche 911 Targa, bj. 71, 935 uitgev., rood, geheel
745
Gl
inj.
stat.
2-'89
ƒ52.500
wij
nemen
alle
leningen
over, geen wettePeugeot 505 Select
03 85
AUTOVROON gerestaureerd, in nw.st., tax.rapp. aanw., inruil mog. .ƒ 45.000
744 Gl LPG 12-'86
ƒ22.000 ƒ 13.750.
\utobedr ZEIJINGA voor alle
Peugeot 505 SR
11-85
VW/AUDI-DEALER,
lijk
aanbetaling.
Suzuki
swift
GLX
Peugeot
505,
m.
'84,
ivoorwit,
LPG,
weinig
km's
.
.
.ƒ
6.900
244 DL LPG 1-'88
ƒ32.600
uzuki-modellen Wieger-BruinPorsche
Saab 900 GLT, autom., m. '80, zwart, in z.g.st. . . . ƒ 2.750 -Al onze auto's worden APK goed360 1-'84
ƒ 8.500 020-869611.
aan 73, Uithoorn 02975-61212 1988, 1900 km, blauw met
DIVERSE MERKEN
Zeilemaker Landsmeer
Skoda 120 LS, m. '85, wit, orig. sunroof
ƒ 4.750
340
DL
aut.
4-'85
ƒ
14.300
Volvo
343,
bj.
eind
78
LPG,
lalbot Samba GL
03-86 T k PORSCHE 924, veel ex- uzuki Alto GL
gekeurd afgeleverd.
Toyota Starlet, '85, gold met., 3-drs., w.w. glas, 1e eig.,
02908-4343
340
Winner
spec
5-'86/
16.800
APK
gek.,
sunroof
i
g.st
vr.pr.
Cilroen Visa 11 RE LPG 09-85 tra's Tel 02990-31816
987, 19000 km, blauw met
m abs. nw.staat
ƒ 8.950 -Wij ruilen alles in o.a. boten,
340
Winner
spec
12-'86/
15.800
ƒ
1.450
tel.
na
18.
020-187251
T
k
SUZUKI
ALTO,
1987,
Citroen Visa Club
03-86
eilemaker Landsmeer
30 000 km, beig. met., zo goed 3 mnd voll. B O.V.A.G gar. Volvo 343 DL, '79, APK-ge- Volvo 343 DLS 2 O L, m. '83, wijnrood met., LPG, i.nw.st../ 6.250
Renaull 5 TL
. 02-87
02908-4343
caravans, motoren, etc. etc.
Volvo 343, m. '83, 3-drs., wit, vr.pr
ƒ 4.900
VOLVO DEALER
Reliant
als nw, pr. ƒ8.250. Tel
Ford Escort 1 6 Bravo 04-87
ƒ 14.250
Autobedrijf DICK MUHL B.V. keurd, ƒ 700. Tel. 020-6658500 VW Golf D, m. '86, antrac met., 5-bak, 3-drs
uzuki Alto GL
020-6000272
tijdens kantooruren.
VW Golf D, m. '81, zilv. met., 3-drs., i.z.g.st
ƒ 3.950
GEOPEND VAN MAANDAG TOT WOENSDAG
Achtergracht 71a, Weesp.
WESTELIJK HALFROND 70 Robm 850, i g st Nwe kopp , 988, 2500 km. d blauw
VAN DEINUM
10.00 TOT 18.00 UUR.
Tel.
02940-18200.
VOLVO
343 Lux, wit, '81, Citroen Special Service, m. '85, gesloten stationcar .ƒ 3.250
•em,
spoorst
band
Pap
aanw
eilemaker
Landsmeer
Amstelveen • Tel 020-455451
OFF
SUZUKI-DEALER
Mercedes 307, open laadbak, m. '81, met tandemDONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND.
ƒ 1900 020-342939'276230
02908-4343
Ron Geurs Personen Auto BV 60.000 km, automaat, ƒ3250,-, asseraanh., bj. '81, vr.pr
VOOR AMSTERDAM E.O
ƒ 11.750
ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.00 UUR.
Tel. 023-272918.
Voor exclusieve Volvo's
uzuki SJ 410 V, geel kent m
Het juiste adres voor alle
1 Skagerak 21 speedcruiser, 8 cil., Chrysler 225 PK,
Nijverheidsweg Zuid 20,
A'dam-Oost
Info
020-920505
Volvo
360
2
l,
'85,
blauw,
gas
i3,
zilvermet,
70
000
km.
geen
nieuwe
Suzuki-modellen
Renault
kompleet met trailer, vr.pr
ƒ 17.950
inst,
5-drs.,
ƒ
11.950.
Garage
oest of schade, nieuwe auto
en een grote keus
Amersfoort
SAOUDS VOLVO SERVICE en
Inruil/financiering mogelijk, 6 maanden garantie
8950 , m r , fin Dolman auto's *• van 1e klas occasions
adviseur. BOVAG-lid. In- en AB de Boorder: 02297-3226.
APK en BOVAG-gekeurd.
Tel: 033-637773 - 033-620228.
RENAULT 14 GTL, bj '82, Renault 5 GTL nieuw model '86 el 02979-84102
Jarmuiden 29. A'dam-Sloter- verkoop gebruikte VOLVO's en Weg. vertr. buitenl. 343 DL,
Geopend ma. t/m za. van 930-18.00 uur.
kmst 85000, i g s t , rood, APK 50000 km nwe APK ƒ8950
dijk, tel. 020-148933 Ook
verkoop nieuwe en gebruikte aut., bj. '80, APK 4-'90, 62.000
DONDERDAG KOOPAVOND.
• „SHOWROOM" verschijnt
Nog meer Showroom-advertenties
mrt '90 Pr ƒ3000 Tel inruil gar mog
gevestigd Jan van Galenstr
onderdelen. Sluisstr. 42-48. km., trekh., bl. met., verk i.z.g.
Osdorperweg 928, tel. 02907-2021, Amsterdam-West.
huis aan huis m geheel
Tel 02990-37825
02990-27199 na 18 uur
113, A'dam tel 020-831956
020-6624548
Ook div caravans en boten.
st. Pr. ƒ3250. Tel. 020-432631.
op een volgende pagina
Amsterdam en omgeving

autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Sensatie!!

CARBO AUTO'S
VAKANTIE-AANBIEDINGEN

Goed idee: ga naarAPC!

Museum-Autobedrijven

Van Vloten
A'dam
Uw
Volvo Dealer

/EEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22

'5/6 J U LI 1989

Algemeen
Postjeikade 23-25
020-12166$

HYuroni
ENTRUM AUTO'S b.a.:
at Uno 45 S bijna '88, 1e eig.,
versn., nog nieuw ƒ 12.500.
:ugeot 305 GR BREAK, '86,
versn., metallic, nw.staat
11.750. VW Golf, C '83, sun
of, spec. grill etc. zeer mooi
S995. Ford Scorpio 2.0 CL m.
7 met LPG, 5 versn. en ABS
,9500. Nissan Bluebird 2.0
'., nw. model '88 met LPG,
uurbekr. etc., nieuwstaat
17500. Suzuki Carry bestelisje '85, grijs kent. met ramen
J950. Datsun Stanza 1.6 L, m.
4, met LPG, 4-drs. ƒ 4900. VW
•jssat CL diesel m. '87,1e eig.
000 km. ƒ15900.
:ugeot 305 SR, m. '83, met
ektr. schuifdak ƒ4900. Ford
srra 1.6 laser bj. '86, 1e eig.
000 km. ƒ 16.750. Mitsubishi
oltGL, m. '87,5versn.,nieuwaat, ƒ 13 950. Mitsubishi 5
3lant, 1.6GL, nw. model, '85,
et LPG, ƒ9950. Mitsubishi
ipporo 2000 GL, m. '82, raD/cass., zeer mooi, ƒ4950.
eekaanbieding!! Opel Sena2.5 E, nw. model, '84, 1e
, 60.000 km., veel extra's,
4950. Ford Taunus 1.6 L
alioncar, m. '82, nwe. APK,
?990. Alle auto's APK-geurd, inruil en fin. mog.
ssterstraat 103-105, Amsterm. Tel. 020-250096.
Donderdag koopavond.

JCK LINGBEEK
f AUTOMOBIELEN

n greep uit onze collectie.
2us uit wel 80 occasions in
alle prijsklassen
idi Quattro
3-I4X4 coupé
'87
troen CX GTl Turbo
'85
rd Taunus
3GL aut. LPG
'81
guarXJ64.2
'80
itus Elite 501 veel nw. ond.'77
azda323 1.3 GLX
'85
arcede's 307 D
injwagen
'78
tsubishi Lancer GL diesel.'84
ssan 300 ZX Turbo
'86
ssan Bluebird 2.0 D
'83
oei Kadett 1.2 LS
'86
Del Kadett 1.6
esel stationcar
'85
:ugeot 205 GL-5-drs ....'85
ilvo 345 LPG grijs kent ..'86
V Golf GL diesel .. ,.'85/'86
Ook campers en caravans
Kruisweg 469 - 1437 CL
Rozenburg (bij Hoofddorp)
r
RKOOP TEL.: 02503-11292
GARAGE: 38407

Renault
Benelux
biedt aan occasions
in uitstekende staat
met bovag-garantie
Mazda 323 Envoy
'88
Renault 11 GTE
'88
Volvo 740 GLE
'87
Renault 5 TL
'87
Ford Sierra 2.0 GL
'86
Renault 5 aut
'86
Ford Escort aut
'86
Renault 21 GTS
'86
Peugeot 309 GR
'86
Renault 5 GTS
'86
Renault 25 TD
'86
Honda Civic aut
'86
Volvo 340 DL
'85
Renault 5 aut
'85
Fiat Uno 55 S
'85
Opel Kadett LS
'85
Mercedes 190 D
'85
Citroen CX Pallas
'85
Lada 2104 Break
'85
Renault 25 GTS
'85
Renault Fuego GTX aut. ..'85
Renault 5 G
'85
Ford Escort 1.6 L
'85
Peugeot 305 break
'84
Inruil
Rnanciering
SHOWROOM DAGELIJKS
GEOPEND TOT 18.00 UUR

Bankrashof
Amstelveen
telefoon 020-418073/453251
HAMERSVELD Auto's BV,
biedt aan:
keurkollektie automobielen
Audi 100 cc, '84, brons met.,
alle opties ƒ11.950,-. Audi 80
Diesel, m.'87, staalblauw, 5bak ƒ14.750,-. Golf Diesel,
m.'87,
marsrood,
3
drs.
ƒ14.250,-. VW Jetta Diesel,
m.'86, 5-bak, 4 drs. ƒ 13.750,-.
VW Jetta Diesel, m.'84,5 bak, 4
drs., pastei wit ƒ 10.750,-. VW
Passat Variant van Diesel, '86,
5 bak, staalblauw ƒ11.950,-.
VW Passat CL Diesel, '86, pastel wit, 5 bak ƒ 13.750,-. VW
Passat LX Diesel, 4 drs., m.'86,
brons met. ƒ9.850,-. VW Passat Variant L Diesel, '85, pastei
wit ƒ 11.950,-. VW Golf 1800 LI,
m.'88, staalblauw, 5 bak, LPG,
ƒ 19.450,-. VW Golf 1800, '86, 5
bak, get. glas ƒ 14.450,-. VW
Golf 1600, m.'85, zilver met.
ƒ 10.750,-. Ford Sierra 1600 L,
m.'85, 4 drs, LPG ƒ9.750,-.
Ford Escort Diesel, nieuwste
model '87 ƒ 13.950,-. Audi 80
LS autom., m.'85, 4 drs
ƒ9.450,-. Audi 100 cc, m.'84,
2.2 Itr., 5 bak, blauw met.
ƒ 10.750,-. Auto 200 Turbo autom., '81, alle opties ƒ6.950,-.
Golf Diesel, '83, weinig bereden ƒ 7.450,-. Inruil/Garantie/Financ. Tel. 023-354644.
Harmenjansweg 81, Haarlem.

APK GEKEURDE auto's, tot
86, ƒ 650 tot ƒ8250. Inr., fin.,
r mog. Den Brielstraat 18,
dam, zijstraat Haarlemmer- Koop- of VERKOOPPLANjg bij molen. DonderNEN? Bel dan snel tel. 023,gav. geopend. 020-844079. 365206. Nationale Occasionlijn.

t3l,

Ï6

t?<w ,

16
tv^V .

*>*,

l^fel

<•

. * .C-3,

Auto's te koop gevraagd

Kfï

l 'K?, LPG, ^nieuwste model. , ,BO(B, /•M-.gSO 000000000
WAtC

Autobedrijf Dirk

JO.
iS•75;
«e1.6

koopt alle merken auto's tegen de hoogste prijzen Ook sloop,
schade of defekt geen bezwaar Met vnjwanngsbewijs
Ophaaldienst door geheel Nederland Bel voor gratis info
020-104155 tot 2300 uur Bel en wij komen
iCSRA iS, bj, 'S6, ?war)
km. vr.pt.

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Autobedrijf

Garage Uit de Brand voor een
betaalbare occasion, betaalbare reparaties en vlotte APKkeuring.
Tel.
075-163008,
02982-5955

H. ALTING
Alle prijzen incl. BTW
MAZDA 626 1.6 LX Hatchb. feb.'86 1e eig. 63.000 km. zilverme'
tall. blauwstoff. inter. 5 drs. 5 versn. in nieuwstaat
.ƒ 15.950
NISSAN Sunny Florida diesel apr.'87 1e eig. 60.000 km 5 drs. 5
versn. licht blauw metall, i.z.g.st
ƒ 19.750
OPEL Kadett 1.3 S LS feb.'SS 1e eig. 53.000 km beige/stoff.
inter. i.z.g.st. 3 drs. nieuwste model
.ƒ12.950
HONDA Quintet 1.6 Luxe automaat feb.'84 1e eig. 42.000 km
grijs metall, i.g.st
ƒ 8.950
CITROEN BX 1.6 RS feb.'SS LPG inst. 5 drs. 5 versn. lichtblauw
metall, getinte ramen spec. velgen i.z.g.st^
ƒ10.950
FORD Escort 1.3 L Stationcar apr.'83 blauw metall. 5 drs. radio
trekh. i z.g.st
ƒ 8.750
FIAT Panda 34 L apr.'SS 1e eig. 43.000 km beige/stoff. inte
i.z.g.st
ƒ 6.950
FIAT Panda 45 S feb.'84 1e eig. 52.000 km bruin metall. 5 versn
i.z.g.st
ƒ 5.950
MAZDA 626 1.6 GLX Hatchback okt'85 1e eig. LPG inst. antr.
grijs metall. 5 drs. 5 versn
ƒ 9.850
MAZDA 323 Sedan 1.3 LX apr.'84 groen metall, bruin Pullmann
inter. 4 drs
.ƒ 6.950
VOLVO 345 DL feb.'82 nieuw model 5 drs. 4 versn. i.g.st.
blauw
ƒ4.950
SKODA 105 L juni'86 1e eig. 30.000 km wit/zwart stoff. inter.
i.g.st
ƒ 5.950
VW GOLF 1.6 L automaat jan.'83 1e eig. prig. 80.000 km (serv.
boekje aanw.) blauw metall, stoff. inter. i.z.g.st. . . .ƒ 8.950.
SUZUKI Super Carry feb.'SS 1e eig. 12.000 km rood gesloten
bestelbusje 1000cc 4 cil. in nieuwstaat
ƒ 10.750
VW GOLF Van diesel feb.'83 beige grijs kenteken i.g.st../ 6.950
SKODA 120 LS apr.'84 rood/zwart stoff. inter. 4 drs.
i.g.st
ƒ 2.950
FIAT Regata 85 S juni'84 blauw metall. LPG inst. stoff. inter.
electr. ramen 5 versn. centr. vergr. i.z.g.st
ƒ 6950
AUD1100 CC 2.2 injectiqn apr.'83 nieuw model 4 drs. 5 versn. 5
cil. 4x hoofdsteunen beige metall, centr. vergr. getinte ramen
i.z.g.st
ƒ11.950
MAZDA 626 2.0 LX feb.'85 groen metall./stoff. inter. getinte
ramen 4 drs. 5 versn. i.z.g.st
ƒ 9.850
OPEL Ascona 1.6 S Traveller Hatchback okt.'85 1e eig. donkerblauw metall. 5 drs. 5 versn. getinte ramen stoff. inter. centr.
vergr. duurste uitv. i.g.st
ƒ13950
FORD Escort 1 6 L feb.'SS blauw metall. 5 drs. i.g.st../ 7.950
PEUGEOT 309 GL diesel, apr.'87 1e eig. 42.000 km 5 drs. 5
versn. donkerblauw Van-uitv. grijs kenteken in nieuwstaat
ƒ13.950
TOYOTA Hi Ace diesel apr.'SS geel gesloten bestelbus 1e eig.
75.000 km i.z.g.st
ƒ 11.950
BEDFORD CF 250 diesel juni'841 e eig. wit gesl. bestelbus nieuw
model 5 versn. i.g.st
ƒ5.750
ROVER 2300, apr/83 6 cil. 5 versn. 67.000 km goudmetall. 5 drs.
i.g.st
ƒ 5950
FORD Granada 2.8 GL automaat juni'81 groen metall./Pullmann
inter. AIRCOND. schuifkanteldak i.z.g.st
ƒ 3.950
IN- EN VERKOOP, INRUIL, FINANCIERING v/a 100
EIGEN GELD BINNEN EEN UUR-GEREGELD.
Alle auto's worden geleverd met een echt APK-keuringsrapport

Spaarndamseweg 78
Haarlem, tel. 023-254944 - privé 023-270468

Wilt u uw auto v.a. 1986 direkt a
kontant verkopen7 Belt u voor
ml: tel. 03410-19354

APK laswerk en reparatie , keuring klaarmaken, ieder merk
auto, vooraf prijsopgave AutoGarage-box t h , omg Rijks- bedrijf Been, Aalsmeerderdijk
straatweg Duivendrecht Tel 386, Aalsmeerderbrug
Tel 02977-27262
020-908622, na 20 u

Bedrijfsauto's
BURGER-TRUCKS Aalsmeer
Mercedes bedrijfswagens.
Inkoop/verkoop en onderd.
Tel. 02977-28660
BURGER-TRUCKS Aalsmeer
Mercedes for sailes wanted
and spareparts: 02977-28660.

GOEDKOPE autoverz met termijnbet. 100% autolening
Bel of bezoek onze infowmkel
ANSA RENT A CAR
De Rijpgracht 2, tel
De nieuwste autotypes voor
020-846095, P.W O ass
bedrijfsleven en partikulier
Alles Inklusief Tarief v a
• Handelaar of particulier
ƒ 70 p d. (ex brandstof) HobUw auto(s) aanbieden m
„SHOWROOM" is de manier bemakade 6 020-6648252, Zuiderbad achter Rijksmuseum
Tel 020-6658686

Accessoires en onderdelen
AUTOBANDENUITVERKOOP!
Vele maten voor lage prijzen!
Speciale aanbieding: 4x 19565-15, incl. balanceren, ƒ200.
De Wittenkade 69, 020-846276.
AUTO-ELEKTRA HECHRl BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
inbouwbedrijf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
Valkenburgerstr. 134. Tel. 020-240748.
AUTO-ELEKTRA HECHRl BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
inbouwbedrijf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
Valkenburgerstr. 134 Tel. 020-240748.
Autoshop J. Schievink, Rozengracht 69-71-73, A'dam, tel.
234986: IMPERIAALS, laddersteunen, fiets- en surfplankdragers, alle kleuren autolak,
gereedschappen.

ZOEK NIET VERDER voor uw
AUTO-, CARAVAN- of BOOT/
VAARTUIGENVERZEKERING
Bel E de Vries, 020-473852
Maandpremie mogelijk'

Autoverhuur

Citroen DS 23, '72, wit, nwe lak,
pas gerevis , APK. Pr. n o.t k
Tel. 020-928513, na 19 u.

AUTORIJLES
Schakel
+
automaat
+
CARFIX groothandel gespecia- VRACHTWAGEN
Dinsdagsliseerd m Franse onderdelen. avonds theorie
LEMSTRA,
Nwe Hemweg 6 L, 020-880348. Weesp' 02940-12656 of 14797
Grote sortering ONDERDELEN AUTORIJSCHOOL ZEEMANS
van alle schade-auto's, alle Al meer dan 30 jaar uw adres
merken, alle bouwjaren
voor een gedegen rij-opleiding.
Ravenstijn, 02502-5435.
NU: Rooseveltlaan 213, A'dam
Tel. 020-460699
LPG-INBOUW nu zéér voordelig met 2 jaar garantie, ook
rep. telef. 020-182163.

verhuisd
AROBA-BANDEN
naar Amsteldijk 59

PERSCOMBINATIE TRANSPORT

Regelt 't welen snel.

Rijscholen

BMW-BRASPENNING-BMW
T.k. onderdelen, nieuw/
gebruikt. Telef. 020-319431.

MAZDA RUITEN voor zij en
achter. Voor alle types uit
voorraad leverbaar. Fa E, de
GRAAFF, Koninginneweg 48,
Haarlem. Tel. 023-314275.

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met INKOOP AUTO'S, ±ANWBp r , snelle afw a contant m
vrijwbewijs Tel 020-105478
vnjw bew , def geen bezw
Gevr, loop- , sloop- en luxe Tel 020-108280 149352
auto's, busjes en vrachtwagens Tel 020-194613
INKOOP AUTO'S ± ANWBGevraagd PEUGEOTS 504, p r , snelle afw a conlant m
505, sloop of schade enz Af- vnjw bew , def geen bezw
stand qeen bezw 020-244255 Tel 020-108280/149352

Autofinanciering en verzekering

Een lage premie voor caravan
Talbot '83-'84. VW Caddy D,
boot- autoverzekering Tevens
1-'85 Renault 4F6, 4-'85
alle verzekeringen/hypotheken
Daihatsu Mini 850,2-'85 Suzuk
bel of bezoek onze info-wmkel10-'82. Berebeit, Amstelduk 25,
kantoor Ass CELIE, Linden020-6627777
laan 380. A'veen, 020-416607.

Klassiekers en oldtimers
ZELDZAAM. VOLVO Amazone
'65, 4 DEURS. autom. m.
schuifd. In perf. st. Pr ƒ 13.500
Tel. 02992-1410.

POETSER HEEFT TIJD om uw
auto als nieuw te maken v a
ƒ75 Ook voor tectyleren en
inspuiten Ophalen is evt
mogelijk Tel 02526-75504

HOOGSTE PRIJS
Auto's te koop gevraagd v a
'81, ook BESTEL, tegen dag- voor elk rnerk auto, a contant,
koersprrjzen J Huizmgalaan met vnjwanngsbewijs, geen
sloopauto's Tel 02990-37825
629, A'dam 020-151488

20 JAAR MICHEL
1e 10 echte autorijlessen
ƒ 25 PER LES
Korting op theoneboekjes
en theonecursus op video.
Amsterdam . . 020-853683
Purmerend .
02990- 40087
Zaandam
. 075-174996
Probeer maar eens het verschil
tussen 1 of 20 jaar ervaring!

Autosloperijen

Autosloopbedr Onne van de
Stadt, mk. v. sloop- én SCHADEWAGENS, verk. auto-onderdelen. Rijshoutweg 4, Zaandam Tel. 075-165272.

AUTOSLOPERIJ
AMSTELVEEN
tel.: 020-714225
Koopt alle loop- en sloop•Bewijsnummers van een geplaatste „SHOWROOM" adver- auto's. Tel 020-458494 of
tentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de 02508-1315.
advertentie kenbaar maakt.
Autosloperij
DE
ZOMBIE
De kosten daarvoor bedragen ƒ 3,-.
vraagt te koop. schadeauto's
Tevens verkoop van alle merken onderdelen Gespecialiseerd m verkoop van motoren.
AUTOSPUITEN v.a. ƒ350 in
Inbouw mogelijk. Osdorperweg
520 A, Amsterdam-Osdorp.
orig. spuitcab. incl. verf. Ook
schaderep. + tax. 020-152507.
Tel 020-107566.

Service en reparatie

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan
Tel 020-361178/02907-6248
CENTERPARTS
vraagt sloop- en schadewagens Origineel R.D.W-vnjwarmg. De hoogste prijs en geen
risico Tel 107942 of 107946
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435
• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art 16 regelen voor het
advertentiewezen)

Ons faxnummer
vooradvertentieteksten
is

020-5626283
.P E R S C O M BI N ATIEHET l'AROOLl ROUW DE VOLKSKRANT U EHMEDU

Voor f 12,50 staat uw auto in de SHOWROO
De nieuwe autorubriek SHOWROOM is nauwelijks van start en is nu al heel succesvol. Logisch, want
SHOWROOM heeft een enorm bereik: uw advertentie komt niet alleen in Het Parool maar óók in alle
nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. Met een oplage van maar liefst 730.000 exemplaren.
U loopt dus de kans dat ruim r
Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst
plaatsen in de autorubriek SHOWROOM:
1 miljoen mensen uw auto
willen kopen. En dat voor
prijs
prys
excl. 6% incl. 6%
slechts f 12,50. Dus: vul de bon
Aantal regels
BTW
BTW
in en maak gebruik van deze Schrijf hier uw tekst 1
1 letter per hokje.
2
aantrekkelijke aanbieding.
Cijfers, leestekens en
13,25
12,50

Introductie/voordeelbon
Zomerkorting (geldig t/m 5/9'89) 50%

woordtussenruimten
tellen voor 1 letter.
Minstens drie regels
beschrijven.

3
4
5
6
7
8
9
10

1823,50

2934,50
4045,50
51-

19,08
24,91
30,74
36,57
42,40
48,23
54,06

Naam:
Adres:.
Postcode/Woonplaats: __
Startdatum*:
Telefoonnummer:
Handtekening:
* Alleen een woensdag of een vrijdag invullen

.

Opsturen m een ongefrankeerde envelop aan' SHOWROOM, Antwoordnummer 2470,
1000 PA Amsterdam of afgeven. Het Parool, Wibautstraat 131/Rokm 110, Amsterdam
|
Afgeven kan ook by de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, .
Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 13, Zandvoort, i
Gasthuisplein 12
>

WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 6 JUL11989

Van de Hema mag je gerust
je tanden laten zien,

Autoverhuur BV
Als u zonder auto bent kunt u nu al bij

•^

FLINTERMAN
in Bentveld een auto huren
v.a.

ƒ27,50 excl. BTW p. dag
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
Ook verhuur Chrysler Voyager!

,^~--....

GOED *KOOPJE
zo herkent u aanbiedingen in de Hema

zo herkent u aanbiedingen in de Hema

Verhuur 9-pers. bus, kinderzitjes.
Boek nu voor de zomervakantie.
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,
Heemstede, Overveen, Zwanenburg
en Bentveld.

Bel 7 dagen per week

2r

vanaf
.£59Huidverzorgings-sene voor alle
huidtypen geschikt
O CC*
O
fJ&O
&.~
Dag- of nachtcrème
Masker
Getinte dag- of scrubcrème
4^8-3.75

Opvouwbare nylon koffer In diverse kleurcombinaties

Autoverhuur BV
Paul Krugerkade 10
(t.o.

Vomar bij Spaarne)

Haarlem. Tel. 023-270434

STEENGRILL RESTAURANT

Nylon roltas In diverse felle kleurcombinaties

„De Vuurboef"rl
Onbeperkt vlees

Waterdicht quartz horloge Met
kunststof band en kast. 1 jaar
Hema garantie

6 salades,
6 sauzen,
stokbrood,

en een
aardappelgerecht

29,50

Katoenen strandlaken In diverse
dessins 90 x 185 cm

Alles zoveel u wilt!! ••".
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
De gehele
week geopend

v.a.

Kaftpapier In diverse dessins
3 meter lang x 50 cm breed
^

: __

^__

Pv:-;p^i
^ "£&*&~^^
'-.*&**lir^-1

17.00 uur.

Katoenen jongensondergoed Mt

104-176
Slip
Singlet
T-shirt

vanaf
Ringbanden. In diverse dessins.
17-nngs
6.75/7.75
23-nngs
8.75/9.75

4-76/5^8- 4.-/4.50
&-/5^e 4.25/4.75
&-"/&5e- 5.25/5.75

BANDENHAL

Everclean Plus zorgt

^^^^••••••^^•1 dat je tanden zeker

het aanzien waard zijn. Want Everclean Plus versterkt je tandglazuur met

Speciaal adres voor:

fluoride én calcium. Die vormen een effectief pantser tegen gaatjes. Wél regel-

gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.

matig poetsen natuurlijk. Want zuinig zijn met tandpasta hoeft niet meer...

Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

Adres: Parallelweg l O
(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie.

leveren en plaatsen van

Geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Tel. 02Q-226445.

isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

offerte.

NOV1LON MARMOUEUM
Levering van alle Luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

Tijdens de
maand juli
iedere zaterdag
TUINDECORATIESHQW
van 10.00-17.00 uur
Zandvoortselaan 137
Zandvoort

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.H. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Uw zetwerk vla kopij,

Rabobank
Rendement Rekening:
hoge rente en altijd
geld beschikbaar

floppy of modem?
Bel:

DSDSBËJdDOQJaODB

JlRODUKT/ES
VORMGEVEND IN ZET- EN DRUKVJERK
WIBAUTSTRAAT 131, 1091 GL AMSTERDAM
TELEFOON 020 - 562 2522, FAX 0.20 - 562 271 3

Je koopt een vrijstaand huis... maar wat is vrijheid als die
ophoudt bij het hek?

na

NVM

MAKELAAR

!£tAPAQB£QQFM
tvvr MUrn-i3r3faf*

.

1X7
W.

r*lOQrFTï1"D "D TT
lAJOlJlllt J Ö . V .

Kroonenberg

Kerkstraat 12 Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192 Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplem 12 Zandvoort

mag.

Lissenberg

Haltestr 9 Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22 Zandvoort

AKO

Kerkplein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,

mag.

Kerkstraat 31 Zandvoort

De Krocht,

Gr Krocht 17, Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

telef

02507-15531
telefax 02507-20025

Burg. Engelbertsstraat 11 Zand voort

Snijworst Vers van t

Fa.

Sig.

H

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485
HONDENKAPSALON

Ontdek je plakje,

landvoor>ts Nieuwsblad

Sig.

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

mes

nn

Kapsalon J.M.
heeft plaats voor een

Slagroom-vruchtentaart Gevuld met banketbakkersroom
en
met een vleugje kirschhkeur
14-?512.50

leerling kapster

ze htvkcnt u janb cd nqcn m do Hen vi

89139-4/7

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld

Rente:

5,6%

Loop even binnen oj'bel voor een afspraak

Edelzwicker A C 1988
Droge, witte wijn uit de
Elzas 1 1tr.
'

Bundels met 5 lollies
J2-6S2.1Q

Spaartegoed meer dan ƒ 10.000,-? Neem dan een
Rabobank Rendement Rekening: een hoge rente en
toch / 25.000,- contant en zonder kosten opneembaar (elk kwartaal).

Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd m poedels en terriërs
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

Extra belegen Goudse
kaas 500 gram

Gesuikerde pinda's
250 gram
,2~^L75

Aanbiedingen geldig t/m 8 juli 1989

RENEE

Huzarensalade Verpakking a 1000 gram
&SS3.3S

100 gram l ]\)
J.1

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

Kerkstraat Passage
Tel. 14040
l

Bmnenwen 67

Telefoon (023) 29 00 50

Heemstede, Zandvoortseloan 179. tel. 24 43 8). Wilhelminaplein 21. tol. 29 10 26
Jan van Goycnstraat 20, tel. 29 10 15. Amstellann 9
Zandvoort, Groto Krocht 30-36. lel. (02507) 1 69 41

Rabobank ö
Meer bank voor je geld

Dat lastige probleem rond jouw woonplaats zie jij
persoonlijk graag opgelost. Dus volg je de laatste ontwikkelingen op de voet. Is men het erover eens wat er moet
gebeuren? Is er een definitieve beslissing gevallen?
Wanneer wordt er tot aktie overgegaan?
Zand voorts Nieuwsblad laat 't je elke keer
uitvoerig weten. Of het zich nu in de

plaatselijke politiek, op cultureel of sociaal gebied afspeelt. De krant informeert je op een heldere volwassen
manier.
Elke week weer. Voor nog geen gulden per week.
En wie nu nevenstaande bon opstuurt hoeft de krant
voortaan geen week meer te missen.
Bellen kan ook: 020-5623066.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD. WIE 'M LEEST WEET MEER.

Bezorg mij het Zandvoorts Nieuwsblad
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro-Banknr.:
i Ik betaal per kwartaal D ƒ 13,50, per half jaar D ƒ 24,75,
| per jaar D ƒ 44,75 (voor postabonnees gelden andere,
i tarieven).

l
|
i

l

l

Deze bon in open envelop, zonder postzegel, sturen naar Weekmedia.
Antwoordnummer 2470. 1000 PA Amsterdam.

OF DEZE PAGINA MAKEN HET U MOGELIJK EEN WEEKEND NAAR
DE FINISH VAN DE „TOUR DE FRANCE" DIJ TE WONEN.
Hel gehele jaar
VERTREK IEDERE
VRIJDAGAVOND NAAR

OOR MAAR

Reisburo
Zonvaart

Grote Krocht 20
2042 LW
Zandvoort
Telefoon
(02507) 12560
1

- i»»' 1jj3E2£3S

—f,

w
in de Tour
niet voorop.
Bij Erica
staat kwaliteit
aan kop

\'

K

FOTO BOOMGAARD
Grote Krocht 22
* door de nieuwste technologie een
hoogwaardig produkt
* door konstante kontroles konstante
kwaliteit
* technisch slechte foto's mogen retour
* door ons vakmanschap altijd goed advies
* GRATIS KAMERA CONTROLE

KWALITEITFOTO'S IN
1 UUR KLAAR

ERICA
Grote Krocht 24

Fietst u ook mee met
Radio/Krant en TV?
Een rondje Frankrijk op
de fiets dat is niet mis,
maar dan wel met
schoenen van

Voor exclusieve
p
Franse parfums en
"
cosmetica
hoef je ook dit jaar niet heel Frankrijk door te
fietsen, maar ga je gewoon naar je eigen
ZANDVOORTSE
DROGISTERIJ-PARFUMERIE

De Gaper Drugsfore Bakeis B.V.
Kerkstraat 31, Zandvoort

HERMAN HARMS

BIJ ƒ100,- AAN KASSABONNEN

ƒ3,- TERUG
(geldt niet voor geneesmiddelen en
tabaksartikelen)

( Shne-hiss)
Grote Krocht 22 - Zandvoort

Onze sleutelservice is uitgebreid, wij kunnen '
nu voor u maken

Ird^, ,
\\ R53j/\/

_. si'
Stolbergweg 1
'^
ZarcWo
Zard^oort
Te! 17093

AUTOSLEUTELS OP CODE
en nog meer

Een winkel vol vers

vitaminen
bij

/l

Div. Bloembakken Roodsteen - Plastic en
Grieks Aardewerk
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen
ook biologisch
legen ongedierte

AART VEER
groente en fruit
speciaalzaak
Grote Krocht 25
Tel 14404

J. van Campen & Zn.,

De Tromp Winkel
Grote Krocht 3-5
De lekkerste graskaas
Heerlijk vol van smaak
500 gr. slechts

4,95
Heerlijke verse gras roomboter
bij aankoop van 500 gr. kaas
nu slechts

Corn. Slegersstraat 2. Tel. 15449.

radio stiphout
N
VERKOOP K T V - HI-FI CAMERA S - VIDEO S -'
dealer van o a SONY, JVC, PANASONIC, SHARP
ITT, PHILIPS, SIEMENS, ERRES, NORDMENDE
HOOGSTRAAT 3 - HAARLEM
THORBECKESTRAAT 15
t/o casino ZANDVOORT
EIGEN SERVICEDIENST DAG SERVICE
KT V VIDEO
door eigen technische dienst, bednjfsgeluids- en videoapparatuur o a t b v edukatieve doeleinden

023-357501

1,99
- Alle soorten nieuwe fietsen met
kortingen
- Grote sortering 2e hands
(brom)fietsen
- Inkoop + inruil (brom)fietsen
- Ruwielverhuur (ook snor+ bromfietsen)
- Reparaties en onderdelen voor
lage prijzen

u

02507-13378

ALS U GENOEG HAD
KUNNEN TRAINEN . . .
dan deed u
misschien mee met
de Tour de France
Toch kunt u nog op tijd m
CONDITIE KOMEN

Grote Krocht 18, tel. 12600
7 dagen per week
dag en nacht geopend

voor de
TOUR DE JOUR
Maar dan wél met
een fiets van dé
specialist
PETER VERSTEEGE WIELERSPORT
Haltestraat 31, Zandvoort. Tel. 14499.
Voor sport-, race-, toer-,
trim- etc FIETSEN en niet
te vergeten de ATB's (all
terram bikes) Vraag om
deskundig advies over
welke fiets voor u het
beste is
OM IN
TOPVORM TE KOMEN

PRIJSVRAAG
Ook u, lezer van deze krant heeft een kans orn gratis mee te
gaan naar de Franse Lichtstad.
ledere winnaar mag één introducé(e) gratis meenemen.

PROGRAMMA
Vertrek zaterdag 22 juli plm. 07.00 uur.
Terugkomst zondagavond 23 juli plm. 24.00 uur.
Inbegrepen is:
Lichttour door Parijs met vele bezienswaardigheden * Koffie onderweg * Diner * Overnachting * Ontbijt

Vermeld tevens waarom u mee wilt en wij zoeken uit de oplossingen, de origineelste 5 en belonen deze met een verzorgd weekend Parijs voor 2 personen!!!!
Los de puzzelopgave op, vul de bon
Ik wil mee omdat:
l
in en stuur deze vóór 10 juli a.s. op
naar:

IACOSÏ&;

Oplossing

l,

Ü..M....E

Ook voor de betere kinderbril

YORK-OPTIEK B.V.
l

v

\u

Leidsestraat 32
1017 PB Amsterdam
Tel 020 233295

l

L*

ïLf/pK ütei. ilsft?n

Haltestraat 5
2042 U Zandvoort
Tel 02507-12174

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon

T

Weekmedia
Uithoorn,
Postbus 223,
1420 AE Uithoorn of
Gasthuisplem 12 Zandvoort.

.

EEN DAGJE UIT IN DE BUURT?
NU OVERAL TE KOOP VOOR ƒ 1.-

zomer
Donderdag 13 juli 1989

Oplage: 4.650

49e jaargang nummer 28

Los nummer ƒ 1.25

Dees laat tijdelijk Opgelucht de grote
circuit ongemoeid

® Gedeputeerde Staten
nemen steiling tegen de
gemeente over het duinbeheerplan.
Pag. 3

ZAND VOORT - Met de aanleg van het interim-circuit zijn
geen regels of bepalingen overschreden. Dat is de conclusie
van staatssecretaris Dees die hij vorige week woensdag kenbaar maakte naar aanleiding van schriftelijke kamervragen.
Er zal dan ook niets ondernomen worden tegen dit circuit.
Ondertussen heeft de Raad van State bezwaren tegen de
racevergunning behandeld.
De staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur wees
erop dat voor de aanleg van het
interim-circuit geen ontgrondingenvergunning nodig was. Toch is
hy kennelijk van mening dat het
duingebied door de vergravingen
wordt aangetast. "Maar de provincie acht dat kennelijk aanvaardbaar", aldus Dees. Hij is dan ook
niet van plan iets te ondernemen
tegen het nood-circuit. De realisatie van het interim-circuit had vragen opgeroepen bij de kamerleden
Eisma (D'66), Esselink (CDA),
Lankhorst (PPR) en Swildens
(PvdA).

provincie in 1986 afgegeven, bij de
Raad van State behandeld. De afdeling Geschillen van Bestuur
doet over enkele weken uitspraak.
Het ging met name om de bezwaren tegen deze vergunning. Deze
waren afkomstig van gemeente,
circuit-bestuur, Kamer van Koophandel en de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging.
Men vond de bepalingen veel te
streng. De raadsadviseur was het
daarmee eens en sprak van een
'impliciete weigering van het circuit op termijn'. Overigens zag hij
weinig bezwaar tegen het 4-wheeldrive rijden door het duinterrein.

Definitief

De zwaarste beperking is het
maximum aan geluid ter waarde
van 55 decibel dat op den duur
geproduceerd zou mogen worden.
Ook volgens adviseur Menken van
het ministerie van VROM is dit
onhaalbaar, 'onmogelijk'. De provincie kan echter wel accoord
gaan met 63 db tot de realisatie
van het definitieve circuit.

' Zij maakten zich ongerust over
eventuele milieu-technische gevolgen en/of vroegen zich af of de
Stichting Circuit Park nu al bezig
was met de aanleg van een nieuw
definitief circuit. Daarvoor zou
immers in ieder geval eerst een
Milieu Effect Rapportage gemaakt moeten worden.
Voor de daarmee gepaard gaande onderzoeken heeft de provincie
reeds een stuurgroep ingesteld. In
dat kader wees Dees erop, dat het
interim-circuit volgens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
absoluut niet gezien mag worden
als definitieve racebaan.
Ondertussen is de vergunning
voor races op het circuit, door de

Grand Prix
Door de geluidseisen wordt het
houden van een Grand Prix race
onmogelijk gemaakt, maar volgens de provincie zouden dit soort
races niet van economisch belang
zijn voor het circuit. Interim-directeur Ernst wees echter op de
internationale uitstraling van de
Grand Prix.

Buitenlandse vlaggendief opgebracht
ZANDVOORT - Een 20-jarige Engelsman werd zondag aangehouden
door twee Zandvoorters die hem betrapten bij het stelen van vlaggen.
Een groepje jongens .gedroeg zich

baldadig in de Oranjestraat en brak
ook nog enkele vlaggenstokken. De
vernielzuchige groep werd bij het
politiebureau afgeleverd, de Engelsman heeft de schade vergoed. .. .

estant vrouwenkoor
soekt nieuwe dirigent
ZANDVOORT - Het Zandvoorts Vrouwenkoor gaat door, tijdens de vergadering vorige week woensdagavond is besloten een
nieuwe dirigent te zoeken. Ondertussen is het ledenaantal geslonken tot ongeveer 28 leden en is het voltallige bestuur op de
voorzitster na opgestapt.
Achtentwintig leden
hebben
woensdag vóór gestemd om door te
gaan met het Zandvoorts Vrouwenkoor. Dertien dames stemden tegen,
omdat zij geen vertrouwen meer
hadden in de toekomst, nu dirigent
en koorleider Dico van Putten is opgestapt. Tussen Van Putten en de
koorleden was een ernstig conflict
ontstaan over de kwaliteit van het
koor waardoor de dirigent een stemmentest wilde laten doen. De dames
hebben dit geweigerd, omdat een selectie binnen de eigen gelederen volgens hen niet op haar plaats was.
Van het oude-bestuur is alleen
voorzitter Gerrie Haitsma Muilier
nog over. Van de overige vier bestuursleden hadden twee reeds vóór
het conflict aangekondigd te vertrekken, de andere twee zijn daarna
opgestapt.

dwongen om op te stappen.
. Daarnaast keek men argwanend
naar het nieuwe koor van Van Putten, Music All In, omdat men vermoedde dat hiervoor de beste zangeressen bij het Zandvoorts Vrouwenkoor werden weggehaald. Van Putten heeft dit altijd ontkend. Bovendien zou binnen de eigen gelederen
één van de leden druk bezig zijn geweest met het ronselen van een aantal dames voor een nieuw vrouwenkoor. Feit is dat het koor in een jaar
tijd zo'n vijftig leden heeft verloren.

9 't Stekkie presenteert
een reeks cursussen voor
het nieuwe seizoen.Pag. 3
® De winnaar van het Ben
Koningtoernooi
heet
© De jeugdige Robbie
Bouman zoekt het vaak in
hoger sferen.
Pag. 7
9 Rekreade start zondag
met zomeractiviteiten voor
de jeugd.
Pag. 7

Hoorzitting vooral
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De leerlingen van de Mariaschool gaan trots met hun overgangsrapport in de hand de grote vakantie tegemoet.

ZANDVOORT - Voor de meeste leerlingen van de Zandvoortse basisscholen was het vrijdag een feestdag. Onder andere bij de Mariaschool. Nadat de
raporten waren uitgedeeld, werd ook hier het startsein gegeven voor de
grote vakantie, die tot 21 augustus duurt.
Voor de leerlingen van deze school is het jaar goed afgelopen, want zij
allen zijn overgegaan naar een hogere klas. Dus vanaf vrijdag was het echt
vakantiepret. De kinderen van groep 7 en 8 waren de dinsdag daarvóór al
naar huis gestuurd. Voor de tachtig overgeblevenen was vrijdag een gezelli-

Waterstanden
Datum

HW

jul
H jul
lul
jul
17 jul
ul
I
9jul
;
0jul
2
1 jul

11.44
00.15
01.36
02.24
03.20
04.00
04.36
05.10
05.52

LW HW LW
06.50
07.56
08.54
10.26
11.20
12.16
00.16
00.56
01.36

-.-- 19.34
12.5420.34
14.04 21.44
15.05 22.56
15.46 23.35
16.25 --.-17.06 12.55
17.41 13.24
18.21 15.56

Maanstanden:
Dinsdag 18 juli VM 19.42 uur
>Pringtij 20 juli 05.10 u. NAP+llOcm

Folo: Bram Stijnen

ge sfeer geschapen. De dag begon met spelletjes, daarna werd de speelplaats
opgezocht voor het houden van een heuse picknick. De meegebrachte
boterhammen werden onder een stralende zon, tezamen met een glaasje
fris, met smaak verorberd. De schoolleiding had toen nog een verrassing in
petto, in de vorm van een ijsje.
Uiteindelijk was het tijd voor het uitdelen van de raporten, tevens het sein
om het schoolterrein joelend te verlaten. Op naar een welverdiende vakantie dus, die zo'n zes weken zal duren.

U
ZANDVOORT: De renovatie
van complex l, het eerste en
daardoor ook oudste complex
van woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht en gebouwd rond 1926, is klaar.
Steeds meer bewoners hebben
de aannemer hun vertrouwen
gegeven, door accoord te gaan
met de ingrijpende maatregelen.
De werkzaamheden aan de woningen aan Van Lennepweg, Beeckmanstraat, Tollenstraat en de Nicolaas
Beetslaan, hebben ruim een jaar geduurd. Op 19 juli wordt het complex
officieel opgeleverd en vindt de onthulling van twee gedenkstenen
plaats.
Aanvankelijk weigerde een aantal
bewoners van het complex om mee
te doen aan de renovatie, afgeschrikt door de klachten van bewoners van andere gerenoveerde complexen. "Het was eerst een groot
'vlekkenplan'", geeft de heer Luiten
uit Haarlem toe. Hij staat aan het
hoofd van de gelijknamige bouwonderneming, een ander bedrijf dat
deelnam aan het project was advies-

bureau Revaton. Op een plattegrond
wijst Luiten de vele 'gaten' langs de
Van Lennepweg aan, waar de bewoners oorspronkelijk niets van renovatie wilden weten. "Dat had vooral
met onbekendheid te maken", vertelt de bouwondernemer. "Er rouleerden allerlei wild/westverhalen,
waardoor het een enorme hoop
moeite kostte om het vertrouwen
van die mensen terug te winnen".

Bewonerscommissie
"Stel, je betaalt trouw je huur, en
dan komt er iemand jou vertellen
wat er in je woning moet gebeuren",
verduidelijkt EMM-directeur Teunis, die het kennelijk niet zo gek
vindt dat men in het begin wat argwanend is. "Maar naar gelang de
werkzaamheden vorderden, werd
het aantal mensen dat meedeed,
steeds groter", voegt hij daaraan toe.
Waarschijnlijk heeft Eendracht
Maakt Macht hieraan wel een steentje bijgedragen, door voor haar eigen
rekening isolatieglas te laten aanbrengen in de te renoveren woningen.
Dat wordt bevestigd door Anton
van Duijn, voorzitter van de speciaal

voor de renovatie opgerichte bewonerscommissie. Volgens hem zijn de
betrokken bewoners overigens behoorlijk tevreden. "Het is allemaal
prima verlopen", aldus Van Duijn.
"Natuurlijk kun je zoiets niet hélemaal zonder klachten realiseren.
Maar als we aan de heer Koorn van
Revaton een klacht doorgaven, dan
werd die binnen een week verholpen". Volgens de voorzitter, die gebruik kon maken van zijn technische vakkennis, was er een prima
overleg. "Elke maand was er een
bouwvergadering, waar de bewonerscomrnissie als volwaardige gesprekspartner aan deelnam, en elke
maand opnieuw werd bekeken of de
klachten van de vorige vergadering
waren verholpen".
Van Duijn zelf is zeer goed te spreken is over de verrichtingen van Luiten en Revaton, ondanks negatiever
berichten over vroegere renovaties.
"Luiten heeft zoveel ervaring opgedaan dat hij nu een hele goede groep
mensen om zich heen heeft". Volgens hem is de overlast daardoor tot,
het minimale beperkt gebleven.
Klachten zijn er nu nauwelijks nog:
"Alleen nog een paar hele kleine dingetjes", zo omschrijft Anton van
Duijn het. Omdat een aantal mensen
nog in de vernieuwde woning moet
terugkeren, blijft de commissie nog
drie maanden aan. Daarna heft zij
zichzelf op.

Wisselwoning
Uiteindelijk zijn er in totaal van de
achtenzestig woningen van het complex acht buiten de renovatie gevallen, waarvan overigens nog maar
één aan de Van Lennepweg. De
werkzaamheden daaraan zijn beperkt tot het normale onderhoud.
Daarnaast groeide in verloop van
tijd ook het aantal personen dat bereid was om naar een wisselwoning
te gaan. Was dit aanvankelijk dertig
tot veertig procent, uiteindelijk
heeft vijfenzeventig procent van de

Financiën
Door het vertrek van Van Putten
heeft een flink aantal leden van het
koor opgezegd, zij geloven er kennelijk niet in dat het koor op korte
termijn een nieuwe dirigent kan
aantrekken. Toch wil het ad-interimbestuur, onder leiding van dezelfde voorzitter, dat wel proberen
via de 'Bond van Koren'. Of het
koor, dat niet zo lang geleden nog
uen tachtigtal leden telde, dat financieel kan trekken, valt te betwrjfelen.
Mogelijk is echter ook, dat door
het vertrek van ofwel de dirigent ofvel een aantal leden er nu meer rust
in de gelederen komt. De sfeer is
i'iarnelijk de afgelopen tijd danig
achteruit gegaan, als gevolg van achterdocht en - volgens insiders - een te
zwak optreden van sommige oud-bestuursleden. De onrust toonde zich
vorig jaar al toen de toenmalige
voorzitter Annette Kalk werd ge-
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bewoners een wisselwoning betrokken. wat volgens de aannemer te
danken is aan het groeiend vertrouwen. Terwijl men ongeveer drie
maanden met een gedeelte van de
inboedel werd ondergebracht in het
tijdelijke, gestoffeerde onderkomen,
werd de rest van de huisraad opgeslagen.
Vervolg op pagina 3

ZANDVOORT - De bouwplannen aan de Oranjestraat
voor een supermarkt, parkeergarage en luxe appartementen
geven aanleiding tot bezwaren
van omwonenden. Dat bleek
dinsdag op de hoorzitting omtrent het bestemmingsplan
voor dit gebied.

Een twintigtal omwonenden heeft
tegen het bestemmingsplan bezwaar
ingediend. Zo als reeds eerder in
deze krant vermeld gelden de bezwaren vooral het wegvallen van zon- en
daglicht plus uitzicht, als gevolg van
de hoogte van het gebouw. Wethouder Van Caspel vermoedt echter dat
het bouwwerk ten aanzien van de
lichtinval wel aan de eisen zal voldoen. Ook de hoogte op het binnenterrein van dit gebied lijkt volgens
hem 'niet onaanvaardbaar'.
Volgens hem is een deel van het
bouwwerk wel, een ander deel niet in
strijd met de bouwverordening.
Deze vormt het enige toetsingskader, zolang er geen bestemmingsplan is vastgesteld. Het college lijkt
geneigd een aantal vrijstellingen van
de verordening af te geven.
Hema-directeur Van der Laan was
niet tegen het bouwplan, maar vroeg
de wethouder wel rekening te hou
den met uitbreidingsplannen van
zijn firma. Het bestuur van de Hervormde Kerk wil zich niet uitspreken over het plan, maar vraagt zich
alleen af in hoeverre de gebruikers
van de kerk er last van hebben.

(ADVERTENTIE)

ZATERDAG

ZONDAG

DINER

BRUNCH

Ongestoord genieten van een
3-gangen diner-buffet, vergezeld
van gezellige piano-muziek.
Voor slechts

ƒ34,50
Aanvang 18.00 uur.
KINDERHOEK
Uw kinderen worden in een
speciaal ingerichte hoek van het
restaurant aangenaam bezig
gehouden door ons rekreatieteam.
Het kindermenu wordt daar
geserveerd en kost / 9,50

RESERVEREN GEWENST

Vanaf 1 1 .30 uur kunt u in ons
Boulevardrestaurant
terecht voor een uitgebreide
Brunch, bestaande uit soep,
croissants, salades, roerei-eren,
ragout en warm vlees.
Pianomuziek op de achtergrond.

/

ZZ, UU per persoon.

RESERVEREN GEWENST

PARK ZANDVOORT
Telefoon: 02507-20000

Twee botsingen

ZANDVOORT - Een 33-jarige Nijmegenaar veroorzaakte
zaterdag omstreeks 15.30 uur
twee botsingen.

• Het Zandhotel trok zowel vrijdag- als zaterdagavond veel belangstelling.

Foto: Foto Boomgaard

Strand geslaagd als toneeldecor
ZANDVOORT - Dat het
strand uitstekend kan dienen
als decor voor een toneelstuk,
werd vrijdag en zaterdag wel
bewezen door amateurtoneelgroep Suspense. De twee voorstellingen trokken samen zo'n
honderdvrjftig toeschouwers.
De akoestiek was uiteraard wat
minder dan in een zaal, maar daar
was rekening mee gehouden; sommige teksten van de hoofdrolspelers
werden duidelijk gemaakt door het

commentaar van de 'figuranten', die kijkt er niet van op, als twee vrouwen in ouderwetse kledij lakens
gebruik maakten van microfoons.
staan te wassen in het zeewater. Of
Dat de sfeer er zeker niet minder als twee volwassen kerels 's avonds
om hoeft te zijn, bleek wel uit de tegen het invallen van de duisternis
reacties achteraf. Het publiek had een kuil staan te graven en met zand
de spanning in het stuk duidelijk lopen te sjouwen.
Daarbij bleef er contact met het
aangevoeld en toonde zich achteraf
dan ook erg enthousiast. Dat som- 'podium', doordat bepaalde handemige bijrollen voor een deel nabij de lingen van de hoofdpersonen tegelijvloedlijn werden gespeeld, leverde kertijd op de andere plaatsen weralleen maar leuke 'plaatjes' op. Ook den uitgevoerd. Kortom zeer gevoor toevallige voorbijgangers, want slaagd, dit bijzondere idee van regiswelke strandwandelaar in deze tijd seuse Dirkie van de Nulft.

Nadat hij de auto van een 40-jarige
Duitsers had aangereden, probeerde
de man door te rijden. Vervolgens
reed hij toen tegen de auto van een
31-jarige vrouw uit Zandvoort.
Daarna kon de wegpiraat, die onder invloed van alcohol verkeerde,
worden aangehouden. Op het bureau werd een bloedproef genomen
en het rijbewijs van de man ingevorderd.

Uw i^ant niet
ontvangen?
Bel voor vrijdag

17166

Naam:.
Adres:.
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon: _

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.
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FAMILIEBERICHTEN
Paola
alvast gefeliciteerd met je 25ste verjaardag
Fennie en Ibolya

Na een proefperiode van l jaar,
hebben wij elkaar op donderdag
6 juli het jawoord gegeven.

usmnmi

PETRA SUYKERBUYK
en

TIJMEN DONSELAAR
Dankbaar dat aan haar lijden een einde is gekomen. delen wij U mede dat rustig is ingeslapen
onze tante

Marijtje Schuiten

Zandvoort, 11 juli 1989
Corr.adres: E. A. Koning,
Hofdijkstraat 11, 2041 NA Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in de aula van het
„Huis in het Kostverloren", alwaar bezoek is op
donderdag 13 juli van 19.00-19.30 uur.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag
14 juli om 10.00 uur op de Algemene Begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats.
Vertrek van het „Huis in het Kostverloren" om
9.15 uur.

Nooit wilde hij iemand tot last zijn,
maar altijd klaar en openstaan voor iedereen,
zo zal jij, vader, in ieders herinnering
blijven voortleven.
Toch nog geheel onverwacht is van ons heengegaan mijn geliefde man, onze vader en opa
Willem Paap
echtgenoot van Adriana van Keulen
op de leeftijd van 84 jaar.
A. Paap-van Keulen
Maartje Grootenboer-Paap
Wim Grootenboer
Willem Paap
Olga Huitzing
Sacha en René
Remco
Suzanne
en yerdere familie.
12 juli 1989
Burg. Nawijnlaan l kamer 319
2042 PM Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in de aula van het
„Huis in het Kostverloren", alwaar bezoek is op
vrijdag 14 juli a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.
De crematie zal plaatsvinden op maandag 17 juli
om 9.30 uur in het Crematorium Westerveld te

Aangevraagde bouwvergunningen
- veranderen gevel'
114B-89 Tj. Hiddesstraat 11
- oprichten garage
115B-89 Boul. Paulus Loot 79a
- vergroten woning en garage
116B-89 Mr. Troelstrastraat 8
- plaatsing 4 dakkapellen
117B-89 Kleine Krocht 2
- plaatsen dakkapel
118B-89 Weimarweg 10
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdagen vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit
blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

^ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijïweg183;Tel.023-3nS855 (DAG EN; NACHT)
öpbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Kapvergunningen

'DESUNSHOP"
NU GOEDKOPER DAN OOIT

zoekt

jonge
enthousiaste
kok
voor ons
a la carte
restaurant.
Open keuken,
op part-time of
full-time basis.

afwashulp
Liefst mnl. voor enkele uren per week.

Tel. s.v.p. voor 16.00 uur 17822.

Jobje Schaap

E. A. Koning
J. Koning-de Vette
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
en verdere familie.

Gestoft. 2 kamerappartement (v.h. 3) met garage.
Dit app. op de 7de etage heeft een riant uitzicht op zee en
Vendorado bungalowpark (supermarkt).
Ind. entree, hal, keuken, woonk. met plavuizenvloer, badk. en
slaapk. met vaste kastenwand, C.V. gas.
Servicek. ƒ 200,- p.m.
VRAAGPRIJS ƒ 137.900,- k.k.

Tel. 02507-12944.

Tevens

weduwe van Jacob Koning
in de leeftijd van 85 jaar.
Zaandam:
W. de Bres-Koning
Haarlem:
S. Hoonhout-Koning
J. Hoonhout
Zandvoort:
V. P. Koning
E. C. Koning-Krebs

Zaterdag 15 juli van 12.00-16.00 uur
BURG. VAN ALPHENSTRAAT 55,
FLAT 19 ZAND VOORT

VAN SCHAIK Makelaar o.g.

023^15855

op de leeftijd van 73 jaar.
Henk Schuiten
Tineke Schuiten-Hessels
Sander en Bastiaan
Els Hoogervorst-Schuiten
Ronald Hoogervorst
Mike en Roy
Zandvoort 7 juli 1989
Corr.adres
E. Hoogervorst-Schuiten
Oosterstraat l
2042 VE Zandvoort
De begrafenis heeft dinsdag 11 juli plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Bedroefd om haar heengaan maar toch vervuld
van dankbaarheid voor wat zij voor ons geweest
is, geven wij u kennis van het overlijden van onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma en overoma

OPEN HUIS

PVC Lamellen en aluminium jalouzieën
Tevens zonneschermen en markiezen

1 esdoorn
1 populier
6 bomen

-

Max Euwestraat 9
Hobbemastraat 3
Kostverlorenstraat 95

Tel. 02507-14443

13 juli 1989

TE KOOP

VAN DEN HEUVEL
makelaar in assurantiën
Hypotheekrente
5,3%
vanaf
Bel voor offerte
tel. 02507-12468

AQUARIUM
op stelling 250x130x70
met toebeh.

ƒ750.AQUARIUM
250x70x70
ZEER GESCHIKT
VOOR RESTAURANT
tel 18749 tussen 17 00-20 00 uur

ZANDVOORT
Goed onderhouden hoekwoning met garage en tuin voor en diepe zonnige tuin achter, met schuur. Pand v.v. C.V. gas.
Hall, L-woonkamer, moderne keuken met
apparatuur, modern toilet met fonteintje.
1e etage: ruime slaapkamer met badkamer/ligbad/2e toilet en wastafel, twee
slaapklamers.
2e etage: ruime lichte kamer, grote zolderberging, douchegelegenheid en wastafel.

Burgemeester en wethouders hebben kapvergunning verleend voor het kappen van
een boom op onderstaand perceel.
Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

De gezelligste supermarkt van Zandvoort
vraagt:

AVONDMEDEWERKERS/SÏÏRS

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Vraagprijs ƒ345.000,- k.k.

die gedurende enkele avonden per week van
18.30 tot 22.00 uur willen meewerken in ons
team om onze gezellige supermarkten aan te
vullen voor de verkoop van de volgende dag.
Bij 8 avonden per maand verdien je al zo'n
225,- bruto.

NVM

n
IN V IV!

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g. - Bouwkundige

02507-15531

DE WIT VERHUIZINGEN

IRKB4DE
VRHUIZERS
snooker bar
zandvoort
2 SNOOKERTAFELS
POOLBILJART
GEZELLIGE BAR
ZONNIG TERRAS

\

GELEGEN NABIJ NS-STATION, TRAP AF
TELEFOON 02507-18506
OOK VOOR RESERVERINGEN

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

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

Interesse ?
Even bellen met onze bedrijfsleider de heer
v.d. Pauw-Kraan tel. 02507-14641 en u krijgt
alle informatie.

.

SPEELGOEDSPECIALIST

telefoon: 023-385478

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

• SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

15 JULI
OPEN

Velsen.

Gelegenheid tot condoleren na de crematie in een
der ontvangstkamers van het Crematorium.
Vertrek van het „Huis in het Kostverloren" om
8.30 i.iir.

Voor Uw blijk van oprechte medeleven en steun ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van
Rika Achten-Boer
betuigen wij U onze welgemeende dank.
Uw betrokkenheid, elk op Uw persoonlijke wijze, heeft
ons bijzonder getroffen en getroost bij dit grote verlies.
Uit aller naam:
Theo en Diana Achten
Zandvoort, juli 1989
Enige en algemene dankbetuiging
Voor de blijken van medeleven, die wij van U mochten
ontvangen na het overlijden van mijn lieve man

Teunis Kroon
betuig ik U mijn hartelijke dank.
W. J. Kroon - van der Laan
Zandvoort, juli 1989
Voor uw blijken van medeleven ons betoond na het
heengaan van onze lieve vader en opa

Maarten Schols
betuigen wij U onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
M. A. H. Schols
Heiloo, juli 1989.
Voor Uw overweldigend bewijs van medeleven na het
heengaan van mijn innig geliefde man, onze geweldige
vader, schoonvader, stief- pleeg- grootvader, broer en
zwager

Jacob Zeepvat
betuigen wij U onze diepe dankbaarheid.
Wij hebben het zo nodig, het verlies is zo groot.
Uit aller naam:
B. Zeepvat-Hezemans

Zandvoort, juli 1989

Kerkstraat 29

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij óns
terecht vóór:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

BARON

Autoverhuur BV
Als u zonder auto bent kunt u nu al bij

FLINTERMAN
in Bentveld een auto huren
v.a. ƒ 27,50 excl. BTW p. dag
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
Ook verhuur Chrysler Voyager!
Verhuur 9-pers. bus, kinderzitjes.
Boek nu voor de zomervakantie.
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,
Heemstede, Overveen, Zwanenburg
en Bentveld.

Bel 7 dagen per week

BARON
Autoverhuur BV
Paul Krugerkade 10
(t.o. Vomar bij Spaarne)
Haarlem. Tel. 023-270434

DONDERDAG 13 JUL11989
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Provincie eist snel
aanpassen van het
duinbeheerplan

Wilhelminaschool

ZANDVOORT - Tussen gemeentebestuur en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bestaat een ernstig meningsverschil
over het duinbeheerplan. Volgens GS is dit te vaag en kan het op
korte termijn aangepast worden. In een recentelijk schrijven
dringen zij er bij de gemeente nogmaals op aan, dit laatste met
spoed uit te voeren. Volgens het gemeentebestuur is dat echter
onmogelijk.
GS wensen een spoedige aanpassing van het duinbeheerplan, opdat
dit in september door provinciale
staten behandeld kan worden. GS
vrezen dat anders de voortgang van
enkele ruimtelijke ordeningsprocedures wordt gehinderd. Daardoor
zou Vendorado nog langer moeten
wachten op de verklaring van geen
bezwaar voor de bouw van Fase II.
In een laatste brief aan GS hebben
b en w van Zandvoort gezegd bereid
te zijn het duinbeheerplan aan te
passen, maar dat is op korte termijn
niet mogelijk. Het gemeentebestuur
is zelf van mening dat de toezegging
op zich voldoende is om de planologische procedures voort te kunnen
zetten. GS houden echter voet bij
stuk en dringen nogmaals op een
spoedige afhandeling aan.

Statenmotie

ZANDVOORT - De oude schoolfoto van deze week werd gemaakt in het jaar Tweede rij: T. v. Kuilen, Drieka Keur, Iren Ranics, Tine v.d. Mije, Gerard Terol,
1927 op de Wilhelminaschool en toont de klas van de heer Wagtendonk. Deze Jan Koper, Lotje Koning, Rozien de Vries, Dirk v. Duyn en Volkert Paap.
bijdrage is van mevrouw Brink. De leerlingen zijn:
Derde rij: Arie Koper, Jacob Koning, Cor Paap, Marie v.d. Aart, Stijntje
Eerste rij: Jan Molenaar, Driehuizen, Tine Riphagen, Jansje Keur, Andries Molenaar, Kees Koper, J. Kraaijenoord, C. v.d. Mije en M. Kraaijenoord.
Dalman, Hendrik Paap, G. v. Koningsbrugge, Jan Zwemmer, Krijn Kerkman en Staande: Coba Paap, Frans Koenderman, Evert Koper, Piet Keur en Gerard
H. Slagtveld.
Bollema.

MENINGEN

Weekenddiensten
Weekend: 15/16 juli 1989
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Regionale):
023-334323/363476.
Huisartsenpraktijk Nieuw Noord:
tel. 19507, Bart van Bergen. Huisartsenpraktijk G.J.J. Mol / P.C.F. Paardekoper:' Voor dienstdoende arts
bellen: tel. 15600/15091. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flierlnga, 12181: Zwerver, 12499.

van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
•'be'drageh ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.

Alg. Maatschappelijk Werk Zand-,
voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg •
023-320899 of 320464. Spreekuur op,
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. VerTandarts: Hiervoor de eigen tand- der volgens afspraak. Deze hulpverarts bellen.
lening, beschikbaar voor iedere inApotheek: Zandvoortse Apotheek, woner van Zandvoort, is gratis.
H.B.A. Mulder, tel. 13185
Wijkverpleging: Voor informatie Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
over de dienstdoende wijkverpleeg- 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
kundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- Davidsstraat. Eerste en derde
voort,
tel. 02507-14437, bgg: woensdag van de maand van
023-341734.
17.30-18.30 uur, in de maand juli
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- geen spreekuur.
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
15847.
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, FleCentrum Voor Vrijwillige Hulpver- mingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
lening: Voor informatie, advies en Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
hulp tel. 17373, op alle werkdagen Taxi: tel. 12600.

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

Zwarte Veld
In de eerste plaats mijn dank voor
de opname van mijn protestgedicht
door u geplaatst in uw nummer van
15.6.1989. Hoewel het mij in de eerste plaats te doen was, mij tezamen
met vele anderen te verzetten tegen
de sloop van de z.g. rug-aan-rug woningen, sta ik ook voor 100% achter
de tegenstanders van 't plan Zwarte
Veld!
Hoewel uw veelgelezen blad bekend staat om zijn objectieve berichtgeving, is het ook dikwijls interessant en amusant. Zo vinden wij in
het nummer van 15.6.1989 de beschrijving van een z.g. hoorzitting,
waar men schijnbaar ook iets zeggen mocht. Daar werden aan verschillende personen rake klappen
onder de gordel uitgedeeld. Daar las
ik o.a. iets over de 'truckendoos', de
'wassen neus' en tenslotte over de
zwaar verteerbare 'salamipolitiek'.
Nu schijnen de heren, bij woorden
van de wethouder van Publieke Werken in het nummer van 22.6.1989

waar hij van 'trendsettend' spreekt,
een omschakeling te maken van de
salamipolitiek naar de vreemde
woordenpolitiek. Daar ik slechts lager onderwijs heb genoten, laat ik
mij toch niet vangen - al ben ik 'the
underdog* - door de 'dirty dancing'
politiek van de autoriteiten!
In Zandvoort hebben velen een
bijnaam. Ik weet er„ een voor een
vriend en toch één" sympathieke tegenstander, hoewel dat ongerijmd
klinkt.
P.S. Ik ben niet op de gasfabriek op
school geweest.
F.J. van Zeyl

Onaangenaam
ZANDVOORT - Een op het Favaugeplein fout geparkeerde auto, met
bekeuring, is besmeurd met verf. De
sleepwagen was reeds onderweg. De
politie heeft geholpen met het
schoonmaken. Nadat de boete was
betaald.

Een en ander heeft te maken met
een statenmotie, aangenomen in
september 1987 in het kader van het
Streekplan, waarin GS wordt verzocht geen planologische medewerking te verlenen aan verdere ontwikkelingen in het noordelijk duingebied, voordat er een goed duinbeheersplan is. Inmiddels is de gemeenteraad accoord gegaan met het
plan, maar toen het op 25 mei besproken werd tijdens een vergadering van provinciale staten, kwam er

zang, P. Meijer

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen
Tevens kinderdienst i.h. Jeugdhuis
(10.00 uur)

Kerk v.d.Nazarener, Zrjlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: ds. J. Overduin
Zondag 19.00 uur: ds. J. Overduin

Ij Gereformeerde Kerk:
JZondag 10.00 uur: dhr. J.M.J. Brants,
| Haarlem
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Tot en met 13 augustus geen diensten

ZANDVOORT - Activiteitencentrum 't Stekkie komt weer
met een aantal nieuwe cursussen in het komend seizoen. Dat
zijn de cursussen Engels en
Frans voor beginners en gevorderden, calligrafie (schrijven
met fraaie letters) en creatief
schrijven.

Voor iedereen moet er iets van zijn
of haar gading te vinden zijn in het
cursuspakket van 't Stekkie. En wie
er niet van houdt een cursus te volgen, maar toch iets nuttigs wil doen,
zou zich kunnen opgeven als vrijwilliger bij het jeugd- en jongerenwerk,
't Stekkie zal de vrijwilligers daartoe
goed begeleiden, zodat ze niet voor
de leeuwen geworpen worden.
Behalve de nieuwe cursussen
wordt er ook weer volksdansen,
koersbal voor vrjftigplussers (koersbal is een kruising tussen jeu de boules en bowlen), kleding maken, indisch koken, aquarelleren, tekenen
en schilderen, yoga en alternatief
schrijven gegeven. De jongeren kunnen volgend seizoen terecht bij het
'kookkafee', de kinderinstuif, de
meidenclub, sportinstuif, filmclub
en de 'banaandisco'. Voor doorlopende activiteiten hoeven geïnteresseerden zich niet eerst te melden.

Renovatie complex EMM meegevallen

Faxnummer redactie: 020-452508.
Abonnementsprijzen: ƒ 13,50 per kwartaal;
ƒ 24,75 per half jaar; ƒ 44,75 per |aar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,25.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166

Burgerlijke stand |

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

Vrijwillige Hulpverlening
17373

Voor de meeste cursussen is het wel
noodzakelijk. Informatie daarover
staat in het activiteitenoverzicht van
't Stekkie, dat op te vragen is via
Celsiusstraat 190, 02507-17113.

A. Stobbelaar
jubilarus

• Volgens Anton van Duijn, voorzitter van de bewonerscommissie, is alles prima verlopen. Alleen het simpele
hekje waarop hij zit, kan zijn goedkeuring niet wegdragen. "Daartegen blijf ik protesteren".
Foto: Berioit

douche of plafond. Naast de basis-verhoging betekende dit een extra
stijging van de huurprijs. Per woning is er voor ongeveer ƒ65.000,- é
ƒ70.000,- opgeknapt, de maximale
huurverhoging bedraagt waarschijnlijk ƒ 119,-.

Gedenksteen
Komende woensdag om 16.00 uur
worden de woningen officieel opgeleverd. Ter gelegenheid daarvan zullen de tweeëntachtigjarige Jan van
Koningsbruggen als oudste bewoner
van het complex en Esther Duwel
als de jongste beide een gedenksteen
onthullen. Respectievelijk op de
hoek Tollensstraat/Van Lennepweg,
waar de oude gedenksteen opnieuw
een plaatsje krijgt, en boven het
poortje aan de Van Lennepweg.

Tentoonstelling
amateur-filmen
ZANDVOORT - Negentig jaar
amateurfilm is het onderwerp van
de nieuwe tentoonstelling in het Cultureel Centrum Zandvoort aan het
Gasthuisplein. Deze is afgelopen
vrijdag geopend.
De expositie is opgezet in samenwerking met de Stichting Smalfilmmuseum uit Blaricum. Er zijn antieke camera's te zien, evenals oude
projectoren, films en foto's. De opening werd vrijdagavond met een korte inleiding verricht door Ed Tietjens, auteur van verschillende boeken over smalfilmen en eerste winnaar van de Hogenbijlprijs.
De tentoonstelling in het Cultureel Centrum, Gasthuisplein 9, is tot
en met l oktober dagelijks, behalve
maandag en dinsdag, te bezoeken
tussen 13.30 en 16.00 uur.

Man achtervolgt
fietsendief
ZANDVOORT - De 43-jarige
eigenaar van een fiets uit Zandvoort zag zaterdag hoe om
13.35 uur zijn rijwiel in de
Tjerk Hiddestraat werd weggenomen door een andere man.
Na een korte achtervolging wist
hij de dader, een 19-jarige inwoner
van Kudelstaart, aan te houden en
over te geven aan de politie. Op het
bureau gaf de dader aanvankelijk
een valse naam op. Na verhoor kon
hij gaan.

Hoge prijs
ZANDVOORT - Casino
Zandvoort heeft begin deze
maand het hoge bedrag van
ƒ120.396,50 kunnen uitkeren.
De op één na hoogste prijs die
ooit in dit casino werd gewonnen, ging naar een achttienjarige Amsterdamse.
De directie haalde 's nachts om
02.20 uur de champagne tevoorschijn, om vervolgens de gelukkige
jongedame het bedrag uit te betalen.
Zij had het geld gewonnen met de
'supercherry', een spel van gekoppelde fruitautomaten, waarbij men
met twee rijksdaalders kans maakt
op de jackpot. Het recordbedrag dat
door Holland Casino Zandvoort ooit
werd uitgekeerd, was de somma van
ƒ140.000,-, op de tweede plaats stond
een bedrag van ƒ54.000,-.

Tien weken lang
amusement in het
oude dolfinarium
ZANDVOORT - Mits een en
ander doorgang vindt, is het
voormalige dolfinarium van
aanstaande zaterdag tot en
met 24 september Zandvoort
omgetoverd in een variëté-theater. Voor veel amusement
zorgt de Vanity V Variety
Show, gedurende zes avonden
in de week.

• Aaldert Stobbelaar, vijfentwintig jaar in gemeente- en
overheidsdienst.

Dit jubileum wordt vrijdagmiddag gevierd met een informele samenkomst in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17 te Zandvoort, waar familie en bekenden welkom zijn.
Deze begint om 15.30 uur.
De tweeënveertigjarige Stobbelaar, voor bekenden Aaldert,
is momenteel post- en archiefmedewerker bij de dienst Publieke Werken, waar hij op l januari 1979 in dienst trad. Hij
begon zijn loopbaan bij de gemeente Zandvoort op 16 juli
1964 toen hij als bode in dienst
kwam op het Raadhuis. Tussen
deze twee functies is hij tien
jaar werkzaam geweest op de
civiele dienst van de gemeentepolitie.

Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Vervolg van voorpagina
Twee oude winkels van het complex l, op de twee hoeken van de
Tollenstraat,
respectievelijk de
voormalige oliehandel van Kerkman en de verfwinkel van Flietstra,
zijn gesloopt en vervangen door
nieuwbouw. Deze woningen vormen
het jongste 'complex' van EMM, namelijk nummer 53. Luiten en Revaton hebben de totale klus in ruim
een jaar geklaard.
De meeste woningen zijn met het
'basispakket' te lijf gegaan. Dat hield
onder andere in: het opheffen van
gebreken, vernieuwen van het dak,
nieuwe kozijnen en plafonds en het
vervangen van gas- en waterleidingen.
Daarnaast was er naar keuze geriefsverbetering mogelijk, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van toilet,

Wethouder Van Caspel sprak enige weken geleden al zijn verbazing
uit over deze houding, omdat GS
zich in een eerder stadium accoord
hadden verklaard met het duinbeheerplan. Als de gemeente het zou
terugnemen om veranderingen aan
te brengen, zou zij daarmee toegeven dat het plan niet goed is, zo liet
hij desgevraagd weten. Daarmee zou
zij ook de 'zwarte piet' aannemen,
die haar volgens de wethouder door
de provincie werd toegespeeld. Vendorado wacht in feite op de aanpassing en goedkeuring van het duinbeheerplan, daarna zal een verklaring
van geen bezwaar voor Fase II, een
uitbreiding met zo'n 160 huisjes, afgegeven worden. Daarmee is echter
de wettelijke termijn al overschreden. De directie van Vendorado Leisure B.V. heeft daarom aangekondigd stappen te ondernemen.
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't Stekkie duikt seizoen
in met nieuwe cursussen

Kerkdiensten
Weekend: 15/16 juli 1989

veel kritiek. Ongeveer de helft van
de statenleden wilden de verschillende te nemen stappen verder ingevuld zien. De twee toen aanwezige
Gedeputeerde Statenleden toonden
op dat moment wel vertrouwen in de
gemeente, zij verwachtten dat het
wel goed zou komen met de invulling. Kennelijk door de druk van de
provinciale statenleden zijn GS nu
overstag gegaan.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Stobbelaar geniet vooral onder de plaatselijke sporters nogal wat bekendheid, niet op de
laatste plaats vanwege zijn vroegere prestaties bij Zandvoortmeeuwen. Van zijn vaardigheid
op dit gebied geeft hij jaarlijks
nog eens een staaltje weg in het
ambtenaren-voetbalteam, als
dat optreedt tegen de raadsleden. Maar vaardig is hij ook met
'pen en papier', getuige de grote
bijdrage die hij als sportverslaggever wekelijks levert aan het
Zandvoorts Nieuwsblad.

Op dinsdag, donderdag, zaterdag
en zondag is er een illusionistische
act met veel muziek, zang, dans, humor, spinnen, slangen, vuurvreten
en goochelen. Behalve Vanity V
wordt medewerking verleend door
entertainer Diego Diego, het showorkest Think Pink en een balletgroep.
Elke vrijdagavond wordt er een
talentenjacht gehouden. Daarnaast
zullen verschillende gastartiesten
optreden op vrijdag en woensdag,
terwijl er dan gelegenheid tot dansen is. Verder worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals de Miss
Beach-verkiezing en dergelijke. Al
deze shows beginnen om 20.30 uur
en de toegangsprijs bedraagt ƒ11,50
per persoon. Rond het podium zijn
tafels aanwezig; reservering kost
ƒ7,50 per persoon. Het toegangsbewijs geeft recht op een gratis bezoek
aan het Casino, 's Middags zijn er
om 15 uur kindervoorstellingen met
goochelen, play-back shows en dergelijke voor de jeugd van 4 tot 8 jaar.
Kaartverkoop en reserveringen bij
het VW-kantoor, tel. 02507-15741.

Passagiere loopt
brandwond op
ZANDVOORT - Toen zij samen met de bestuurder van
een bromfiets kwam te vallen,
afgelopen donderdag, liep een
17-jarig meisje uit Amsterdam
een brandwond op.
De bestuurder, een 17-jarige Amsterdammer, reed met zijn brommer over de Dr. C.A. Gerkestraat en
zag een Duitse personenauto te laat.
Het meisje raakte met haar been de
uitlaat, waardoor zij een brandwond
opliep. Nabehandeling door een arts
kon zij weer naar huis.
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Vakantiebrillen

8 De nieuwe Fiesta Van

Nieuwe bestelwagen
in serie Ford Fiesta

• De roofvoqelshow

Ford heeft onlangs in Turijn een nieuwe Piësta geïntroduceerd: de Fiesta Van. Dit model
bezit de eigenschappen van de nieuwste generatic Fiesta personenauto's en combineert de rijkwaliteiten met de efficiency van een bedrijfsaut.o.
______

• Clownsduo
Sampi & Co
hangend aan
het ballennet

De nieuwe
Fiesta Van is
zowel
met
benzine- als
dieselmotor
verkrijgbaar
en biedt volgens de fabriek een geringer brandstofverbruik en lagere uitlaatgasemissies. Verder heeft de auto een
langere laadvloer en een '22 procent
grotere laadruimte dan het vorige
Fiesta bestelwagenmodel.
De rij- en onderhoudskosten van de
nieuwe Fiesta Van zijn drastisch
verlaagd. Behalve dat de nieuwe modellen aanzienlijk zuiniger met
brandstof omspringen, zijn ook de
kosten voor de regelmatige onderhoudsbeurten met 27 procent omlaag gebracht. Nieuw bij de Fiesta
zijn de extra veilige sloten op het
portier. Een goede diefstaltaeveiling
wordt gewaarborgd door toepassing
van de allernieuwste type portiersloten, die met roterende schijfplaatjes
in plaats van sluitstiften werken en
daardoor beter bestand zijn tegen
openbreken.
Van binnenuit worden de portiersloten met een enkele handgreep bediend. De prijs van de auto is f 13.150
excl. BTW (benzine) en ƒ 16.010,(diesel).

Vierdaagse met auto

Folo F. Rusch

Folo De Beekse Bergen

De Beekse
Bergen:
doe-park
voor jeugd
Foto F. Rusch

Folo T Steenkamp

Deze zomerse weken bezoekt de redactie enkele vaderlandse recreatieparken en doet daar op deze ATVpagïna verslag van. Wat zijn de belangrijkste attracties? Hoe luiden de
niemue plannen? Vorige keer De Flevohoj. Deze week: De Beekse Bergen.
Een verslag van Trudy Steenkamp en
Ferdinand Rusch.

De bekende grote kermis-attracties zijn verdwenen uit de
De Beekse Bergen. Concurrentie met de vlakbij gelegen Efteling is dan ook verleden tijd; de
twee vullen elkaar tegenwoordig aan. De Beekse Bergen is
een familiestrand geworden
met veel kleine, leuke maar
niet spectaculaire, speelattributen.

De Stichting Autorecreatie (SAR)
organiseert, onder auspiciën van de
KNAC, op zaterdag 2 september alweer haar 12e automarathon. De
tocht gaat door het gebied van de
'Vierdaagse van Nijmegen', een route met leuke idyllische weggetjes en
romantische dorpjes. Aan de rit is
verder een toer-toto verbonden.
Voor informatie en inschrijvingen
De achtbaan is slechts nog in fictie
kan men terecht bij de SAR: tel. 070- mee te maken in de supergrote film234778 / 01899-12076 / 071-762373.
zaal met een scherm van 17 bij 23

meter. Het recreatiepark moet het
hebben van het water, de uitgebreide speeltuin en natuurlijk het avontuurlijke safaripark.
In Hilvarenbeek ligt volgens parkmanager J. de Punder „het leukste
strand van Nederland". De strandzanden zijn zeker zo breed als aan de
kust, maar de golfslag van de ruige
zee ontbreekt. Daar staat tegenover
dat de file erheen kleiner is. En er is
meer te doen: actieve recreatie voor
vooral jonge kinderen; hun ouders
kunnen tevreden toekijken.
Het Strand en Speelland geeft het
idee van een compact dorp aan een
meer. Met een reusachtige kabelbaan kan de bezoeker een tocht maken over het land en water van het
vierhonderd hectare tellende park.
Een gehele rit duurt drie kwartier.
De attractie is sober, maar niet mindér leuk dan een dubbele achtbaan
die je binnen twee minuten een half
uur kan laten duizelen.

De Beekse Bergen is in 1987 door
Libéma overgenomen, die bijvoorbeeld ook het Autotron en het Huis
van de Toekomst onder haar hoede
heeft. „Het park had geen goede
naam", zegt De Punder. „Elke willekeurige strandganger was erbij goed
weer te vinden en ook een dominante groep opgeschoten jeugd. Nu richten we ons vooral op het gezin met
kinderen van 2 tot 12 jaar. Ze kunnen nu dok terecht als de zon het er
bij laat zitten." Het jonge gezin is
tevens de doelgroep voor het bungalowpark met honderd vakantiehuisjes dat een belangrijke bron van inkomsten is.
'Liever de beschikking over meer
kleinere faciliteiten dan over een
paar grote', lijkt de filosofie van het
park te zijn. Miljoeneninvesteringen
worden niet gedaan. Voor jonge spelende kinderen is het alleen maar
prettig. Na de nodige capriolen in
het indrukwekkende glij- en klimrek kan de jeugd achter het stuur

van een trapauto in de verkeerstuin
kruipen, of een fiets pakken op de
crossbaan. En wat te denken van de
trampolines, een simpele springattractie die constant bezet is.
Als er water in het spel is, missen
de kinderen geen investeringen van
miljoenen guldens. Met een roeiboot, waterfiets, waterglijbaan en
waterpistolen vermaken ze zich prima. En als blijkt dat je in Hilvarenbeek behalve in botsautootjes ook in
botsbootjes roekeloze aanvaringen
mag maken, kan de dag niet meer
kapot. Vreemd is evenwel dat bijvoorbeeld de kano's alleen te huur
zijn voor de bungalowgasten.

Safaripark
Op de drukke dagen zijn er muziekgroepen te vinden bij de entree
en het restaurant. Extra levendigheid brengt het clownsduo Sampi &
Co, dat behalve voorstellingen geeft
(bij slecht weer binnen), ook aan-

Met de vakantie voor de deur is
het inpakken geblazen. Wat zeker
niet vergeten mag worden, is een
goede zonnebril en een stel reserve contactlenzen of een bril. Wist
u dat het in sommige landen verplicht is om als bestuurder een
reservebril in de auto te hebben?
Zonnebrillen zijn belangrijker dan
menigeen denkt. Een gekleurd
stukje plastic om door te kijken
houdt de straling niet tegen. Integendeel, dat houdt alleen wat licht
tegen waardoor de pupil-opening
groter wordt en dus meer straling
in het oog kan komen dan wanneer men geen zonnebril draagt.
Bovendien kan een slechte zonnebril een vertekend beeld geven.
Aan te raden is dus in ieder geval
om voor de vakantie een afspraak
te maken met de opticien. Bovendien kan men ook altijd terecht
voor nadere informatie bij Informatiecentrum Beter Zien, tel. 020238523.

spreekbaar personeel is en gewoon
met kinderen speelt, bijvoorbeeld in
het ballenbad.
Bij een bezoek aan het strandpark
is het bijna een must om op safari te
gaan. De meesten van de jaarlijks
200.000 bezoekers maken er gebruik
van. Met meer dan honderd soorten
wilde dieren sta je opeens oog in oog.
De giraffen schromen niet auto's te
besnuffelen en de mens achter de
autoruit eens rustig te bekijken. De
leeuwenkolonie heeft doorgaans
niet zo'n interesse in de pottenkijkers. De (luie) koning der dieren is
echter goed te bekijken, evenals een
kudde olifanten, neushoorns, zebra's, flamingo's, hyena's, antilopes,
enzovoort.
Een tegemoetkomende groep
Schotse Hooglandrunderen, met
logge behaarde lichamen en vervaarlijke hoorns, lijkt van plan te zijn
eventjes met die blikken auto's te
spelen. Ramen dicht! Vriendelijk la- 'Jongeren' behang
chen. Ze kijken je even dom aan en
De firma Rath en Doodeheefver
vertrekken op hun gemakkie. Een
heeft speciaal voor jongeren een
zeer aangenaam onderdeel van het
nieuwe collectie behang op de
safaripark is de wandelzône, vanmarkt gebracht onder de naam:
waar men op een boot kan stappen
Club Veronica. De collectie is opvoor een vaartocht of kan rondlopen
gebouwd rond een abstract motief
tussen exotische beesten. Het apenen uitgevoerd in zowel lekker felle
land bestaat uit een doorzichtige
neon kleuren, als in zachte romandoorloopgang waardoor de vele brutische
tinten. Bij het behang hoort
tale Rhesusapen goed zijn te zien.
ook
een
serie bijpassende stoffen.
Leerzaam en indrukwekkend is de
Het behang is afwasbaar en splijtroojvogelshow, waarin vele soorten
baar. Dit houdt in dat als je wat
worden getoond die kunstjes doen.
anders op de muur wilt, je het beHet publiek krijgt karakara's, gieren
hang vrij eenvoudig er weer af
en andere enigszins getemde roofvokunt halen.
gels van dichtbij te zien met hun
Voor wie nog nooit behangen
vlieg- en jachttechnieken. De Ameriheeft, heeft de firma een boekje
kaanse oehoe maakt bij het vliegen
laten schrijven onder de titel: 'Benooit geluid om zijn prooi niet te
hangen, hoe gaat dat?'. Het is graverschrikken. Ter demonstratie
tis verkrijgbaar bij de vakspeciaalraast hij vliegensvlug rakelings over
zaak of aan te vragen onder telehet muisstille publiek. Je hoort het
foonnummer 01612-25008.
duidelijk: niets.
Als men het nog binnen de tijd
voor mekaar kan krijgen, is een be- Anti-slipcursus
zoekje aan de kinderboerderij, waar
De zogenaamde 'all weather' curde wat gewonere dieren zich laten
sussen kunnen vanaf heden bij de
aanhalen, een aardige afsluiting. Op
KNAC worden gevolgd. Dit in tede terugweg zullen op de meeste
genstelling tot een bericht eerder
achterbanken van de auto dan ook
in deze krant dat de cursus pas
slapende kinderen zijn aan te trefvanaf 15 september wordt gegefen; een actieve dag achter de rug.
ven. De speciale anti-slipcursus
waarna de automobilist tijdens
Het Strand en Speelland in Hilvarenbeek
zware regenval met een zekerder
(bij Tilburg) is tot en met 17 september en in
de herfstvakantie tussen tien en zes uur
gevoel achter het stuur zit, kan
geopend. Entree bedraagt ƒ7,50. Het safarigeboekt worden onder telefoonpark is te bezoeken tot l november tussen
nummer: 070-900611 (t/m 31 septien en zes uur. Met eigen auto kost een
safaritocht ƒ11,50 en niet een bus ƒ13,75.
tember).

Wegverkeer A4
kijkt ogen uit...
Automobilisten op de A4 in Haarlemmermeer zullen waarschijnlijk niet beseffen, dat ze
zich pp een uniek stuk rijksweg bevinden. Deze
verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam is
niet uniek door de vele en lange files, maar
vanwege de vele ongebruikelijke, voor ons land
soms opmerkelijke kruisingen.

& Bi] Weteringbrug wordt de A4 overbrugd door één van de weinige
aquaducten in ons land.

* Druk auto- en treinverkeer op het A4-viaduct over de Ringvaart bij Nieuwe
Meer.

Wanneer de A4 in het noorden nabij Badhoevedorp de
Haarlemmereer binnenkomt, wordt de Ringvaart overbrugd en daarmee is de eerste niet alledaagse kruising
genomen. Een kilometer verderop, ongeveer ter hoogte
van de aansluiting met de A9 (Alkmaar-Utrecht), zien
weggebruikers, als ze een beetje geluk hebben, plotsklaps tussen de rijstroken van de A4 een trein de polderbodem induiken: de Schiphollij n, die vanaf die plek
ondergronds een verbinding vormt met het stationsgebouw van de luchthaven.
Die luchthaven draagt trouwens op belangrijke wijze
bij aan de kruisingen van de A4. Om vliegtuigen in staat
te stellen ongehinderd gebruik te maken van het westelijke deel van Schiphol zijn een zogenaamde 'fligh over'
en een 'avioduct' geconstrueerd. Automobilisten zien
dan ook regelmatig hoe een vliegtuig hun weg, taxiënd
kruist.
Verder in zuidelijke richting komt, kort voor de afslag
Nieuw-Vennep, Van der Valk's Brugrestaurant in zicht.
Een hapje en een drankje boven het voortrazende verkeer, een voor Nederland unieke ervaring. Het einde
van de polder is bijna bereikt. Nu verdwijnt de A4 - alle
'normale' viaducten buiten beschouwing latend - letterlijk en figuurlijk ver onder de waterspiegel. Via het
aquaduct onder de Ringvaart door, bij Weteringbrug,
wordt de polder verlaten en daarmee komt een einde
aan een 18,4 kilometer lang, voor Haarlemmermeer héél
bijzonder, stuk snelweg.
Foto's: Luuk Gosewehr

• De treinverbinding tussen Amsterdam en Schiphol wordt ter hoogte van Badhoevedorp in de richting van de luchthaven
ondergronds.

• Het Brugrestaurant bij Nieuw-Vennep maakt voor menig automobilist een unieke adempauze
mogelijk.

„(O-v

• Grote en kleine vliegtuigen zijn regelmatig vlak boven het wegdek van de snelweg te
bewonderen, wanneer zij gebruik maken van de 'fligh over'.
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BSM wint Koning-toernooi
ZANDVOORT - Nadat vorige week het derde Ben Koning
softbaltoernooi geheel in het water viel omdat het veld door
hevige regenval was veranderd in een zwembad, kon afgelopen
zaterdag eindelijk gestreden worden om de fraaie wisseltrofee,
een trofee die voor de tweede keer gewonnen werd door het
softbalteam van BSM.
TZB/Priet Praat, die het toernooi
opende tegen DSS 5 ging voortreffehjk van start. Nikkie Valkestijn beffon met een prima home-run, Manon de Vries en Callista van Keulen
kwamen door vier wijd op de honken en Belinda van Kerkwijk sloeg
beide dames binnen door eveneens
pen prachtige homerun. Door dit
slaggeweld nam TZB/Pnet Praat
een 4-2 voorsprong. DSS probeerde
\\ at terug te doen maar vooral door
uitstekend slagwerk van Nikkie Valkestijn en Manon de Vries ging de
overwinning in deze openings softhalwedstrijd naar het Zandvoortse
team, 11-4.
DSS 5 kreeg in de volgende weds-trijd BSM l tegenover zich en ook
nu was het team van coach Mitchel
de Vries kansloos. BSM zette in
twee innings DSS volkomen aan de
kant door een 12-0 zege. BSM liet
een uitstekend spelletje softbal zien
en is kampioenskandidaat in de
klasse 3 C van het Rayon Haarlem.

Voorsprong
Daarna volgde de strijd tussen BSM
en TZB/Priet Praat, beide al eens
winnaar van het Ben Koning toerrooi.
BSM nam heel snel een 0-1 voor-

sprong, maar TZB/Pnet Praat
maakte in de gelijkmakende inning
1-1. Eerst kwam Liesbeth Willemse
door een veldfout van BSM op het
eerste honk en stal vervolgens zowel
het tweede en derde honk. Door de
daarop volgende honkslag van Belinda van Kerkwijk kon Liesbeth
Willemse scoren. BSM nam in de
daarop volgende inning toch weer de
leiding. Door een foutieve aangooi
van Belinda van Kerkwijk en een
doorgeschoten bal en een goede klap
nam BSM een 1-2 voorsprong. Ondanks uitstekend pitchwerk van
Zandvoortse Nikkie Valkestijn voerde BSM de stand op naar 1-3.
TZB/Priet Praat probeerde het wel
maar kreeg geen vat op het uitstekenede werpen van de BSM-pitcher.
Door dit resultaat werd TZB/Priet
Praat tweede in de poule en ook het
tweede team van TZB behaalde een
tweede plaats maar dan in de andere
poule. TZB 2 wist prachtig te winnen
van Renova l met 13-6 maar moest
EDO 4 met 4-14 voor laten gaan. In
de strijd om de derde en vierde
plaats tussen de Zandvoortse teams
was het eerste veel te sterk om van
enige spanning te spreken maar de
onderlinge partij was bijzonder gezellig. Sonja Rijnders, Wilma van
Riemsdijk en Margreet Stam, allen 3

uit 3 (0,1000) sloegen de ballen keihard het veld in en ook Ria van Dam
en Liesbeth Willemse wisten wel
raad met de slagknuppels. TZB was
daardoor geheel kansloos en door de
14-1 uitslag greep TZB/Priet Praat
de derde plaats.

„Ik heb voor de tiende maal de
leiding en ik vind het een mooie
gelegenheid om dit voorzitterschap over te dragen aan anderen," zegt Methorst.
„Voor de organisatie van zo'n
week ben je een jaar bezig en bovendien heb ik genoeg werk door
het geven van opleidingen en het
raadswerk."
Ongeveer 140 deelnemers/sters
uit onder meer Duitsland, België,
Finland, Zweden, Israël en Nederland zijn op Papendal aanwezig en
ook de Nederlandse damesploeg

ZANDVOORT - Drie Zandvoortse Jeugdvoetballers van
Telstar uit Umuiden gaan deze
week op trainingskamp in
Tsjechoslowakije.

Wisselbaker
De wisselbeker, die TZB/Priet
Praat afgelopen jaar overnam van
BSM, gaat nu weer terug naar het
team uit Bennebroek. In de finale
bleek BSM duidelijk een maatje te
groot voor EDO 4 en zegevierde met
14-3, waardoor de Ben Koning beker
hun ten deel viel. Wedstrijdleider
Fnts Vleeshouwers reikte de fraaie
beker uit aan BSM, en dat team gaat
volgend jaar proberen de beker voor
de derde maal in de wacht te slepen.
Na de prijsuitreiking, die een tweede
plaats opleverde voor EDO 4 en een
derde voor TZB/Priet Praat werd
een loterij gehouden met als hoofdprijs een schitterende „Midiset", die
werd gewonnen door voorzitter Jaap
Kerkman. Na afloop van het softbalgebeuren werd de traditionele barbecue gehouden. Organisator Frits
Vleeshouwers kon weer terugzien
op een geweldig geslaagd toernooi.
Eindstand Ben Koning toernooi
1989: 1. BSM l, 2. EDO 4, 3.
TZB/Priet Praat, 4. TZB 2, 5. DSS 5,
6. Renova 1.
De beste slagvrouwe was Linda
Bakker van BSM met 5 uit 6 (0,792)
gevolgd door Nikkie Valkestijn van
TZB/Priet Praat met 5 uit 8 (0,625).

Judo zomerschool voor het laatst
onder leiding van Jaap Methorst

ZANDVOORT - In de week
van 15 tot en met 21 juli organiseert de Judo Bond Nederland voor de 35e keer een internationale zomerschool op
het Nationaal Sport Centrum in Papendal. Oud voorzitter van de Judobond en
raadslid van Zandvoort Jaap
Methorst heeft voor de tiende maal de leiding van dit
judosportfestijn en vindt het
tijd om er mee te stoppen.

Jeugdvoetballers
week op kamp in
Tsjechoslowakije

komt naar deze week in verband
met de voorbereiding op de wereldkampioenschappen in oktober 1989
te Belgrado.
Natuurlijk staat het judo centraal in
deze zomerschool maar ook aan het
recreatie-element zal de nodige aandacht worden besteed. Een keur van
top judo-instructeurs, onder leiding
van hoofdtrainer Wim Boersma,
heeft plaats genomen in de technische staf.

Arnold Nijkamp, Serge van Lent
en Robin Luiten doen op 13, 14 en 15
juli mee aan een sterk bezet toernooi
terwijl tevens een trainingskamp
wordt gehouden Het ontvangende
land wordt vertegenwoordigd door
Kosice en verder doen mee aan het
toernooi, Wuppertal, AC Milaan, Dy
namo Moskou en Vitkovice De
Zandvoorters worden vergezeld var.
de journalist Jaap kerkman

vaar

• Hoofdagent Rini van Cappel kwam Ron Eerhart een 'gevonden voorwerp' overhandigen.

Familie Eerhart komt als
in het bezit van softbalZANDVOORT - De familie
Eerhart heeft na bijna een jaar
gekregen waar zij sinds augustus 1988 recht op had. De Eerharts wonnen vorig jaar het familie-softbaltoernooi dat vorig
jaar augustus door sportvereniging T.Z.B, werd georganiseerd en waaraan zo'n dertig
Zandvoortse families deelnamen. De welverdiende beker
kon afgelopen week worden
uitgereikt.

ken, verscheen 'onverwacht' op het de Eerhart af, om onder het toeziend
veld aan de Kennemerweg waar Ron oog van het nieuwsgierige damesEerhart als coach op dat moment team alsnog de 'zoekgeraakte' beker
het vijfde damesteam trainde
bij de rechtmatige eigenaar terug te
brengen
De wisselbeker blijft twee maanArgwanend
den in het bezit van de familie EerEnigzins argwanend werd de naar hart Na die periode wordt namelijk
voren komende hoofdagent, die de opnieuw dit jaarlijks terugkerende
wisselbeker keurig verpakt met zich softbal-toernooi gehouden. Dan zulmeedroeg, gadegeslagen. De van te- len de Eerharts dus opnieuw moevoren ingeseinde Cappel stevende ten strijden om in het bezit te kunrechtstreeks op de nietsvermoeden- nen blijven van deze trofee

Lang gewacht.. maar toch gekregen. Ron Eerhart geloofde er eigenhjk al niet meer in. De wisselbeker
die hem destijds door deze krant
was toegezegd, liet wel wat erg lang
ZANDVOORT - Komende
op zich wachten. Begon het met de week staat voor de wandelliefverkeerde opdruk waarvan de leve- hebbers de Apeldoornse vierrancier het kleinood aanvankelijk
op het programma. Onhad voorzien, nadat de beker aan daagse
der
de
duizenden wandelaars
hem geretourneerd was, raakte deze
in de vergetelheid. Vorige week bevindt zich daar ook de Zandbleek dat de beker gereed stond te voorter Cor Kerkman, die voor
wachten om te worden afgehaald. de 25e keer aan dit spektakel
De prijs kon worden overhandigd, deelneemt.
maar van de vergetelheid werd luEen heuglijk feit waaraan Cor
diek gebruik gemaakt.
Kerkman eigenlijk geen aandacht
Eén van de agenten van de Zand- wenst te schenken. Toch is deze
voortse politie werd bereid gevon- prestatie zeker het vermelden
den, het als 'vermist' bekend staande artikel alsnog na tien maanden
aan de familie Eerhart te overhandigen. Hoofdagent Cappel, die voor
deze gelegenheid m een vrij uurtje
even zijn uniform had aangetrok-

Voor weinige sporten is het weggelegd telkens zomerkampen te blijven organiseren maar dat is de judobond al 35 jaar gelukt.
Volgens voorzitter Mthorst is de
kracht van deze zomerschool gelegen in het feit, dat „self-supporting"
wordt gedraaid, „voorwaar voor een
,week-gebeuren' in de sport een
uniek feit".
Voor voorzitter Methorst volgt • JAAP METHORST (ARCHIEFFOTO)
nog een drukke week maar hij heeft
er best vertrouwen in. „Het is dank- maar voor de voorzitter ,inspan_baar werk om te doen. Je bent de ning'.
gehele week de vraagbaak, een soort Voor mij komt de ontspanning als
,vader en moeder' tegelijk. Voor de de week afgelopen is, maar ik heb
deelnemers is het .ontspanning' het altijd graag gedaan."

ZANDVOpRT - Het interim-circuit is bijna klaar. Dat betekent dat deze tijdelijke racebaan volgende week in gebruik
kan worden genomen. Dat gebeurt met de nationale autoraces op 23 juli. Het race-programma begint om 13.00 uur
met de Dunlop Sports 2000/FF
2000 wedstrijd.
Ondanks bezwaren van diverse
kanten heeft de circuitdirectie alle
medewerking gekregen van gemeente en provincie. De afgelopen maanden is er dan ook stevig doorgewerkt, waardoor er een kant en klare korte baan is ontstaan. Volgende
week vrijdag wordt deze in gebruik
genomen door de coureurs van de
nationale races, die het circuit - met
een aantal voor hen nog onbekende
tochten - die dag tijdens de vrije
trainingen zullen verkennen. Op zaterdag volgen dan de officiële trainingen.

waard, en loopt hij deze week de rit Kerkman elke dag van de vierdaagse
uit, waaraan niet getwjfeld wordt, veertig kilometer
dan zal dat in huize Kerkman zeker
Vrouw Corrie laat weten dat vooral de natuur m de omgeving van
niet onopgemerkt voorbij gaan
Apeldoorn en de gezellige sfeer haar
man enthousiast blijft maken voor
Vierdaagse
deze wandeltocht. „Hij zet er alles
Cor begon heel vroeger met het voor opzij, een week Apeldoorn".
wandelen van kleine afstanden en
kreeg de smaak dermate te pakken
De vierdaagse wandeltocht begon
dat besloten werd aan langere wan- dinsdagochtend en eindigt morgendeltochten te gaan deelnemen Het avond, waarna Cor Kerkman kan rewerd de Apeldoornse vierdaagse, en kenen op een feestelijke thuisvijfentwintig jaar lang wandelt Cor komst.

TZB kampt met concentratie-verlies

ZANDVOORT - Ademtekort
of een gebrek aan concentratie
was er waarschijnlijk de oorzaak van dat het eerste heren
softbal-team TZB/Café Karin
de wedstrijd tegen BSM Haarlem verloor. Na aanvankelijk
een voorsprong te hebben opgebouwd, werd de wedstrijd afgesloten met een 13-18 achterstand.

stand op 6-8 te brengen.
Ook de tweede inning bood weinig
soelaas voor de Zandvoorters want
terwijl B.S M daarin drie maal tot
scoren kwam, heten de Zandvoorters alle geboden kansen liggen, resultaat6-ll In de derde inning bleek
T.Z B. emgzins warm gedraaid.
B S.M zag tijdens deze fase van de
wedstrijd geen kans iemand over de
plaat te krijgen, hetgeen hoofdzakeiijk te danken was aan het goede spel
van Joot de Jong Met een perfecte
In de eerste inning, die vanwege vangbal in 'volle ren' dwong hij de
een fikse regenbui een half uur te tegenstander een pas op de plaats te
laat begon, moest B.S.M de spits maken
afbijten. De ploeg kwam door het
slechte aangooien van de Zandvoortse pitcher Ron Eerhart al direct op 4-wij d
acht punten winst te staan. Geen nOok de pitcher van de tegenpartij
ante uitgangspositie voor de Zand- bleek verre van geconcentreerd, ge
voorters, maar in de tweede helft tuige het regelmatige '4-wijd' dat
tijdens hun slagbeurt wisten zij door deze softballer wist te produceren
maar liefst vier home-runs, geslagen De daarop volgende drie veldfouten
door Hans Loos, Henk Franken, werden door T Z B ogenblikkelijk
Joot de Jong en Dirk Eerhart, de afgestraft met het scoren van zeven

Sleuteldief 'helemaal gek' van treinen
ZANDVOORT - Een twintigjarige man uit Amsterdam
bleek afgelopen week een bos
sleutels op zak te hebben, die
toebehoorde aan het spoorwegpersoneel.
De Amsterdammer werd
oorspronkelijk aangehouden
omdat hij zich zonder geldig
vervoersbewijs in de trein bevond.

Opvallend verschil van het 2,519
kilometer lange interim-circuit in
vergelijking met de oude racebaan
K., dat de auto's vaker voorbijkoraen. Bovendien is van verschillende plaatsen rond het circuit zestig
procent van de baan te zien.

Itondetijd
• Op deze tekening is onderin duidelijk het korte interim-circuit te zien. De dikke lijn naar boven plus de
doorgaande dunne lijn geven de oude situatie weer. Voor het definitieve circuit zou nog een tracé langs de
stippellijn aangelegd moeten worden.

den er in verschillende klassen wedstrrjden verreden. Elke wedstrijd bestaat uit 20 ronden en gaat over 52
kilometer. Men kan een en ander

Later ontdekte men bij hem de
bos sleutels. Een aantal hiervan
wordt gebruikt voor roltrappen,
treinstellen en dergelijke.

volgen vanaf het duin/tribuneter- 15 gulden. Kinderen betalen de halDe man verklaarde 'helemaal gek'
rein, de entree hiervoor bedraagt 15 ve prijs. Voor publieksinformatie is te zijn van treinen Daarom had hij
gulden per persoon. Voor het ren- een race-infolijn bereikbaar, tel. uit diverse stations m Amsterdam
nerskwartier geldt een toeslag van 02507-16004.
sleutels weggenomen Hij verklaar-

de onder andere, het leuk te vinden
om loltrappen stil te zetten en deze
daarna weer op gang te brengen
Nadat hij de sleutels had afgegeven en een verklaring afgelegd, werd
hij huiswaaits gezonden

e

ZANDVOORT - Bij een aan- de inzittenden raakte gewond.
De Zandvoortse politie kreeg hulp
ujding vorige week woensdag
op de Boulevard Barnaart ont- van de collega's uit Haarlem om het
Mxmd een behoorlijke blik- verkeer in goede banen te leiden.
schade aan maar liefst drie auto's.

Langzaam

Motorrijder
gewond aan been

ZANDVOORT - Bij een verkeersongeval afgelopen yrijdag raakte een zesentwintig] arige man uit Haarlem licht gewond.

Het ongeval gebeurde 's avonds
Ook een achter de vrachtauto rijdende automobilist uit Buitenkaag rond 22.15 uur toen een 19-jange
reageerde te laat en kon een aanrrj- Zandvoorter met zijn auto de Haarding niet voorkomen. Waarschijn- lemmerstraat wilde oprijden. Daar"Jk
reden alle voertuigen vrij lang- brj zag hij de motorrijder over het
2
aam, maar ondanks dat was de ma- hoofd. Deze kwam daardoor te valteriele schade aanzienlijk. Geen van len en raakte gewond aan zijn been.

HOE "VRIJ" IS EEN
AVO-Nederland bemiddelt b.ij en zoekt werk voor mensen rnëf.

Postbus 850, 3800 AW Amersfoort. Tel. 033-63 52 14. Giro 625000.
.,
l
. ,. . ..

Vraag nadere inlichtingen

punten waardoor de stand op 13-11
kon worden gebracht. In de vijfde
inning zetten de Haarlemmers alle
zeilen bij waardoor zij met de score
van 13-13 langszij wisten te komen.
Hieruit kan opgemaakt worden dat
beide partijen aan elkaar gewaagd
waren
In de laatste inning bleek echter
duidelijk dat het Zandvoortse ploeg
aan broodnodige concentratie ontbrak Ondanks de mooie vangbal
van Hans Rijnders, waarbij er sprake was van meer geluk dan wijsheid,
konden de mannen van B S M ,
mede dankzij de onoplettendheid
van Frits Vleeshouwers die menige
potentiële vangbal het lopen, toch
nog vijf spelers het vierde honk la
ten passeren. Tijdens de gelijkmakende inning kwam T Z B /Café Karin met meer aan bod en werd de
wedstrijd afgesloten met een verdiende 13-18 nederlaag

Twee zomergasten
raken onwel
ZANDVOORT - Op één dag
werden vorige week twee zo
mergasten onwel. Een eenenzeventigjarige man en een zevenendertigjarige vrouw.
De man was samen niet zim vrouw
en twee kleinkinderen op vakantie
in het Vendoradopai k toen hij 's
avonds rond half tien onwel wera
Hij bleek hartklachten te hebben c",
werd zo snel mogelijk overgebrachi
naar pen ziekenhuib m Haarlem On
derweg is hu echter overleden

ZANDVOORT Een bewoner van
de Van Lennepweg wist op 5 juli 1989
omstreeks 15 10 uui te \oorkomen
dat een duinbrand uit de hand zou
lopen
De man had gezien dat een aantal
Nauwelijks een uur later raakte
jongens een brandje had gesticht ten een
vrouw uit Duitsland m de Kerk
noorden van het NS-station
onwel De vermoedelijke ooi
De brandweer lukte uit om het straat
hiei\an was, dat zij de hele dag
vuur te bestrijden Ongeveer vijftig zaak
in de /on had gelegen en twee glazen
vierkante meter dumgrond ging ver biei
had genuttigd
loren

Flinke schade bij aanrijding

Een zeventigjarige automobilist
uit Santpoort reed met zijn voertuig
een parkeerplaats op, waarbij hrj gewoon richting aangaf. Een achter
hem rijdende vrachtwagenchauffeur zag dit kennelijk te laat en botite boven op zijn voorganger.

Programma-onderdelen zij onder
andere circuitverkennmg, slalom en
stuurtechmek. Daarnaast wordt
aandacht besteed aan herkenning en
rijden van de ideale lijn, remtechniek, voertuigbeheersmg, en staan
spnntwedstnjden, slippen en het njden in Formule Ford's gepland
Tijdens de cursus wordt geoefend
op de paddock en op het mterim-circuit, m demonstratie-auto's en m de
eigen auto, die technisch in orde
moet zijn. De kosten per dag bedragen 295 gulden per persoon, inclusief lunch en koffie
Aanmelden bij Circuit Park Zandvoort, tel. 02507-18284

Cor Kerkman

Interim-circuit wordt in gebruik genomen

De wedstrijden van het volgend
weekend beloven extra interessant
te worden, omdat uiteraard elke
coureur de eer nastreeft om als eerste de snelste rondetijd op dit nieuwe circuit op zijn of haar naam te
zetten.
Gedurende de eerste racedag wor-

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Het Circuit
Park Zandvoort houdt zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur
een rijvaardigheidsweekend.
Particulieren, in het bezit
van een rijbewijs en een auto,
kunnen onder leiding van erva
ren instructeurs deelnemen
aan het zeer gevarieerde en
leerzame programma ter ver
betering van rijstijl en -techniek.

heschehTiyrpuwé:
HM de, Koningin
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Divers personeel gevraagd

Oproepen
Mededelingen

De Elisabeth Otter Knol) Stichting

* El en Aas hartelijke gefeh
citeerd met jullie 25 jarig hu
welijk zet deur Hans en
Bep
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres9 Dat hebben wij voor ui
Inl tel 029075235
HET KOOR OPGEZET DOOR
ANNETTE'? WAS GEEN MU
SICAL OF OPERETTE Maar
door
onrechtvaardigheden
verloren wij vele leden We
keken eens onze recenties
door Maar zo slecht was het
ook niet hoori Wij zullen van
nu af aan met ons koor verder
gaan Tel 12130
* Hoera' Jesse 1 jaar Gefeh
citeerd Paultje
* Schwartzenegger gefelici
teerd alsnog Ma Bingo met
je 50e Ed Son Hans Tab

vraagt voor SPOEDIGE indiensttreding

2 keukenhulpen
A) een keukenhulp die werkzaam is in een rooster van
7 dagen werken / 7 dagen vrij
Werktijden van 1230 1630 uur

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergroot
ten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale Don voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ O 36 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 16 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507 17166 of 02977
28411 of afgeven/zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 2
2042 JM Zandvoort
•*• Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad Nieuwsblad Haarlemmermeer
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant
Diemer Courant De Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperaam alle edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuws
blad De Purmer De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe
Weesper en alle bijbehorende advertentie edities
/ 6 01 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
» Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie
combinaties m de Micro s zijn op aanvraag bij onze kanto
ren verkrijgbaar
« Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
« BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 3 00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo
nisch opgeven tel 020 562 6271 'dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Technisch personeel gevraagd
PADIO VAN DIJKEN Elektronica Onderdelenspeciaalzaak
vraagt JONGE TECHNISCHE VERKOPER met kennis van de
elektronica Radio Van Dijken Rembrandtweg 115117
1181 GG Amstelveen "lel 020412152

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

B) een keukenhulp voor gemiddeld 18 uur per week werk
zaam in een wisselend rooster
Werktijden van 0800 1500 uur (mcl 1 uur pauze)
Voor beide functies geldt dat ook in de weekenden gewerkt
wordt (wisselend) en dat de bereidheid gevraagd wordt
indien nodig extra te werken
Salariëring en arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de CAO
voor bejaarden tehuizen
Sollicitaties gaarne schriftelijk richten aan ELISABETH
OTTER KNOLL STICHTING t a v mevr C van Antwerpen
directeur Loowaard 3 1082 KR AMSTERDAM
Tel inlichtingen 020 445907

In september 1989 start weer de opleiding voor

Leerling ziekenverzorgende
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Tel 02507-12614
5 REGELS

Woninginrichtmg

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529
* Te koop koelkast/vriezer
Philips 160x55x55 ƒ50 Tel
20008
Te koop manou 2 ZITS BANK
+ 3 stoelen T e a b
Lorentzstraat 475
T k gevr gr ouderw of ant
SCHRUFBUREAU en ROL
LUIKKASTJE 020187648
* T k kleuterledikant ma
trasmaat 68x148 cm ƒ75 +
babyledikant
59x115 cm
ƒ30 Tel 0250714441

Je krijgt dan een uitnodiging voor de mtroductiedag op 4 augustus

verzorgingscentrum
Muziekinstrumenten

FLEVOHUIS

Grote Krocht 41 Zandvoort
DENNIS PAPEGAAIEN
tel 02507 15705 18812 voor een begrip in Nederland Bel
BRUILOFTEN RECEPTIES voor gratis infoboek 020
KOFFIETAFELS
665 7658 Inruil en fin mog

Otfü t makelaars o.g.

* Wie heeft mijn gouden
armband gevonden' Tel
14343

Wil je meer weten, bel dan naar de Afdeling
Praktijkbegeleiding, 020-5607868, of schrijf
een briefje naar
Afdeling Personeelszaken van het Flevohuis,
Kramatweg 20a 1095JP Amsterdam

De Krocht

Foto Boomgaard
Financien en handelszaken

Administratiekantoor A.C.

GRATIS
Wonmggids van Zandvoort

M

* Word ook lid van de Verg
Vrouwen van Nu1 Vraag een
maandblad aan of bel voor
informatie met tel nr 14462
Doen"

Verloren en
gevonden

Het Flevohuis is een verpleeghuis m
Amsterdam Er worden oudere mensen verzorgd die niet meer op eigen benen kunnen
staan Voor de verzorging van deze mensen
zoeken wij jongeren die de opleiding ziekenverzorgende willen volgen
Eerst ga je 7 maanden naar school
Daarna vervolg je de opleiding m de praktijk
Vaak verdien je dan meer dan het minimum
jeugdloon
Ben je 16 en 7 maanden of ouder en heb je je
MAVO diploma op zak (LBO met 2 vakken op
C-niveau is ook goed), dan kom je m aanmerkmg voor deze opleiding

Dieren en
dierenbenodigdheden

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

verzorgd al uw administratie en belastingzaken
Tel 02507 18568

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Autoverzekering
VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507 14534

NVM
MAKELAAR

ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevr zelfst HUISHOUDELIJ
KE HULP 1x per 14 dagen
liefst vrijdagmorgen
Tel
02507 16136
ZELFST WERKSTER gevr
voor 5 uur per week Trees
Burger tel 19470 of 18789

Oppas gevraagd/
aangeboden
Wij zoeken EEN OPPAS voor
vrijdag en zaterdagavond
Tel na 19 uur 18168

Auto's en
auto-accessoires
Te koop MAZDA 323
Tel 17242

Te koop
aangeboden
diversen
De zolder wordt opgeruimd
te koop koffer vol babykle
ding twee koperen wandlam
pen ƒ 35 p st nieuwe Bosch
schuurmachine ƒ 100 grenen
boekenkasten
2
stuks
z g a n per stuk ƒ 25 partijtje
schitterende natuur etsen in
lijst v a ƒ5 handgemaakte
schilderskist en ingeb ezel
ƒ50 grote doos vol elektra
spullen ƒ75 (nieuw) En wat
nog meer van de zolder te
koop wordt aangeboden (en
dat is veel) Bel 023 270903
Ik moet naar een kostschool
en mag bijna niets meene
men Te koop veel G l Joe
spullen m een koop ƒ60
handgemaakt groot pakhuis
ƒ 35 pakket stnpboeken o a
Suske & Wiske in een koop
ƒ50
radio walkman ƒ15
Osio koptelefoon ƒ 25 meng
paneel 6 functies ƒ45 hou
ten speelgoedkist ƒ 15 div
spellen v a ƒ5 En nog veel
meer
Alles moet weg Bel
Neil op 023 270903 en sla je
slag
* Te koop box in blank hout
in zeer goede staat Tel
17413
* Tekoopelektr stnjkmachi
ne op standaard met voetpe
daal ƒ250 Tel 14286
* Te koop kapstok wit ƒ 25
schoolklo^ 75 omafiets Ga
zelle ƒ100 surfkarretje ƒ 75
Tel 19606
* Te koop laag tafeltje ƒ 15
serveerwagen ƒ50 wringer
ƒ20 olielamp/elektr ƒ30 Tel
02507 19968
* Tk
kinderzwemvesten
div maten ƒ 207/ 30 2 hore
castoeltjes a ƒ 5 poppenbed
je 75x35 mooi hout met ma
trasje ƒ20 Tel 12698
T k schommelstoel ronde
antieke salontafel koper bo
venblad gobelin div kope
ren spullen + elast zwachtels
en witte jassen Tel 16446
* T k a elektr vleesmach
ƒ 40 aardappelschilmachine
Moulinex ƒ25 espresso kof
fiemach Sama ƒ50 Tel
18686 vrijdag 14 juli

SNOWWHITE

GRATIS

schoonmaak/glazenwasserij

ICRO

Tel 02507-17935

NIET GRATIS

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

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 1330 uur
Betaalde Micro s ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 16 00 uur
Gebruik b j het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter punt komma of cijfer een vakje Laat na ieder
woord punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden o* lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft
T e
k 0 0 P b r u i d s l a P 0 n
m a a t
m 0 d e r n e
3 8
s a i 0 n t a f e l
e n
r i e t e n s t 0 e l
T e l
0 2
3 4 3

Brieven onder nummer ƒ 5 3 0 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gastnuisplem 12 2041 JM Zandvoort

Indien uw advsrtentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

r

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

•

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

3,43
3,43
3,43
4,58
5,72

De Witte Tornado
voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 02507 18546
Spoed" Renovatie en verbou
wingen 020 865551 B en S
Tuincentrum biedt zich aan
aanleg bestrating en alle
hekwerk Tevens onderhoud
Vrijblijvend prijsopgave Le
venng alle materialen Tel
023 390815/371443 na 18 uur
ZEER ERVAREN SCHILDER
heeft nog tijd over
Tel voor info 02507 14177

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1 75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek
* Te koop Sony piek up
Akai tuner/versterker 30 w
Akai cassettedeck Samen
ƒ300 Tel 14087
T k Marantz versterker ƒ 125
Akai equalizer ƒ 100 draaita
fel ƒ 100 Tel 0250716848
TV REPARATIE EN VIDEO
24 UURS SERVICE
Vnjbl prijsopgave geen voor
njkosten Evt direct bij u thuis
gerepareerd Tel 020 962603

DOMBO

ƒ 6,87
ƒ 8,01
ƒ 9,16
ƒ 10,30
ƒ11,45

Corn. Slegersstraat 2 B
Tel. 02507-12070
1 film
5,-/7,50 p.d.
5 films

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

25,—p. week
Verhuur Movie-boxen

Alle prijzen mcl 6°o BTW

Zonder vermelding vraagprijs (beneden ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren
Naam

Boeken
Tijdschriften

Adres
Postcode
•

Telefoon

Plaats
S v p m rubriek

.

* Te koop
det Havank
Fleming G
mans e a Tel

div pockets
p Cheyney l
Simenon Ro
16522

KERKSTRAAT 20

ZANDVOORT

Het Bejaardencentrum
Huis in het Kostverloren

DAKSERVICE
Gespec m Garant Gum
daken 4 mm

met 99 bewoners van 57 bejaardenwoningen te
Zandvoort

45,- p.m2 gelegd.
Pannedaken timmer- en
metselwerk
Tel. 02507-16551

in de verzorgingssector ontstaat binnenkort een
vacature voor

Bejaardenverzorgende
of Bejaardenhelpende
als vaste nachtdienst
7 nachten werken - 7 dagen vrij,
werktijd van 22 45 uur tot 7 45 uur

Gediplomeerde

PEDICURE

Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de
C A O van bejaardentehuizen

KOMT OOK
AAN HUIS

Inlichtingen te verkrijgen bij het hoofd verzorging,
Mevr M Potgiesser Zwemmer
Solhcitatieste richten aan Mevr B C C M van Dril,
directrice Huis in het Kostverloren,
Burg Nawijnlaan 1,
2042 PM Zandvoort
telefoon 02507-16945
•

Tel afspraken tussen
1800-2000 uur
Tel. 1 9 6 3 2 .

Gevr.

DROGISTERIJ

Hulp in de
Huish.

BOUWMAN

2x3 uur p.w.
voor lichte
werkzaamheden.
Tel. 16959.

Oranjestr. 7 - Zafldvoort
Tel 02507-12327

uw adres voor
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

één goede raad
feestbloemen bij
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist m al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

Kapsalon J.M.
Wegens vakantie
afwezig tot 1 augustus
woensdag 2 augustus
geopend

heeft plaats voor een

leerling kapster
Kerkstraat Passage
Tel. 14040

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

VAN DEN HEUVEL

INGWERSEN &
HELMIG

makelaar in assurantiën

ADVOCATEN EN PROCUREURS

Kleding

Hypotheekrente
vanaf

J vanCampen&Zn

Bel voor offerte
tel 02507-12468

Schoonmaakbedrijf

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

Bob Schmidt

mem

SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON 023 261230
TELEFAX 023 274785

5,3%

voor al uw

schoenreparaties
Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor
Tel 02507 15449

Hobby's en
verzamelingen
* Verzamelaar zoekt helmen
uit de Tweede Wereldoorlog
alle landen Graag uw reactie
tel 02507 17469

Studieboeken en
-platen/banden
* Te koop nog enkele MAVO
boeken voor klas 4 o a ned
schei eco bio Tel 02507
18206
* Wie kan mij helpen aan Tiet
schoolboek Sigma 2 mhv
voor de 2e klas VWO P S het
is wiskunde van Bemmelen
e a Tel 12698

't Familierestaurant
vraagt voor direct

Indeling: Gang, L-woonkamer (ca 8x4/2,5
m), keuken, badkamer met douche en toilet,
winkel
1e etage. 3 kamers, keuken,
NVM
balkon, 2e toilet
In overleg te aanvaarden.
*

Kerkstraat 27.
Tel. 12537.

MAKELAAR o.g.-BOUWKUNDIGE
TEL. 02507-15531

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Diverse AROLA 4 WELIGE
INVALIDENWAGENS m goe
BADMINTON 5 uur lang voor de staat rijden 40 km p u
maar ƒ 140 per jaar op de v a ƒ4500 Inl 0206681168
zondagmiddag Inclusief trai
* T k a jongensfiets Gazel
ning Inl tel 18539
Ie 8 10 jaar ƒ125 Tel 15088

TE HUUR STACARAVAN met
aangebouwde keuken op rus
tig park met zwembad te Er
melo Tel 0341759941

Te koop
gevraagd
diversen
* Gevraagd paardrijcape
mt 54 Tel 16017
* Te koop gevraagd 2 pers
opklapbed Tel 17385
* Te koop gevraagd 2 pers
bed met matras Tel 15930
Te koop gevraagd
OUDE DRESSOIRS/KASTEN
Tel 19606

Woon-winkelhuis met plaats
en vrijstaande stenen schuur.

* handige hulp in de
keuken en de afwas
* medewerkers/sters
voor de bediening

Lessen en clubs

Vakantie
binnenland

DA COSTASTRAAT 17

Woningruil
Aangeb A dam Noord gr 5
kam won 1e en 2e etage
huur ƒ 274 Gevr 3 kam won
m Zandvoort Tel 020 366697
Aangeb Den Haag 3 kam
flat m gar eigen verw etc
Hobbemastraat midden m
stad vlakbij markt bov div
winkels op 2e et hr ƒ387
p m Gevr in Zandvoort pas
sende woonruimte i v m
werkz heden 070807263
Wonmgruil
Aangeb Den
Haag midden m centr bij
e s mm e d won 1e galerij
m parkeerpl 3 kam flat m
badk en eig c v ben sla
pen b v living hr ƒ 637 p m
Gevr passende woonr m
Zandvoort i v m werkzaamh
Tel 070807263

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
KAMERS TE HUUR
met ontbijt
Tel 15917

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Kamer gez m Adam e o
+ ƒ 300 p m 0180615565
Te huur gevraagd zelfst
WOONRUIMTE voor 2 pers
per 1 aug Tel 02507 14216

H. W. COSTER BV

Love echt onbeperkt relaxen
met 8 sexy naakte meisjes
geen 2x maar wel 16x voor
ƒ 200 all m Incl drankjes
hapjes sauna bubbelbad en
gezell bar Geopend ma t/m
vr 1224 uur Balthasar Flo
riszstraat 37 hs A dam 020
762176 Gastvrouwen gevr
ƒ 1500 vast loon per week

GIRLSTALK
32032088
MEISJES MET ELKAAR

Diversen

Vaar/surfsport
Te koop compl SURFUIT
RUSTING Alpha 105 SL (prijs
gewonnen) nw mcl kleding
M/L Nwpr ƒ5500 nu ƒ 3500
Tel 02507 17096

Diverse clubs
ZAAN ESCORT
ƒ175 p u 075172123 Meis
jes gevr m A dam/Zaanstad

J vanCampen&Zn
sleutelservice
Nu ook autosleutels
op code
Corn Slegersslraat 2
bij het postkantoor
Tel 0250715449
•*• Te koop gevr piano en
een wet suit mt 40 Aangeb
Zanussi afzuigkap bruin ge
ruisl ƒ95 Tel 16019

Broodje Burger
verzorgt HET HELF JAAR
door * lunchpakketten
* borrelhapjes
* salades enz
Belt u voor informatie of haal
vrijblijvend de folder m onze
winkel Tel 02507 18789
* Voor volleybalplezier nu
op de camping straks in de
zaal bij Sporting OSS Wil je
meer weten bel 13204 (Mera)
of 17719 (Riet)

Huwelijk en
kennismaking
• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer in de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia Postbus
122 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be
handeling
^

Ellen Cats
gediplomeerd
hondentnmster
Friedhoffplem 10
2042 BN Zandvoort

Tel. 02507-12773

i
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Nederlands allerjongste piloot woont in Zandvoort
ZANDVOORT - Met zijn 15
is de jeugdige Zandvoorter
lob Bouman de jongste piloot
an Nederland. Hij vliegt regelatig zijn rondjes boven het
and en alle tot nu toe uitgeoerde vluchten staan keurig
ermeld in het vllegerlogboek.
;én van de medewerkers van
et Zandvoorts Nieuwsblad
loog een dagje met de jonge
iioot mee.

zin meer heeft.
Na een korte sprint over de startbaan kiest de Fuji 200 het luchtruim.
De maag van de passagier draait een
halve slag om en hij ziet vast lijkbleek. Het toestel klimt naar 3500
voet, omgerekend is dit exact 1064
meter. De instructeur deelt dit met
enig leedvermaak mede. Als het
vliegtuigje 'op hoogte' is gekomen,
werpt de verslaggever een voorzichtige blik naar buiten, maar de aanblik van het in de verre diepte voorbij glijdende landschap is afschnkwekkend. Gelukkig voor hem besluiten instructeur en piloot tijdens
deze vlucht de 'looping', de 'Cubaanse schroef' en de 'spin' maar over te
slaan, zo ook blijft de noodlanding,
waarbij het vliegtuig met afgezette
motor veilig aan de grond gezet
moet worden, gelukkig achterwege.
Het 'bochtenwerk' bezorgt deze passagier al genoeg problemen.

;iar

oor Bram Stijnen
Met gemengde gevoelens wordt de
is per auto naar het vliegveld in
elystad aanvaard. Daar aangekoaen blijkt het eenmotorig vliegtuig, een Fuji 200 al buiten de hangar
ereed te staan. Het vliegtuigje kan
net enige moeite vier personen herergen. Maar het geheel ziet er nogal
ofel uit en de kleine motor nodigt
iet bepaald uit tot het plaatsnemen
n de nauwe cockpit. Zo ook doet de
Danwrjdte van de vleugels het erg;e vrezen.
Er staat een straffe wind schuin
ver de landingsbaan en de instruceur kijkt - ons inziens - nogal zorge]k. Zijn leerling, de jonge Robbie,
ie er al bijna dertig vlieguren op
eeft zitten, loopt zorgeloos om het
oestel heen en controleert de beide
inks, die in de kleine vleugels zijn
pgeborgen, op voldoende brandtof.
Het vergt enig klimwerk alvorens
p het achterste zitje in het toestel
an worden plaatsgenomen. De intructeur komt voorin zitten en
ob, die de inspectie rond het vlieguig inmiddels heeft voltooid, neemt
aast hem plaats, achter de stuurkuppel.

Blindvliegen
Na zo'n veertig minuten zit de les
er 'eindelijk' op en kan de landing
worden ingezet. Gelukkig gaat ook
nu weer alles goed, zodat het verhaal
nog naverteld kan worden. De mstructeur blijkt tevreden over de
prestaties van de Zandvoortse piloot
en tekent het logboek af. Nog twee
vlieguren en de jonge Rob is aan zijn
taks voor wat betreft zijn verplichte
D.B.O., wat staat voor 'dubbel-besturings-onderwijs'. Hierna wil hij verder om het solo- en blindvliegen onder de knie te krijgen.

Brevet
Voor een brevet komt hij voorlopig niet in aanmerking. Over anderhalf jaar wordt hij zeventien, eerst
dan kan het fel begeerde papiertje
aan hem worden uitgereikt. In theorie heeft hij het A-brevet al bijna in
zijn zak. Een unicum in de Nederlandse vliegerij vinden de instructeurs van vliegerclub 'Wings over
Holland' uit Lelystad deze prestatie.

• De jeugdige Zandvoorter Rob Bouman kent het Nederlandse luchtruim bijna als zijn broekzak. Alleen op het brevet is het, gezien zijn leeftijd, nog
eventjes wachten.

Foto Bram Stijnen

Juitelingen

vleugels, de electrische bedrading,
De cockpit wordt nu gesloten en
De veiligheidsgordels worden ter- de hoofdpomp, de fuel-pressure en geroutineerd taxiet Robbie naar het
ege aangesnoerd want bij onver- alle instrumenten worden terdege begin van de startbaan. Daar aangeachte buitelingen mag er niets mis- gecontroleerd, want bij een eventue- komen wordt de gashandle op volle
aan. De sleutel in het contact wordt le storing onderweg is even uitstap- kracht vooruit gezet. De motor
ingedraaid en aarzelend komt de pen er natuurlijk niet bij. Als na zo'n draait nu op volle toeren en het
lotor op gang. De wijzertjes en me- tien minuten de hele checklist is vliegtuigje trilt en schudt in al zijn
'rtjes op het dashboard trillen en doorgenomen, kan de eigenlijke voegen. Deze 'power' blijkt nodig om
et afchecken begint, deze hele pro- vlucht beginnen.
het ding veilig van de grond te krijsdure in het Engels. De flaps aan de
gen.

De 15-jarige piloot lijkt in zijn sas, stemmend en geeft toestemming om
motoren en snelheid zijn z'n grote op te stijgen. Het kleine vliegtuigje
hobby. Op het Zandvoortse circuit is schiet met brullende motor vooruit
hij al jaren een bekend gezicht, met en de medewerker van het Zandname op de slipschool van Rob Slo- voorts Nieuwsblad probeert zich
temaker heeft hij al veel vrienden wanhopig vast te houden aan de lus
gemaakt. De vliegerij heeft aan zijn boven zijn hoofd. De instructeur
hobby duidelijk een extra dimensie ontgaat het niet, *bemoedigend'
merkt hij op dat een dergelijke potoegevoegd.
Instructeur Rene Mijer knikt in- ging tot lijfsbehoud nu geen enkele

Na zijn Mavo-diploma wil Rob Bouman zijn opleiding als vlieger voltooien. 'Het liefst als stuntvheger',
laat hij weten. Maar dat vermoedden
wij al.

Evenementen
op een rijtje

ekreade start zondag met
inder-zomeractiviteiten
ZANDVOORT - De zomerse
ctiviteiten voor kinderen van
tot en met twaalf jaar, georgaiseerd door Rekreade, gaan
omende zondag van start.

van maandag tot en met vrijdag terecht, van 10.00 tot 12.00 uur en van
15.00 tot 17.00 uur. Onder een bepaald thema worden er dan allerlei
spelen gehouden, evenals bijvoorbeeld speurtochten en knutselarijtjes. De toegangsprijs is telkens ƒ l,-.
Het programma voor komende
week luidt als volgt:

iat betekent een vier weken
mg durend leuk vakantieproramma met spannende avonren, onder leiding van twaalf Centrum
thousiaste medewerkers. De
Zondag 16 juli (19.15 uur) volksitiviteiten zijn zowel voor
en poppenkast op het Jan
inderen uit Zandvoort als dansen
Snijerplein;
maandag: 10-12 uur 'Het
or de jeugd die hier logeert. Hoedenatelier'
(knutselen), 3-5 uur

Noord
Zondag 16 juli, 18.30 uur volksdansen en poppenkast in winkelcentrum Noord; maandag 10-12 uur 'Ordebollen in de ruimte' (knutselen),
3-5 uur 'Walking in space' (buitenspel); dinsdag 10-12 uur 'Pleuneut is
de pineut' (kreatief spel), 3-5 uur
'Beusspeul' (buitenspel), 19.30 uur
vossenjacht vanaf het Jan Snijerplein, de kinderen van Noord worden om 19.00 uur opgehaald bij het
Stekkie; woensdag 10-12 uur 'Keet
op de circusplaneet' (binnenspel),
3-5 uur 'De leeuw is los' (buitenspel);
donderdag 10-12 uur 'Gefopt op de
floppaneet' (knutselen en creatief
spel), 3-5 uur 'Maskerade' (binnenspel), 18.30 uur volksdansen en poppenkast in het winkelcentrum; vrijdag 10-14 uur 'Een planeet die je
nooit meer vergeet', een vier uur durend programma (dus boterham
meenemen) met spel, knutselen,
frutselen, speuren en 'piknik'.

'Het begon met de non' (allerlei buiDe activiteiten vinden weer plaats tenspelen); dinsdag 10-12 uur
fowel in het centrum, in het Jeugd- 'Schoon straatje' (buitenspel), 3-5
' is achter de Hervormde Kerk aan uur 'Een hoed!' (kreatief spel), 19.30
et Kerkplein, als in Zandvoort- uur Vossenjacht vanaf het Jan Snijoord, in 't Stekkie, vlakbij het win- erplein; woensdag 10-12 uur 'Hoogelcentrum. Zondagavond is het geëerd publiek' (binnenspel), 3-5
ekreadeteam echter te vinden op uur 'Met H. Oedewitsch op stap'
it Jan Snijerplein en in het winkel- (knutselen en buitenspel); donderintrum Zandvoort-noord.
dag 10-12 uur 'Hiep, hiep, hoeda'
i noord wordt er om 18.30 uur be- (knutselen en binnenspel), 3-5 uur
mnen met volksdansen en poppen- 'Hoed u voor de dief (buitenspel),
ist, hetzelfde programma geldt 19.15 uur volksdansen en poppen)or het Jan Snijerplein, maar daar kast op het Jan Snijerplein; vrijdag
:gint het om 19.15 uur. Bij regen 10-14 uur 'Mutsenklutsen', een vier
De Nederlandse Vereniging van
nden de activiteiten plaats in 't uur durend programma (dus een bo- Huisvrouwen houdt donderdag 20
terham meenemen) met binnen- en juli een 'Wandelcontact' in Restautekkie en het Jeugdhuis»
buitenspel, knutselen en kreatief rant Groenendaal te Heemstede, beNa deze start kunnen de kinderen spel.
reikbaar met de bussen l, 3,92 en 93.

Ver. Huisvrouwen

'Het is niet alleen maar zand'

door Bertus Voets

De duinen hebben niet altijd een
goede naam gehad. Zeker, ze waren nodig om de zee te weren,
naar als kale hopen zand met hier
en daar een knoestige struik of wat
helmgras waren ze niet veel
waard. Men deed ook niet veel
moeite om na te gaan wat men
niet de duinen kon doen; het bestuur van de stad Haarlem, dat een
oppertoezicht had over het duingebied vanaf haar wallen tot aan
Zandvoort, besloot dan ook de
zorg van dit gebied in het begin
van de 15e eeuw toe te vertrouwen
aan „een rentmeester voor wildernissen''.
(Archief stad Haarlem II 728).
Dat vernederende besluit om de
duinen maar als woestijn te beschouwen, schoot bij verschillenden in het verkeerde keelgat. En
één van de eersten die over deze
maatregel viel, was de graaf van
Holland. „Wat heeft u te maken
niet deze duinen," zo schreef hij
aan het stadsbestuur, „Ukunt geen
echt recht doen gelden want van
oudsher zijn deze duinen mijn bezit. En daarom zeg ik het nogmaals aan u, blijf met uw handen
a/ van mijn bezit; haal die rentmeester voor wildernissen terug
en erken dat al de duinen en ook,
la juist die van Zandvoort mijn
domeinen zijn.
(Archief stad Haarlem II 548).
Nu woonde er even ten noorden
van het duingebied van Zandvoort
een ridder, die in de gaten had dat
men op de ene of andere manier
deze dorre stukken land vruchtbaar kon maken. Hij was de bekende ridder van Brederode, een getrouw volgeling van de graaf en
daarom verzocht hij de graaf hem
Uat stukken land te geven.
De graaf, die al de nodige trammelant had gehad met de stad
Haarlem over de duinhoogten van

l

Zandvoort, voelde daar niet voor.
Wel was hij bereid om Brederode
voor zijn trouw aan het grafelijke
huis met enkele officiële heerlijkheden te vereren en hij benoemde
hem tot heer van Zandvoort, maar
verder ging hij nog niet.
Brederode was een beetje teleurgesteld. Het was hem niet te doen
om land te bezitten. Hi] wilde zonder meer aan iedereen het bewijs
leveren dat ook duingrond nog
voedsel kon opbrengen, als men
het maar goed aanpakte. In gesprek met Philips de Schone in
1503 vertelde hij hoe hij - als hij
daarvoor de kans kreeg - de duinen
wilde ontginnen. „Beste Brederode," zo antwoordde Philips. „Ik
vind je theoriën prachtig, maar als
je daar wat wilt gaan doen dan zul
je dat echt moeten verdienen door
mijn zaak te verdedigen." Brederode beloofde dat Philips op hem
kon rekenen en zijn trouw was zo
groot dat hij bij besluit van 3 december!505 een stuk duingrond in
Zandvoort en Velsen in pacht
kreeg. Hij wilde dit met in leen
gaan geven: de oude middeleeuwse vorm van decentralisatie van
het gezag had afgedaan en daarom
moest het woord „leen" in de akte
niet genoemd worden.
(Archief Stad Haarlem I 1749)
Toen Brederode zo ver was,
moest hij zijn stelling waarmaken.
Dat was niet eenvoudig. Door allerlei manipulaties voor hertog
Philips had hij veel geld moeten
uitgeven. Hij moest nu afhankelijk
zijn uan enkele bewoners uit de
duinen en die voelden er niet zo
veel voor om hun goede geld in de
kale grond te steken.
Maar Brederode zou Brederode
niet geweest zijn als hij nu bij de
pakken neer ging zitten Er is een
aantekening in een rapport wat
Brederode heeft opgesteld en daar
wordt gesproken over iemand die
in een duindal water bracht en

daar erwten ging planten. Omdat
het erg beschut lag en de zon daar
volop kon schijnen, werd er goed
geoogst en vanaf die tijd, zo besluit
het rapport, zegt men van de duinen:„het is niet aleen maar zand".
De graaf had ook van dit succes
gehoord. Hij meende dat hij het
hele duingebied maar het best aan
Brederode kon toevertrouwen en
toen dacht hij iets uit waardoor hij
zijn wens kon vervullen maar tegelijkertijd ook heer en meester
kon blijven over het gebied. Hij
maakte hem tot baljuw van de zeestrook. De baljuw was een belangrijk ambtenaar in dienst van de
vorst. Hij mocht niets zelfstandig
doen, maar als hij kleine boertjes
uit het duingebied zou aanzetten
om wat van hun land te maken,
dan kon hij dat doen.
Het vervelende was, dat hij geen
bepaalde heffingen kon opleggen.
De bewoners moesten hun kapitaal steken in het duin om er nog
wat van te maken en kon er niets
af voor de heer van Brederode. Om
hem schadeloos te stellen voor dit
gebrek aan inkomen werd er een
nieuwe titel aan hem gegeven Hij
werd de strandjutter van de graaf
en allen die langs de zee aangespoelde goederen verzamelden,
moesten ze brengen naar be paalde posten die Brederode had aangewezen. Daar werden de goederen bij opbod verkocht en de gelden werden verdeeld tussen de vinders en de heer van Brederode als
strandjutter van de graaf. De
naam van Brederode is blijvend
aan het duingebied verbonden,
maar neemt vooral in de geschiedenis van Zandvoort een eigen
plaats in. Hij was daar de Heer en
erg gezien en dus kon hij van het
duingebied in Zandvoort een
proeftuin maken. Zo verdween de
opmerking „het is aleen maar
zand" uit het vocabulaire van de
bevolking.

ZANDVOORT - Gezien het grote aantal evenementen dat de
komende weken in Zandvoort
wordt gehouden, leek het goed
deze zaken eens pp een rijtje te
zetten. De lijst ziet er als volgt
uit:

• Carla Stein en Kees Hollander werden vrijdag door Jan Hollander in de
echt Verbonden.

Foto Bram Sti]nen

Geluk bij een ongeluk
ZANDVOORT - Van een geluk bij
een ongeluk kan zeker gesproken
worden in het Carla Stein en Kees
van Hattem. Zij leerden elkaar twee
jaar geleden kennen na een aanrijding, afgelopen vrijdag werd in het
Zandvoortse raadhuis hun huwelijk
voltrokken.
"Het was liefde op het eerste gezicht", laat een glunderende van
Hattem, afkomstig uit Heemskerk,
na de huwelijksplechtigheid weten.
Hij leerde zijn vrouw kennen nadat
hij als Zandvoortse politie-agent te
hulp was geroepen bij een aanrijding
op de hoek Kennemerweg/Zandvoortselaan, nu al weer zo'n twee
jaar geleden. Zijn toekomstige
bruid, waarvan hij het bestaan destijds niet eens vermoedde, was betrokken geraakt bij een aanrijding,
veroorzaakt door een onverlaat die
dom genoeg de linker weghelft had
opgezocht.
Hoofdagent van Hattem kwam,
zag en was meteen verkocht. Tijdens
het opmaken van het proces-verbaal

werd de Amsterdamse Carla meteen
uitgenodigd voor een nadere kennismaking op wat neutraler terrein. Dit
rendez-vous werd een week later gepland bij de leerboutiek van Manfred op het Raadhuisplein en de
zaak werd al snel ten gunste van
Kees en Carla beklonken. Afgelopen
vrijdag stonden zij beide in de volle
belangstelling tijdens de huwelijksvoltrekking in het hete Zandvoortse
raadhuis, waar de ambtenaar van de
burgelijke stand, Jan Hollander, het
jonge paar in de echt verbond.
Voorafgegaan door een collega
van de Zandvoortse motorbrigade
vertrokken beide echtelieden hierna
met gezwinde spoed naar Haarlem
waar in restauraVit 'Dreefzicht' de
receptie werd gehouden, bezocht
door talrijke collega's en vrienden.
De 36-jarige Kees en de 33-jarige Carla wonen nu voor vast als het echtpaar van Hattem in Zandvoort, waar
zij het volgens eigen zeggen best
naar hun zin hebben. Ook dat is dan
weer een geluk.

Circus Mullens
ZANDVOORT - Tijdens zijn
tpernee door Nederland geeft
Circus Mullens zaterdag en
zondag voorstellingen op het
parkeerterrein van het Circuit
in Zandvoort. Zaterdag om
20.30 uur en zondag om 15.00
en 20.30 uur vinden de twee
uur durende voorstellingen
plaats. De voorverkoop is bij
de VW aan het Schoolplein 1.

Circus Mullens biedt een totaalprogramma met een mix van acrobatiek, dressuur, jongleren, goochelen, paardennummers en clowns.
Voor de muzikale begeleiding zit er
een volwaardig orkest op het podium. De dressuurnummers worden
gedaan met zeer veel verschillende
diersoorten, zoals kameel, pony,
lama, Watusi-rund, zebra en Schots
Hoogland rund. Bij de acrobaten-acts zit een nummer dat zo oud is

15-16 juli Circus Mullens op het
parkeerterrrein van het circuit.
16 juli Vollybal-toernooi op het
strand.
19 juli Wielerronde in het centrum.
19-31 juli Lunapark (kermis) op het
N.S. terrein
21 juli Kortebaan-draverij Zeestraat
en Kostverlorenstraat
22 juli Softbal-toernooi heren l en 2,
T.Z.B.-terrein Kennemerweg.
26-30 juli Int. open golfkampioenschappen Kennemer Golfclub.
28 juli 'Ut Zandvoorts roeispectakel'
op het strand.
29-30 juli Straatmuzikanten-concours op de rotonde en in het centrum.
30 juli Jaarmarkt in het centrum.
3 augustus Concert 'Galway Sampet
Showband' in het Casino.
4-5-6 augustus Jazz-festival in het
centrum.
13 augustus Familie softbal-toernooi, T.Z.B.-terrein Kennemerweg.
19 augustus Softbal-toernooi Dames
4 en 5, T.Z.B.-terrein Kennemerweg.
Over de aanvangstijden wordt
men nog nader ingelicht.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Wielerronde
van Zandvoort
ZANDVOORT - In het centrum wordt volgende week
woensdag de traditionele Wielerronde van Zandvoort verreden. Voor de negende keer razen de amateurs en de 'liefhebbers'/veteranen dan weer door
de straten.
De organisatoren, de HSV de
Kampioen en Peter Versteege zijn er
ook dit jaar weer in geslaagd om het
financiële plaatje rond te krijgen
Voor de organisatie is zo'n zestigduizend gulden nodig en met medewerkmg van de Zandvoortse middenstand is dat ook dit jaar weer gelukt.
Daardoor kunnen op het bekende
parcours m het dorp, over Haltestraat (start en finish), L. Davidsstraat, Pnnsesseweg, Konmginneweg en Kostverlorenstraat, opnieuw
de top-amateurs uit de regio aan de
start komen.
Een veld van ongeveer honderd
liefhebbers/veteranen zal om ongeveer 17.15 uur van start gaan voor
een wedstrijd over zestig kilometer.
Daarna, rond 18.30 uur, verschijnen
ook de amateurs met naar verwachtmg zo'n honderd man aan de start
Hun strijd gaat over 80 kilometer
Zandvoortse straatklinkers.

Premies
Evenals in de voorgaande jaren
wordt een zeer spannende en spectaculaire strijd verwacht. Om de vele
premies, beschikbaar gesteld door
de plaatselijke middenstand, in de
wacht te slepen, zullen er vaak tussensprints gemaakt moeten worden,
wat het gevecht extra levendig
maakt. Ondanks het vele werk dat
organisator Peter Versteege aan de
Ronde van Zandvoort heeft, doet hij
het graag en volgend jaar bij de tiende ronde zal hij zeker weer aktief
zijn.
De toeschouwers kunnen rond het
gehele parcours een plaatsje zoeken.
Het staat hen vrij te gaan en te staan
waar men wil, maar men wordt verzocht de rijbaan niet over te steken.

Teleurstelling
bij zwembadbezoek
ZANDVOORT - 'Vol is vol',
daarmee wordt menig Zandvoorter die in het Malibubad
van Vendorado wil gaan zwemmen, geconfronteerd. De boze
reacties die dit bij sommigen
teweeg brengt, heeft de parkdirectie doen besluiten een brief
te zenden aan de houders en
aanvragers van een pasje.
In dit schrijven aan de Zandvoorters vraagt de directie van het Vendoradopark begrip voor de situatie.
'Door de grote drukte hebben we helaas al velen teleur moeten stellen
en moeten melden dat zwembadbezoek op dat moment niet mogelijk
was. Wij dienen ons strikt te houden
aan de strenge regels die de wet ons
oplegt en de spelregels die we onszelf opgelegd hebben'.
De directie raadt de Zandvoorters
dan ook aan om in de toekomst bij
een voorgenomen bezoek aan het
zwembad te voren telefonisch te reserveren, onder telefoonnummer
20000. Reserveren is voorlopig mogelijk voor de volgende tijden: 10.00,
13.00, 16.00 en 18.30 uur. 'Het zwembad mag alleen in badkleding worden bezocht', zo laat de Vendorado-directie in het schrijven nog weten.

Zandvoorts
Mannenkoor
live op TV

ZANDVOORT - De Vara televisie-omroep heeft het Zandvports Mannenkoor uitgenoZANDVOORT - De brandweer digd om aanstaande zondagamoest afgelopen week uitrukken vond een optreden te verzorvoor een kleine brand in het duinter- gen in het programma 'Avondrein aan de Frans Zwaanstraat.
uur met Kappen'.

Brandje geblust

Drie jongens hadden een kampvuur gemaakt, dat kennelijk uit de
hand was gelopen. De brandweer
heeft het brandje geblust, van de jongelui was geen spoor meer te bekennen.

ndvoort
als de geschiedenis van het circus,
het klassieke vatspringen. Met veel
kracht springt de atleet al dan niet
geblinddoekt in en uit een aantal
wijnvaten.
Letterlijk onder spanning staat de
dame, die honderden volts door
haar lichaam laat gaan, om daarmee
moeiteloos TL-lampen te ontsteken,
een barbecue te doen ontvlammen
of zelfs enkele lampen te laten exploderen.

De uitzending op Nederland l begint om 20.29 uur en duurt tot 21.19
uur. De live uitzending, die vanuit
'Parnassia' aan het Bloemendaalse
strand wordt uitgezonden, heeft als
thema 'de zee'.
In deze talkshow praat Hanneke
Kappen met mensen over hun ervanngen met zee en strand. Een onderwerp dat de Zandvoorters wel aan
moet spreken Dirigent Dico van
Putten heeft dan ook heel toepasselijk het bekende 'Ketelbinkie' op het
programma gezet, dat waarschijnlijk m ludiek s kledij door het Zandvoorts Mannenkoor op de planken
wordt gezet.
Met de uitzending enige weken geleden bij Veronica's Tmeke is dit het
tweede live TV-optreden van het
Zandvoorts Mannenkoor in zeer
korte tijd.

VERENIGINGSNIEUWS

Vrouwen VanNu
Vereniging Vrouwen VanNu
houdt woensdag 19 juli een gezellige spelmiddag in strandpaviljoen 12, De Wurf.

zullen zaterdag en zondag op de lachspieren werken.

De spelletjes die er gedaan worden
zijn bijvoorbeeld scrabble, klaverjassen en rummycub. Men wordt
verzocht tevoren op te geven aan
welk spel men de voorkeur geeft
Na afloop kan men er 'tegen een
speciale prijs' blijven eten Voor
woensdag 26 juli staat een excursie
door Noord-Holland op het programma.
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Alfa Romeo
Alfa 2000 Spader Cabno, sp
velg , nw apk, '73, i st v nw
ƒ12950 033-637773

VW/AUDI
occasions...
Wie andef s ?

AUDI
AUTO MAAS B V biedt aan
Audi100CS,22E, bronsm 85
Audi 80 diesel, torn rood,
46000 km, 88 Audi 100 CC
2 2E bronsm , 85
AALSMEER 02977-24320

Audi 100 CC. 5-bak, Ipg, c v ,
w w glas Pullman int, 8-'85
i st v nw , ƒ 20 450 033-637773

AUDI 80,18S, wit, jan '88, LPG
mst Vialle alarm + radio v part.
weg
auto van de zaak
Te koop Audi 90, zeer speciaal, ƒ28000 02968-95560
2-86 38 pk. 5 cil. vele opties,
•De nieuwe autorubriek
pr ƒ26000 Tel 02940-16465,
„SHOWROOM" heeft
s avonds, na 1900 uur
een oplage van 730 000 ex

«
<y>,, P)6l <,

-'«(),

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Fiat

Austin

Sinds 1920
opvallend in
auto's!
KOST BV
Wie anders ?

Chrysler

Importeur MVS - Dealer van Chrysler,
Dodge en Jeep

ƒ 14.950 Inr., gar. mog
Tel. 02990-37825.

Verkoop & Service van Mercedes Benz.

Rat Uno silver, '87, 34.000 km.,
ƒ11.900. Bovag garantie
Tel. 02993-63268

Mazda

Honda
Biesheuvel
Honda.

Haarlem

Honda
.1988
1987
1989

CMC 1.4 GLX rood
Shuttle 1.5 zilv.
. . .
Civic 1.4 autom. grijs
Civic 1.6 Inj. rood . .
Civic 1.5 GL beige
Civic 1.3 Lux zilv
Civic 1.3 Lux blauw
Civic 1.3 Lux beige
Prelude 18 EXR grijs
Accord 20 Inj. grijs
Accord 20 EX beige
Legend 25 Inj. wit
ANDERE MERKEN.
Nissan Bluebird Wagon
Ford Resta 1.1
Mazda sedan 15 GLX
Mazda 1 3 automaat
Opel Asc , 5 drs , GT
VW Jetta 1800 CL
Renault Fuego GTS
Delftstraat 34

.1989
1985
1985
1986
1986
1985
1987
1987
1989

ƒ22.900
ƒ19.900
ƒ27.500
ƒ32.900
ƒ 12.900
ƒ 12.500
ƒ 14.500
ƒ 15.500
ƒ 19.900
ƒ25.900
ƒ25.900
ƒ59.000

1984 ƒ 9.750
1986 ƒ 11.900
1985 ƒ 12.900
1985 ƒ 9.750
1986 ƒ 17.500
1985 ƒ 13.900
1982 ƒ 5.950
Julianalaan 295

023-319349
Off. Honda Dealer voor Haarlem e.o.

KORTINGEN VAN ƒ 3000 TOT ƒ 10.000 !!!!!!

LEGEND SEDAN 2.5 inj. Wit '89, veel extra's, automaat8000km.
CIVIC SEDAN 1.6 inj. Rood '89, mooi & snel, alum.velg.7900km.
CIVIC SEDAN 1.4 GL Grijs '89, automaat
6000km.
CIVIC SEDAN 1.4 GL Wit '89, automaat
4000km.
CIVIC 3-drs nieuw model'88
25000 km.
Rat Panda 45S, jan. '85,67.000 ACCORD SEDAN 20 L Grijs '89, export uitvoering ,2800km.
km., grijs met., 5 versn., i.g.st.
ƒ6900. Tel: 02979-89335.
Delftstraat 34
tel. 023 - 319349
Julianalaan 295
Fiat Panda 750 L Demo's 8 km
HONDA CIVIC, 3 drs., '82,
nog slechts 2 stuks v a
i.z.gst., APK gek., ƒ4950.
ƒ 12.250,- rijklaar 020-133579
Tel. 033-637773.
Rat Panda bj. '81, APK 2e mnd
Jazz aut. 5-'85
ƒ11.500
'90 hele nette auto ƒ 1950. Tel. Honda Civic, 80, APK 7-90, Civic Sedan 1.6 2-'88 ƒ 24.950
vr.pr.
ƒ1750,00,
020-767060/754193.
Civic 1.3 L 2-'84
ƒ10.750
075-167012/703534 Zaandam. Civic 1.3 L 6-'84
ƒ10.750
Rat RegataSS S, 5-bak, metal.,
Ipg, w.w. glas, '85, i.st.v.nw. HONDA Integra, bj. '86, zilver
met., stoff. inter., 5-bak, Accord 4-d1.6L11-'84/11.750
ƒ8.750. 033-637773.
nw.staat, ƒ 16.950,-.
Accord 3-d 1.6 L, 6-'85/12.950
Rat Ritmo 60L 08-'87 ƒ 12.250.
Autobedrijf KONIJNENBERG, Accord 2.0i EX 10-'86 ƒ 25.950
HANS MAFAIT 02940-13044
Aerodeck 2.0i EX ï-'8Bj 29.950
tel. 023-360133.
Zeer zorgvuldig onderh. Rat Honda Prelude 2.0 EX Inj. 1988,
Ritmo Super, '85. Rood, 5 15000 km, veel ace. Austin- Ford Escort 1.1 4-'85 ƒ13.450
versn., 5-drs„ getint glas. Okt. Rover dealer Boom Aalsmeer. Mazda 323 sp. 11-'87 ƒ 17.950
Opel kadett 1.3 S 5-drsƒ17.950
'82. ƒ4.250. Tel. 072-40573.
Tel. 02977-25667

BIESHEUVEL - HAARLEM - H O N D A

FIAT VERMEY B.V.
* U kunt beter MORGEN al instappen... CHRYSLER ES2.5L inj. Keuze uit ruim 35 occasions
* 5 sp LEASING ƒ 929,-, 20 000 km/ 4 j
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Bel A'dam 124876, de Auto-Lease-Lijn van MOTORMEYER, Tel 02975-62020
OVERTOOM 116-126 A'DAM-W * *
.........
FIAT-HOBBYISTENi Te koop:
U kunt beter MORGEN al instappen .. CHRYSLER ES2 5L inj nw. plaatwerk voor Rat-850 en
5 sp LEASING ƒ929,-, 20000 km/ 4 j
2 850-motoren T e a b . Tel:
Bel A'dam 124876, de Auto-Lease-Lijn van MOTORMEYER 020-196385, na 18 uur.
OVERTOOM 116-126 A'DAM-W. * * • - * *
......
RIVA, BAARSJESWEG,
AMSTERDAM. T.k. Rat 127,
beige, 1986. 40.000km. ƒ 8.950.
Mooie auto. Tel. 020-182525.
2CV6Club 1/80 tr.h APK 2/90 CITROEN BX TR Diesel, bj.'87,
T.k.
FIAT RITMO, aug. '85,
nw banden/accu l.bumpersch. blauw met, gemêl. stoff.
n prima staat, ƒ 8 500.
prst ƒ 1000 02990-43832
inter., nw.staat, ƒ 19950,-.
Tel. 020-6654870
AANBIEDING' Veerbollen op Autobedrijf KONIJNENBERG,
tel.
023.360133.
T.k. Rat-Panda-45CL-47500km
druk brengen bij de Citroenspecialist in Zaanstad, compl. CITROEN BX w w glas, rood, an-84. Vr prijs 4000,- APK.
Tel. 020-6630412 ma-vr 8-5u.
va ƒ 120, met 1 jaar garantie. '86, i.st.v nw, ƒ 14.950.
Vraag tevens naar onze inruil- Tel. 033-637773
auto's 075-281193/353788.
Citroen GSA-X1, 84, 5 versn ,
BX14EmetLPG,5-'86.BX1.6 tr.h., toer.tel., APK
1/90,
TRS met LPG, 6-'86. Berebeit, i.z.gst, ƒ4950, 020-970663
2x Ford Escort, 11, 1.3 Bravo,
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Citroen Visa 11 RE, '85, 53.000 metal., 3 drs., en 5 drs., '85,
v.a.
ƒ 10.950.
Citroen 2 CVG Special '81. km., ƒ 8.500. Bovag garantie. i.st.v.nw.,
033-637773.
APK '90 Blauw ƒ 1750, tevens Tel. 02993-63268.
Nissan Cherry'80 020-115214
Citroen Visa II super 4, b.'82, 2x Ford Resta 1.1 Bravo, meCitroen BX 14E, maart '87, kl. apk7-'90, als nwe, trekh , sunr., tal, w.w. glas, '81-'83, i.st.v.nw.
v.a. ƒ 5 250. 033-637773.
wit, km 50000, 1e eigenaar, radio, ƒ2150. 020-163260.
ƒ15500 Tel 02940-19837.
EEND BESTEL ACA Diane bj. 2x Ford Sierra Combi 1.6 LPG,
CITROEN BX Sport, bj '86, '82, nwe APK, puntgaaf, metal., w.w. glas, '83, i st.v.nw.
ƒ11.950. 033-637773.
zeer spec. uitv., voor- en ach- ƒ 1950. Tel 02990-37825.
terspoilers, kofferbakvleugel,
Escort 1 3 65.000km. Weg.
spec inter., stuurbekr., 5-bak, Weg. auto v d zaak goede vertr. buitenl. Vr.pr. ƒ 7.250. Tel.
nieuwstaat, ƒ17950,-.
baas gezocht voor trouwe BX 020-931607 za. 18-19u.
Autobedrijf KONIJNENBERG, 14E, 1985, LPG, br. band.,
tel 023-360133
trekh , radiouitr., zijwangen, pn- Resta 1100 L. Bravo '80. Silver
met., nw. APK, prima wagen.
T k Citroen CX 2400 GTI, '79, ma auto, APK tot 5-'90,1e eig , Inr. financ. mog
ƒ2800.
APK-gekeurd Vr pr ƒ 3500 bord rood, vr pr. ƒ 9250 Tel. 072-40573.
03240-41409.
020-998591
Resta L, wit, '76, APK: 04-'90,
i.z.g.st, mot en techn 100%.
ƒ1950. 020-220644/341211

Citroen

M. Holdinga B.V.

Rat-Specialist 10 Panda's, allen APK '90 van '84 tot '88.
Usel Garage, Uselstr. 69-73, bij
de
Churchilllaan, tel.
020-6624729.

Ford

Daihatsu

Ford Escort 1.3 L bj 11/82 3 drs
DAIHATSU CHARMANT '83
v. part 57600 km rood i z.g st
metall APK gek '80, ƒ 2 950.
vrpr ƒ7500 info 075-179746
Tel 033-637773.
Ford Escort automaat 1 6 CL,
T k Daihatsu Charade Turbo,
53.000 km, 1986, blauwmet.
bj '86, nww ƒ25000, vr.pr
Riva Noord. 020-361153.
ƒ 12.000. Een zeer mooie auto
Ford Resta 1 1, eind december
Tel.
020-865214,
na
18
uur
Cuore automaat 850 TS, '87,
"l, 43 000 km , 1eeig,zonne26 000 km , ƒ11 250
• Handelaar of particulier.
dak. Tel 02990-46067.
Bontekoe's Autobedrijf
Uw auto(s) aanbieden in
Vernjn Stuartweg 6
„SHOWROOM" is dé manier Ford Granada 23 L stationcar,
Tel 020-992865
m.'81, motor 100%, APK dec.
Tel 020-6658686
'89, ƒ 2750. 020-845074.

AUTO GUIT
Daihatsu-dealer, ruime keuze
in nw en gebruikt, APK-stat.
klaar terwijl u wacht, onderdelenetc Parklaan 129, Haarlem
Info 023-312450

VAN NES
Escort 1.1 2-drs 1-'86
Escort 1.1 CL 2-drs .. 8-'86
Escort 1.1 L 2-drs . . . . 2-'84
Escort 1.1 L 2-drs. .. ,10-'82
Escort 1.1 L 5-drs . . . . 1-'86
Resta 1.1 sport 4-'87
Resta 1.1 CL
10-'83
Resta 1100 S 1-'87
Resta 950 C
1-'84
Escort 1.4 CL 2-drs. . . . 4-'87
Escort 1.4 CL 2-drs. ... 7-'87
Escort 1.3 L 5-drs
3-'82
Escort 1.6 L 2-drs . . . . 1-'86
Escort 1.6 stwag. LPG. 4-'82
Escort 1.6 BR 2-drs. . ,10-'86
Escort 1 6 BR 2-drs ... 1-'88
Escort 1600 L 3-drs. . . 4-'84
Onon 1 6 BR 4-drs
. . 6-'85
Sierra 1 6 2-drs
. . 1-'84
Sierra 1.6 5-drs .
. 3-'85
Sierra 1 8 L 5-drs
. 6-'86
Sierra 1.6 3-drs .
. . 5-'84
Sierra 1 6 3-drs LPG .10-'84
Sierra 1 6 3-drs LPG . 7-'86
Taunus 1.6 L 4-drs. . . 4-'82
Scorpio 2 O CL . ..
7-'87
Ook div andere merken/type's
OFFICIAL FORD DEALER
AUTOBEDRIJF VAN NES BV
Hogeweyselaan 97 Weesp
Telefoon 02940-15443

Wij zoeken
inruilwagens.
Komen koop nu!

KOST BV

HONDA
WEESP
Hogeweyselaan 201
WEESP
Tel. 02940-17673
[Te koop Honda Civic 3 d. luxe,
'84, APK april '90, 90.000 km.,
pr. ƒ8250. Tel. 02979-87290.
T.k. HONDA CIVIC SHUTTLE,
l bj. aug. '85, metallic bruin,
| ƒ 13.000. 020-992499

Wie anders ?

Jeeps/Terreinwagens
SAMEN naar het buitenland, me, my girl and 2M3 luggage dat
kan met JEEP CHEROKEE 4WD 5sp 2.I L DIESEL-Turbo.
Perfect LEASING, 20.000 km , 4 jr„ ƒ 1.398 excl. BTW.
Bel Amsterdam 124876 de Auto-Lease-Lijn van MOTORMEYER.

Importeur MVS - Dealer van Chrysler,
Dodge en Jeep

Verkoop & Service van Mercedes Benz.
SAMEN naar het buitenland, me, my girl and 2M3 luggage dat
kan met JEEP CHEROKEE 4WD 5sp 2.I L DIESEL-Turbo.
Perfect LEASING, 20.000 km , 4 jr„ ƒ 1.398 excl. BTW.
Bel Amsterdam 124876 de Auto-Lease-Lijn van MOTORMEYER.

Lada
LADA 2105 1500 rood, 28.000 T.k. LADA 1200. B.j. 81 rood,
km,
1985.
Riva
Noord. APK verlopen, goede banden.
Motor. Tel. 020-175623 ƒ 500.
020-361153.

Of bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen,
Dorpsstraat 54 56, Purmerend Weerwal 19, Uithoorn,
Stationsstraat 70. Weesp. Nieuwstraat 13, Zandvoort,
Gasthuisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die voor
dinsdag 15 45 uur of donderdag 19 45 uur in ons bezit zijn.
worden de volgende dag reeds geplaatst Totale oplage
730 000 exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25 • '
Voor elke extra regel / 11
mm prijs
/ 5 67
mrn prijs met vignet ƒ 6,10
Alle prijzen zijn excl 6% BTW

ƒ2700,- Tel. 020-991547
Sierra 1 6 L, LPG, 5-'86. Escort
1.4 CL LPG, 6-'87 Berebeit,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Ford Sierra 2 3 Dies , 5 drs La- Sierra 1 8 GL bj '86.zonnedakser, 1987 Austin-Rover dealer
radio/cass als nieuw ƒ 16500
Boom Aalsmeer 02977-25667
Auto Centrum Duivendrecht
-ORD Sierra 2300 Diesel, bj
Industneweg 27 020-995176
'84, antraciet grijs met, 5-bak,
TE KOOP AANGEBODEN
stuurbekr, perfecte staat,
prachtige, originele gerest
ƒ 12.950,-. Autobedrijf
FORD ESCORT RS 2000
KONIJNENBERG, 023-360133
voorzien van sportvelgen &
FORD Sierra 2300 Diesel sta- APK-keurmg (tot juli 1990),
tioncar, bj.'85, blauw met., wegens omstandigheden prijs
stoff. inter., 5-bak, nw staat,
ƒ7.200,-.
ƒ 14.950,-. Autobedrijf
Tel.: 023-359443/371787
KONIJNENBERG, 023-360133
T k. Ford Escort 1 6 GL, APK
FORD Sierra 2300 Diesel, laser feb. '90, bj '83, sch dak, getin.uitv., bj '86, champagne met., ramen, pr. n o t k 02977-25396.
stoff inter, stuurbekr, 5-bak,
T.k. Ford Escort XA3 129 sd,
nw staat, ƒ17950,wegens
aanschaf
motor,
Autobednjf KONIJNENBERG, ƒ6800. Tel 020-450.300
tel. 023.360133.

FSO

Gewone advertenties tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
• Zomerkorting (geldig t/m 5/9'89) 50%

Autobedrijf Hagenaar BV

Mazda

Mazda Ludriks
626 coupé 2.0 12V GLX, '88, 5 bak, st.bekr., rood, .ƒ30.900
626 sedan 2.0 LX, '88, nieuw model
ƒ25.900
626 HB 20 LX/87, ant met
ƒ19.900
626 HB 2.0 GLX '85, wit
ƒ15.750
626 Coupé 1.6 GLX, 5 bak, '85, blauw
ƒ12.950
323 HB 3-drs. 1.1 LX, '88, blauw met
ƒ16.900
323 HB 3-drs 1.3 LX 11-'87, nw.mod
ƒ17.750
323 HB 1.3 LX '86, blauw met
ƒ14.750
323 Wagon 1.3 LX '86, groen met
ƒ16.950
323 HB 3-drs. 1.3 Rair, '85, groen met
ƒ10.900
Amsteldijk 52, Amsterdam, 020-799569/791523
MAZDA 323 HB 1.3 sport, bj.
'85, 56.000 km., radio/cass.,
i.z.gst., ƒ10.500. 075-700417.
Mazda 626 GLX 2.0 diesel, 5bak, metal., elec. ram., c.v.,
ww. glas Sedan, '86 istv.nw.
033-637773.
Mazda 626 Hatchback, 5-bak,
w.w
glas,
sunroof, '83,
i.st.v.nw., ƒ 10.450.033-637773.

MAZDA 626 Hatchback 5 drs.,
metall. LPG., 5 bak, radio+
cass , electr ramen, w.w.glas,
Er is al een FSO met 3 jaar garantie v a ƒ 10.499,- incl BTW 12-'83, i st.v nw. ƒ 12.950
Tel 033-637773
U kunt ook terecht voor occasions

Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Telefoon 020-71 34 57

Dan. Goedkoopstraat 13
Amsterdam

020-936935.

Aang Opel Kad., bj. + '80, m
perf. st., APK keur. tot 6-'90, pr.
/ 3000. 035-858764, na 18 uur.

autolak

RIVA, Baarsjesweg Amsterdam. T.k. Kadett 13 S Wit, 3
drs. 1985. 62.000km. ƒ 15.750
Zeer goede auto. 020-182525.

ALLE KLEUREN
'OOKJN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizeri bv
Overtoom 515, Amsterdanr
(020) 12 96 04

Kadett 4-drs, 11-'86, ƒ16.900
Kadett 1.6 D Caravan
5-'86
ƒ 18.950
HANS MAFAIT 02940-13044
Kadett Caravan 1.6 S aut.
9-'82
ƒ8600
Autobedrijf DICK MUHL B.V.
Tel. 02940-18200.

Rekord 2.0 Bj. 7-'82, APK 7-'
Getint glas, schuif/kanteld
trekh., radio. In staat v. nieuv
Slechts ƒ 3675. 020-163260
RIVA-OPEL
OSDORP
Uw beste Opel adres!
NOTWEG 38 A'DAM
Osdorp. Info 196575.

Kadett Coupé GTE 19 E, bj. 11'78. APK 07-'90. Div. extra's.
Vr.pr. ƒ 5250. 02977-42335

T.k. OPEL ASCONA, bj.
KADETT-C, 4-deurs, schuifdak, APK-gekeurd, prijs ƒ 1850
626 1.6 LX coupe, LPG, 1-'87. APK, i.g.st., ƒ875. Tel. 020- 020-119149.
626 1.6 GLX Sedan, 4-'86.
115822.
T.k. Opel Coupé met spoiler
323 1.3 LX 5 drs., 6-'86.
Berebeit,
Amsteldijk
25, Opel Ascona 1.6S, 5 drs., aut. bj. '75, APK mei '90, ƒ11
1985, ƒ14.950. Riva-Amster- Nette auto. Tel. 020-260523
020-6627777.
dam-Noord. 020-361153.
T.k. Opel Kadett 13S GL,
•Al voor ƒ12,50 kunt u uw
Opel Ascona 16S sedan, '83,4- stereo, trekh., kl. fjordbl me
auto
drs., wit, ƒ 7000. Garage AB de ƒ12.000. Tel. 020-6041699.
aanbieden m „SHOWROOM"
Boorder: 02297-3226.
T.k. Opel Kadett, 3-drs, blau,
Opel Ascona 1.6 S Hatchback, v. part., APK bj. aug. '8
metal., w.w. glas, '84, i.st.v.nw. 12.000 km, vr.pr. ƒ5500, im
ƒ11.950. 033-637773.
fietsenrek. Int. 020-459446,
Opel Ascona 1.6 LS Autom., 's avonds- 863583.

Mercedes Benz

Importeur MVS - Dealer van Chrysler,
Dodge en Jeep

Verkoop & Service van Mercedes Benz.
MERCEDES-BENZ 100D BESTEL. Aktieprijzen
Voordelig en bedrijfszeker vervoer vindt U bij MOTORMEYER
B.V., OVERTOOM 116-126, AMSTERDAM.
TEL. 020 - 124876. * * *

sch. dak metal., w.w. glas, 3 T.k. w. aansch. motor Kade
drs., '83, i.st.v.nw. ƒ10.450. 1.65R3/'82. Apk3/'90. Vr
ƒ7.900. 075-353022 na 18 u
033-637773.
Opel Ascona 1.6 LS, diesel, 5- T.k.a. Opel Kadett City, bj.'
bak, metal, hatchback, 5 drs., wegens verkrijgen bedrijfsw
'86,
i.st.v.nw.,
ƒ 15.950. gen. Auto in prima staat. AF
3-'90, prijs ƒ 1750,-.
033-637773.
OPEL ASCONA 1.6 LS, metall., Tel.: 02507-20046.

LPG, 4 drs., sunroof, w.w.glas, T.k.a. Opel Manta 2.0
'87, i.stv.nw., ƒ19.450. Tel. Lz.g.st., bj. sept. '78, APK
PERFECT DIESEL LEASING MERCEDES-BENZ 200D, 20.000 033-637773.
nov. '89 + sunroof en ande
km. per jaar, 4 jaar ƒ 1.338 excl. BTW.
extra's, vraagprijs ƒ 1800.
OPEL ASCONA 1,6S, 4 drs.,
Bel Amsterdam 124876 de Auto-Lease-Lijn van
model '84, puntgaaf, nwe APK, Tel: 020-343266, na 18.00 u
MOTORMEYER, OVERTOOM 116-126, A'DAM-W. * * * * * * * *
ƒ 6950. Inr., gar. mog.
Van part. Corsa 1.2 S, gn
Tel. 02990-37825.
met', okt. '86. Veel extra's, ze
Merc. 200 , '83, 100.000 km., Mercedes 300D 1984, groen
APK
per
7.7 '8
APK, 1e eig., schuifd., don- met., schuifdak, centr. deur- OPEL Ascona 2.0, diesel, 3 mooi.
02990-31683 na 18.00 uur
kerbl. ƒ 12.500. 020-763442.
drs.,
APK
gek.,
ƒ
1450.
vergr. weg. bedr.auto ƒ 19.000.
Tel. 033-637773.
Merc. 300D T123, APK 6-'90, st. Tel.: 02503-31380.
RIVA, Baarsjesweg, A'dar
Opel Kadett 1.2 de luxe APK T.k. Corsa, groen, 3 drs. 198
bekl., 60.000 km, cass./rad.,
gek. coupé '76, ƒ1.450.
Mich. banden. 02998-3051.
75.000km. ƒ 8.950. Prima aut
Tel. 033-637773.
Ook andere aanb. 020-18252
MERCEDES 200 diesel sp.vel.
w.w.glas,
'86,
i.st.v.nw, Morris Marina 1300 HL, 1981. Opel Kadett 1.6 kombi, Ipg,
OPEL Rekord 2.3 diesel, met;
ƒ36.750. Tel. 033-637773.
Austin-Rover dealer
Boom on.bouw, '83, i.z.g.st. ƒ7.950.
lic, 5 bak, radio+cass., sunrcx
033-637773.
Mercedes 280 S, autom., sp. Aalsmeer. Tel. 02977-25667
w.w.glas, c.v. '85, i.st.v.nv,
velg., metal., Ipg, w.w. glas, T.k. Mini CLUBMAN ESTATE, OPEL KADETT 1.6 LS Combi ƒ 14.950. Tel. 033-637773.
c.v., sch. dak, '81, i'st.v.nw. sloop of loop ƒ225. Tel. Diesel w.w.glas, '86 i.st.v.nw.
ƒ 17.950. 033-637773.
ƒ 15.450. Tel. 033-637773.
020-791961.
Opel Kadett 3 drs. GSI 1988,
MERCEDES 280 SE autom.
Westerstraat 146-174 A'dam
28.000 km, wit. Riva-Asdairco. ABS, leer int., w.w.glas,
Tel.: 249074/236691
metall., '85, i.st.v.nw, ƒ38.500.
Noord. 020-361153-369501.
Senator 2.5 E aut.
Tel. 033-637773.
OPEL Kadett, autom., metall., Omega 1.8i LPG
Mercedes 813 LP, '82, APK, MG Maestro 1600, 1983. Aus- APK gek., '79, i.z.g.st., ƒ 2950. Omega 2.0i LPG
Kadett 1.2 S 4-drs.
gesl.
laadbak,
ƒ9500. tin-Rover dealer Boom Aals- Tel. 033-637773.
meer. Tel. 02977-25667
02502-9283.
Opel Kadett combi de luxe 1.6 Kadett 1.3 S 4-drs.
diesel, '84, i.st.v.nw. ƒ9.950. Kadett 1.6 S 4-drs. LPG
Kadett 1.3 3-drs. Club
033-637773.
Kadett 1.3 S 5-drs.
Opel Manta 19S, bj. '78, rood, Kadett 1.2 S Luxus
MITSUBISHI WAGON 1800 GL D Van 1986, Rood metallic, Grijze apk 26-5'90, z. goed, vr. pr. Kadett 1.3 combi aut.
bekleding, 5-deurs, Km.Stand 76.000, ƒ 12.000,-. Bel Amsterdam ƒ 1750. Tel: 020-973642.
Renault 25 GTS
124876, De Occasion-lijn van MOTORMEYER.
Opel Omega LS 18i, bj. 1987, Rat Uno 60
Met BOVAG garantie
34.000 km, ƒ 28.750. Riva-AmColt 1.2 EL, bruin met., 81, Galant GLX td, bl. met., 86, sterdam-Noord BV 020-361153.
Opelcentrum Geldrop heeft
ƒ2500,-. Tel.: 020-6622204.
150.000 km, ƒ 17.000,-.
OPEL REKORD 20S, 4 drs., ANWB gekeurde occasior
Colt 1.2 GL 11-'84
ƒ12.750 Tel.: 020-6622204.
metall., APK gek., '80, ƒ2.950. Emopad 43, Geldrop. Zien
Colt 1.8 GLD, 1-'87 ƒ18.750 Lancer 1 5 GLX LPG, 1-'86.
kopen, info 040-862483.
Tel. 033-637773.
Lancer 1.2 GL, 6-'85 ƒ12.650 Pajero TD metai.top, 9-'84.
Lancer 1.5 GLX, 6-'84ƒ 14.450 Galant 1.6 EL, LPG, 1-'86
Lancer 1.5 GLX, 4-'85/ 13.950 Berebeit,
Amsteldijk
25,
Lancer 1.5 GLX automaat
020-6627777.
4-'85
ƒ 14.950
Talbot Solara 1.6 GLS, 191
Lancer 1.8 GLD, bl. met., 84, HORIZON 1.3 GL. Bj.'83. APK, Austin-Rover dealer Bo<
Lancer 1.5 GLX-EXE,
radio-cass.
In
prima
staat!
2-'8/
ƒ19.250 120.000 km, ƒ8000,-.
Vr.pr. ƒ2.450. Tel. 02974-521. Aalsmeer. Tel. 02977-25667
Galant 1.6 GL 2-'86 ƒ15.950 Tel.: 020-6622204.
Sapporo 2.4I-GLS,
Mitsubishi Lancer EXE bj. '87, Talbot Horizon, '80, 62.000 km, •Al voor ƒ12,50 kunt u i
auto
9-'87
ƒ32.900 ƒ 18.950. Riva Amsterdam APK 9/'89, prijs n.o.t.k.
Tel.: 020-712219.
aanbieden in „SHOWROOf.
Peugeot 205 accent,
Noord BV. Tel. 020-361153.
10-'86
ƒ 12.950
Mitsubishi J. LANCKER B.V. Mitsubishi Sapporo GSR, 5bak, Ipg, sp. velg. Radio/cass.,
Hogeweyselaan 215 Weesp
metal., '81, i.st.v.nw. ƒ7.450.
Industrieterrein Noord
033-637773.
Tel. 02940-16619.
Starlet 1.3 DX 12 V 3-'86.
Colt 1.2 GL van 9-'86, wit, Te koop Mits. Colt, bouwjr. 80, Berebeit, Amsteldijk 25,
55.000 km, alu. velgen, spoiler, km 138000, APK 01-90, prijs 020-6627777.
ƒ 10.500
incl.
b.t.w: ƒ3500,-. Tel.: 02503-36689.
Toyota Corona liftb. 1800 GL
Condensatorweg 44
02977-44218.
T.k. Mitsubishi Colt EXE wit, bj. aut. m. sunroof en trekh., b,j. A'dam - SI.dijk - 865511-C
OOK VOOR ONDERDELEN.
aug.
'88,
ƒ
17.500.
'82, APK 7-'90, vr.pr. ƒ4900.
Galant 1.6 GLX, bruin, 81,
Tel. 02963-1891.
Tel. 020-954550.
ƒ6500,-. Tel.:020-6622204.
Galant GL td, wit, 89,4000 km, T.k. Mitsubishi Lancer 1.8 GLD, Toyota STARLET 1983,1.3 liter,
nw.pr. ƒ 42.500,-. NU ƒ 35.000,-. b.j. '88, radio/cass.rec., zeer automatic, excellent condition,
mooi. Tel. 02975-62613.
50.00 km, Owner transfered Triumph Acclain HL Hom
Tel.: 020-6622204.
overseas.
ƒ 8000.
Tel. model '84, APK, ƒ34
023-246118.
02502-9283.

Mini

Opel Service

MG

Mitsubishi

Talbot

Toyota

DE GRAAF
TOYOTA

Triumph

Nissan

Altijd 180
occasions in
voorraad!

KOST BV

Ford Sierra, 3 drs, zakspeed
FORD SCORPIO 2 0. CL, 5 bak, uitvoering, bj. 1987, ƒ21950.
LPG, ABS w.w glas, c.v. '86, Riva Asd Noord BV 020-361153
i st v nw. ƒ 20 450
FORD TAUNUS 1.6 GL '80,
Tel 033-637773
LPG-benz , APK. Vr pr ƒ 1500.
Ford Sierra 1 6, bj '85, 5 drs, Tel. 020-853905.
cv, racas, 95000 km, apk 6FORD TAUNUS 1 6 L, bj '82,
'90, gr metal ƒ11800 Tel.
APK-gekeurd tot 7/'90, 4020-411065
deurs, met trekhaak, radio.
Ford Sierra 1 6 Laser, coupe, Prijs ƒ 5500 Tel 02979-84171 A S.M. OOK VOOR LANCIA!! THEMA TURBO DIESEL 1986,
radio -t- cass., w w glas, '86, Ford Taunus Aut, 2 1 , APK t/m Museumplein t/o Concertgeb. 98.000 km, div. accessoires.
ƒ 26.950. Tel.02975-62020.
i.stvnw ƒ17950 033-637773 febr. '90, bouwj aug. '81, A'dam-Zuid. Info. 6626232

FORD Sierra 2.0 Cl, 5 bak, metall, 4 drs. ww.glas, 18000
km, '88 Nieuw ƒ22450. tel.
033-637773

Leonard Lang

LADA 2105, LPG, APK gek., WESTDORP voor uw nieuwe of
'79 i.zgst., ƒ2.250
Tel. jonge Lada. Natuurlijk met Bovag garantie. 100% financie033-637773.
ring v.a. ƒ 250. per maand. AanLada 2107, 1e eig., 5-bak, Ipg, bieding deze week: Lada 2104
radio/cass., w.w. glas, '87, 1.3, stationcar, nieuw, robijni.st.v.nw., ƒ 7.950. 033-637773. rood, ƒ1000 korting.
Lada SAMARA 1500 Demo '89 Samara "BLACK BEAUTY",
5-bak spec. uitvoering ƒ 20.500 exclusieve zwarte uitvoering,
Bontekoe's Autobedrijf, Verrijn nog 3 stuks uit voorraad leverStuartweg 6, tel. 020-992865. baar. Adm. de Ruyterweg 398, NISSAN STANZA 1.8 GL '82,
Amsterdam. Tel. 020-825983. LPG, i.g.st., APK, tr.h., 5 versn.,
ƒ3490. 02963-5066, na 18 uur.

Lancia

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en 20 00
uur Tel 020-665 86 86 Fax 020 665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan SHOWROOM
Postbus 156 1000 AD Amsterdam Afgeven kan ook Het
Parool Wibautstraat 131 of Rokm 110, Amsterdam

automaat, 1989, 20.000 km, ƒ 15.000 onder de nieuwpnjs
Riva-Amsterdam-Noord BV 020-361153

1.6

Zekerheid voor de toekomst 131 RACING Bj '80. Apk m'90.
Nu 2 jaar garantie op alle ge- Perfecte auto klwijz. ƒ5.000.
bruikte auto's boven ƒ5000,-. Tel 02990-42574.
Off AUSTIN-DEALER-Pim v T k Mini Metro, m perf s t , APK Rat Weiss BV 020-133579
Direktie wagens
Rootselaar - staat altijd voor u tot 1/6-'90, 60000 km, nwe 'anda 750 L '87 ƒ 8.500
Rat Tipo 1.4 DGT 01-89 sportklaar1 - Rhôneweg 40-42 - banden, ƒ4250 Apollostr 62,
Bontekoe's Autobedrijf
velgen-alarm-radio 7000 km
A'dam - SI Dijk - Info - 131375 Aalsmeer Tel 02977-21447
Verrijn Stuartweg 6
nw.pnjs 31.000,- nu 25.990,-.
tel 020-992865
Rat Tipo 1 6 DGT 01-89 sportBMW
PANDA WHITE, 29500 km, velgen-mistlampen 6000 km
1984,
veel
extra's
Tel nw.pnjs 34 000,- nu 29.450,Rat Croma 1E S 01 -89 sportvelBMW 320 l, cabno, sp vel, leer 318 i aut, 7-'8l 316 met LPG, 02975-63316
int, 5 bak, elec ramen, 4-'88, 1-'87 Berebeit, Amsteldijk 25, Ritmo 70 C, pr onderh , 5/83, gen-radio 5000 km.
nw.pnjs 47.500,- nu 39.500,i st v nw ƒ 68 950, 033-637773 A'dam, 020-6627777.
sunroof, nwe band , nwe uitl, 2 Jaar garantie 020-133579.
ƒ4150,-Tel:
020-980875
BMW 518 autom LPG, spvel BMW 1802, bj. '74, 2e eig,
Rat Marengo B. 10/86 38000
APK gek 78, ƒ2450 Tel slechts 80 000 km, kleur geel,
km ƒ 10.900 Bovag garantie.
033-637773
st,
prijs ƒ1750
Tel'
Tel. 02993-63268.
BMW 525E, excellent condi- 02979-89393
Rat Mirafiori 1600 DL, '81, APK
tion, metallic paint, sunroof, BMW 316, Ipg, ww glas, '84,
mei '90, zeer mooi, ƒ 1995 Usel
cruise control, mag sport i.stvnw,/14950 033-637773.
Garage, Uselstraat 69-73, bij
wheels, new tyres, am/fm stede
Churchilllaan,
tel
reo cassette radio, 71 000 km B M W 316 metall w w. glas,
020-6624729.
Owner transfered overseas LPG, radiocass , '85, i.st v nw.,
ƒ16950. Tel 033-637773.
Tel 023-246118
Rat Panda 1000 CL, rood, b.j
'87, 37 000 km., vr.pr. ƒ9.950
BMW318i,'86, 4-drs., Sversn,
H VAN POELGEEST B V
Tel.: 020-198893.
voor uw betrouwbare occa- 1e eig., rood, nwe banden en
FIAT UNO 55 S, 10-'85, 67.000
sion Stationsstr 7-11-Amstel- uitlaat, in z.gst, ƒ17950
Fiat Panda 34 '84, kl. beige,
km, izg.st, ƒ8000,020-151488
veen Info 020-410051
ƒ 6 500 met Bovag garantie
020-224671 of 847300.
Tel. 02993-63268.
Kant.u.: 010-4088126
FIAT PANDA 34 1985, 35.000
FIAT UNO 60 S, bijna '88, 1e
eig , org. 8000 km , kl. zwart, km, crème. Riva-Amsterdam5 versn., 5 drs., heel apart, Noord. 020-361153.

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag in
Het Parool
Daarnaast elke week in alle edities van Weekmedia. t w
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant de Nieuwe Bijlener Nieuwsblad Gaasperdam,
Nieuwsblad de Purmer, de Zaanse Gezinsbode, de Nieuwe
Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De
Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Nieuwsblad
Haarlemmermeer en Zandvoorts Nieuwsblad

Direktiewagen Senator 31

.,„
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• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren (Art 16 regelen voor het
advertentiewezen)

KOST BV

''t la!,
a , 1« «H,,
«v< iwn.,

LPG, staaig><;s met.,' 95000

Wie anders ?

Nissan Sunny 1.3 LX, 3 drs., bj.
"l, 19.000 km, ƒ 18.950. Riva
Asd. Noord BV. 020-361153
Sunny 16 SIX, bj. 12-'88, veel
ace. o.a. zender SP velgen verl.
set enz. vaste pr. ƒ 22.750. All.
ser. reacties. Tel: 020-158519.
Te koop Nissan Cherry, 1985,
bestel, diesel, apk'89, ƒ7500,
120.000 km, 020-170962 (na
18.00 uur).

j Bluebird 2.0 SLX, 5-drs., LPG
8-'86. Sunny 1.3 L, 3-'87.
Sunny 1.3 SLX, 1-'87. Berebeit,
Amsteldijk 25, 020-6627777.
NISSAN Bluebird 1.6, luxe metall., 5 bak, 4 drs., w.w.glas.
6-'86. Nwe type, i.st.v.nw,
ƒ15.450. Tel. 033-637773.

Volkswagen
Golf CL '86 1,6 LPG l.z.g.st.
vele extra's o.a. metal.lak.,
4+E, GTI grille, spoilers.
p.n.o.k. tel. 02503-15038.

VW Passat, 5-drs., diesel,
1985, 67.000 km., 1e e
ƒ 9.950,-. Auto Veenerr
Weesp, off. Nissan-Dealer
02940-80041.

Golf GTI 1.6, 1980 L, schade,
apk-gekeurd, vr. pr. ƒ5750, VW Passat Diesel, bj. '86, zih
helaas
weg.
Tel: met., stoff. inter., nw.sta
NISSAN BLUEBIRD 2.0 Diesel moet
ƒ 15.950,-. Autobedrijf
5 bak, metall, w.w.glas, '86, 020-167554.
KONIJNENBERG, 023.3601:
i.st.v.nw. ƒ16.750.
Golf LSbj'77 geen APK ƒ 500
Tel. 033-637773.
motor 100% onderst, i.z.g.st. • Auto te koop? Plaats
Nissan Cherry 1.7 diesel metal., GTI grill achter spoiler en nog SHOWROOM advertentie
w.w. glas, '84, i.st.v.nw. ƒ 8.950. veel accessoires. 020-951557. zult verbaasd staan over
resultaat.
033-637773.
KEVER 1302, 1971, 113.000
Nissan Micra '83. 65.000km. km, wit, liefdevol onderhouden V.W. Polo Fox, m. katal., rt
ƒ5.950. SUZUKI Amstelstad. en opgevoed. Tel. 020-936648. '87, 32.000 km., i.z.g.st., t
020-969802.
Tel. 020-799100.
T.k. Golf C 1600, bj. '82, wit,
VW Transporter kleinbus.
NISSAN MICRA DX, model '87, jubileumuttgave, pr. ƒ 7750.
pers., 57KW/78PK, oranje
1e eig., 30.000 km., als nieuw, Tel. 02979-87620.
ƒ 14.995, VW Transporter kif
ƒ9950. Inr., gar. mog.
T.k. VW Golf 1100, bj. 3-'83, bus,9pers.,57KW/78PK,or:
Tel. 02990-37825.
APK 3-'90. km.stand 80.000. je,'85 ƒ 13.750, tel. 020-8696
Vr.pr. ƒ 7500. Tel. 075-215329. AUTOVROON VW/AUDI dea
Nissan Patrol Turbo diesel,
metal., alle opties, '87, i.s.v.nw. V.W. GOLF Sprinter 5 bak 3
VW Transporter, gas, g
ƒ33.450. 033-637773.
drs., APK gek '80 in st.v.nw. kent., 02/'87, 51.000 km, d"
ƒ4.950. Tel.033-637773.
bel zijdeur, trekh., stereo,

Opel

Ascona 1.8S 4-drs. traveller 5-bak 5-'88 27.200 km. ƒ24.750
Corsa 1.2S 3-drs.luxus
3-'84 66.600 km. ƒ 10.750
Corsa 1.2S 5-drs.LS
2-'86 62.900 km. ƒ 13.750
Corsa 1.2N 3-drs. Swing rood karmijn 1-'88 24.300 km. ƒ 16.950
Corsa 1.2S 2-drs. Swing blauw
10-'87 29.600 km. ƒ 15.950
Corsa 1.2S 3-drs. GL rood met.
9-'86 25.700 km. ƒ 14.750
Corsa 1.2S 3-drs. LS rood trekhaak 8-'86 45.100 km. ƒ13.950
Corsa 1.2S 3-drs. Swing spoilers V + A 5-'84 89.900 km. ƒ 10.950
Corsa 1.3N 3-drs. LS rood karmijn 1-'87 43.700 km. ƒ 15.95P
Corsa 1.3N 3-drs. LS blauw
1-'87 48.000 km. ƒ 15.750
3-'86 66.000 km. ƒ 15.950
Burg. v Leeuwenlaan 31 l Kadett 1.2S 3-drs. LS rood
11-'84 61.700 km. ƒ 11 450
A'dam - SI.meer - tel 13072?! Kadett 1.2S 3-drs. LS bruin met.
Kadett 1.2S 3-drs. LS grijs met.
6-'86 75.000 km. ƒ 15.950
Kadett 1.2S 3-drs. LS brons met.
8-'85 50.100 km. ƒ 13.950
MAZDA 2.0 GLX, 5/'87, LPG, Kadett 1.2S 3-drs. LS brons met.
5-'85 78.700 km. ƒ 13.450
spierwit, pullman inter., 5-bak, Kadett 1.2S 4-drs. GL rood
3-'86 40.400 km. ƒ 17.250
nw.staat, ƒ 17.950,-.
Kadett 1.3S 3-drs. LS automaat
7-'86 29.800 km. ƒ 17.950
Autobedrijf KONIJNENBERG, Kadett 1.3S 4-drs. LS 5-bak
11-'86 76.800 km. ƒ 17.950
tel. 023360133.
Kadet 1.3S 4-drs. LS blauw
12-'86 41.300 km. ƒ 18.450
Mazda 323 1.4 aut., bruin, 80, Kadett 1.6D 3-drs. LS rechterb.spiegel 1-'87 57.200 km. ƒ 19.950
1-'89 68.600 km. ƒ 24.750
93.000 km, APK 7/90, ƒ2500,-. kadett 1.6i 4-drs club getint glas
Kadett 2.0I 3-drs. GSI rood karmijn 10-'87 15.900 km. ƒ32.950
Tel.: 020-6622204.
Rekord 2.0S 4-drs. traveller platina 5-'86 53.000 km. (19.950
MAZDA 323 1.5 GLX metall., 5
bak,
radio+cass.
LPG,
w.w.glas,
'86,
i.st.v.nw
Groeneweg 18 Weesp Telefoon 02940-14277
/M4750 Tel 033-637773

mazoa

AUTOBEDRIJF KORS B.V.

VW Jetta D, 4 drs., 5-bak, '86, nieuw, alleen privé gebi
zonnedak, ƒ 16.500 Garage AB ƒ 15.000 Tel: 020-100445.
de Boorder: 02297-3226.
• Bewijsnummers van een!
VW KEVER 1200, wit, '83, APK plaatste "SHOWROOM"
tot maart '90,48.000 km. Vr.pr. advertentie krijgt u alleen t
ƒ5500. Tel. 020-112273.
gezonden als u dat bij de i
VW Kever custom omgeb., bj. gave van de advertentie k
'72, APK, lak, blauw metal., baar maakt. De kosten d<
voor bedragen ƒ 3,zeer mooi, tel. 075-169468

KOST BV
Valschermkade 16 A 'dam 020 - 174934
Amsteldijk 10
A'dam 020-734666
Ruysdaelkade 243 A 'dam 020 - 768033
Ophelialaan 92 Aalsmeer 02977 - 24550
Gooilandseweg 2 Weesp 02940 -12517
De VW/AUDI dealer voor Amsterdam en Aalsmeei

Nog meer Showroom-advertentie
op een volgende pagina
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Peugeot
KOUDIJS PEUGEOT
3 maanden garantie op
arbeidsloon en onderdelen
geen eigen risico
jeen uitsluitingen
geen kilometerbeperking
geen bep bepalingen
omruilgarantie
aanvullende gar mogelijk

205 Accent 386 rood 40000
km 12250,205 Junior 3 87 wit
32 000 km 13250,205 GR 5-drs 684 beige
57 000 km 10750,205 Junior 5 87 blauw
42 000 km 13250,2 Jaar garantie 020-133579

ugeot 205 GE
jgeot 205 GE Accent
ugeot 205 GE
jgeot 205 GE
jgeot 205 GL
jgeot 205 GL
jgeot 205 GL
jgeot 205 GT
jgeot 205 GTI 130 pk
jgeot 205 XE 1 1
jgeot 205 XE Junior
jgeot 205 XR
geot 205 XT
jgeot 305 GR
geot 305 GTX
jgeot 309 GE
jgeot 309 GL 1 1
jgeot 309 GL 1 1
jgeot 309 GL Profil
ugeot 309 GR 1 6 Ipg
jgeot 309 GR 1 3
jgeot 309 XL
jgeot 309 XRD
jgeot 505 GL 2 O
jgeot 505 GL 2 O
jgeot 505 GTI
jgeot 505 Select
jgeot 505 SR

205XE, 10-'85
ƒ11950
309XE, 3-'87
/ 15 750
305 GR break, 1-'85 ƒ11900
HANS MAFAIT 02940-13044

04-85
07-86
04 85
08-86
05 86
01-85
05-84
04 86
04 87
07-86
11-86
01-87
01-86
04-84
07-85
0486
0486
04-86
1086
02-86
07-86
06-87
0687
03-83
04-84
1085
03-85
11-85

DIVERSE MERKEN
bot Samba GL
03-86
oen Visa 11 RE LPG 0985
oen Visa Club
03-86
nault 5 TL
02-87
d Escort 1 6 Bravo 04-87
ESTELUK HALFROND 70
stelveen - Tel 020-455451

JU.

12
75.
•«e
1.6
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

309 GL Profil, 1-'87 Berebeit,
Amsteldijk 25, 020 6627777
Auto Centrum Duivendrecht
Een nieuwe dimensie voor uw
totale auto-onderhoud
Wij verzorgen voor u o a
APK alle merken
Autoschade herstel
Onderhoudsbeurten
mcl gratis APK
Industneweg 27 020-995176
Gevraagd PEUGEOTS 504,
505, sloop of schade enz Afstand geen bezw 020-244255
Peugeot 205 Accent, 10-'86,
77 000 km
ƒ12950
J LANCKER B V
Hogeweyselaan 215 Weesp
Industrieterrein Noord
Tel 02940-16619
Peugeot 305, Break, 1 5, '83,
LPG o b , APK 10T89, gestald,
i z g s t 023-338632
Peugeot 305 SL Break 5 drs
LPS 06 Trek haak Blauw
Nov '82 ƒ 3 750 Inr financ
mog Tel 072-40573
Peugeot 309 Allure, '87, wit,
35 000 km, 5-deurs perfecte
auto ƒ 15 250 0297987225

Peugeot 505 GL, '83, Bovag
KUPERUS
garantie, ƒ 8 900 P Tol,
r alles van Peugeot nw en Volendam, 02993-63268
bruikte, v d Madeweg 1-5bi]
kro-A'dam-6683311-020 PEUGEOT 505 GR Diesel, bj
ugeot 105 '81, i z g s t APK '86, spierwit, stoff mter, elektr
ƒ 1 950 Tel 033-637773 schuifd, stuurbekr,
5-bak, perf staat, ƒ15950,geot 305 SR metall '79 Autobedrijf KONIJNENBERG,
tel 023-360133
K gek Tel 033-637773

Renault
f Renault 5 ALPINE TUR- Renault 5L, 10-'84, 45500 km,
org 70 000 km, b] '83, pr spoiler, radio, striping, alu vel00020-474813/05973-2710 gen, APK 02908-3231
RENAULT TOPOCCASIONS
1981, geen APK, wel nwe
01-87 ƒ 13 500
erdelen + trekhaak, rijdt 5 TL,
05-'86/ 13900
ma, ƒ 425 Tel 020-6647333 5 GTL,
5 GTX,
05-'88 ƒ 23 500
F6 bj '84, grijs kenteken, 5 AUT,
07-'85 ƒ 13900
000 km, APK tot 6-'90, prijs 9 GTX,
04-'86 ƒ 14 900
350 020-6629352
11 TL,
06-83 ƒ 5250
n 25 GTX, LPG, fr uitv , er 11 TL,
06-'86/13900
itr, lm velg , tgaran , m 11 GTL,
01-'84 ƒ 8500
vrpr ƒ15750 020-905304 11 GTL,
04-'86/14250
08-'85/13500
lault 11 GTX, wit, 84,88 000 11 GTX,
06-'86/ 16500
ƒ8750,- Tel 020-6622204 11 GTX,
11 Aut
02-'86 ƒ 14 900
nault 11 GTX, 2-'85, kl wit 11 GTD,
07-'86 ƒ 14 900
6TD, 11-'86 18 GT Station, 21 GTS,
06-'86/19900
3 onderb, 2-'82 Berebeit, 21 GTS,
02-'87 ƒ 21 900
steldijk 25, 020-6627777
21 TSE,
02- 87 ƒ 23 900
01-'86 ƒ 23 900
NAULT 14 GTL, bouwj '82, 25 GTX,
07-'87 ƒ 29 000
st 85 000, i g s t , rood, APK 25 GTS aut
11-86 ƒ 33500
art '90 Prijs ƒ3000 Tel 25 Monaco,
Autobedrijf HANS MAFAIT
190-27199, na 18 uur
Zo plezierig kan service zijn
nault 18, bijna '82 + LPG,
Nijverheidslaan 14 Weesp
K 12-'89, ƒ2350, nw uitl,
02940-13044
hnisch + banden z goed
Te koop RENAULT 4 F65-'81,
853035
geel kt, 90 000 km, APK 29-6nault 18 GTL, metal, 5-bak, '90 ƒ 1850 Tel 020-834549
glas,
'85,
i st v nw
Te koop Renault 5 TL Ie car,
)950 033-637773
bouwjr sept
'84, i z g s t ,
ault 25 TS, bj '85,
ƒ6750 Tel 02963-4822
000 km ƒ16500
garantie Tel 020-249074 T k Renault 5 1980 Rood APK
9-'89 90000km l g st ƒ1250
nault 25 V6 Inj 1984 Austin- Tel 020-6655114
er dealer Boom Aalsmeer
T k Renault 5 GTL, bj '79 APK
02977-25667
9-'89 Goede auto, geen roest
nault 5 GTL APK gek Slechts ƒ 950 020-168740
350 Tel 033-637773
T k Renault Fuego GTL Bj
ault 5 TL, '85, turquoise medio '82 In goede staat Raen, zeer goede staat, dio APK 10/'89 020-941818
300 km, ƒ 9995, 020-439194
T k v part R5, eind 80 5 drs
MAULT 5 TL metall, '80, Apk 6-'90 63 OOOkm GTL intev nw APK gek ƒ 1 750
neur l met velg onderh pap
033-637773
aanw ƒ1900 Tel 075-311793
lault 5 TL, w w glas, '82,
Voor RENAULT-SERVICE,
v n w ƒ4950 033-637773
Pim v Rootselaar, Rnôneweg

Volvo 340 automaat, bj '83,
trekhaak, pr staat, 76000 km,
ƒ8000 Tel 020-431674

Rover

Rover 213 S, LPG, 1986, Aus- Rover 820 SI Fastback, 1988 745 Gl mj stat 2-'89 ƒ 52 500
Boon- 244 DL LPG 1-'88
tin-Rover dealer Boom Aals- Austm-Rover dealer
ƒ32600
meer Tel 02977-25667
Aalsmeer Tel 0297725667
360 1-'84
ƒ 8500
Rover 2300 S, 1981 Austin-Ro- Rover V 8 aut '83, uitst staat 340 Winner spec 5-W 16 800
340 Winner spec l2-'86/ 15 800
ver dealer Boom Aalsmeer Tel ƒ4900 Tel 020225790
3 mnd voll B O V A G gar
02977-25667
VOLVO DEALER
Autobedrijf DICK MUHL B V
Achtergracht 71 a, Weesp
Tel 02940-18200
Saab 900 GLE, metal, Ipg, au- SAAB 900i zwart, beige bekl, Volvo 340 DL, '82, 78 000 km,
tom , sch dak, w w glas, 10- bj 1987, 80000 km, LPG en i g st, APK gekeurd, trekhaak
'82,
istvnw
ƒ9950 alarmmst Vrpr ƒ26000 Tel Tel 02526-72491
020-6622166
033-637773
VOLVO 340 GL Diesel 5 bak
Metall, 4 drs, wwglas,10-'85,
i s t v n w ƒ 14950
Tel 033-637773
AUTO MAAS BV biedt aan o a
Seat Ibiza 1 5 GLX, zilverm, RIVA, Baarsjesweg, A'dam
86 Seat Ibiza del Sol, wit, '87 T k Seat IBIZA Del Sol Rood
1987 33 OOOkm ƒ13250 Zeer
Seat Marbella GL, wit, '87
OFF SEAT DEALER, tel mooi exempl Tel 020 182525 Talbot 83-'84 VW Caddy D,
02977-24320 Aalsmeer
1-'85 Renault 4F6, 4-'85
Daihatsu Mini 850, 2-'85
Suzuki 10-'82 Berebeit,
Amsteldijk 25, 020-6627777
• „SHOWROOM",
MUSEUM-AUTOBEDRIJVEN
de nieuwe autorubnek m
off dealer A'dam-A'veen e o
Het Parool en Weekmedia
biedt aan
Huis aan huis m heel
1800 GLF Turbo stat wagon auAmsterdam en omgeving
:omaat, 5-drs, dec '85,
Ruska Buggy klassiek rood
Oplage 730 000 ex
mosgroen, m nieuwstaat, 4x4
met 4 pers brede bnden i g st
Tel
020-6658686
WD
60000 km, ƒ24000
Apk 6/'90 Tel 079315308
Al 12'/2 jaar uw dealer, voor
nieuw en gebruikt
RUYSDAELKADE 75, A'damOud-Z
Info T k SKODA 100 S 1987, km020-732853/6623167, m prijs stand 37000 Vr prijs ƒ5200 AUTO ELEKTRA HECHRI BV
gelijk
in service beter' i
Tel 02979 88956 (Wilnis)
Klaar terwijl u wacht Ruilstarters en dynamo's Erkend
mbouwbednjf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligmgssystemen
Valkenburgerstr 134 Tel 020-240748
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions m voorraad, Autoshop J Schievmk, RozenShowroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel
gracht 69-71-73, A'dam, tel
020-799100 Werkplaats Mmervalaan 85, tel 020-713581
234986 IMPERIAALS, laddersteunen, fiets- en surfplankAutoPlaza Amstelveen
dragers, alle kleuren autolak,
UW OFF SUZUKI-DEALER VOOR AMSTELVEEN EN OMSTR gereedschappen
Vele occasions met BOVAG-gar o a Alto Aut, '86, 30 OOOkm
BMW-BRASPENNING BMW
Amsterdamseweg 77, A'veen (bij KLM-hoofdkant), 020-470136
T k onderdelen, nieuw/
Suziki Swift 1,3 GL aut, 86, SUZUKI MINI BUS verhdak gebruikt Telef 020-319431
ƒ10950,-, Suzuki Swift GS, 85, APK gek, '83, i z g s t .ƒ4950
CARFIX groothandel gespeciaƒ 10 950,, Suzuki Alto, 5 drs , Tel 033-637773
liseerd m Franse onderdelen
7500 km, 88, ƒ10950, Suzuki
T k Suzuki Coupe Bj '81
Nwe Hemweg 6 L, 020-880348
Alto aut, 86, ƒ 8950,- Alle auAchterstallig onderhoud Pr
to's 10 000 km beurt, APK en 3
ƒ1700 Tel 02503-41183
Grote sortering ONDERDELEN
mnd BOVAG-gar Off Suzuki
van alle schade-auto's, alle
VAN DEINUM
sub-dealer Tel 02987-4799
merken, alle bouwjaren
OFF SUZUKI-DEALER
Suzuki Alto 5 drs GL '87
Ravenstijn, 02502-5435
VOOR AMSTERDAM E O
26 OOOkm ƒ10950 SUZUKI
Het juiste adres voor alle
Amstelstad Tel 020-799100
nieuwe Suzuki-modellen
Suzuki Alto Automatic '85,
en een grote keus
ƒ8950 SUZUKI Amstelstad
van 1e klas occasions
Tel 020-799100
Jarmuiden 29, A'dam-Sloter- APK laswerk en reparatie, keudijk, tel 020-148933 Ook
ring klaarmaken, ieder merk
Suzuki Alto GL Bj '87, 8000
auto, vooraf prijsopgave Autokm , ƒ 10950 SUZUKI Amstel- gevestigd Jan van Galenstr
113, A'dam tel 020-831956
bedrijf Been, Aalsmeerderdijk
stad Tel 020-799100
386, Aalsmeerderbrug
Tel 02977-27262

Saab

Seat

T k VOLVO 244 GL, '79, met
LPG, goed onderhouden APK
tot 18-'889 Vrpr ƒ1850
Tel 020-750917
Volvo 360 2 l, '85, blauw, gas
inst, 5-drs , ƒ 11 950 Garage
AB de Boorder 02297-3226
Volvo 360 GLT, m '86, 50 000
km , 5 drs, pr staat, veel
extra's Prijs ƒ13500
Tel 020-761106
Volvo 66 DL, bj 7-80,59500 km,
rood, APK, schuifdak, veel
nieuw banden, accu, rekening
aanw, ƒ2450, 020-161558
VOLVO station 245 GL, bj '78,
LPG, trekhaak, APK 12-'89,
igst ƒ4250 03240-14478

Bedrijfsauto's

Subaru

Skoda

T k UNIMOG 411 Diesel,
i z g s t Tel 02507-17619
• De nieuwe autorubriek
„SHOWROOM' heeft
een oplage van 730 000 ex

Volvo Amazone 122, 4 drs
rood Bj 65 APK jan '90
Inl tel 02976-445

Accessoires en onderdelen

Suzuki

LPG-INBOUW nu zeer voordelig met 2 jaar garantie, ook
rep telef 020-182163
MAZDA RUITEN voor zij en
achter Voor alle types uit
voorraad leverbaar Fa E, de
GRAAFF, Koninginneweg 48,
Haarlem Tel 023-314275
Reed u wel 's m de mist9 Door
waterdamp onstaat er minder
roet en de motor van de auto
loopt soepeler
De l CAT, die m het luchtfilter
zit, funktioneert zó met +25%
meer trekkracht! Zelf maken
kost ƒ 15 mat DHZ-plan ƒ30
giro 3466420 DOYER-MOTOR
02159-45265
T k Saghs verlagmgset voor
Opel Kadett D-type ƒ750 Tel
na 1900 uur 020 6658522
•** "-verhuisd
AROBA-BANDEN
naar Amsteldijk 59
tel 020-714225

Service en reparatie

Volvo

VOLVO 740 GL, 1986, lichtgrijs metallic, LPG-mstallalie,
prijs ƒ26500 MOTORMEYER B V , OVERTOOM 116-126,
AMSTERDAM TEL 020-124876
Goed tehuis gezocht voor mijn
DAFJE (Volvo 66 GL), '79, APK
4/'90, 88000 km, ƒ1350,Tel 02908-5823

AUTOSPUITEN va ƒ350 m
orig spuitcab mcl verf Ook
schaderep + tax 020-152507
•Auto te koop? Plaats een
SHOWROOM advertentie U
zult verbaasd staan over het
resultaat

Autofinanciering en verzekering

Een lage premie voor caravanT k Volvo 340 GL m nov '83, boot- autoverzekering Tevens
in z g s t , kl beige Vr pr alle verzekeringen/hypotheken
bel of bezoek onze mfo-winkelƒ7200 Tel 0206611308
kantoor Ass CELIE, LindenT k VOLVO 340, wit, okt '82, laan 380, A'veen, 020-416607
APK 2-'90, i g st Vr pr ƒ 3750
020-979993 v a do 13/7, 17 u GOEDKOPE autoverz met termijnbet 100% autolening
Volvo 244 D '81 Rood LPS Bel of bezoek onze infowmkel
Uitzonderl nette auto ƒ4750
De Rijpgracht 2, tel
Inr financ mog 072-40573
020846095, P WO ass
Volvo 340 1 4 02-'85 ƒ 13 500 ZOEK NIET VERDER voor uw
HANS MAFAIT 02940-13044
AUTO-, CARAVAN- of BOOT/
Volvo 340 DL 17, 5 drs, bj 86, VAARTUIGENVERZEKER1NG
ƒ16950
Riva Amsterdam Bel E de Vries, 020-473852
Maandpremie mogelijk'
Noord BV Tel 020-361153

• „SHOWROOM" verschijnt
huis aan huis in geheel
Amsterdam en omqevinq

Rijscholen
20 JAAR MICHEL
1e 10 echte autonjlessen
ƒ 25 PER LES
Korting op theorieboekjes
en theoriecursus op video
Amsterdam
020-853683
Purmerend
02990- 40087
Zaandam
075174996
Probeer maar eens het verschil
tussen 1 of 20 jaar ervaring1

Wegens enorm succes geprolongeerd.
Uw auto t/m 1 september voor f 12,50 in de SHOWROOM.
De autorubriek SHOWROOM is zo succesvol, dat wij dit succes met u willen delen. Tot en met 1 september komt uw advertentie voor
f 12,50, niet alleen in Het Parool, maar
pok m alle nieuws- en huis-aanJd ik wil 10 spoedig moqeli)k ondt fSUundo tek
plootsen in de autoiubiiLk SHOWhOOM
'huisbladen van Weekmedia. Zodat u
(Geldig t/m 1 september 1989)
, prijs
pnjs
de kans loopt dat ruim een miljoen
exd 6üo mcl 6%
mensen uw advertentie zullen zien.
Aantal regels
' BTW
BTW
En dat voor slechts f 12,50. Succes
Schrijf hier uw tekst
1 letter per hokje
moetje deien, dus: vul de bon in en
Cijfeis leestekens en
12,50
13,25
maak gebruik van deze aantrekke3 L.
woordtussenruimten
J 8,19,08
tellen vooi 1 lettei
4 _4
lijke aanbieding.
Minstens dneiegels

Voordeelbon

beschnjven

23,50
29,34,50
"40_45,50
51,-

U,

Adtt'S
Postuidi' UoonpUits
SUiiUhtum'
Telofoc ni ummi t
Hcindtekuntiq

Autosloperijen
AUTOSLOPERIJ
AMSTELVEEN
Koopt alle loop- en sloopauto's Tel 020458494 of
02508-1315

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto s, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502 5435

Autosloperij
DE
ZOMBIE
vraagt te koop schadeauto's
Tevens verkoop van alle mer
ken onderdelen Gespecialiseerd in verkoop van motoren
Inbouw mogelijk Osdorperweg
520 A, Amsterdam Osdorp
Tel 020107566

• „SHOWROOM' verschijnt
huis aan huis in geheel
Amsterdam en omgeving

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan
Tel 020361178/029076248

Aanhangwagens/
(boot)trailers
Vhegtuigtrailer 6 50 x 2 30 m
Tandemass ƒ375 Boottrailer
600 kg laadverm 5 x 2 10 m
ƒ675 Tel 0206625265

Auto's te koop gevraagd

Klassiekers en oldtimers

Ron Geurs Personen Auto BV
Voor exclusieve Volvo's
lault 5 TS 1976, APK 2-'90, 40-42 A'dam Sl'dijk tel 131375
A'dam-Oost Info 020-920505
ikergroen, getint glas, open
• Bewijsnummers van een geƒ900 020-108419
iAOUDS VOLVO SERVICE en
plaatste "SHOWROOM"
adviseur BOVAG lid In- en
advertentie
krijgt
u
alleen
toea Renault 14 TL, i z g s t ,
gezonden als u dat bij de op- 'erkoop gebruikte VOLVO's en
K mrt 90, bj aug 81, pas
gave van de advertentie ken- 'erkoop nieuwe en gebruikte
'te beurt gehad ƒ2500,42-48
baar maakt De kosten daar- onderdelen Sluisstr
02521-14041
020-6624548
voor bedragen ƒ 3,-

SHOWROOM

CARBO AUTO'S
VAKANTIE-AANBIEDINGEN

uüôüooo.»;

24,91
30,74
36,57
42,40
48,23
54,06

Autobedrijf Dirk
koopt alle merken auto s tegen de hoogste prijzen Ook sloop,
schade of defekt geen bezwaar Met vnjwanngsbewijs
Ophaaldienst door geheel Nederland Bel voor gratis info
autotelefoonnr 0652918475 tot 2300 uur Bel en wij komen
Auto's te koop gevraagd v a
HOOGSTE PRIJS
'81, ook BESTEL, tegen dag- voor elk merk auto, a contant,
koersprijzen J Huizmgalaan met vnjwanngsbewijs, geen
629, A'dam 020 151488
sloopauto's Tel 0299037825
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met INKOOP AUTO S, +ANWBvnjw bewijs Tel 020-105478
pr, snelle afw a contant m
Gevr, loop- , sloop- en luxe vnjw bew , def geen bezw
auto's, busjes en vrachtwa- Tel 020108280/149352
gens Tel 020-194613
Gevraagd PEUGEOTS 504, INKOOP/VERK Den Bnelstr
505, sloop of schade enz Af- 18, Adam, zijstr Haarlemstand geen bezw 020 244255 merw bi| molen 020-844079

Algemeen
Renault 4L 11-'84 Peugeot 305
Break GLD, 2-'84 Volvo 666
autom , '78-'79-'80 Kadett
Station, 1-'80 Kadett 1 2 S,
6-'84 Renault 18 GTL station,
LPG onderb, 2-'82 Nissan
Stanza 1 6, 3 drs , LPG, 7-'82
Berebeit,
Amsteldijk
25,
A'dam 020-6627777

HAMERSVELD Auto's BV,
biedt aan
keurkollektie automobielen
Audi 100 cc, '84, brons met,
alle opties ƒ 11 950,- Audi 80
Diesel, m '87, staalblauw, 5bak ƒ14750,- Golf Diesel,
m '87, marsrood,
3 drs
ƒ14250,- VW Jetta Diesel,
m'86, 5 bak, 4 drs ƒ12950,VW Golf 1300 L, m 87, 5 drs ,
Atlas gr met ƒ 13 950,- VW
Passat Variant van Diesel, '86,
5 bak, staalblauw ƒ11950,VW Passat CL Diesel, '86 pastel wit, 5 bak ƒ13750,- VW
Passat LX Diesel, 4 drs, m '86,
brons met ƒ9850,- VW Passat Variant L Diesel, 85, pastei
wit ƒ 11950,- VWGolf 1800 LI,
m '88, staalblauw, 5 bak, LPG,
ƒ19450,- VW Golf 1800,'86, 5
bak, get glas ƒ14450,- VW
Golf 1600 m 85, zilver met
ƒ10750,- Ford Sierra 1600 L,
m'85, 4 drs, LPG ƒ9750,Ford Escort Diesel, nieuwste
model 87 ƒ 13 950,- Audi 80
LS autom, m 85, 4 drs
ƒ9450,- Audi 100 cc, m 84,
22 Itr, 5 bak, blauw met
ƒ 10 750,- Auto 200 Turbo autom , '81 alle opties ƒ 6 950 Inruil/Garantie/Fmanc Tel 023
354644
Harmenjansweg 81 Haarlem

Vakantie koopjes1 Alle auto's
met nieuwe APK 02990-37825
OPEL REKORD autom , bj 79,
ƒ 1450 OPEL KADETT autom
met LPG, bj '79, ƒ 1450
RENAULT 20 TS, model '80,
ƒ1450 HORIZON autom, 81,
ƒ1450 EEND bestel, bj '82,
ƒ 1950 KADETT CARAVAN 13
S, LPG, bj 81, ƒ3450 FORD
TAUNUS 1,6 L, bj 81, ƒ 1950
EEND 2 CV 6, bj '84, ƒ 3950
LADA 2105, bj 82, ƒ 1450
Compressor 380 volt, ƒ850
Tel 02502-9283
• Voor f 12,50 (mtroductieprijs)
uw auto verkocht in
„SHOWROOM ' de nieuwe
autorubriek voor Amsterdam
en omgeving Oplage 730 000
ex Tel 0206658686

35 APK GEKEURDE auto s, tot
1986, ƒ 650 tot ƒ 8250 Inr, fin
gar mog Den Bnelstraat 18,
A'dam, zijstraat Haarlemmer
weg bij molen Donderdagav geopend 020844079

Biedt aan een aantal geselecteerde occasions
BIJ aankoop GRATIS nieuwe radio/cassette KADO111
BMW 316, bj 82 Lapisblauw nette auto
ƒ 6950
BMW325i, bj 86, rood, ww glas, 210 PK Deelstein onderstel
spare diff 15 inch sportv , afst alarm nw st
ƒ34500
BMW 633 CSI m 82, bordeauxrood met sp vlg
zwart leer int, electr ramen i z g s t , vr pr
ƒ 16 750
BMW 316. m 80, LPG,
ƒ 4250
Chevrolet Chevy Van, bj 82, 8 cil autom , met nw
verhoogd dak, vele opties, grijs kent
ƒ 14 750
Citroen Visa bj '84 rood, in z g st
ƒ 4 250
Ford Transit Customcar mod 83 sportv spec
painting, zeer apart div ace
ƒ 7 950
Ford Escort 1 6 L, m '83 gold met 3 drs sportv
ƒ 7 250
Ford Sierra 2 3 D, blauw met, m 86 CV, sportv 5 bak 3 drs ,
i z g s t , weinig bereden
ƒ 13 900
Ford Sierra 23 D, bj 83, 3 drs rookzilv met
ƒ 12900
Ford Escort 1300 Laser m 86 rookzilv sportvelg,
spoilerpakket 3 drs
ƒ 10 900
Ford Scorpio 2 8 i Ghia, '86, sportwielen w w glas
5 bak, electr ramen, schuifdak verlaagd 4 hoofdst
electr stoelen board computer stereo
ƒ 22 500
Ford Scorpio 20 CL, m 86, bl met LPG orig sunroof
ww glas 1e eig m z g s t
ƒ16750
Ford Taunus 16 L m 82 grijs met 2-drs,
ƒ 3250
Honda Prelude, bj 84, grijs met LPG, in z g s t
ƒ 13750
Mercedes 190 E, mod 85 aut st bekr w w glas
centr lock, sch dak, in nieuw staat 1e eig
ƒ28500
Mazda 626 Sedan 20 GLX m 84 LPG, elec ramen
i z g st
ƒ 6 250
Mazda 323 Estate, stationcar, m 83 3 drs i z g st ƒ 4 250
Mercedes 280 SLC m 80, gold met Amer uitv
Mercedes 280 SE, aut, m 82 Lapies blauw met, el
schuifd , el ramen sportvelg , 4 hoofdst vr pr
ƒ18750
Mercedes 300 D, nov 86, diam zwart autom , schuif/
kanteldak sportvelg electr ramen verlaagd verbreed,
alarm, 4 hoofdsteunen stereo
ƒ 49 000
Mercedes 300 SE 86 rookzilv autom , w w glas, LPG
centr lock, 4 hoofdst schuif/kanteldak
ruitenw op kopl, m nw staat
ƒ 52 500
Mercedes 250 D bj 86, rookzilvermet sportv 5 bak SEC-neus
CV, w w glas elec verw stoelen
ƒ 44 500
Mitsubishi Colt EL, m 83, bahamabeige i z g st
ƒ 4 900
Mitsubishi Colt 1 2 GL m 86, brons met w w glas,
5 bak, 1e eig 45000 km
ƒ11750
Nissan Cherry 1 7 D, m 86, antrac met w w glas
jubileumuitvoermg
/ 11 750
Nissan 280 ZX Targa, m 81, gold met aut veleopties, ƒ 12750
Opel Kadett Van met ramen, 1 6 D 84, i z g st
ƒ 6 950
Opel Kadetl 12 N, m 81, rood
ƒ 3750
Opel Kadett 1 6 D de Luxe, 83 wit, 5 drs, i z g st
ƒ 6 950
Opel Kadett, bj 84, 2 drs LPG
ƒ 6 950
Opel Kadett HB 1 6 D, bj 84 grijs met, 3 drs
ƒ 8 250
Opel Kadett HB 1 6 LS m 86, brons met, w w glas
3-drs
ƒ12750
Opel Kadett 12 S, zilver met, m '83, 3-drs vr pr
ƒ 5950
Opel Kadett 1 3 S, stationcar m 86, 3-drs, LPG,
ƒ 8750
Opel Kadett 1 6 D, stationcar m 86, 5-drs weinig
bereden
ƒ12250
Opel Ascona 1 6, m 83, wit, 2 drs
ƒ 6900
Opel Corsa 12 S, 3-drs , bj 86 bl, getint glas, weinig
bereden m nw staat vr pr
ƒ11 750
Opel Manta GTE m 81 rood, 5 bak, w w glas, Ricardo-mt, motor
'85
ƒ 6 950
Porsche 911 Targa, bj 71, 935 uitgev, rood, geheel
gerestaureerd, m nw st, tax rapp aanw , inruil mog ƒ 45 000
Peugeot 505 m 84 ivoorwit, i z g st
ƒ5500
Peugeot 505 m 84, ivoorwit, LPG, weinig km s
ƒ 6 900
Renault 5 GT Turbo, m 86, rood, sportv 5 bak stereo, w w glas,
1e eig , nwstaat
ƒ15900
Saab 900 GLT, autom m 80, zwart, in z g st
ƒ 2 750
Skoda 120 LS, m 85, wit, orig sunroof
ƒ 4750
Toyota Starlet 85, gold met, 3-drs , w w glas, 1e eig ,
m abs nw staat
ƒ 8950
Volvo 343 DLS 2 O L, m 83, wijnrood met, LPG, i nw st ƒ 6250
•-Volvo
-343,
- m 83, 3 drs , wit, vr pr
ƒ 4900
VW Golf D, m 86 antrac met, 5 bak, 3 drs
ƒ14250
Citroen Special Service, m 85, gesloten stationcar ƒ 3250
Mercedes 307, open laadbak m 81, met tandemasseraanh , bj '81, vr pr
ƒ11 750
1 Skagerak 21 speedcruiser, 8 cil, Chrysler 225 PK,
kompleet met trailer vrpr
ƒ17950
Inruil/financiering mogelijk 6 maanden garantie
APK en BOVAG gekeurd
Geopend ma t/m za van 930 1800 uur
DONDERDAG KOOPAVOND
Osdorperweg 928 tel 02907-2021, Amsterdam-West
Ook div caravans en boten
• Handelaar of particulier
Uw auto(s) aanbieden in „SHOWROOM" is de manier
Tel 0206658686

Kies voor klasse
Autobedrijf Lokhorst

Alfa Romeo Giullia 1600 sport
86, kanskoop meuwstaat
ƒ 11 950
Audi 90 Super Luxe, automaat, 86
ƒ16950
Audi 100 CC Diesel Avant, 87 veel access nieuw
ƒ 24 950
Fiat Uno 60 S 1987 Mitsubishi Audi Avant 2 3 EC D supersonische stationcar, 87 ƒ 29 950
ƒ 22 950
Colt GLX 1986 Opel Corsa BMW 316 88, LPG nieuw
ƒ19950
Swing 1988 Mercedes 190E BMW 323i, 2 drs , 85
ƒ47950
1986 Ford Escort 13L 1985 BMW 325i, X 4 x 4, nieuw, m 89
ƒ 11 950
BMW 315, 1983 Fiat Uno 45 BMW 520i sportvelgen m 84
ƒ18950
Rre 1986 Alliance Automake- BMW 520i automaat antracietgrijs nieuw 86
ƒ15950
laars 020-334555 Amsterdam BMW 525i automaat LPG 85
BMW 628 CSi sportcoupe, autom led int 85
ƒ 24 750
ƒ14950
• De advertentie-afdeling be- BMW728I, 85
BMW 730i, alle opties blauwzilver, 88
ƒ64950
houdt zich het recht voor ad
BMW
745i,
Turbo
automaat
86
ƒ27950
vertenties eventueel zonder
Citroen BE RE nieuwstaat 87
ƒ14950
opgaaf van redenen te weige
ƒ8950
ren (Art 16 regelen voor het Ford Escort 1 3 GL, 85
Ford Escort 1 6 Luxe LPG 5 drs 87
ƒ14950
advertentiewezen)
Ford Granada 4 drs Diesel Savoy m 85
ƒ9950
Ford Granada 2 5 GL D 5 drs luxe stationcar, 84
ƒ7950
Ford Sierra 2 O Laser 5 drs , 87
ƒ14950
Ford Sierra 2 3 Diesel 5 drs zilvergr met 87
ƒ 15 950
Ford Sierra 2 O luxe 5 drs 86
ƒ12950
Ford Scorpio 2 5 GLD 88 ABS stuurbekr nieuwstaat ƒ 24 950
Ford Scorpio 2 O GL nieuw 88
ƒ19950
Lancia Thema 20i E veel access bj 88
ƒ 29 950
Mazda 626 GLX 12 klepper 5 drs LPG 89
ƒ 27 950
Mazda 626 GLX 2 O Diesel 87
ƒ15950
Mazda 626 LX 2 O 4 drs nieuw 86
ƒ9950
Mercedes 190 E blauw 1e eig m 87
ƒ 34 950
Mercedes 190 zwart iets aparts verlaagd m 85
ƒ 29 950
Mercedes 190 E nieuwstaat 86
ƒ 27 950
Mercedes 200 T luxe stationcar 87 echt nieuw
ƒ 44 750
Mercedes 230 E automaat ABS antracietgrijs m 88 ƒ 49 950
Mercedes 190 Diesel m 87 kanskoop
/ 34 950
Mercedes 250 Diesel m 87 nieuw
ƒ44950
Mercedes 280 S, automaat m 87 nieuw
ƒ44950
Mercedes 280 S 80 oud model zeer goed
ƒ6950
Mercedes 300 D mkl spoilers verlaagd sportv m 87 ƒ 49 950
Mercedes 200 D 84
ƒ 11 950
Mercedes 240 TD automaat stationcar 82
ƒ12950
MGB GT sportcoupe exclusief
ƒ 14500
Nissan Bluebird 2 O GLE 85 iets aparts
ƒ7950
Opel Ascona 1 6 S, nieuwstaat m 87
ƒ 11 500
Opel Senator 2 5i oersterk nieuw 87
ƒ19950
Opel Senator 3 O E automaat 84
ƒ12950
Peugeot 505 GTi Turbo sportv zilvercolor 87
/ 19 950
Porsche 911 SC Coupe 3 O bj 77
ƒ 34 950
Renault 25 GTS automaat 87
ƒ15950
Renault 25 V6 limosme alle opties 87
ƒ26950
Seat Ibiza Del Sol m 89
ƒ13950
Saab 900 GLS LPG onderbouw nieuwstaat 85
ƒ 11 950
Toyota Landcruiser Diesel Jeep nieuwste model
32950
VW Golf 1600 87
f16950
VW Golf GTi apart Mei 89
ƒ 33 750
VW Golf GTi sportv m 87
ƒ 22 950
Volvo 240 GL nieuwstaat 87
ƒ19950
Volvo 240 GL Diesel luxe stationcar 86
ƒ 22 950
INRUIL FINANCIERING GARANTIE

De
autorubriek
"SHOWROOM"
zal
wel
heel
wat
autoadverteerders
uit
hun
tent
lokken.

Autobedrijf Lokhorst
Hoofdweg 177 B, Zegveld (gem Woerden)

Telefoon 03489-868/853
• SHOWROOM de nieuwe autorubriek
m Het Parool en Weekmedia
Huis aan huis m heel Amsterdam en omgeving
Oplage 730 000 ex Tol 020 6658686
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VAN DEN HEUVEL
m a k e l a a r in a s s u r a n t i ë n
j

!iypetlï@8kï eisle vanaf 5,3
Bel voor offerte
tel. 02507-12468

WEBER'S
Specialiteit
SCHOONMAAK
LUXAFLEX
REPARATIE
ROLGORDIJNEN
VERKOOP
VERT. LAMELLEN
Verhuur sproei extractie Tapijtreinigers
Bel voor info 14764-14090

xtra mild voor
mensen die elke dag hun haar wassen.
GOED *KOOPJf

GOED *KOOPJf

,ro herkent u aanbiedingen in de Hema

zo herkent u aanbiedingen in de Hema

PALACE
.— * # #HOTEL
#
RESTAURANT 18e ETAGE
Zaterdag 15 juli a.s.
Vanaf

met

2r

100 vel 1.25
200 vel,

Aluminium pannen met PTFEantiaanbaklaag
Steelpan 014 cm of eierpan
016 cm
.©735.75
Koekepan O 24 cm
£Sr5 7.50
Hapjespan met deksel
O 24 cm
J87516.75

Interieurs In ruit 5 mm of 10 mm,
blanco en gelinieerd Pak a 200 vel
17 nngs, pak a 100 vel 1 25
Pak a 200 vel 2.23 nngs, pak a 100 vel 2 25

Pak a 200 vel 3.90

MENU
SALADE NICOISE
CONSOMME AU JAMBON
D'ARDENNES ET MELON
®
MEDAILLON DE VEAU AUX
ECHALOTTES
«
FRAISES FRAICHES
MARINEES
/ 5^,50 p. couvert
VAN: 19.00 u.
TOT: 23.00 u.
RESERVEREN VIA DE
HOTELRECEPTIE OF VIA
ONDERSTAAND
TELEFOONNUMMER
(A LA CARTE NORMAAL
GEOPEND)

2.75

375

2 voor
Styling gel uit onze herencosmeticasene Inhoud 150 ml

2.75

Vanaf

6.75

2 voor
Ringbanden In zwart of wit
I7nngs
2 voor 6.75
23nngs
2 voor 8.75

Vanaf

4.75

4-t/m 5-

nü 2 voor 7t/m2voor9.Witte kindersportsokken met diverse afbeeldingen Katoen/polyamide Mt 19/22-35/38

2 voor
Miss Helen hairspray Met normale of extra versteviging Zonder
CFKs Inhoud 350 ml

BUKC,. V \ N !:I NI M \P1 l IN l

2042 T A ZANDVOOIO - Hoi t AND
TI i .(02507) i 29 i i - \•\\ 20131
TI i.ix 4 1 8 1 1

10.75

9.75
2 voor
Beha met naad en kantrandje Mt
70-80AA/Aen70-85B In wit, ivoor
peach en zwart

Naadloze beha Elastisch katoen.
In o a peach en ivoor Mt 70-80A,
70-85Ben75-85C

Onze milde shampoo is ^^S^^/si^miiMMÈ^fU^ai heel zacht voor je haar en
hoofdhuid. Daar zorgt de pH-neutrale samenstelling voor. Zo kun je elke dag probleemloos je haar wassen. Zeker als je bedenkt dat er in elke flacon 500 ml. shampoo zit

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

Nassauplein 10
bovenwoning met balkon, kamer
en suite, 2 slaapkamers, C.V. gas.
Vraagprijs ƒ 137.500,- k.k.

Prinsesseweg 28
eengezinswoning met zomerhuis,
opp. 132 m2, 2 slaapkamers, zolder. Vraagprijs ƒ198.000,- k.k.

. STEENGRILL RESTAURANT

Koninginneweg 35

„De Vuupfeoet"

MODE

twee onder een kapwoning met
voor- en achtertuin 'en achterom,
opp. 240 m?, 4 slaapkamers.
Vraagprijs ƒ229.000,- k.k.

Onbeperkt vlees: ' r
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood

Kostverloegenstraat 47

en een

vrijst. woonh. met zomerw. gr. tuin
opp. 483 ms, 3 slp.kmrs, C.V. gas.
Vraagprijs ƒ 298.000,- k.k.

aardappelgerecht

Grote Krocht 23
2043 LT Zandvoort
tel. 02507-18412

Burg. v. Alphenstraat 61/12
3/4 kamerapp. op 3e et. uitzicht op
bungalowpark, servicel. ƒ415,p.m. Vraag-prijs ƒ 135.000,- k.k.

Passage 3/3.
2/3-kamerapp. op 1e et. bij station,
garage (serv.k. 328,- p.j.). Serv.k.
app. ƒ 332,- p.m. Geheel gestof. en
gemeubileerd.
Vraagprijs
ƒ189.000,- k.k.

Pasage 3/35
3-kamerapp. 7e et. bij station, 2
slp.kmrs., garage. Serv.k. ƒ380,p.m. Vraagprijs ƒ225.000,- k.k.

Wilt M uw woning verkopen?
Wilt u den woning kopen?
Laat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig
adviseren door:

-VAH

KORTIN

Gaarne reserveren.

De gehele
week geopend
v.a. 17.00 uur.

Genieten met 'n zachte G.

in Amsterdam of Diemen/Duivendrecht
Minimum leeftijd: 15 jaar
(ook voor tijdelijk!)
Tel. opgave: 020-562.2925 tussen 09.00 en 18.00 uur.

Bundel met 5 chocolade repen a 25 gram
Melk, puur of wit
195-1.75

Zakje met 150 gram
ruit- of gemengde
spekken
±£51.25
Gratis gesneden boerenwit of bruin brood
.2-251.90
Belegen Goudse kaas
1 kg
13-8Ü11.70
i c j t ml5|ul 198"

of meer is de vergoeding voor
een ochtendwijk van

VRIJDAG 21 JULI 1989

St Mont Gascogne
rouge of blanc Kwaliteitswijn uit ZW-Frankryk
5 50 2 voor 9.50
Parijzer
boterhamworst 100 gram

Limburgse vlaaien volgens de beste traditie
gebakken Abnkozenof kei senraster- appelkruime!- vruchtenof rijstevlaai

BIJVERDIENSTE
ƒ 250,- PER MAAND
DE VOLKSKRANT EN TROUW

de gehele kollektie

S75

Aankoop ' Verkoop Taxaties / Huur Verhuur / Beheer
Proiekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 12944' Fax 02507 - 1 8644
Openingstijden dagelijks 09 00 - 1 8 00 uur
vnidagavond 19 00 - 21 00 uur zaterdag 10 00 - 1 4 00 uur

29,50
Alles zoveel u wilt!!
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616

HALTESTRAAT 3'
ZANDVOORT

LJ ambiod ngen in de f k.mn

TEL :'02507-:12994
811 11 11

.Echt Waar Voor Je Geld

l

TRQPIGANA FESTIVAL - vol exotische verrassingen
P.S. onthulling volgende week in deze krant.

Dag. geopend
10.00 tot 24.00 uur

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER

Donderdag 20 juli 1989

49e jaargang nummer 29

Los nummer ƒ 1.25

Oplage: 4.650

ZANDVOORT - Peter Holm,
voormalig interim-directeur
van het circuit, eist van zijn
oude werkgever een bedrag
van ƒ125.000,-. Om hier druk
achter te zetten, is hij naar de
rechter gestapt, die de zaak op
26 juli zal behandelen. Volgens
het circuit-bestuur wordt er
echter op tijd betaald.

Huis in de Duinen startpunt voor
regionale acties bejaardenzorg
ZANDVOORT - Personeel vast aan de eis van 5%. Belangrijk op
van Huis in de Duinen heeft dit moment zijn vooral ook de werkdrukvermindering en de invoering
dinsdagochtend twee uur lang van
functiewaarderingssysteem.
het werk neergelegd als actie Dit het
moet l.erzien worden
voor betere arbeidsomstandig- wantlaatste
de bonden en achterban waren
heden in de bejaardenhuizen. het niet eens met de oorspronkelijke
Hierna volgen acties in een opzet.
tiental huizen in de regio, in
Zandvoort blijven deze voprnaBewoners
melijk beperkt tot het HiD.
Met de acties willen de ziekenverzorgenden, keukenpersoneel en medewerkers van de technische en de
huishoudelijke dienst komen tot
een loonsverhoging van minimaal
vijf procent, toepassing van het
functiewaarderingssysteem en minder werkdruk. De werknemers van
het Huis in de Duinen voerden al
eerder actie, maar dat was met name
ter ondersteuning van de verpleegkundigen.
Dit keer gaat het om hun eigen
arbeidsomstandigheden, daarover
waren destijds de CAO-onderhandelingen nog gaande. Deze zijn op 22
juni afgebroken en het ultimatum
dat aan de werkgevers is gesteld, 11
juli, is reeds overschreden. Het personeel van de bejaardenhuizen is
van mening dat het loon te ver achterblijft op de salarissen in de zie'kenzorg en helemaal in het bedrijfsleven.
De werkgevers, vertegenwoordigd
door de Vereniging van Nederlandse
Bejaardenoorden (VNB), hebben
een loonsverhoging van 2,35% geboden, maar de actievoerders houden

lijk. Zo werk ik bijvoorbeeld zonder
secretaresse, want als ik die in
dienst zou nemen, zou dat een bejaardenverzorgende minder betekenen", aldus de directeur. Wat dit
soort acties betreft, voelt hij zich
'net zo veel werknemer als wie dan
ook'. Hij wijst er overigens op dat
zijn medewerkers de actie goed hebben voorbereid: op elke afdeling is
een gediplomeerde achtergebleven
De hoge werkdruk ~eft met name zodat de bewoners niet onverzorgd
het verzorgend pers
il, maar is
ook nadelig voor de
-jners, laat
HiD-medewerker Aa .ode weten.
"Ouderen zijn al jat. je dupe van
het feit dat Brinkm;; de geldkraan
dichtdraait", aldus Lude. De werkgevers moeten volgens hem dan ook
bij de overheid aa- "oppen voor
meer geld voor deze t-ctor. Lode is
voorzitter van de Actiegroep Haarlem en Omstreken, waarbij een tiental bejaardenhuizen is aangesloten.
De groep komt wekelijks bijeen om
samen met de ABVA-KABO en de
Christelijke Federatie Overheidspersoneel (CFO) te overleggen over
mogelijke acties. Een groot aantal
bewoners van het HiD heeft al zijn
steun betuigd, door het ophangen
van actiepamfletten.

De jeugdleden van O.S.S. trainen
in deze hal en het bestuur van deze
gymnastiekvereniging wil absoluut
niet verhuizen naar een ander onderkomen. In tegendeel, men heeft
zelfs de gemeente verzocht een vergoeding te geven voor een nieuwe
'langemat', maar dit onderwerp is
kennelijk 'op de lange baan' geschoven.
Voor de Sportraad Zandvoort was
een en ander aanleiding om het gemeentebestuur om opheldering te
vragen, vorige week ontving men

Clochard in
de Haltestraat

een antwoord. Daarin worden ook
vragen beantwoord omtrent de wens
van het College van Burgemeester
en Wethouders om de Pellikaanhal
te slopen. Op deze locatie zouden
dan eenentwintig woningen gebouwd moeten worden. Dit voornemen, plus een nieuwbouw plan op
het binnenterrein van het (oude) circuit, is er nog steeds, aldus het college. Men is echter afhankelijk van de
goedkeuring van de gemeenteraad.
Deze is nog niet accoord gegaan en
diverse partijen hebben kanttekeningen geplaatst bij het voorstel van
het college.

deze titel kreeg, werd zaterdagochtend zittend op een stoep in de Haltestraat aangetroffen. Hij genoot daar
rokend, in een kring van peuken, van
een blikje bier. Men verzocht hem de
rommel op te ruimen en op de trein
naar Hilversum te stappen.

Tijdens de laatste vergadering van
de sportraad kwam er veel kritiek
op dit plan, omdat de Pellikaanhal
volgens een aantal aanwezigen uitstekend voldoet door de situering,
de verhuursom en om andere redenen. Daarnaast waren er bedenkingen ten aanzien van de door de gemeente gepubliceerde cijfers, waaruit blijkt dat de kosten bij een nieuwe hal net zo hoog uitkomen als bij
het handhaven van de bestaande
hal.
Volgens de heer Brandse, voorzitter van de sporthal-vereniging, is er
in 1985 aan de gemeente een onderbouwde onderhoudsplanning verzonden. De cijfers van een - jaren
later - door een medewerker van
P.W. opgesteld onderhôudsrapport
wijken daar sterk vanaf.
Zie ook de sportpagina.

Datum
20
21
22
23
24
25

jul
jul
jul
jul
jul
jul
26 jul

HW

LW

05.10
05.52
06.36
07.15
08.05
08.56
09.55
11.10
12.25

00.56
01.36
02.16
03.00
03.45
04.25
05.15
06.10
07.14

HW

B
LW

17.41 13.24
18.21 15.56
19.02 16.39
19.4815.16
20.35 15.55
21.25 16.45
22.26 17.34
23.35 T8.34
-.- 19.55

27 jul
28 jul
Maanstanden:
Dinsdag 25 juli LK 14.31 uur
Doodtij 27 juli 11.10 u. NAP+86cm

ken. "Maar de vraag is, of dat aantal
voldoende is voor een nieuw koor",
benadrukt Bouman. Dat is dan ook
volgens haar nog niet opgericht.
"En het is de vraag of we een goede
dirigent kunnen vinden". Volgens
haar is het niet zo dat Dico van Putten al aan het koor verbonden is.
"Misschien dat we hem wel benaderen". Het gezelschap heeft vorige
week woensdag al even samen gezongen om te horen hoe het klinkt.
"We hebben even wat doorgenomen", aldus Bouman, "maar nu
stoppen we tot september en dan
zien we wel verder".

Foto1 Bcrlotl

;; ® De dames van TZB
hebben hee! wat kunnen
:
\ opsteken van hun gasten
3 uit de VS.
Pag. 5
|i » Mooi weer speelt de or' ganisatoren van de korte
;• baan in de kaart. Pag. 7
\. ® Het circuitterrein was
i'l één dag omgetoverd in 'n
5 complete kermis. Pag. 7
i^

restaurant ken dedes
Javaans buffet
Buffetprijs p.p. f 27,50
Per kind tot 7 jaar: f 15,Reserveren: 020-604 11 05
3e verdieping Stationsgebouw
Luchthaven Schiphol

ZANDVOORT - Het centrum
van Zandvoort zal morgenavond, vrijdag 21 juli, ongetwijfeld weer bol staan van de exotische klanken, voortgebracht
door verschillende bands en

muziek-formaties, tijdens het
jaarlijks terugkerende Tropicana Festival. De stichting Samen werkingsverband Zandvoort tekent ook deze keer
voor de organisatie. Door een
apart initiatief krijgen rolstoelgebruikers meer ruimte.
Het festival begint vrijdag om
18.00 uur en duurt tot 24.00 uur, in
die tijd is de dorpskern voor alle
verkeer afgesloten. Het muziekgeweld zal zich voornamelijk concentreren in de Haltestraat en op het
Kerkplein waar in totaal vier podia
worden opgericht. Bij de Klikspaan
en Rumours laat de 'Brass Band
Brasilia' zich horen, terwijl 'Plato
Noevo' bij Café Neuf, Chin-Chin en
de Albatros in een voorprogramma
de swingende klanken op het publiek los zal laten. Daarna zal 'Roots
Syndicale' het op deze locatie overnemen.
De 'Caribbean Express' 'rijdt' van
'La Bastille' naar 'De Slop' en weer
terug, terwijl de 'Mill Base Band' bij
Café Arie Koper en Scandals op het
Kerkplein zijn opwachting maakt.
Maar ook het Gasthuisplein blijft
niet verstoken van live-muziek. Hier
zullen 'Billy B Jacket' en de zijnen
de naar verwachting vele festival-bezoekers bij het 'Wapen van Zandvoort' op hun muzikale klanken
trakteren. Bij Café Karin in de Haltestraat speelt het muziekgebeuren
zich voornamelijk binnenshuis ai',
voor dit etablissement is de formatie
'New Wave' gecontrakteerd. Zoals

ZANDVOORT - 'Welkom thuis
Linda'. In levensgrote letters
stond het op het bord boven de
ingang van de woning aan de Potgieterstraat, die ter ere van Linda
feestelijk versierd was. Na elf
maanden Verenigde Staten was de
negentienjarige Zandvoortse weer
thuis. Al die tijd had zij doorgebracht bij een gastgezin en op een
High School in het Amerikaanse
New Jersey. Ondanks haar leuke
ervaringen toonde Linda zich bij
haar aankomst afgelopen vrijdag
maar wat blij dat zij weer thuis
was.
De Zandvoortse kwam afgelopen donderdag in Brussel aan, tezamen met nog een vijftigtal andere Nederlandse scholieren, zestig
uit België en veertig uit Griekenland en Tunesië. Allemaal hadden
zij er een jaartje Amerika op zitten. Linda werd door familie opgehaald, de volgende dag werd gezamenlijk per auto de laatste paar
honderd kilometer afgelegd.

Bedenkingen

gebruikelijk zullen ook bij het Tropicana Festival de stands met hapjes en drankjes niet ontbreken.
Gezien het succes van het Midzomernachtfestival, dat ruw geschat
zo'n 15 a 20.000 bezoekers trok, zijn
de 'sfeer-verwachtingen' van dit komende Tropicana Festival hoog gespannen. De weergoden lijken daar
aan mee te willen werken.

Gehandicapten
De Stichting Brinck & Vervoer
Nieuw Unicum en café La Bastille
hebben besloten iets voor de gehandicapten te doen.
Vanwege de grote drukte is het
normaal gesproken voor hen ondoenlijk om een dergelijk festival te
bezoeken. Komende vrijdag is dat
anders, want die avond wordt voor
het podium aan het eind van de Haltestraat een groot deel van de straat
voor rolstoelbezitters vrijgehouden.
Zij kunnen dan in alle rust kijken
naar de Caritabean Express en 'iet
pauze-programma.
Twee aangepaste busjes van Brink
& Vervoer zullen de bewoners van
Nieuw Unicum die het festival ivillen bezoeken, naar en van La Bastille vervoeren, terwijl er extra personeel wordt ingezet om de bewoners
te voorzien van consumpties. Bij
voldoende animo voor cleze service
overwegen beide betrokken insuinties om dit te herhalen tijdens hei
Jazz taehind the Beach-t'estival in augustus.

Linda heeft het reuze naar haar
zin gehad in de Verenigde Staten,
dat bleek wel uit haar brief die
deze krant enkele maanden geleden publiceerde. In haar plaats
was afgelopen jaar een Venezolaanse scholiere naar Zandvoort
gekomen. De familie Vignola,
waarbij Linda logeerde, omschrijft zij als het 'allerbeste' gastgezin.

ZANDVOORT - Twaalf voormalig-leden van het Zandvoorts
Vrouwenkoor zijn bijeen geweest om te praten over de oprichting van een nieuw koor. Het is gebleven bij 'brainstormen',
aldus Ellen Bouman. Na de zomervakantie worden de ideeën
verder uitgewerkt.

Waterstanden

ZANDVOORTVier weken lang
kan de jeugd weer
allerlei leuke spelletjes doen onder
de enthousiaste
leiding van twaalf
Rekreade-medewerkers. En dat
hun werk gewaardeerd wordt, dat
bleek afgelopen
zondag wel. De
opkomst op deze
eerste Rekreade-dag was enorm.
Zie ook elders in
dit blad.

© De
Schuirnkoppen
'; toonden geen genade met
l hun tegenstanders op het
AFAFA-strandvolieybal
toernooi.
Pag. 5
o De
TZB-softbaüers
; hebben zich op bijzondere
wijze hersteld in de strijd
tegen de koploper. Pag. 5

ADVERTENTIE

Linda krijgt warm

Twaalf ex-leden vrouwenkoor
'brainstormen' over toekomst
Ellen Bouman is één van de leden
die hebben opgezegd bij het Zandvoorts Vrouwenkoor. Deze twaalf
'denken niet op hun plaats te zijn bij
het koor en hebben de koppen bij
elkaar gestoken'. Dit laatste met het
doel om toekomstplannen te ma-

weken
plezier

w^sss-jS^vsi:

ZANDVOORT - Het is nog onzeker of de Prinsessehal, het
gymnastieklokaal aan de Prinsesseweg bij de Hannie Schaftschool, open blijft .of gesloten moet worden als gevolg van de
ZANDVOORT - Deze badrijksbezuinigingen. Dit is nog onderwerp van een onderzoek dat
momenteel door de gemeente wordt uitgevoerd. Een en ander plaats met wereldse aspiraties
staat in een antwoord van het gemeentebestuur aan de sport- heeft nu zijn eigen 'clochard'.
raad, die over diverse zaken opheldering heeft gevraagd.
De 55-jarige man die van de politie

Pellikaanhal

Vier

Ook directeur Brabander staat
achter de eisen van zijn personeel,
omdat de ziekenverzorgenden in
deze sector zo'n ƒ300,- minder verdienen dan hun collega's in de verpleging. Daarnaast bevestigt hij dat
de bejaardenhuizen het met te weinig mensen moeten doen. "Daarom
houden we de top al zo klein moge-

Behoud Prinsessehal
nog op losse schroeven
Het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen heeft een herstructureringsoperatie gymnastieklokalen aangekondigd. Dat betekent dat
A-lokalen, gesticht voor het basisonderwijs, versneld zullen worden afgestoten indien zij een te lage bezettingsgraad hebben. De grens wordt
getrokken bij veertien klokuren gebruik voor gymnastiekonderwijs.
De gemeente zoekt momenteel uit,
wat een en ander betekent ten aanzien van de Prinsessehal.
Uit het feit dat een dergelijk onderzoek al nodig is, zou men echter
kunnen afleiden dat het voortbestaan van de hal in het gedrang
dreigt te komen. Reeds enige tijd
gaat hieromtrent het gerucht dat de
hal moet verdwijnen. De gemeente
zou ook al contacten hebben gelegd
met de Oranje Nassauschool om te
zien hoeveel uren er daar in het gym-lokaal nog beschikbaar zijn.

Volgens Holm is bij zijn vertrek,
eind vorig jaar, afgesproken dat hij
een bedrag van ƒ175.000,- zou ontvangen. Daarvan heeft hij tot nu toe
ƒ50.000,- binnen gekregen, op de rest
van het bedrag wacht hij nog, al
heeft hij de Stichting Exploitatie
Circuit Park reeds enkele keren gesommeerd te betalen. Omdat hierdoor 'ernstige financiële problemen'
dreigen te ontstaan, heeft hij een
Vervolg op pagina 3 kort geding aangespannen tegen zijn

achterblijven.
Met de werkonderbreking van afgelopen dinsdag, in de vorm van een
'picknick' en met overleg met ABVA-KABO medewerker Stan Tempelman, loopt het personeel van
Huis in de Duinen vrijwel voorop in
Nederland. In deze sector is alleen
in Rotterdam al enkele dagen geleden actie gevoerd.

voor commentaar te herenten, nog
niet aan die 'voorwaarden' heeft voldaan. Peter Holm werd in ' 937 aan
getrokken om het bestaande circuit
te leiden en rendabel te i-Kiken én
om cle aanleg van een nieuw circuit-park voor te bereiden. Hkrtoe v.'(?rdcn destijds de Stichting K ..juwe Accommodatie Circuit en de Stichting
Exploitatie Circuit Park "pgericht,
voormalige werkgever. Dat wordt op waarvan Holm interim-directeur
26 juli gehouden. Stichtingsvoorzit- werd. In oktober 198K gaf hij te kenter P.J.P. Bcrnelot Moens bevestigt nen, te willen opstappen. Berr.eloc
dat Holm nog ƒ125.000,- tegoed Moens verklaarde dat destijds als
heeft. "Hij wordt op tijd betaald", volgt: 'Nu de heer Holm in beide
aldus Moens. Of het bedrag nog één taken is geslaagd - het Ministerie
dezer dagen wordt overgemaakt, van W.V.C, heeft de voorlopige A-svalt echter te betwijfelen, gezien de tatus aan het Zandvoor:,se circuit
reactie van de voorzitter. "Wij zijn verleend, het bestaanoe circuit
niet te laat, er is een aantal voor- maakt winst - heeft hij j n overleg
waarden op basis waarvan wij zou- met het stichtingsbestuur besloten
den betalen". Moens wil er niet ver- zijn contract niet te verlengen'.
der op ingaan. De conclusie lijkt ech- Holm zou voorlopig als adviseur aan
ter voor de hand, dat Holm, niet het circuit verbonden blijven.

De Vignola's zijn van Italiaanse
afkomst maar vormen een normaal Amerikaans gezin, waarvan
vader bij de 'telefoonmaatschappij' ITT werkt. Zij hebben de
Zandvoortse studente warm ontvangen en onderdak verleend.
Daaromheen had Linda vele
vrienden en vriendinnen. "Ik heb
er een te gek jaar gehad", bevestigt
zij dan ook.
n

:j Gewapend

Maar het was ook hard werken.
Van 'vakantie' kan namelijk nauZoals eerder vermeld zijn Van
welijks sprake geweest zijn, want
Putten en het Zandvoorts VrouwenLinda ging er doordeweeks elke
koor uit elkaar gegaan. Dit koor :] dag naar de High School. Zij had
heeft de afgelopen tijd flink wat le- J dagelijks te maken met een vast
den verloren, waarvan een aantal
rooster van half acht in de ochduidelijk als 'dissidenten' wordt betend tot twee uur 's middags.
Haar geboorteplaats Zandvoort
schouwd. Toch is men van plan onder leiding van Gerrie Haitsma Muiverschilt met de typisch eigen
sfeer toch wel sterk van New Jerlier steevast door te gaan en een
nieuwe dirigent te zoeken.

Naam:.
Adres:.
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon: _
• Linda Koper werd warm onthaald in een feestelijk versierde Potgieterstraat.
Foto: Btam Slijnen

sey, heeft Linda gemerkt. In de Amerikaanse plaats leven de mensen
meer naast dan mét elkaar, is haar
mening. Ze zijn erg nationalistisch,
getuige de groet 's ochtends aan de
nationale vlag. En op school vond
Linda het wel streng. 'Je had zelfs
een pasje, nodig om op de gang te
kunnen lopen of om naar de WC te
kunnen gaan', aldus de Zandvoortse. Zij keek ook op van de gewapen-

de bewaking op school.
Wat betreft de festivals en discothekeii gaat het er allemaal anders
aan toe. Daar moet je eenentwintig zijn om naar behoren uit te
kunnen gaan, aldus Linda, die
daar dus eigenlijk iets te jong voor
was. Maar zij is wel net op tijd
terug om nog te kunnen profiteren van de vele zomerfestiviteiten •
in Zandvoort.

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.

bellen kan ook: 020-

WEEKMEDIA 22

Wie nu naar de Hema gaat
kan voorlopig goed uit de voeten.

FAMILIEBERICHTEN
Lieve AN
20 jaar en nog
HARDSTIKKE GEK
op j e . . .

Han

Na jaren samenwonen
eindelijk tot een akkoord.
Vrijdag a.s. om 15.00 uur

geven Gina en Piet
elkaar het jawoord.
zo herkent u aanbiedingen in de Hema

zo herkent u aanbiedingen in de Hema

ft * * * # * * * * # # * * * * * * * *i******

Enige en algemene kennisgeving
Met groot verdriet geven wij kennis van het
overlijden op 10 juli van mijn lieve en zorgzame
man, onze onvergetelijke vader en fijne opa

Johannes Antonie Scholtz
geboren 27 januari 1913 te Amsterdam
H. J. Scholtz-van Eldik
H. J. Scholtz
C. A. Scholtz-van Schalkwijk
Claudia
M. Scholtz
J. M. Scholtz-Fitz Verploegh
Esmóe, Amber
M. Faber-Scholtz
G. F. Faber
Bart, Renée
2042 PN Zandvoort, juli 1989
Burg. Nawijnlaan 39
De crematieplechtigheid heeft op 14 juli in besloten familiekring plaatsgehad.

2.75

4.75

i&scr.

2 voor
Doucheshampoo Voor de milde
dagelijkse verzorging van huid en
haar Inhoud 300 ml

Afvalzakken Verpakt per 2 rollen
van 30 stuks

3.2 voor

Tot onze droefheid is op 12 juli 1989 van ons
heengegaan mijn lieve levenspartner, onze onvergetelijke vader en grootvader

4.75
2 voor

Marinus Johannes van Galen

5r

Elastische katoenen meisjesslip of
badstof jongensslip Mt 104-164

8.25

Kaart met 10 dubbele scheermesjes Passen op alle dubbel-systeem apparaten

op de leeftijd van 58 jaar.
Zijn leven was de muziek. In grote dankbaarheid
voor alles zullen wij hem blijven herinneren als
een lieve hartelijke persoonlijkheid voor zijn familie, vrienden en collega's.
T. Paap, Frieda, Sjaak, Linda, Wiebe,
Rinus, Floris, Monique, Hinda, Judy
Correspondentieadres:
Bilderdijkstraat 3
2041 NJ Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

1.75
3 voor

4.75

Katoenen meisjesslips In diverse
kleuren en dessins Mt 104-164.

39.75

4835'

Haar kinderen altijd om haar heen,
toch voelde zij zich vaak alleen.
Ze wilde altijd dat we bij haar bleven,
na 'n laatste zucht heeft ze 't toch
opgegeven.
Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend
geven wij u kennis dat rustig is ingeslapen onze
lieve moeder, oma en zuster

Houten closetzitting In wit en grijs

Alida Koper
weduwe van W. van Soolingen
op de leeftijd van 89 jaar.
Wim en Corrie
Arend en Alie
Evert en Bep
Joop en Betty
Arie en Alie
Maarten en Truus
Wil
Bep en Piet
Alie en Ton
Klein- en achterkleinkinderen
Zandvoort, 15 juli 1989
Corr.adres: W. van Soolingen
Koninginneweg 35, 2042 NK Zandvoort
De begrafenis heeft op donderdag 20 juli op de
algemene begraafplaats te Zandvoort plaats gevonden.
Voor uw belangstelling en steun, ondervonden tijdens
de periode van ziekte en uw medeleven na het overlijden
van mijn geliefde man, onze zorgzame vader en lieve
opa

Arie Akersloot

vanaf

2 paar 6,75 nu 4 paar 10,-

Sportsokken nodig? Hi^HHB^H^HHUHHHH Neem dan snel een
sprintje naar de Hema en sla je slag. Onze sportsokken zijn gemaakt van 85%
katoen (dat is sterk en ademt) plus 15% polyamide (voor de pasvorm). In wit, met of

zonder streepjes. Verkrijgbaar in de maten 35 tot en met 46. Klaar voor de start?

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.
IN HET HOOGSEIZOEN VOOR EEN LEUKE PRIJS OP REIS!

betuigen wij u onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
H. D. Akersloot-de Boer
Zandvoort, juli 1989
Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden
van onze lieve vader, schoonvader, grootvader en over
grootvader

Willem Koning
zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
De kinderen
Zandvoort, juli 1989

DOKTERSBERICHTEN

Mallorca

15 dg.

vanaf

Rhodos

15 dg

vanaf

Kos

15 dg

vanaf

Benidorm

15 dg

vanaf

Samos

15 dg

vanaf

Inl.

ƒ
ƒ
ƒ
j
ƒ

795,- p.p.
795r- p.p.
925,- p.p.
995,- p.p.
1059,- pp

TOERKOOP
Reisburo Zonvaart

". G. ANDERSON, arts

Grote Krocht 20. Tel. 12560

Afwezig van 24 tot 31 juli.

Alkmaar - Castncum - Heemskerk - Heerhugowaard - Heiloo - Uitgeest -Zandvoort

Waarneming:

Toerkoop, méér dan 100 betrouwbare reisburo's. Vanzelfsprekend
lid van ANVR en Stichting Garantiefonds Reisgelden.

. Zwerver en Dr. Drenth

Koud aanbevolen.
La Mancha Blanco
1988 Frisse, fruitige
Spaanse wijn Koel
geserveerd een heerlijke dorstlesser

Hoog rond wit- of
bruin-brood 1.77
s

023-315855
•*

$ ASSOCIATIE UnVAARTVERZORGING
^

Zijlweg183Tel.023-315855 (DAGtN NACHT)

ppbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
•Aun 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat? Zandvoort

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
een Naturauitvaartovereenkomst

Aangevraagde bouwvergunning
De onderstaande bouwaanvraag is ontvangen.
119B-89 Oranjestraat 2-12 bouw appartementengebouw met winkelruimte
en parkeergarage
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdagen vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit
blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een verklaring vin geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Plan voor speelplaats nieuwbouwproject Karel Doorman II
In het inrichtingsplan voor het nieuwbouwproject Karel Doorman II is aan
de achterzijde van de woningen aan de dr. J. G. Mezgerstraat en de Van
Speijkstraat een speelplaats gepland.
Het ontwerp voor deze speelplaats ligt met ingang van donderdag 20 juli
1989 gedurende veertien dagen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke
Ordening.
De afdeling Ruimtelijke Ordening aan het Raadhuisplein 4 is van
maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Schriftelijke reacties op het plan kunnen gedurende die periode worden
gestuurd aan het college van Burgemeester en wethouders van Zandvoort» Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

P. J. d'HONT
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UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

ADVERTENTIES

Wsmrmi

18.75

Beha met lange maagband In A, B,
C of D-cup

PVC sportschoen In diversejXleurcombinaties Mt 22-351€T7516.75
Mt 36-45
21-7518.75

Belegen Goudse kaas
Vers van 't mes 1 kg
13£ö 11.70
Gekookte schouderham Vers van 't mes
150 gram
2J0&2.2Q

Zak met 500 gram gevulde vruchtenzuurtjes
in diverse smaken
2^5" 2.45
Uit onze notenbar' Gezouten pinda's
250 gram 1 50
400 gram 1.95
Wener bosvruchtentaart met verse room
Opgespoten met slagroom
8-?S'7.50

ro hef Kent u aanbiedingen in de Hema

HEMA
Echt Waar Voor Je Geld.

UITVAARTVERZORGER

Inspraak discussienota kustverdediging na 1990

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

Rijkswaterstaat heeft een discussienota Kustverdediging na 1990
opgesteld. Deze nota vormt de basis voor een kustverdedigingsbeleid
voor de lange termijn. Naast een analyse van de kustproblematiek bevat
de nota vier mogelijke alternatieven voor kustverdedigingsstrategieën.
Een exemplaar van de discussienota ligt ter inzage bij de afdeling
Algemene Zaken in het Raadhuis. U kunt daar op werkdagen tussen 9.00
uur en 12.00 uur terecht.
Belangstellenden kunnen schriftelijk een exemplaar van de nota aanvragen bij: het Secretariaat van de Raad van de Waterstaat, Kneuterdijk 6,
2514 EN 's Gravenhage.
Tot 15 september 1989 is het mogelijk om schriftelijk op de nota te
reageren. Die reacties kunt u richten aan het secretariaat van de Raad van
de Waterstaat.
Ter ondersteuning van de discussienota is een videoband gemaakt, die u
kunt lenen. Meer informatie daarover bij het bureau Voorlichting van de
gemeente Zandvoort, tel. 61492.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

l
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Hoe goed kent u Zandvoort?

Zandvoortse jeugd toont grote
belangstelling voor Rekreade
ZANDVOORT - Het rekreade-team is afgelopen enthousiast
van start gegaan met de zomer-activiteiten voor kinderen van 4
t/m 12 jaar Dat de jeugd dat wel kan waarderen, bleek uit de
grote opkomst van tientallen kinderen deze eerste dag Ook de
komende week kunnen zij weer terecht bij Rekreade
Voor komende week is opnieuw
gekozen voor twee opmerkelijke
thema's In het centrum is dat 'Wie
past de keten van Kwammiedam'''
Kwammiedam is m paniek, een be
roemde kunstenaar heeft zijn
nieuwste beeld in dit dorpje gezet9
Maar wie moet het onthullen
Kwammiedam heeft geen burge
meester Alsjij nu komt, mag je kie
zen wie de keten van Kwammiedam
krijgt omgehangen en dan de eer
krijgt het laken van het beeld te trek
ken Dus komen'
Voor Zandvoort noord is het the
ma 'Wat is er niet plus in dit huis9'
Een rijke dame geeft opdracht aan
de architect om een oud huis te ver
bouwen Er moeten allemaal nieuwe
kamers komen Dat lijkt een een
voudige klus, maar of dat zo is

ZANDVOORT - De locatie op de foto van twee weken
geleden, m de rubriek 'Hoe goed kent u Zandvoort9', was
snel ontdekt De vraag bleek niet zo moeilijk, gezien het
forse aantal inzendingen De foto was genomen bij de
ingang van de parkeerplaats op het terrein van de Nederlandse Spoorwegen. Die ingang bevindt zich aan de Van
Speykstraat. Uit de vele inzenders van een goede oplossing heeft het lot de volgende winnaars aangewezen:
Damel van Houten, Noorderstraat 32; fam. J.E Jansen,
Staringstraat 5; C. Davids, Emmaweg 20. Zij ontvangen
een Parker-fijnschnjver.

Na dit korte 'uitstapje' keren we met de nieuwe foto weer
terug m het centrum Net als destijds bij het geveltje m de
Haltestraat is het ook dit keer nodig om de blik omhoog te
houden, wil men de juiste locatie ontdekken.
Onder de inzenders van een goede oplossing worden
wederom drie fijnschrijvers verloot Oplossingen dienen
daarvoor uiterlijk maandag 31 juli ingeleverd te worden
bij de redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 12 te Zandvoort.
Foto Wilfned Overwater

De activiteiten (ƒ!, entree per
keer) m het centrum worden gehou
den m het Jeugdhuis achter de Her
vormde Kerk aan het Kerkplein, die

m Zandvoort noord m t' Stekkie,
vlakbij het winkelcentrum Zondag
en donderdagavond is het Rekreade
team om half acht (19 30 uur) te vin
den op het Jan Smjerplem, en om
half zeven (18 30 uur) in nee winkel
centrum Zandvoort noord Bij regen
vinden de activiteiten plaats in het
Jeugdhuis en/of 't Stekkie
Het programma vanaf komende
zondag gaat er zo uitzien

Centrum
Zondag 23 juli (19 15 uur) volks
dansen en poppenkast op het Jan
Smjerplem maandag 24/7 10 12 uur
Bolle Bode (knutselen) 5 5 uur
'Vlugge Venterij (buitenspel) dins
da? 25/7 10 12 uur 'Udele Ufje Tuit'
(knutselen, spel), 3 5 uur Woeste
Waard' (kreatief spel), woensdag
26/7 10 12 uur 'Handige Han' (knut
selen), 3 5 uur 'Brave Blubber' (bui
tenspel), donderdag 27/7 10 12 uur

Degelijke Dora (tamnenspel) 3 5
uur 'Achterlijke Architekt (knutse
len), 19 15 uur volksdansen en pop
penkast op het Jan Smjerplem \ n j
d<u? 28/7 10 14 uur 'Ongekende ont
hulling' een vier uur durend pro
gramma (dus een boterham meene
men)

Noord
Zondag 2 3 juli 1830 uur volksdan
sen en poppenkast in vvinkelcen
trum Noord maandag 24/7 10 12
uur 'Dame 7oekt huis (knutselen)
3 •> uui Gestrum in de tuin (buiten
spel) dinsdag 25/7 10 12 uur Daar
zit muziek m (bmnenspel en krea
tief spel), 3 5 uur Wat een klerenka
mer' (kreatief spel), woensdag 26/7
10 12 uur Gespuis m het huis (bui
tenspel), 3 5 uur We bakken ze
bruin (knutselen) donderdag 27/7
10 12uur'Gebolderopzolder (knut
selen) 3 "> uur Liever aktiever' (bui
tenspel) 18 30 uur volksdansen en
poppenkast
in winkelcentrum
noord, \ri]dag 28/7 10 14 uur Huis
je boompje beestje een vier uur du
rend programma met voorbereiden
spel, erop uit picknick enzovoorts
(dus boterham meenemen)

Evenementen
in Zandvoort
ZANDVOORT - De volgende
evenementen staan op het pro
gramma voor de komende tijd
Tot 31 juli Lunapark (kermis) op
het N S terrein

VERENIGINGSNIEUWS
duinen Men vertrekt hiervoor om
ongeveer 13 20 uur met bus 90 vanaf
het NS station te Haarlem Voor
woensdag 26 juli is een dagtocht per
fiets georganiseerd Men vertrekt
De Nederlandse Vereniging van om 09 15 uur van de hoek Schiphol
Huisvrouwen houdt dinsdag 25 juli weg/Schalkwijkerweg De tocht gaat
een wandeling in de Waterleiding naar het Amsterdamse Bos

Vereniging van
Huisvrouwen

Weekenddiensten
\eekend 22/23 juli 1989
'OLITIE tel 13043, Alarmnummer
4444
BRANDWEER tel 61584, alarmmmmer 12000
LiWBULANCE tel 023-319191 (On
;evalllen), Centrale Post Ambulanevervoer (CPA) Kennemerland
)IERENAMBULANCE (Regionale)
23 334323/363476
Huisartsenpraktijk Van Bergen/Sci>io (Nieuw-noord) plus huisartsen
iraktijk G J J. Mol/P C.F Paarde*ooper weekenddienst dr Scipio,
'asteurstraat 10, tel. 19507 Spreek
air zaterdag en zondag 12 00 en
7 00 uur
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
ia de telefoonnummers van de
iiusartsen Anderson, 12058; Drenth,
3355; Fliermga, 12181; Zwerver,
,2499.
randarts Hiervoor de eigen tand
rts bellen
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J W
Neutel, tel 13073
\ ijkverpleging Voor informatie
'\er de dienstdoende wijkverpleeg
.undige 023 313233
crloskundige:
Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand
oort,
tel
02507 14437,
bgg
23 341734
)ierenarts: Mevrouw Dekker, Thor
eckestraat 17 te Zandvoort, tel
3847
-entrum Voor Vrijwillige Hulpver-

lening Voor informatie, advies en
hulp tel 17373, op alle werkdagen
van 10 30 12 30 uur Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Dienstencentrum Zandvoort: Konin
ginneweg l, tel (02507) 19393
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd
t/m vnjd 09 00 09 30 uur
Belbus Om van de belbus (voor be
. woners van 55 jaar en ouder) ge
bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis m de Duinen, tel 13141, tus
sen 11 00 en 17 00 uur De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel 13459 bgg
023 320899 of 320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver
der volgens afspraak Deze hulpver
lening, beschikbaar voor iedere m
woner van Zandvoort, is gratis
Telef Meldpunt Sexueel Geweld tel
023 329393 op werkdagen 12 00 14 00
uur en ma avond 19 00 21 00 uur
Weiswinkel Gemeenschapshuis L
Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van
17 30 18 30 uur, in de maand juli
geen spreekuur
Huurdersspreekuur NVH Ie en 3e
dinsdag v d maand in 't Stekkie, Fle
mingstraat 9, 20 00 21 00 uur
Storingsdienst Gasbedrijf tel 17641
Taxi: tel 12600

Kerkdiensten
Uekend 22/23 juli 1989
Iinormde Kerk, Kerkplein
"ondag 10 00 uur ds J A van Leeu
en
evens kinderdienst i h Jeugdhuis
10 00 uur)
'treformeerde Kerk:
ondag 10 00 uur geen opg
nizinnige
Geloofsgemeenschap
iI'But en met 13 augustus geen dien
ttn

2andvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op don
derdag Uitgave Weekmedia BV Bladmana
ger J F Sas Hoofdredacteur J M Pekelha
Tig
Kantoor Gasthuisplem 12 Zandvoort tel
02507 17166 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Kantoor geopend maandag 13 16 u dins
dag 10 13 14 16 u woensdag 9 11 u don
derdag 10 12 en 13 17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn Tel 02975-40041 Posta
dres Postbus 223 1420 AE Uithoorn
faxnummer adv verkoop 02975 61095
Verkoopmanager B Lodewegen
Micro advertenties tel 020 562 6271 Teiex
advertenties 10730 PCADV
Redactie Gasthuisplein 12 Zandvoort te'
02507-12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Ftedactiechef Dick Piet
Faxnummer redactie 020-452508
Abonnementsprijzen ƒ 1350 per kwaitddl
/ 24 75 per half jaar ƒ 44 75 per jaar Voor
Postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1 25
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc
Na t/m vr 08 30 17 uur tel (020) 6 68 13 00
Bezorgklachten vrijdag 9 12 u tel 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht In
1941

Vrijdag 21 juli Kortebaan draverij
Zeestraat aanvang 14 00 uur
Vrijdag 21 juli Tropicana festival,
centrum, 18 00 24 00 uur
Zaterdag 22 juli vuurwerk op ker
Vereniging Vrouwen VanNu misterrem, aanvang 22 00 uur
houdt woensdag 26 juli een excursie Zaterdag 22 juli softbal toernooi hè
door Noord Holland De bus ver ren l en 2, T Z B terrein Kennemer
trekt om 09 00 uur vanaf het Ge weg
meenschapshuis naar Enkhuizen, 26 30 juli KLM Internationale Open
waar men de boot naar Medemblik Golfkampioenschappen, Kennemer
neemt Aan boord koffie met kren Golf en Countryclub, dagelijks v a
08 00 uur Entreeprijzen v a ƒ20,,
tenrmk
kinderen half geld
28 juli 'Ut Zandvoorts roeis
Daarna volgt een nostalgische rit Vrijdag
op het strand voor de
met de stoomtram naar Hoorn Kos pectakel'
noordboulevard,
19 00 22 00 uur
tenƒ32, pp mcl
29 + 30 juli Zandvoort Fun Festival,
straatartiesten concours op de Ro
tonde en in het centrum, aanvang
ADVERTENTIE
13 00 uur
30 juli Jaarmarkt in het centrum,
aanvang 13 00 uur
3 augustus Concert 'Galway Sampet
Showband' in het Casino
4 5 6 augustus Jazz festival in het
O PARTY V>
centrum
6 augustus Olympia fietstocht over
Iedere Maandag
150 km, start 08 00 uur vanaf strand
en Donderdag
paviljoen 8, 'Trefpunt'
13 augustus familie softbal toer
nooi, T Z B terrein Kennemerweg
nabtf
19 augustus softbal toernooi Dames
het Pannekoekenrestaurant
4 en 5, T Z B terrein Kennemerweg
en de Pizzeria
26 augustus familie hockey toer
•?«!•
nooi, ZHC terrein, op binnen cir
MENDORXDO
cuit, 10 00 18 00 uur

ZANDVOORT - Met evenementen als het Tropicana-festival en het Jazz Behind the
Beach voor de deur, lijkt het
handig te weten dat 'Rosarito'
op de Grote krocht voor de
feestvierders een aardige verrassmg m petto heeft

Nu eens geen te gekke blouses
maar een modegril die vooral in
Amerika steeds meer opkomt 'Tat
too tata', de 'party kit' voor een ge
zellige avond bij uitstek De 'tatoea
ges' in de vorm van een vlinder,
slang of blote zeemeermin zijn al
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, lang geen onbekend verschijnsel
meer in de vaderlandse modewe
Haarlem
Holleman reld Ruwe zeebonken plegen al de
Zondag 10 30 uur ds
Overdum
cenma lang hun geliefde uit verre
Zondag 19 00 uur ds
vreemde landen op hun biceps of
Jeho\a's Getuigen Gem Elswoud, borst in ere te houden door middel
Smedestraat 37 te Haarlem
van soms felgekleurde tekeningen
In het verleden werden deze op
Zat 17 00 19 00 uur en maand 1900
21 00 uur Inl R van Rongen, L nogal pijnlijke wijze op het lichaam
aangebracht, waarna verwijderen
Meeszstraat 14, tel 023 244553
nog maar nauwelijks mogelijk was
Slechts door middel van een zoge
naamde scalpel kon de tatoeage
Burgerlijke stand B weer
teniet gedaan worden, met als
gevolg een lidteken voor het leven
De inventiviteit van sommige 011
dernemers kent echter geen gren
Periode: 11 - 17 juli 1989
zen De 'party kit' van Rosarito is
daar een duidelijk voorbeeld van en
Ondertrouwd
Van den Bos, Ruud en Corsten, Ma de Zandvoortse Smione de Leeuw
rijke Margaretha
Wijngaard, Hindnk en Van den Bos
Manon
Roomskatholieke Kerk:
Vrijdag 10 00 uur E v
Zaterdag 19 00 uur Euchanstievie
ring met samenzang, D Duijves
Zondag 10 30 uur E v met samen
zang, D Duijves

ZANDVOORT - Jupiter aan
het Raadhuisplein had drmgend behoefte aan enige uitbreidmg Een oplossing is ge
vonden door de speelgoedafde
Img te verhuizen naar een
pand in de Kerkstraat 29
Vooral de huishoud en de sportaf
deling waren de laatste tijd nogal
wat krap bemeten, dus meer ruimte
in het huidige pand was hard nodig
Het vergde veel zoekwerk alvorens
het pand aan de Kerkstraat, naast de

Gehuwd
Visser, Jacob en Van Wilpen, Marti
ne Cornelia
Jansen, Maarten Harm en Fritz, Jo
lande Meralda

De nota moet de basis vormen
voor een kubtverdedigmgsbeleid op
de langere termijn Naast een analy
se van de huidige kustproblematiek
bevat zy vier alternatieven voor
kustverdediging Ter ondersteuning
is een videoband gemaakt met de
titel Zorgen voor de kust Belang
stellenden kunnen die band lenen
Meer informatie kan men krijgen bij
het bui eau Voorlichting van de ge
meente Zandvoort telefoonnum
mer 61492
Ook kan men de nota aanvragen
bi] het secretariaat van de Raad van
de Waterstaat, Kneuterdiik 6 2514
EN s Gravenhage Tot 15 september
is het mogelijk bij het secretai iaat
hierop te jeageren
Bij de afdplmg AZhgt nog een an
der rapport ter inzage met de kust
problematiek als onderwerp name
lijk dat van de weikgroep Kustont
wikkeling Bloemendaal In dit rap
port waarvan een paar weken gele
den melding werd gemaakt in deze
krant worden de ontwikkelingen in
de kuststreek tussen de zuidelijke
havendam m IJmuiden en de be
bouwde kom van Zandvoort belicht
Dit werk is tegen betaling van n.0,
verkrijgbaar Meer informatie daar
over kan men krijgen bij de heer F S
Scheper afdeling Algemene Zaken
telefoonnummei 61495

Foto Berlott

Picknick als werkonderbreking
Vervolg van pagina l
In Zandvoort blijven de acties
hoogstwaarschijnlijk beperkt tot
het HiD, al sympathiseert het Wim
Mensmkhuis en vindt men gehoor
bij twee medewerkers van het Huis
in het Kostverloren Van personeel
van de Bodaan stichting is geen en
kele reactie vernomen

Bang
In dat kader wees Tempelman
erop, dat men niet bang hoeft te zijn
voor de werkgever "Bij een collec
tieve actie is ontslag uitgesloten En
in de havens vragen ze zich toch ook

met af of ze mogen staken9 Daar
naast voer je geen actie om je popu
lair te maken" Hij bevestigt dat de
zorg voor de bejaarden niet m het
gedrang mag komen "Maar dat be
tekent met dat je geen actie mag
voeren" Volgens Tempelman moe
ten de werknemers doorgaan met
hun acties, om zo de werkgevers 'die
verantwoordelijk zijn voor goede ar
beidsvoorwaarden' onder druk te
houden
Haidere protestvormen zoals het
blokkeren van de Zandvoortselaan,
werden wel genoemd maar zijn van
de hand gewezen om de publieke
opinie met tegen zich te krijgen

Menigeen zal Schuiten wel eens
aan de deur hebben gehad, want hij
heeft zich m de loop der jaren gespe
cialiseerd in huisaansluitingen op
het rioleringsstelsel En waar nodig
nam hij ook de ongedierte bestnj
ding op zich
Schuiten, die ruim 31 jaar m
dienst van de gemeente is geweest,
wordt deze maand zestig jaar en
maakt gebruik van de VUT regeling
Op maandag 31 juli wordt hem een
informele bijeenkomst aangeboden
m het Gemeenschapshuls, welke om
15 30 uur begint

Traditionele
concerten
ZANDVOOET - De bekende orga
nist Everhard Zwart verzorgt ook
dit jaar weer een aantal populaire
zomerconcerten in de Nederlands
Hervormde Kerk in Zandvoort In
vervolg op het succes van vorig jaar
zal ook nu worden meegewerkt door
jonge musici Tijdens het eerste con
eert, op dinsdag 25 juli, zal de Schie
damse fluitiste Magda van de Geer
haar medewerking verlenen Bege
leid door Everhard Zwart zal zij di
verse bekende en minder bekende
werken ten gehore brengen een en
ander afgewisseld met orgelsolo's
Het tweede concert op l augustus
zal muzikaal worden opgeluisterd
door de plaatselijke violiste Heleen
van Leeuwen Het laatste concert op
8 augustus zal Everhaid Zwart al
leen verzorgen Het programma
voor dit laatste concert wordt sa
mengesteld uit verzoeknummers
die opgegeven kunnen door bezoe
kers van de twee eerste concerten
Alle concerten beginnen om acht
uur s avonds

De speelgoedafdeling van Jupiter is nu ondergebracht m 'Intertoys' in de
Kerkstraat.
Foto s Bram St jnen

bekende 'Drugstore De Gaper , op de
kop kon worden getikt Na enig
breekwerk en hamergeklop werden
zaterdag de deinen van het geheel
nieuw ingerichte pand ondei de
naam 'Intertoys' officieel geopend
Vele nieuwsgierigen waaronder
veel kmdcien kwamen direct al
kennismaken met de nieuwe speel
eoedwmkel van de gebroeders
Bruvnzeel De eerst klap is een daal
der waard, zo luidt een welbekend
spreekwoord Dat deed het weekend
zeker opgeld, de zes personeelsleden
kwamen bijna handen tekort om
alle klanten te bedienen
Een heuse olifant was ingehuurd
om samen met dochter Rosalmde
bij de voorbi]gangers de aandacht te
vestigen op het nieuwe onderko
men, de kmdei en kregen ballonnen
en een kleurenplaat uitgereikt Deze
plaat kunnen zij weer mleveien bij
de winkel de mooiste exemplaren
worden beloond met een fraaie prijs

Prijswinnaars
reisje Parijs

Karel Doorman II
krijgt speelterrein
ZANDVOORT Aan de achter
zijde van de woningen aan de
Dr J G Mezgerstraat en de
Van Speijkstraat is een speel
terrein gepland Het plan hier
vooi ligt momenteel bij de ge
meente ter inzage

ZANDVOORT Twee weken gele
den werden de lezers van deze ki ant
Het speelterrein maakt deel uit
in de gelegenheid gesteld deel te ne van
het nieuwbouwproject Kaïel
men aan een prijsvraag
man II In het ontwerp dat
De hoofdprijzen bestaan uit en \Dooi
anaf 20 juli op de afdeling Ruimte
lang weekend Paiijs vooi twee per lijke
in het Raadhuis ter
sonen die op deze manier getuige inzageOrdening
zijn onder andere een
kunnen zijn van de festiviteiten speeliekligt
hinkelbaan en een bas
rond de finish van de Toui de Fran ketbalringeergepland,
maar ook zit
ce In samenwerking met de advei bankjes
teerders van deze krant weiden vijf
De om\\ onenden die via een bewo
inzendingen geselecteerd
zijn geïnformeerd kunnen
De winnaars reizen in het komen neibbnet
hun mening geven over het plan
de weekeinde af naar de Fianse Voor
zover mogelijk zal daar bij de
hoofdstad
realisering
het speelterrein re
Dat zijn E van Putten J Willemse kening meevan
worden gehouden De
P A van Meelen M Jacobbs en A C
reacties moeten wel \ ooi 4 augustus
Koning allen afkomstig uit Zand binnen
zijn bij de gemeente
vooi t

j Dommel
ƒ KLIK JE [7EZ£ KLOKKEN
(. EVEN HEEL Ö2THELEN2

Geboren
Christel Roxanne Mananne Erica,
dochter van Gazenbeek, Henk Jan
Adriaan en Hofstra, Nanmta Marja
Erica
O\ erleden:
Van den Berg, Ehsabeth Frances,
oud 79 jaar
Schuiten, Marijtje, oud 73 jaar
Paap, Willem, oud 84 jaar
Koning geb Schaap, Jobje, oud 85
jaar
Scholtz, Johannes Antonia, oud 76
jaar

• Werknemers van het Huis m de Duinen hielden dinsdagochtend in de hal
een twee uur durende werkonderbreking in de vorm van een 'picknick'

uit Zandvoort kan erover meepra
ten Tijdens het afgelopen Midzo
mernacht festival liet zij zien hoe je
er op zo'n avond probleemloos mooi
uit kunt zien Visagiste Rina Vos uit
Numansdorp bij Rotterdam was
voor deze gelegenheid speciaal naar
Zandvoort gekomen om de party kit
voor de deur van 'Rosarito' te de
monstreren en Simone was meteen
wild enthousiast
De 'tatoeage' zoals die nu op de
markt wordt gebracht, kan ten alle
tijde gemakkelijk worden verwij
derd Water en zeep zijn al voldoen
de Een uitkomst dus voor iedereen
die er op een feestavond eens 'te gek'
uit wil zien De slangen, vlinders,
blote zeemeerminnen en dergelijke
versieringen voor een gezellige stap
avond, liggen nu te koop bij 'Rosari
to' op de Grote Krocht

Speelgoed van
Jupiter nu in
de Kerkstraat

ZANDVOORT Op de afde
Img Algemene Zaken ligt de
discussienota 'Kustvei dedi
ging na 1990' ter inzage, opge
steld door Rijkswaterstaat Te
vens kan men het i apport van
de werkgroep Kustontwikke
hng Bloemendaal inzien

ZANDVOORT - De heer C
Schuiten, buitendienst medewerker van de dienst Publieke
Werken Gemeente Zandvoort,
neemt maandag 31 juli afscheid Hij maakt gebruik van
de VUT regeling

ZAKELIJK BEKEKEN

Rosarito biedt
nieuwe vorm
van tatoeëren

Discussienota
kustverdediging
ligt ter inzage

C. Schuiten maakt
gebruik van VUT

Vrouwen VanNu

LIVE MUZIEK

Zandvoorts
Nieuwsblad

^>

/\

• De nieuwste vorm van 'tatoeage' is nu eenvoudig aan te brengen en te
verwijderen

DONDERDAG 20 JULI 1989

DE GAPER'S COSMETICA WEEK
MAANDAG 24 JULI 1989 is er tussen
10.00 en 17.00 uureen specialiste van het
bekende merk PAYOT.
Zij geeft gratis huisadvies en u kunt al uw
vragen over make-up, huid- en lichaamsverzorging bij haar kwijt.
Kom dus maandag 24 juli naar onze zaak
en maak op een leuke manier kennis met
het merk PAYOT.

Droog of nat
bij bloemenhuis J. Bluys
altijd wat

BLOEMENHUIS

J. BLUYS

Wie Navarra kan zeggen kent
n lekker mondje Spaans.»

De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

Navarra: zo heet de streek boven Rioja in
Noordelijk Spanje. En zo heten ook de
voortreffelijke rode, witteen rosé wijnen uit de
streek, die veel va n Rioja weg hebben, met tod
'n eigen karakter. Onze voorraad is beperkt,
dus wacht niet tot manana, maar kom vandaag nogi

DONDERDAG 27 JULI is het
GOLFDAG bij DE GAPER
De professionals spelen de KLM Open op de Kennemer
Golfclub, maar de Amateurs kunnen hun balletje slaan bij
De Gaper Drugstore voor de deur.
ledere Hole m One wordt beloond met een flesje EAU DE
TOILETTE van TROPHEE DE LANCOME (zo lang de
voorraad strekt).
Sponsor van de Golf wedstrijden op de Kennemer Golfclub.

SLA DUS UW SLAG BIJ
KERKSTRAAT 31
ZANDVOORT

182° ISf5 21 S5 20? 1925 1425 25?

CHRIS HARDENDOOD

1.00 liter
Jonge
Bokma

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

STEENGRILL RESTAURANT

\\URRA

„De Vuurboet"

PON
C'RJSTJAN

Onbeperkt vlees
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood

DROGISTERIJ

BOUWMAN

Autoruiten en kentekenplaten
ook voor lekkages van voor-of
achterruiten (met garantie).

Oranjestr. 7 - Zgudvoort
Tel. 02507-12327

Bel 020-739931

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN

uw adres voor:

of na 18.00 uur 02507-14634
Wika is echt de goedkoopste

OOK NAAR MAAT

Schoenen
van 49,nu voor 29
bij-
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.LM S J IA K

'USTLVN

A - A

I'IA\CO

_

IVB4

W

. ™ \ < ^ Vr s

f

KOS1.X1

18F 12

Alles zoveel u wilt!! ••
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.

Navarra
Tinto

Navarra
Blanco

Navarra
Rosado

(rood) vol en
warm met
Spaans
temperament

(wit) fruitig.
fris en
zachtdroog

(rosé) droog,
vol en
delicaat

525

525

525

De gehele
week geopend
v.a. 17.00 uur.

Spaar Improda's jubileum
punten voor gratis geschenken

19F 1525

0.75 liter 0,70 liter 0.50 liter
Camparl Mata
MandaBitter
Harl
rine
+ gratis Pasiton- NapoIcon
miniaFruit
tuur

VeuveAmlot
Brut/
Deml
sec

6?

6?

52"

Plnot
1986
Frascatl
Chateau DJOJC.
Blanc
D'Alsace
l*t
Herman
Wolfberger Côtes de

S

Jonge Olifant
1,OO liter

in

1 UUR KLAAR!!
* Bij ontwikkelen en|
afdrukken van uw film

Olifant Citroen
Brandewijn
1,OO liter
Courvolsler
Cognac
0,70 liter
Harvey'sSI
medlum/pale/
manzanllla

ƒ 5,50 KORTING
op uw nieuwe kleurennegatieffilm.
ALLÉÉN BIJ:

Keizer
Karel
Vatvers
Limburgs
Edelpilsener

Grolsch
koffer a
12 blikjes
m m O«
§ l J°

Brand's
Up
12x30 cl
Gratis bij
elke krat
De export

m
f 98
15 J0

FOTO

Whlte

Bottle

WIJNEN/BIEREN/DRANKEN/DRANK
Geldig van 20juli-2 augustus 1989

BOOMGAARD
op de Grote Krocht

0,70 liter
Glen
lalloch
malt
whisky

\\\\KK\

29,50

HERMAN HARMS

0,70 liter 0,70 liter
Mallbu
Bootz
Rum/
rum
Coconut bruin/
wit

*S»lW
•Ml
TINTO

Kwaliteitsfoto's

ERNIE en BERT

0,70 liter
Balley's
Irlsh
Cream

T, il

aardappelgerecht

Sinds 1954

0,70 liter
Grants
whisky

J--S3

telefoon: 023-385478

en een

B. V.

1,00 liter
Henkes
Vieux

•" *rfj-

ZANDVOORT. Kerkstraat 12A, tel. 02507-12532, voorheen Wljnhandel van Deursen

Grote Krocht 26
Zandvoort -Tel. 02507-13529
óók 's maandags geopend van 9.00 tot 18.00 u.

Je koopt een eigen huis...
maar kun je de kosten ook blijven dragen?
NVM

VEIJDAG 21 JULI 1989

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.
telef. 02507-15531
telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

H. W. COSTER B.V.

ippermlnt]
HALTESTRAAT 3 - ZANDVOORT - TEL. 02507-12994

geeft u meer!
DRIE UUR ZWEMMEN
IN DUINRELL
Midden in het Wassenaarse duinlandschap ligt Attraktiepark en
Camping Duinrell. Duinrell biedt vele attrakties voor de hele familie. Zo is er de Cycle Monorail, de spannende kikkerachtbaan, de Niagara Superroetsj, rodelbanen, de antieke carrousel uit 1864, botsbootjes en nog veel meer.
DUBBELLANG ZWEMMEN IN TIKIBAD
De lezers van Weekmedia mogen tegen inlevering van onderstaande bon in plaats van 1,5 uur nu 3 UUR zwemmen voor de
normale toegangsprijs van ƒ 17,- (mklusief het attraktiepark) in
het tropische Tikibad met de langste overdekte glijbanen ter wereld. (maximaal 4 personen).
Openingstijden Tikibad:
tot 31 augustus 1989: 10.00-22.00 uur
na 31 augustus 1989: 14.00-18.00 en 19.00-22.00 uur.
Het Attraktiepark Duinrell in Wassenaar is dagelijks geopend
van 10.00-17.00 uur.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon mogen de lezers van Weekmedia
in plaats van 1,5 uur nu 3 UUR zwemmen in het Tikibad van Attraktiepark Duinrell in Wassenaar voor de normale toegangsprijs van ƒ 17,- per persoon.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Aantal personen (max. 4 personen);
Deze bon is niet geldig in kombinatie met andere kortingen en
moet ingeleverd worden bij kassa l. Deze bon is geldig tot 22 oktober 1989.

TE HUUR
OF TE KOOP

FfëSTX

benedenflatje
gem. en gestoft, k.k.
„De Schelp 28"
Dr. Gerkestraat 20
per 1 aug. te
aanvaarden.

WPfôA/VA

TROPICAL COCKTAILS ƒ7,-

1

Tel. 19609

Coco Loco
Lamumba
Pina colada
Margarita
TequiUa
Sumise
etc. etc.

DAKSERVICE
Gespec. m Garant Gum
daken 4 mm

TROPICAL MEALS ƒ19,-

3

BOUCHERIE

45,- p.mz gelegd.
Pannedaken timmer- en
metselwerk.
Tel. 02507-16551

Aanbieding geldig t/m zaterdag

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

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

TROPICAL STARTERS ƒ 8,50

2

Melon con gamba's
(meloen met garnalen)

Pina alfruta

(ananas met vruchtjes)
Ensalada Tropical
etc. etc.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

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

15186

TROPICAL ICE
CREAMS/6,-

4

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

Vraag vrijblijvend offerte

Polio Fantastico
(kipfilet met
kerrie en vruchten)
Polio "Mexicana"
(met maïs en
chilisaus)
Steak "Rio"
(met o.a. champignons)
saté "Havana"
(met ananas en extra
pittige satésaus)
Shaslik Bahama
(extra heet)

Pina Special (ananas)
Caribian Banana
(banaan - pisany ambo»
Covpr Tia Maria
Peppermmt
Tropicana Sunprice

*** AANBIEDING SPECIALE TROPICANA AVOND ***,,
l en 2 en 3 en 4 samen J O4,O
MET MEDEWERKING

VAN "NEEL" KAMEEL!»

WEEKMEDIA22

Zandvoorts
NieuwsbSad
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Koploper softbalcompetitie onderuit gehaald

Diploma voor
jonge karateka's

TZB ijzersterk in
strijd tegen Flags

ZANDVOORT - Onder grote
belangstelling werden vorige
week donderdag de examens
afgenomen van de leerlingen
van sportschool 'AFAFA' aan
de Brugstraat, op het onderdeel karate. De graduaties van
de gele tot en met de bruine
band vormden de inzet voor de
inspanningen van de Zandvoortse jeugd, in leeftijd variërend van zeven tot en met zestien jaar.

ZANDVOORT - Een riante overwinning van de Zandvoorters.
Dat was het eindresultaat van de vorige week woensdag gespeelde softbal-wedstrijd tussen Flags uit Lisse en het Zandvoortse
T.Z.B./Café Karin. Met een 8-20 stand werd de koploper van de
competitie voor eigen publiek genadeloos op de knieën gedwongen.
De Zandvoorters hadden hun lesje Soest, die ver het 'outfield' was ingegeleerd. Na de nederlaag een week lopen, voorkwam dat de het 'alles op
eerder op eigen terrein tegen het alles' zettende thuisclub nog meer
Bennebroekse B.S.M., waarbij een zouden afknabbelen van de voorgebrek aan concentratie de duidelij- sprong van de gasten.
ke oorzaak was, toonde de ZandDe vierde inning bleek beslissend
voortse ploeg met deze wedstrijd dat voor het verdere verloop van de wedzij nog wel degelijk in de competitie strijd. T.Z.B./Café karin was kennekan meedraaien. In de eerste inning lijk vast van plan deze wedstrijd
kwam T.Z.B.-Cafe karin al meteen winnend af te sluiten, gezien de acht
met een 0-4 stand op kop, mede door punten die het in deze inning wist te
een groot aantal veldfouten van de vergaren. Door de homerun van
Flags, dat wat onzeker in aanvang Hans Loos konden Ben Draijer, Ton
van de strijd het slaghout hanteerde. Beckers en Alex Werginz binnenkoDe goede akties van derde-honk- men, waarna Joot de Jong via een
man Torn Loos voorkwamen dat de drie-honkslag Ron Eerhart wist binLissenaren als de gedoodverfde win- nen te loodsen. De 'line drive' van de
naars van deze wedstrijd het initia- sterk spelende Torn Loos zorgde
tief zouden nemen. Eerste-honk- voor een verdere afwikkeling van de
man Joot de Jong zorgde in de twee- zaak.
de inning voor een home run, waarHet nu duidelijk aangeslagen
bij de bal zo ver het achterveld werd team van Flags kon tijdens de gelijkingeslagen, dat de op honken staan- makende slagbeurt slechts eenmaal
de pitcher Ron Eerhart en gastspe- tot scoren te komen, stand: 7-16. In
ler Alex Werginz veilig konden bin- de zesde en laatste inning regende
nenkomen.
het fouten van de in paniek geraakte
thuisclub. Met lede ogen moest deze
aanzien hoe T.Z.B, nog vier maal tot
Verbaasd
scoren kwam. Twee mooie vangbalVerbaasd over deze snelle start len van Joot de Jong en een correcte
van de Zandvoorters probeerden de aangooi van korte-stop Martin HelLissenaren in hun slagbeurt de zaak lingman zorgden ervoor dat de kopnog enigszins recht te trekken, ech- loper van de competitie op het eind
ter te vergeefs. De 1x3 slag, de vang- van de rit voor eigen publiek met
bal van Torn Loos en de perfecte een 8-20 stand genoegen moest neaangooi van tweede honkman Hans men.
Loos naar zijn collega op het eerste
honk lieten ook in deze inning niet
toe dat de thuisspelende ploeg ook
maar éénmaal tot scoren kwam.
In de derde inning leken de kansen voor Flags te keren, want terwijl
T.Z.B, door middel van gastspeler
Ben Draijer slechts éénmaal tot scoZANDVOORT - Een wel bijren kwam, wisten in deze fase van de zonder gemêleerd gezelschap
strijd maar liefst zes van de Lissena- nam afgelopen zondag deel
ren de thuisplaat te bereiken. De
vangbal van middenvelder Han van aan het eerste Zandvoortse

ZANDVOORT - Renault-rijder Michel Bleekemolen is één van de renners die
aanstaande zondag tijdens de nationale autoraces op het 2,519 km lange
interim-circuit verschijnen. Oe wedstrijden gaan over twintig ronden oftewel 52
kilometer. Het race-programma begint om 13.00 uur met de Dunlop Sports
2000/FF 2000 wedstrijd. Verder ziet dit er als volgt uit: 13.40 uur Squadra Bianca,
14.25 uur KONI Produktiewagens, 15.10 uur FF 1600/Pré 80,15.55 uur Yokohama

Scheidsrechter Peter Koopman
examineerde de door instructeur
Ruud Luttik opgeleide karateka's
die met hun prima uitgevoerde stoten en trappen een voorlopige kroon
op hun werk trachtten te zetten, als
afsluiting van het seizoen. Dit ten
overstaan van een groot aantal meegekomen ouders. Het werd een sportieve vertoning, waarbij de jongeren
met veel inzet elkaar de loef probeerden af te steken.
Scheidsrechter Koopman en de
overige leden van de jury hadden er
een harde dobber aan om de jonge
deelnemers naar behoren te beoordelen. Bij de meisjes werden de eerste twee prijzen verdeeld tussen de
beide vriendinnen Saskia Harman
en Hana Bernath, die respectievelijk
eerste en tweede werden. Bij de jongens streek Laurens Hueting met de
hoogste eer. Richard van Egmond
werd tweede werd en Justin Dekker
wist zich ternauwernood nog van
een derde plaats te verzekeren. Na
een welverdiende vakantie gaan de
jeugdleden van 'AFAFA' zich verder
bekwamen in deze nobele 'sport of
Toyota Starlet, 16.40 uur Groep A en tot slot om 17.25 uur Opel Ascona. Zaterdag self defense'.
vinden de officiële trainingen plaats tussen 10.00 en 16.50 uur.
De entreeprijs voor het duin-/tribuneterrein bedraagt 15 gulden per persoon,
voor het rennerskwartier geldt een toeslag van 15 gulden. Kinderen betalen de
halve prijs. Voor publieksinformatie is een race-infolijn bereikbaar, tel. (02507)

16004.

Schuimkoppen walsen door strand-volleybaltoernooi

KLM Open
ZANDVOORT - Op de
Kennemer Golf & Country
Club wordt van 26 t/m 30
juli een belangrijk internationaal golftoernooi gehouden, de KLM Open 1989.
Mogelijk is hierbij ook Prins
Bernhard van de partij. Wie me
er zeker wel zal aantreffen, zijn
vele, internationaal bekende
golfspelers. Zo ook Noel Hunt,
de 'absolute goochelaar op het
gebied van golf. Zaterdagmiddag geeft hij twee shows, vrij
toegankelijk voor het publiek.

strandvolleybal-kampioenschap aan de kust, dat door
sportvereniging AFAFA was
georganiseerd. Carnavalsvereniging De Schuimkoppen walste over iedereen heen en werd
zo de uiteindelijke winnaar. De
gedoodverfde kampioen Tim
Klijn Funboard Centrum
moest met een tweede plaats
genoegen nemen.

Enkele deelnemers hadden afgezegd. De Haarlemse brandweer
moest wegens de dienst verstek laten gaan en de mannen van Kras-sport konden vanwege de vakantie
niet van de partij zijn. Wél aanwezig
waren onder andere de Zandvoortse
politie met haar 'snelle overspel', de
firma Berg met haar 'totaal-techniek', én een goed geolied Sunset-

-team. De harde smashes, waar ook
andere deelnemers garant voor
stonden, zorgden voor een aantal
aantrekkelijke wedstrijden, dat echter vanwege de straffe wind weinig
publiek trok.

Lol
Maar de lol van de deelnemende
ploegen was er niet minder om. De
wedstrijdleiding bestaande uit Peter
Koopman, Ruud Luttik, Albert
Zwemmer, René Kamperman en
Hans Hekkers, had zijn handen vol
om de zaak in goede banen te leiden.
Het wedstrijdprogramma, (de eerste ontmoeting begon al 's morgens
om 10.00 uur,) verliep uitstekend
volgens schema, zodat rond 16.00
uur de finales voor de eerste tot en
met de vierde plaats konden worden
gespeeld.

terwijl veld 2 voor de kandidaten
voor de derde en vierde plaats was
bestemd. Peter koopman en Ab
Zwemmer fungeerden ook nu weer
als scheidsrechter en terwijl de
mannen van de gemeente en de strijders van Cvrnetlik zich opmaakten
voor de strijd om de derde en vierde
plaats, traden op veld l de beide koplopers van toernooi aan, de 'Schuimkoppen' en 'Tim klijn'. Maar liefst
vijftien minuten duurde hun partij,
een slijtageslag in het mulle zand.
Het waren de Schuimkoppen die direct al in de eerste set tot ieders
verbazing de stand op 5-1 wisten te
brengen. De in het geheel niet geïmponeerde Tim Klijn-ploeg, die bij het
publiek duidelijk als favoriet te
boek stond, probeerde met tactisch

spel in haar servicebeurt de tegen- van het funboard centrum teveel. Na
standers te overtroeven, echter zon- het laatste fluitsignaal bleek dat de
der resultaat. De Schuimkoppen Schuimkoppen de stand xiiteindekonden meer gewicht in de strijd lijk op 19-11 hadden weten te brenbrengen, wellicht door het veelvul- gen.
dig biergebruik dat bij een carnaOok om de derde en vierde plaats
valsvereniging hoort. Het resultaat
was een 16-8 stand met nog slechts werd flink gestreden. De gemeenteambtenaren wonnen na een zindevijf minuten te spelen.
rende strijd in hun partij met 22-16
van Cvrnetlik. De prijzen waren
Wanhopig
hiermee verdeeld. De SchuimkopDe wanhopige pogingen van pen werden kampioen, Tim Klijn
'Klijn' in de laatste fase van de strijd tweede, de gemeenteambtenaren
om een afgang te voorkomen, mond- derde en Cvrnetlik eindigde op de
de slechts uit in een rommelig ge- vierde plaats. De vier finalisten kreheel, waarbij de bal meer onder het gen een beker, de rest mocht een
net door dan er overheen werd gesla- trofee in ontvangst nemen als heringen. Het 'stief kwartiertje' volleybal nering aan deze gezellige en sportiebleek voor de vertegenwoordiging ve dag.

Op veld l traden de kandidaten
voor de eerste en tweede plaats aan,

Informatiebus geeft inzicht in politiewerk
ZANDVOORT - Op directe
wijze met persoonlijk contact
informatie verschaffen is waarschijnlijk de beste methode.
Die overtuiging lijkt ook bij de
politie te leven. Vandaar dat

politiewerk. Dat dit veel omvattend
is, zal men daar ongetwijfeld ontdekken. De bus bevat foto- en tekstpanelen waarmee een duidelijk beeld
Men kan de bus bezoeken van wordt gegeven van de vele, in deze
10.00 tot 16.00 uur, om er kennis te tijden vaak ook moeilijke en onder
maken met de vele aspecten van het zware omstandigheden uit te voeren
werkzaamheden.

woensdag 26 juli op de Rotonde
een politie-informatiebus staat
opgesteld.

De politie-informatiebus is woensdag op de Rotonde te vinden.

De taken van de politie zijn onder
andere adviserend, bemiddelend,
dienstverlenend en uiteraard corrigerend. Mocht men hierover wat
meer willen weten, dan staan de medewerkers van de Gemeentepolitie
Zandvoort klaar om deze te geven.
Een bezoekje aan de bus is daarvoor
de gelegenheid bij uitstek.

Kampioensteam uit Florida te
sterk voor TZB^oftbaldames
ZANDVOORT - De interlandwedstrijd tussen het eerste dames-softbalteam van
T.Z.B, en de aanstaand kampioen van de staat Florida in
de Verenigde Staten van Amerika, het Pepsi Magic-Team is
een groot succes geworden.
Dankzij de bemoeienissen van
Expersport en de uitstekende
leiding van mevrouw Van de
Horst en Edgar Koper werd
deze primeur, die vorige week
woensdag plaatsvond, een
sportieve en aantrekkelijke
strijd.

danks het fanatisme van de Zandvoortse dames, waarbij veelvuldig
rake klappen werden uitgedeeld,
kon men niet verhinderen dat de
wedstrijd met de eindstand 1-31 in
het voordeel van de Amerikaanse
ploeg eindigde.
In de tweede wedstrijd, waarbij
het Europese systeem werd gehanteerd, dachten de dames van 'Priet
Praat' met de - hun beter bekend
zijnde - 'fastpitch' het 'Pepsi-magic-team' de loef af te kunnen steken.
Maar ondanks de harde aangooien
van pitcher Nieki Valkenstijn, waardoor de Amerikanen in het begin in

De eerste wedstrijd werd gespeeld
zoals de Amerikaanse dames dat gewend zijn, namelijk volgens de
'slowpitch' regels, een systeem dat
enige aanpassing van de Zandvoortse dames van T.Z.B.-Priet Praat
vergde. Het 'stelen' van honken, zoals veelvuldig op de Hollandse velden wordt gedaan, diende achterwege gelaten te worden. De kleinere bal
was uiteraard was moeilijker te raken, dus ook dat leverde aanvankelijk nogal wat problemen op. Dat het
aantal veldspelers van negen naar
tien moest worden gebracht, was
voor de Zandvoortse dames echter
geen probleem.

Behalve de gestelde vragen over
de Prinsessehal en de Pellikaanhal,
waarover méér te lezen valt op de
voorpagina, heeft de sportraad ook
om opheldering gevraagd over de
plannen voor enkele buitensportaccommodaties. De plannen voor het
definitieve circuit zijn - zoals te verwachten was - gelijk gebleven, de
uitvoering daarvan wacht onder andere op de Milieu Effect Rapportage
(MER).
Ook ten aanzien van de velden van
de voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen hebben zich geen veranderingen voorgedaan. De gemeente
heeft een planning gemaakt alsmede
een grondexploitatie-begroting voor
de bebouwing van de velden. 'Op basis van de thans ontwikkelde plannen zullen verdere onderhandelingen met betrokken vereniging ge• De fanatieke instelling van de dames liet genoeg ruimte voor een voerd worden', aldus het college in
gemoedelijk onderonsje tussen het Amerikaanse en het Zandvoortse team. het schrijven van 11 juli 1989.

Fanatiek
De eerste tien minuten waren nodig om het spel van de tegenstander
enigszins af te tasten, daarna kon de
strijd pas goed op gang komen. On-

Les
Een goede les met een toch niet
onbevredigend resultaat, zo beoordeelt de Zandvoortse coach Frits
Vleeshouwers deze demonstratie
van de Amerikaanse softbalsters.
En dat het in grote getale opgekomen publiek er ongetwijfeld ook nog
van heeft kunnen genieten, acht hij
tevens mooi meegenomen.

ZANDVOORT - Vier jeugdteams van Zandvoort '75 spelen vrijdag 4 augustus mee in
het Grote Markt Straatvoetbal-toernooi in Haarlem. Dit toernooi maakt deel uit van de
jaarlijks te houden wedstrijden om de 'Internationale
Haarlem-Cup'.

Voetbal vereniging Zandvoort '75
timmert de laatste jaren behoorlijk
aan de weg. Het jeugdbeleid van
hoofdtrainer Aad Branderhorst
heeft er toe geleid dat deze voetbalclub dit seizoen over maar liefst vier
jeugdtrainers kan beschikken. Dit
zijn alle selectiespelers die met medewerking van Branderhorst het afgelopen jaar hun papieren hebben
behaald. Door het grote potentieel
aan trainers is Zandvoort '75 in staat
in maar liefst vijf klassen van de
competitie uit te komen. Naast de
A-selectie zijn er dus ook een C-, D-,
E- en F-selectie voorhanden.
De contributie voor de Z'75-jeugd,
ƒ65,00 per seizoen, blijkt een van de
laagste in de regio Haarlem, waardoor het - ook voor de allerkleinsten
- aantrekkelijk lijkt om bij deze vereniging te voetballen. De wekelijks
uit te brengen clubkrant is gratis.
Naast het veldvoetbal wordt bij
deze vereniging eveneens veel aandacht besteed aan het zaalvoetbal.
Ook hierin zijn de klassen weer
ruim vertegenwoordigd. De bekeren promotieklassen in dit sportonderdeel omvat een A-, D- en een C-selectie die ook nu weer speciaal voor
de Zandvoortse jeugd zijn opgezet.
Als coördinator treedt Henk Vermeulen op, die voor eventuele inlichtingen onder telefoonnummer
12324 te bereiken is. Vanaf de maand
augustus is men uitgenodigd eens
een bezoekje te brengen aan het
Zandvoort '75 terrein op het binnencircuit. Op woensdagmiddag en de
hele zaterdag kan men er dan kennis
maken met deze vereniging.

Vrachtwagen
zonder eigenaar

Interland leerzaam voor Zandvoorts TZB/Priet Praat-team

problemen dreigden te raken, eindigde ook deze wedstrijd na gedegen
veldwerk met een stand van 0-6 in
het voordeel van de gastspeelsters.

Jeugd Z'75 naar
Haarlems toernooi

• Weinig publiek maar veel gezelligheid kenmerkten het strand-volleybaltoernooi van AFAFA.

Foto Bram stenen

Plannen voor buitenaccommodatie
sportclubs in principe ongewijz
ZANDVOORT • De plannen van het College van Burgemeester
en Wethouders ten aanzien van diverse buitensportaccommodaties zijn ongewijzigd. Dat valt op te maken uit een schrijven
van het college aan de Sportraad Zandvoort. Daarin wordt onder
andere gesproken over de voetbal- en handbalvelden van Zandvoortmeeuwen, Zandvoort '75 en de Zandvoortse Hockey Club.
'Voorts zal e.e.a. in procedure gebracht worden en waarbij het de bedoeling is, dat begonnen zal worden
met de bebouwing van de velden aan
de Van Lennepweg. Het totale bouwplan zal gefaseerd over enkele jaren
kunnen worden gerealiseerd'.

Zandvoort '75
Wat betreft het huidige hoofdveld
van Zandvoort '75, deelt het college
mee dat dit ongeveer vijftig meter in
zuid-oostelijke richting verschoven
moet worden, om de aanleg van de
nieuwe circuitbaan en daarbij behorende geluidwallen mogelijk te maken. 'Het tweede veld zou vooralsnog gehandhaafd kunnen worden'.
Over dat laatste echter moet het
MER-onderzoek meer duidelijkheid
geven. Als gevolg van de verschuiving van het speelveld van Zandvoort '75 zal het door Zandvoort-

meeuwen Handbal ten oosten van
haar speelvelden ingerichte speeltuintje moeten worden 'verwijderd
c.q. verplaatst'. Ruimte voor een
eventuele verplaatsing lijkt volgens
het college aanwezig.

ZHC
Het complex van de Zandvoortse
Hockey Club blijft in principe in dezelfde vorm gehandhaafd. Het college voegt daar aan toe: 'Op het oostelijk deel van het complex Duintjesveld (momenteel in gebruik ten-behoeve van de driving-range golfactiviteiten)
zal
mogelijk
een
voetbalveld en sporthal worden gerealiseerd.
Ten slotte wijst het gemeentebestuur erop, dat in geval van een concentratie van sportaccommodaties
in het circuitgebied een aantal zaken
zal worden verbeterd danwei aangelegd. Daarbij wordt gedacht aan: uitbreiding capaciteit nutsvoorzieningen, ontsluiting van het gebied via
de Dr. J.P. Thijsseweg (gedeelte
oude circuit) en Thomsonstraat
(sloop tunnel-oost), plus vergroting
van de parkeeraccommodatie.

ZANDVOORT - Een bouwvallige 13-tons zware vrachtwagen op de Boulevard moest wel
de aandacht trekken van de politie. Bij controle bleek het
voertuig nogal wat gebreken te
vertonen, waren de papieren
niet in orde eri werd duidelijk
dat de bestuurder zich had
schuldig gemaakt aan steunfraude. De wagen werd in beslag genomen.
De vrachtwagen, die zes ton mest
plus enkele landbouwwerktuigen
vervoerde, werd door de Zandvoortse politie naar de kant gedirigeerd
voor een nadere controle. Hieruit
bleek dat de 24-jarige bestuurder uil
Haarlem niet in het bezit was van
een geldig rijbewijs. Daarnaast werd
duidelijk dat met de tachograaf was
geknoeid. Omdat ook de vervoersvergunning niet aanwezig was.
moest de man het voertuig aan de
kant laten staan.
Bij een verhoor op het bureau aan
de Hogeweg verklaarde de best uurder dat de auto aan een oom toebe
hoorde. Welk bedrijf zijn oom rtmde, wist hij echter niet te vertellen.
Uit de onsamenhangende en tegenstrijdige verklaringen maakte de politie tevens op dat de man een uitkering had en zich schuldig maakte
aan steunfraude. De 47-jarige oom.
eveneens uit Haarlem, werd nu aan
het bureau ontboden om de zaken
enigszins te verhelderen.
Hij ontkende in eerste instantie
iets niet de zaak te maken te hebben
en van het bestaan van het voertuig
iets af te weten. Bij het natrekken
van zijn antecedenten kwam eveneens aan het licht dat ook hij een
uitkering genoot. Even later werden
beide, na een openhartige bekcntenis, ingesloten wegens liet plegen
van steunfraude.
Van de vrachtwagen was geen eigi'naar te vinden, daarom werd het
voertuig maar in beslag genomen. Te
zijner tijd zal het vehikel door de
domijnen worden verkocht.
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TROPICANA FESTIVAL
met live music op buitenpodia
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ O 36 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1600 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan
+ Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2,
2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn
« Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant, De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities
ƒ 6 01 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
« Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening
gebracht, alsmede ƒ 5 00 adm kosten
• BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ3,00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefomsch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Verloren en
gevonden

Lessen en clubs
* Competitie,
recreatief,
hoog of laag niveau Vele mo
gelijkheden om volleybal te
spelen bij Sportmg/OSS Bel
13204 Mera of 17719 Ri

is uur PLATO NOEVO SWINGT
(gesponsord door Café Neuf,
Chin Chin en Albatros)

21 uur ROOTS SYNDICATE
Podium Haltestraat eind

CARIBEAN EXPRESSE
Podium Kerkplein

MILL BASE BAND
BRASS BAND BRASILIA
(gesponsord door Klikspaan, en Rumours)
Podium Gasthuisplein

BILLY B JACKET
Er staan vijf buitenpodia verspreid opgesteld in het centrum van
het dorp, waar veel cafés en restaurants hun interieur naar buiten
uitbreiden met o.a. tappunten en houtskoolgrills.
Het gebeuren speelt zich 's avonds tussen 18.00 en 24.00 uur af.

Oproepen
Mededelingen

SNOWWHITE

M

MICRO
JV GRATIS

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
NIET GRATIS
zijn
• alle Micro s groter dan 5 regels
• brieven onder nummer
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
• woningruil
• personeel gevraagd/aangeboden
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
• commerciële Micro s
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Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

r
Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

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

regels
regels
regels
regels
regels

Woningruil

Tel. 13529

* Te koop, laatste aanbiedmg 2 zg televisiestoelen,
skai, verstelbaar Van ƒ300
per stuk voor ƒ 25 per stuk
Spoed Tel 02507-17405
Te koop massief eiken SALONTAFEL, rond Tel 0250715648
T k 2 tweezits bankjes, orig
Maunce Gravin leder, bruin, 3
jaar oud en nog zeer mooi
Toenmalige nieuwpnjs ƒ 5600,
nu ƒ 1050 Tel 18685
* T k 2-zitsb, beige, ƒ175
Tel 02507-19812
•* T k kinderledikant + matras ƒ60, nw beige zitbad,
65x105 cm, ƒ55 Tel 0250716275
Zalenverhuur
* T k wollen tapijt, 2x3 m,
Pers-motief, ƒ 225, oud eiken
VERENIGINGSGEBOUW
kastje ƒ 35 Tel 02507-15904
* Tka keukenblok met
De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort, r vs blad, l 1 80m, ƒ 200 Tel
tel 02507-15705-18812, voor 15861
BRUILOFTEN - RECEPTIES * T V-kastje, eiken, ƒ175
Tel 02507-20152
KOFFIETAFELS

Aangeb Den Haag, 3-kam flat m gar, eigen verw etc
Hobbemastraat, midden in
stad, vlakbij markt, bov div
winkels op 2e e t , hr ƒ 387
p m Gevr in Zandvoort passende woonruimte
ivm
werkz heden 070-807263
Woningruil
Aangeb
Den
Haag, midden in centr bij
c s , min e d won , 1e galerij,
m parkeerpl, 3-kam flat m
badk en eig c v , ben slapen, b v living, hr ƒ 637 p m
Gevr passende woonr in
Zandvoort i v m werkzaamh
Tel 070-807263

Divers personeel gevraagd

In september 1989 start weer de opleiding voor

Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Het Flevohuis is een verpleeghuis in
Amsterdam Er worden oudere mensen verzorgd die niet meer op eigen benen kunnen
staan Voor de verzorging van deze mensen
zoeken wij jongeren die de opleiding ziekenverzorgende willen volgen.
Eerst ga je 7 maanden naar school
Daarna vervolg je de opleiding m de praktijk.
Vaak verdien je dan meer dan het minimum
jeugdloon
Ben je 16 en 7 maanden of ouder en heb je je
MAVO diploma op zak (LBO met 2 vakken op
C-niveau is ook goed), dan kom je m aanmerkmg voor deze opleiding
Wil je meer weten, bel dan naar de Afdeling
Praktijkbegeleidmg, 020-5607868, of schrijf
een briefje naar:
Afdeling Personeelszaken van het Flevohuis,
Kramatweg 20a, 1095 JP Amsterdam.

ƒ 3,43
ƒ 3,43
ƒ 3,43
/ 4,58
ƒ 5,72

Je krijgt dan een uitnodiging voor de mtroductiedag op 4 augustus.

331

ƒ 6,87
ƒ 8,01
ƒ 9,16
ƒ 10,30
ƒ11,45

verzorgingscentrum

FLEVOHUIS
Gevr ervaren TUINMAN, tevens hulp m de huish , 2x p w
en oppas Tel 19100

Alle pri/zen incl 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (beneden ƒ 300) kunt u met gratis adverteren

Oppas gevraagd/
aangeboden

Naam
Adres

l

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Bob Schmidt

Leerling ziekenverzorgende

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterli]k dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 16.00 uur.

Postcode

Plaats

Telefoon

S v p m rubriek

l

Zeestraat 51, tel. 02507-12023
Radio/tv/video

Woninginrichting

schoonmaak/glazenwasserij

Tel. 13529

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter punt komma of cijfer een vakje Laat na ieder
woord punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft

* div. bands
* zanger - entertainer

(gesponsord door Wapen v. Zandvoort)

GRATIS

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren'gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
» maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ300 uitkomen

TROPICAL
CARIBEAN-SOUND

(gesponsord door Café Arie Koper en Scandals)
Podium Haltestraat begin

* Wie heeft mijn boxkleec
gevonden'' Zaterdag v d lijn
afgewaaid Ik lig nu erg hard
Gaarne ter te bez Remy Kistemaker, tel 14443

M

gratis entree
v.a. 18.00 - 24.00 uur

(gesponsord door La Bastille,
Café de Slop, Banjer en Prietpraat)

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
Tel. 02507-17935
adres9 Dat hebben wij voor u'
Inl tel 02907-5235
* Hoera' Anneke Simon,
Dieren en
Boeken
Geroen weer terug in ZandHobby's
en
dierenTijdschriften
voort" Welkom, Opa en Oma
verzamelingen
benodigdheden
*
Met
Simon,
Jeroen
en
Ste* Tk
handwerkboeken
ven komt de Ovinweg weer
Kreatief 3 delig Dames- hè
DENNIS PAPEGAAIEN
ren en kindermode, met pa * Verz zkt oude ansicht' tot leven Welkom'
een begrip in Nederland Bel
tronen
voor ƒ75
Tel kaarten, tevens speldjes jaVoor trouwfoto's voor gratis mfoboek 02002507 18052
ren 60 Aanb tel 16734
665 7658 Inruil en fin mog
Foto Boomgaard * Gezocht goed tehuis voor
Bont
Broertje
Grote Krocht 26 papegaai,
Vrpr ƒ200 Tel na 18 uur
Woninggids van Zandvoort
02507-18461
* Te koop vogelkooi, ge• Uw rubrieksadvertentie schikt voor kanarie of parkiet,
makelaars o.g.
kunt u zowel schriftelijk als ƒ10 Tel 02507-17405
telefonisch opgeven Het te- * T k Heilige Birmaan poes,
NVM
Tel. 02507-12614
lefoonnumer van Weekmedia gest, 2'/2 jaar, met toebeh
MAKELAAR
is 0205626271
ƒ60 Tel 16220

5 REGELS

NON-STOP
LIVE-MUSIC

Podium Haltestraat

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Werkende man vraagt zelfst
Jong echtpaar zoekt voor eni werkster, lx per 14 dagen
ge halve dagen p w OPPAS Tel 18568 of 17160
voor 2 dochters, 7 10 jaar Wie wil onze woning schoonWij wonen in Bloemendaal maken m Centrum-dorp, + 3
Schriftelijke reacties onder nr uur p w , vergoeding ƒ40
719-76555 bur v d blad
Tel 17834

Te koop
aangeboden
diversen

* Petroleumkacheltje ƒ20,
regenton, eiken, ƒ 40, gaskachel slaapkamer ƒ 50, manou
hanglamp + krantenstandaard,/20 Tel 02507-14514
Te koop Franklin ALLESBRANDER, centrifuge, gasfornuis Tel 02507-13600
Te koop OPENHAARD KORF
met aslade, merk Westminster Tel 02507-18698
Te koop opvouwbare plastic
GARDEROBEKAST,
75x50x150 cm, o a handig
voor
kampeerders
Tel
Foto Boomgaard 02507-16136, na 21 00 uur
Grote Krocht 26
* T k div ds kleding, 38,
Telefoon 13529
weggeefpr, wringer ƒ 20, serUW FILM OP VIDEO
veerwagen, wit/mess wielƒ1,75 per minuut met
tjes, ƒ 50, olielamo, elektr,
•gratis achtergrondmuziek
ƒ30 Tel 02507-19968
* Te koop Philips kleuren- •* T k
hometrainer
ƒ75,
t v , 66 cm, roze, 12 kan , tip6j
toetsen, perf staat, ƒ175
detector ƒ 50 Tel 14913
Tel 02507-13618
T k a Zanussi 180 liter VRIES* T k diverse l p 's NazaKIST, vrpr ƒ450 Tel 17782,
reth, Meatloaf, Flashdance,
Moody Blues, Supertramp na 19 uur
enz , prijzen van ƒ5 tot ƒ 15
Tel 02507-18052
TV-REPARATIE EN VIDEO
24-UURS SERVICE
Vrijbl prijsopgave, geen voorrijkosten Evt direct bij u thuis
gerepareerd Tel 020-962603

i DOMBO

I

Corn. Slegersstraat 2 B
Tel. 02507-12070
1 film
5 films

25,—p. week
Verhuur Movie-boxen

Stuntverkoop
by

Muziekinstrumenten

An en Han

Kunt u uw auto
niet kwijt?
De SPAR heeft
ruim parkeergelegenheid

BEKENDMAKING
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken
bekend dat op de secretarie van de gemeente
Zandvoort en in het Provinciehuis te Haarlem
(Dienst Milieu en Water, Houtplein 33, kamer
2046), gedurende de periode van 24 juli 1989
tot en met 22 augustus 1989, voor een ieder ter
inzage ligt het verzoek van Vendorado Leisure
N V. om ontheffing van het verbod, vervat in
artikel 3, eerste lid sub g van de Verordening
grondwaterbeschermmgsgebieden Noord-Holland
ten behoeve van het aanleggen van de tweede
fase van het Vendorado-bungalowpark op het
voormalig circuit-terrein te Zandvoort.
Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij de
gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 3088,
2001 DB Haarlem).
Degene die zijn bezwaren tijdig heeft kenbaar
gemaakt, alsmede degene die het verzoek om
ontheffing heeft ingediend, worden, indien zij
daartoe de wens te kennen geven, door
gedeputeerde staten gehoord
Haarlem, 24 juli 1989.

provinciaal bestuur
van noQrd-hdland^/

Haltestraat 56

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

Tel 13529
* Te koop Philicorda elektr
orgel met bankje, ƒ 150 tel
12602

Huwelijk en
kennismaking
Nette, ser ongeb j vrouw
(niet lesb), 33 j , zoekt een
ser, vaste vriendin, liefst een
rustig type Wil eerst even
corresponderen Ser uitgebr
brief s v p , liefst met foto, onder nr 755-76557 bur blad

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Kunst en antiek
* T k antieke bolderkar, bekleed, i z g s t , ƒ200 Tel
023-242931

adverteer in de krant
Kleding
Vaar/surfsport

J. van Campen & Zn
voor al uw

schoenreparaties
Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor

Tel 02507-15449
Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Haagse (R K ) zoekt voor tij
delijk KAMER m kookgelegenheid in Haarlem, Zand•* Te koop 5 tumbielzen, voort of omg , ƒ 300 Br o nr
lengte 2 60 m, prijs ƒ 40 Tel 763-76554 bur v d blad
02507-15815
MANFRED LEERSHOP
(op het Raadhuisplein)
Onderhoud,
zoekt
GARAGE/OPSLAGRUIMTE
reparatie,
Br o nr 763 76559 bur blad
doe-het-zelf
Schoonmaakbedrijf

De Witte Tornado
voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 02507-18546
TE HUUR steiger, ladders, rolsteiger, breekhamers, boorhamersenz ALLE SOORTEN
GEREEDSCHAP Tel 17363,
bellen na 18 uur
Tuincentrum biedt zich aan
aanleg, bestrating en alle
hekwerk Tevens onderhoud
Vrijblijvend prijsopgave Levenng alle materialen Tel
023-390815/371443 na 18 uur
ZEER ERVAREN SCHILDER
heeft nog tijd over
Tel voor info 02507-14177

HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE
SNELKOOKPAN

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoperi
Bel nu 02507-14534

Auto's en
auto-accessoires
Voor de liefh v oldtimers
SIMCA 1301 de Luxe '71,
APK '90, 1e eig , binnensl,
64 000 km Tel 02507-15330
• Zie de colofon voor opgave van uw rutaieksadvertentie

Diverse clubs

ZAAN ESCORT
Te koop surfplank VINTA, ƒ 175 p u 075-172123 Meis
semi-smker, compleet
+ jes gevr in A'dam/Zaanstad
wetsuit, prijs ƒ600
Tel
02507-18461, na 1800 uur
* T k windsurfjack, mt XL,
merk Gul, kleur blauw, met
jack
Vr prijs ƒ 100 Tel
02507-14271

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
Diverse AROLA 4-WIELIGE
INVALIDENWAGENS, in goede staat, rijden 40 km p u,
Broodje Burger
va ƒ4500 Inl 020910518
verzorgt HET HELE JAAR
* Te koop crossfiets, merk door * lunchpakketten
Raleigh, kleur chroom Prijs
* borrelhapjes
ƒ50 Tel 02507-15808, na 18
* salades enz
uur
Belt u voor informatie of haal
• Reflectanten op adverten- vrijblijvend de folder m onze
ties onder nummer gelieven winkel Tel 02507 18789
ervoor te zorgen dat het num- J. van Campen & Zn
mer in de Imker-bovenhoek
sleutelservice
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
Nu
ook autosleutels
wordt aan Centrale Order
op code
afd Weekmedia, Postbus
Corn Slegersstraat 2
122,1000 AC Amsterdam Dit
bij het postkantoor
voorkomt vertraging m de be
Tel 02507-15449
handeling

Bij de SPAR,
Celsiusstraat 192,
heen u aan één
betaalcheque genoeg
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iandvoortse kortebaan
aat derde lustrum in

Wandelingen door
oud-Zandvoort
ZANDVOORT - De rondwandelmgen onder deskundige be
geleiding door oud-Zandvoort
zijn weer van start gegaan
Elke donderdagavond komt de
geschiedenis van het oude vis
sersdorp hiermee voor de deelnemers tot leven

ZANDVOORT - Het derde De hchthellende en lommerrijke Ane Bos blijft voorlopig nog wel van
astrum van de kortebaandra- Zeestraat en Kostverlorenstraat ge- de partij Deze paardenkenner bij
in vergelijking met andere ba- uitstek geniet bij menig Zandvoor
erij is voor de 'Stichting Hip- ven
nen m den lande een extra dimensie ter grote bekendheid
odrome Zandvoort' aanleidig aan
dit bijzondere onderdeel van de
oor een feestje. Morgen, yrij- paardensport
ag 21 juli zal voor de vijftienBurgemeester
e maal het startsein voor dit
Burgemeester Van der Heijden is
venement op de Zeestraat Aantrekkelijk
bereid gevonden het beginsignaal te
orden gegeven. Hiervoor is De draverij eigenaren, waaronder geven Een startschot is natuurlijk
urgemeester Van der Heijden verschillende uit Zandvoort en om- uit den boze, daar de dieren hiervan
geving, plus de trainers en pikeurs wel eens flink zouden kunnen
itgenodigd
De Stichting Hippodrome Zand
oort, die oorspronkelijk tot doel
ad een draf- en renbaan op het bin
mcicuit op te richten, moest des
jds vanwege het uitblijven van de
odige vergunningen en een waar
dujnlijk gebrek aan levensvatbaar
eid van een dergelijke baan omzien
aar een andere opzet De orgamsa
e van een jaarlijks te te verrijden
ortebaanwedstrijd kwam hiermee
ui de grond
De kortebaandravenjen worden
tsluitend in Nederland gehouden
it jaar worden er, m samenwerking
et de Stichting Nederlandse Draf
i Rensport 24 'korte banen' verre
n, waartussen Zandvoort zich een
lorname plaats heeft verworven

waaronder Ruud en Aad Pools,
Guus Knijnenburg, Jan Wagenaar
en de kampioen van vorig jaar, Torn
Kooyman, komen maar wat graag
naar dit evenement, niet in de laat
ste plaats vanwege de aantrekkelijke geld- en ereprijzen die er hier te
verdienen zijn en waarmee de stich
ting m de loop der jaren een reputa
tie heeft opgebouwd
De vaste commentator moet het
dit jaar, wegens werkzaamheden el
ders, af laten weten Zijn taak zal
dan ook overgenomen worden door
één van de bestuursleden De83-jarige Zandvoorter Van Um, die tevens
als de geestelijke vader van deze
happening moet worden beschouwd, neemt dit jaar als penningmeester afscheid De Zandvoorter

De rondleidingen worden georga
niseerd door de VVV m samenwer
kmg met het Cultureel Centrum
Zandvoort Zij beginnen om 19 00
uur bij het VVV kantoor aan het
Schoolplem
Naast een bezoek aan de oude Her
voimde Kerk wandelt men langs
voormalige vissershuisjes en andere
oude gerestaureerde pandjes die de
herinnering aan het verleden leven
dig houden

schrikken en mplaats van in draf
over de baan te gaan, al galloperend
het hazepad zouden kunnen kiezen,
zo laat voorzitter van Zanten weten
Door het geven van de rode vlag, ten
teken dat de paarden goed van start
zijn gegaan zal Zandvoorts eerste
burger om 14 00 uur het evenement
symbolisch openen

Duizenden
Alhoewel de publieke belangstel
ling vorig jaar door de neervallende
plensbuien vooral in de ochtenduren wat tegenviel, verwacht voorDe kortebaandraverij m de Zeestraat biedt de toeschouwers altijd veel
zitter Van Zanten, gezien het mooie
weer dat voorspeld is, dit jaar enkele Stichting Nederlandse Draf- en Ren aantrekkelijke prijzen, waaronder
duizenden toeschouwers Zij kun- sport en Ladbroke Totahsator een twee pony's Rond 18 00 uur zal de
nen door de organisatie van de gokje wagen en kans maken op de kortebaanwedstrijd zijn afgelopen,

et Minerva een dagje dollen in Zandvoort
ZANDVOORT - Een hoofduk in het Gumness Book of
ecords zal het evenement wel
iet halen, evenmin als de miskte record-poging van de
Ibidse studentenvereniging
ftinerva om de langste polo

naise ter wereld te formeren.
Het vijfendertigste lustrumviering van deze vereniging
werd echter wel op zeer grootse wijze afgesloten met een
buitendag op het Zandvoortse
circuit.

De massa's mensen die vorige
week donderdag op het circuit ver
toefden, betroffen geen toeschouwers voor een eventuele race Het
waren circa vijfentwintighonderd
studenten van de Leidse studenten-societeit 'Minerva' Onder het mom
van 'een dagje dollen in Zandvoort'
waren de studenten naar Zandvoort
getogen om de tien dagen durende
festiviteiten rond het 175-jarig be
staan van hun vereniging
De record-poging eerder deze
week om de langste polonaise ter
wereld te formeren, viel door de
overvloedige regenval in het water
In plaats van de verwachte tienduizend deelnemers aan de polonaise
(het record staat op negenduizend)
kwamen er slecht vierduizend dans
lustigen opdraven

Op stelten

GHet circuit terrein achter de pits was afgelopen donderdag omgetoverd in
In complete kermis.
Foto Bram Stijnen

'OMEREDITIE

De Ascot-hoedentraditie werd vo
nge week op Nederlands bekendste
renbaan hoog gehouden Als onderdeel van het feestprogramma waren
de jubilerende leden van het studentenkorps verzocht in toepasselijke
kledij, net als het Engelse publiek,

(ADVERTENTIE)

spectakel.

(Archiclloto)

dan begint het Tropicana festival
Daarover vindt men elders in dit
blad meer informatie

In het Cultureel Centrum krijgt
men koffie aangeboden, waarna een
korte diapresentatie volgt over de
traditionele Zandvoortse kleder
dracht Na afloop is er tot 21 30 uur
gelegenheid om de kleine permanen
te tentoonstelling over oud Zand
voort te bezichtigen Zo ook de hui
dige expositie over arnateurfilmen
Die tentoonstelling is er tot 31 juli
te zien Naast de avond openstelling
is het centrum elke middag open,
behalve op maandag en dinsdag
Openingstijden 13 30 tot 16 00 uur

'Blauwbekken9 in de bermuda

naar de renbaan van Dumdigt m
Wassenaar te komen Ruim 3500
studenten gaven daaraan gehoor In
de hallen van het H C G complex
werd tijdens een drie dagen durende
manifestatie een compleet dorp na
gebouwd waarin een keur aan arties
ten de feestgangers vermaakten
Met de laatste dag moest min of
meer het circuit van Zandvoort 'op
stelten' gezet worden Hiervoor was
het terrein nabij de pits volledig vol
gebouwd met kermis artributen
ZOEKT DRINGEND

Hoogtepunt
Maar ook aan de autosport werd
de nodige aandacht besteed Een
stunt show met auto's en motoren,
al of niet springend van of door
brandende torens en hekken even
als door TL buizen, becommentan
seerd door de bekende TV-sport-commentator Hans Kieviet, zorgde
voor een spectaculair programma
onderdeel Het vormde een van de
hoogtepunten van de feestelijkheden
Met het optreden van verschillen
de bands, waaronder 'Urban Heroes'
uit Amsterdam werd de dag rond
middernacht afgesloten

voor werknemers van buitenlandse
bedrijven
gestoffeerde en/of gemeubileerde

FLATS EN HUIZEN
m de driehoek
Amsterdam/Utrecht/Den Haag

020-44.87.51 (4 lijnen)
RENTHOUSE INT. B.V.
Nederhoven 19-21, Amsterdam
(lid WW)
(vergunning v d gemeente A'dam)

ZANDVOORT Het Zandvoorts Mannenkoor moet onderhand toch wel
nationale bekendheid genieten Afgelopen zondag waren de heren wederom
op de Nederlandse televisieschermen te zien, in de talkshow van Hanneke
Kappen En wel op een bijzondere wijze Aanvankelijk toonde het scherm
het gezelschap m een keurig en goed zittend zwart pak Toen de camera
echter omlaag zwenkte, bleef daar weinig van over De heren, inclusief
dirigent Dico van Putten, stonden met de blote voeten in het water , m een
bermuda broek of wat daarop moest lijken
Het was even 'blauwbekken' omdat het nogal lang duurde eer de heren
live konden optreden, maar dat het gezelschap naam heeft gemaakt in
Nederland, dat staat vrijwel vast

Wekelijkse Weekmedia pagina gewijd aan Activiteiten binnen en buitenshuis, Toeren (automeuws, uitstapjes) en andere aspecten van Vrije tijd
Redactieadres Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel 020 562 2285 (alleen 's morgens) Coördinatie Trudy Steenkamp
Deze zomerse weken bezoekt de redactie enkele vaderlandse recreatieparken en doet daar op deze (halve) ATV-pagma verslag
van Wat zijn de
belangrijkste attracties? Hoe luiden de nieuwe plannen7 Deze week Duinrell
Een verslag van Trudy Steenkamp en Ferdmand Rusch

Graaf van Zuylen van
Nijevelt van Duinrell:
'Voor grootouders moet
er ook wat te doen zijn'

Een grandioze glijbaan (Superroetsj) waar je met behulp
een juten zak naar beneden suist.

Diepe duik
In juli en augustus is het Internationaal vermaarde High Diving Team 'The American Eagles' op het
Attractiepark te zien. Het team duikt vanaf 30 meter
hoogte in een klein bassin met slechts drie meter
w ater. Speciaal getrainde leden van het team brenKen bovendien een spectaculaire vuurduik en een
Uownsact. De shows duren 20 minuten en worden
Mjf maal per dag gegeven vanaf 12.30 uur.
Daarnaast treedt in de zomermaanden enige malen
'er dag de inime-speler 'Monsieur Roland' uit Parijs

Sportpleister tegen blaren

Een van de populairste attracties van Duinrell: de mono- rail die boven 'Wonderland' hangt

Als klein meisje was ik er wel eens geweest. Duinrell is een echt 'doe park' Het is vrij compact In
Maar de enige herinnering die mij is bijgeble- het midden van het 110 hectare tellende park staan de
en daar omheen is genoeg bos om rustig op
ven, is die van een wat verveloze speeltuin waar attracties
te komen Er zijn geen grote kermisattracties en
je uren kon doorbrengen, zonder je een mo- adem
er is, zoals een ouderwetse draai en zweefmolen, is
ment te vervelen. Nu, ruim twintig jaar later, wat
zoveel mogelijk gestoken in groen, met daar omheen
verdwaal ik bijna in het park en kom ogen en allerlei waterverrassingen om het 'schreeuwerige' effect
oren tekort om alles in me op te nemen. Het is er van af te halen
allemaal 'nieuw' voor mij. Tot het moment dat
ik bij het restaurant kom: de oude vertrouwde Kracht
speeltuin staat er nog. Maar is wel opnieuw
„Onze kracht zit in de attracties die de bezoekers zelf
geverfd en aardig uitgebreid.
Ik had als zevenjarige nooit kunnen bedenken dat ik
toen al op 'adellijk gebied' rondliep Duinrell is het enige
attractiepark in Nederland dat rijk is aan een lange
historie Het verhaal van het recreatiegebied is eigenlijk
ook het verhaal van de Nederlandse dumkust, waar zich
zo'n vierduizend jaar geleden onder invloed van de zee
en de Rijn langgerekte strandwallen vormden Op een
van deze strandwallen onstond zo'n 500 jaar voor Chris
tus het huidige recreatiegebied Uit het meer recente
verleden is alleen bekend dat er op de plaats waar het
'kasteel' Duinrell stond een lusthof was en in de nabije
omgeving daarvan een boerenhoeve had gestaan
Pas, in 1936 is het landgoed opengesteld voor het
publiek. Voor een dubbeltje mochten de bezoekers een
dag op het landgoed vertoeven en konden ze genieten
van verse melk en karnemelk uit de
Schaapskooi of thee van De Orange
rie Na de oorlog kwam het landgoed
gehavend uit de strijd te voorschijn
Wie nu door het recreatiegebied
wandelt, realiseert zich niet dat het
veel geld, tijd en moeite heeft gekost
om het park zo m te richten als het
er nu bij ligt De huidige eigenaar
van Duinrell, de heer H R J van
Zuylen van Nijevelt, is een tevreden
graaf „Duinrell behoort tot een van
de grootste famiheparken, met daar
naast de allergrootste camping in
Nederland" Een van de redenen dat
het park zoveel bezoekers trekt (l
miljoen per jaar) is, betoogt hij, om
dat Duinrell een echt familiepark is
„Kijk, laten we maar eerlijk zijn,
ons land is sterk aan het vergi ijzen
en dat betekent dat het onzin is om
alleen een park te maken gericht op
kinderen Tegenwoordig zie je
steeds meer grootouders mee gaan
met de kleinkinderen, dus voor hun
moet er ook wat te doen zijn"

show volgend jaar opgeknapt en komen er twee nieuwe
attracties met een educatief element bij," aldus de eige
naar Hij wil nog niet zeggen wat voor attracties dat zijn

Of ik deze dag op Duinrell net zo spannend vond als
tientallen jaren geleden, durf ik met te zeggen Het kan
echter niet aan mijn heldhaftige collega hebben gelegen
die mij enthousiast naar de achtbaan (die overigens niet
over de kop gaat) en de botsautootjes meesleurde om
vervolgens zonder gene tussen tientallen kleine kmde
ren in de rij te gaan staan voor de superroetsj Maar zeg
nou zelf, het is toch eigenlijk enig om voor je / 12,50
moeten uitvoeren We willen dat iedereen zelf enige weer helemaal kind te voelen
moeite moet doen, dan vervelen de dingen ook niet
attractiepark Dumiell is geopend van J4 maart t/m 21 oktober
gauw Op die manier kan je je zelf ook iedere keer weer Het
toegangsprijs is j 12 50 en voor Pas t>5+ / O exclusief Tikibad
verbeteren", aldus Graaf van Zuylen Hij doelt hier De
Kinderen t/m 3 jaar mogen gratis naar binnen Het recreatiepark ib
onder meer op de rodelbaan, waarbij je het sleetje zelf te bereiken via NS dagtocht 31 ol de bus NZH \anaf D<_n Huig CS
omhoog moet hijsen om vervolgens door middel van naar Wassenaar Het adres is Duinrell l te W issenaar
een speciale techniek zo snel mogelijk naar beneden te Elders in de krant st*iat ten bon waarmee U/ers die UumriH IH^IK
razen
ken (en ook entree \oot het bad hebben betaald) drie uur In pi lats
Sinds jaar en dag is het thema van Duinrell water \an anderhalf uur mogen \ertoe\en in liet Tiklhad
Niet zo verwonderlijk als je bedenkt
dat het woord Duinrell bron uit de
duinen betekent Als je dan ook nog
weet dat het motto 'daar kikker je
van op' is, zie je er ook met vreemd
van op dat door het hele park deze
kleine groene beesten opduiken Zo
is er in Wonderland een speciale kikkershow
Als blijkt dat een
ven onopgemerkt om
dat de metingen bij
Duinrell biedt onder andere ook spiksplinternieuwe
vooitaeeld alti]d woi
een speciale waterbaan waar je als auto niet helemaal
den vei richt bij een sta
een soort raket (met een boot) over presteert wat het m
tionair draaidende ino
wordt afgeschoten Een van de structieboekje belooft,
tor Maar zo is absoluut
grootste waterattracties is natuur- is, de aanwinst slachtof
niet vast te stellen wat
ïijk het 'Tikibad', een tropisch golf fer van de gemiddelde
er gebeurt als de auto
slagbad met het grootste overdekte afstelling in de fabriek
echt op de \\eg komt "
waterglijbanencomplex ter wereld, Volgens Marcel Violier
waterjets, een waterkanon, sauna's van het nieuwe bedrijf die gevoeliger is dan
Arese Timing 'ver
en stoombaden Een ware publieks Arese Tuning in Bad die normaal wordt ge
trekker, die praktisch het gehele hoevedorp worden de bruikt Het doormeten nieuut vooral de hè
jaar geopend is en daardoor ook vele ontwerpen van moto gaat onder volle belas dendaagse en klassieke
bezoekers buiten het seizoen kent renbouwers doorgaans ting op een rollentest auto's uit Italië De on
slordig uitgevoerd Vio bank Volgens Violiei derdelen worden recht
lier, met twaalf jaar lijden tal van automo stiecks bij Italiaanse
Dennenaalden
technische ervaring op bilisten m -verkeerd af fabrikanten ingekocht
Naast het Tikibad is er een ski het circuit van Zand gestelde wagens, om waaronder pi odukten
baan (de oudste van Nederland) voort, zegt dat de auto dat de goede meetappa die hier moeilijk ver
voor de winterse bezoekers „Mijn motoren sneller en ratuui ontbreekt en de knjgbaarzijn Carbtua
vader ontdekte dat je op dennenaal- schoner kunnen lopen auto's in 'i uwe gemid teurs van Dell'Orto zijn
den zeer goed kon glijden en zo is en bovendien ook nog delde toestand' uit de er bijvoorbeeld voor de
klassieke Alfa Giuha
destijds de skibaan ontstaan", aldus langer mee kunnen fabnek komen
Violier „Teveel ver uit 1965 tot de Fiat Uno
Graaf van Zuylen
gaan
Het onderhoudsbe bruik, onnodige milieu uit 1989
Voor de toekomst van het recreatelefoonnummer \ in
tieterrem zijn er plannen te over drijf werkt met elektro vervulling en beneden Het
Tumng
is
„Om te beginnen woidt de Kikker nische testapparatuur maatse prestaties blij Alese

Nieuwe auto's kunnen nog
beter en langer presteren

Sportbeoefenaars lopen wel eens
een blaar of schaafwond op lm
porteur G+M Sport BV in Tilburg
lanceert nu een Deense huidbe
schermer voor dergelijke kleine
letsels 'de Compeed' Door een
speciaal laagje op de elastische
pleister wordt het wondvocht ge
absorbeerd Compeed is te koop
voor ƒ 10,95 bij sportwinkels, dro
gistenjen en apotheken

Hippe \looienbandjes
Uw kat en hond kunnen deze dit
jaar met de kleurige zomermode
mee doen De firma Beaphar uit
Eaalte brengt kleurige vlooien
bandjes m hippe modekleuren De
bandjes voor de kat zijn boven
dien voorzien van een bel en elas
tiek Verkrijgbaar in de dierenspe
ciaalzaken Adviespnjs is f 10 85

Zonneboilers
Wie een dak heeft op het zuiden,
zuidwesten of zuidoosten kan een
zonneboiler goed gebruiken Dooi
middel \an een 'collector' op het
dak wordt water opgewarmd en
vervolgens m een zonneboiler be
waard en automatisch bijver
warmd Het is milieuvriendelijk
en eneigiebesparend Ook krijgt
men 40% subsidie bij aanschaf van
zonboilei Het Communicatie on
Adviesbureau voor Eneigie en Mi
lieu (CEA) heelt uitgebreide in
toi matiepakketten samengesteld
over zonneboilers Wie een brief
kaartje schrijft naar CEA postbus
21421, ,3001 AK Rotteidam ont
vangt, tegen \eigoeding van de
verzendkosten, een compleet in
formatiepakket

Waslafelbladen
Een ivoien, kciamieken of mar
meren wastafel kan gerealiseerd
woiden door Marlan' Dit is een
Nederlandse kunststof die gemak
keli)k te bewerken is en bestand
blijkt tegen zuren en andere huis
houdehjke chemicaliën
Zelfs
brandvlekken kunnen woi den
weggeschuurd Het matei laai is
massief en veel kleuren \eikii] g
baar Wastafelbladen kunnen tot
op de millimeter m elke maat se
maakt worden Infoimatie Polv
mm Giomngen tel 050 120101
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OPEL Corsa, Hatchback, 1.2 Opel Rekord 20 S, LPG. Bj.
GLS, bj. '87,1e eig., 31000 krrl, Blauw met., nw APK, goeie \
ƒ 14.950. lnr./gar. 02990-37825. gen. ƒ 2750. Inr. mog.
OPEL KADETT 1.3, blauw-m& Tel. 02990-40573.
ALFA 33,1 ,b O V , rood, m '86,
tallic, 3-deurs, '81. Schelling- Opel Rekord 2.0 S, 4 drs, grc
42 000 km, in perf st, l m wiel Alfa 17 QV, zwart, getint glas
woude B.V., tel 020-323600. met., '82, 100.000 km, z
JQ.
ƒ13950 Tel 020-100214
electr
ramen, CV, radio
12OPEL KADETT 1.3 S, 3-deurs, gaaf, ƒ 6.000,-. Tel. 023-2729
cass + slede, LPG, okt '87
ALFA 90 quadnfoglio
75;
LS pakket, metallic, '85. Schel- Opel Rekord 2.3 Diesel, bj
*•
1-'86
/ 20 750 SOOOOkm Vrpr ƒ24000
Imgwoude B.V., 020-323600.
1.6
4 drs., 80.000 km, nieuwst
Autobedrijf VAN DER POUW Inl na 18 u 020-168571.
Amstellandlaan 1 Weesp
Opel Kadett 13 S, 5-drs., wit ƒ8.500,-. Tel. 023-272918.
Tel 02940-15110
1986. ƒ 14.750. Tel. 020-869611.
Opel Service
Opel Kadett 3- drs., HB, 16 S Westerstraat 146-174 A'da
Bj.
'82.
Blauw
met.,
nw.
banAUDI
Tel.: 249074/236691
den, uitlaat, APK, extra's ste- Senator 2.5 E aut.
reo,
r.sp.,
achter
wisser
consoOmega 1.8i LPG
AUTOVROON VW/AUDI-DEALER
le. Pr. n.o.t.k. Tel. 02902-1821 Omega 2.0i LPG
EEN GREEP UIT ONZE COLLECTIE AIO'S'
Opel Kadett coupé, '79, APK Ascona 1.6 D 4-drs.
80 1 8 Flamingo met
15-03-87
SOOOOkm ƒ28995
mo'i.
12/89, sunroof, ƒ 1450,-.
80 1 8 S rood met
03-03-88
27 000 km ƒ33950
Kadett 1.6 S 4-drs. LPG
Tel.: 020-767060.
80 Diesel blauw met
03-05-88
38.000km ƒ35950
Kadett 1.3 S 4-drs.
80 1 8 blauw met
15-02-87
58000km ƒ27995
Opel Kadett h b. 1,6, 5-drs., Kadett 1.2 S 4-drs.
90 2 3E groen met
09-10-87
57 000 km ƒ42750
rood, sept. '85,68.000 km., ste- Kadett 1.3 3-drs. Club
100 1 8 rood, 5 bak
11-07-83
78 000 km ƒ12.750
reo etc., vr.pr. ƒ14.000. Kadett 1.3 S Combi aut.
FORD SIERRA 2.0 LASER Ypsilon Rre 12-'86
ƒ 13.500
100 CC Diesel Zermatt zilv 27-03-87
75 000 km ƒ29950 BMW 316, juni m '85, 4-drs , BMW 318i, '86, 4-drs , 5 versn.,
03240-12038.
Kadett 1.6 S 3-drs. aut.
m.
'86,
5-deurs,
blauw,
roest
100 aut Alpine wit
Prisma 1600 6-'84
ƒ10.950
10-02-86
65 000 km ƒ24995 5 bak, 2 spiegels, APK 1e eig , rood, nwe banden en
Kadett 1.2 S 3-drs. Luxus
OPEL Kadett, nov. '80,
vrij, nwe APK, heel mooi Prisma 1500 5-'85
uitlaat, m z g st., ƒ 17.950.
100 CC 23E airco
ƒ11.950
14-05-86 95 000 km ƒ26995 ƒ16950 Tel 02968-92915
Renault 25 GTS
Hatchback, LPG, ƒ2.950,-.
100 CC Diesel Zermatt met 25-11-86 122 000 km ƒ26950 BMW 316, m '85, rood, zeer 020-151488
Escort 1.1 2-drs
1-'86 ƒ 14.500. Tel. 075-700763.
Thema IE Turbo 1-'86 ƒ 27.500 323 GLX 1.5 limited 4-drs.
Rat Uno 60 S
ƒ 17.500 Tel. 023-272918.
200 Turbo aut
Autobedrijf CASPARUS B.V. 6-'87
15-03-86 116 000 km ƒ37500 mooi, APK ƒ14950 Tel. BMW318i, lapis blauw, Pirelli P Escort 1.1 CL 2-drs. . . . 8-'86 Ford Sierra 2300 diesel, b.j. '84
626 H.B. LXD 6-'87 ƒ 19.950 OPEL MANTA 1.9 S HATCH- Volvo 343 GL aut.
Escort
1.1
L
2-drs
.
.
.
.
2-'84
Casparuslaan
1
Weesp
Steeds keuze uit ca 30 Audi's, ANWB gekeurd, volledige garan- 02968-92915.
5
versn.,
kostpr.
ƒ
10.500.
Tel
600, 5-bak, 70 000 km, aug '83,
Met BOVAG garantie
Autobedrijf VAN DER POUW BACK '80. Schellmgwoude
ties
Escort 1.1 L 2-drs
10-'82 02907-6397.
Tel. 02940-15108
ƒ 13.500,-. Tel. 023-272918.
Amstellandlaan 1 Weesp
Contactweg 47 (Sloterdijk A'dam), tel 020-869611
Escort
1.1
L
5-drs
1-'86
Opelcentrum
Geldrop heef
B.V.,
tel.
020-323600.
BMW 316, warmtewerend glas,
H. VAN POELGEEST B.V.
Tel. 02940-15110
Resta 1.1 sport
4-'87 FORD Sierra 2.3 diesel, 5-drs,
Tevens Lod v Deysselstraat 77, tel 020-113119
ANWB gekeurde occasie
blauw, 1985. Schellmgwoude
OPEL
MANTA
2.0
GSI,
wit,
exstuurbekr.,
wit,
'86.
Schellingvoor uw betrouwbare occa- Resta 1.1 CL
10-'83
323 GLX 1.5 limited 4-drs.
B.V, tel 020-323600.
clusief, mooi, coupé, 1986. Emopad 43, Geldrop. Zier
Zomeraktie!
sion. Stationsstr. 7-11-Amstel- Resta 1100 S
1-'87 woude B.V., tel. 020-323600.
kopen, info 040-862483.
6-'87
ƒ 17.500
MERCEDES
190E
5
speed,
Schellmgwoude B.V.
BMW 323 l. M '82, nieuwe licht- veen. Info 020-410051.
Resta 950 C
1-'84 Ford Taunus stationwagen.
626 H.B. LXD 6-'87 ƒ 19.950
lichtblauw metallic, okt. '84,
Tel.
020-323600.
metalen velgen, getint glas, Mooie BMW 315, eind '82, Escort 1.4 CL 2-drs. . . . 4-'87 2 liter, 6 cil. '80, rijdt goed.
verlaagd, 15 inch velgen, sec. Autobedrijf VAN DER POUW
enz Abs nieuwstaat ƒ 9750
OPEL Manta 2.0 GTE, wit, sch Amstellandlaan 1 Weesp
zwart, APK, moet gezien wor- Escort 1.4 CL 2-drs. . . . 7-'87 ƒ1500. Tel. 02968-92915.
neus, speciale uitlaat, hout van
2 jr gar. mr. fin Dolman Auto's den. ƒ6900 Inr fmanc mog. Escort 1.3 L 5-drs. . . . 3-'82 FORD THUNDERBIRD coupé binnen, cd cassette, 122.000
dak, w.w. glas, spoilers, '83
Tel. 02940-15110
Wilnis 02979-84102
Escort 1.6 L 2-drs
1-'86 1963. Schellmgwoude B.V., tel. km, in staat van nieuw. Prijs
Schellmgwoude B.V.
ALLE KLEUREN
Tel. 02990-40573.
MAZDA
323
1.5
automaat,
3Escort 1 6 st.wag LPG. 4-'82 020-323600.
Tel. 020-323600.
OOK JN SPUITBUSSEN
ƒ29750. Tel. 020-101377, na drs, blauw-metallic, '83. SchelEscort 1.6 BR 2-drs. .. .10-'86
otto nfeuwenhuizeri bv
18.00 uur 02503-32786.
Opel Manta HB i, 8-'83, kent.
lingwoude B.V., 020-323600.
Escort 1 6 BR 2-drs. ... 1-'88 Taunus 16 GL, b.j. '79, onderh.
Overtoom 515, Amsterda
89,
metal.,
5-bak,
sp.
velg.,
in
Escort 1600 L 3-drs. ... 4-'84 nota's t.i., APK tot 4-'90, 100% MERCEDES 200 diesel, blauw, Mazda 323 Van, LPG, 1986, nwst., ƒ8450. 020-191325.
(020) 12 96 04
Chevrolet Camaro '79, 6 cyl.,
nieuw type, 1986. Schelling- ƒ7600. 02990-25402.
Orion 1.6 BR 4-drs
6-'85 goed. Pr.f 1350, 020-941096.
LPG autom. APK-gek. metallic CHEVROLET Pickup Scottsda- Sierra 1.6 2-drs
De occasion van uw keuze nu supervoordelig
Opel Record 2 Itr. In zeer goe1-'84 TAUNUS 1600 Bravo, bijna '83, woude B.V., tel. 020-323600.
RIVA-OPEL
Ut
blauw RIVA-onderhouden, pri- le, 8 cilinder diesel, '82. Schel- Sierra 1.6 5-drs
Diverse merken en types
3-'85 APK 7-'90, stationcar, LPG on- Mercedes 230TE '85 100.000 VAN KLEEF'S AUTOMOBIEL de staat. Incl. gasinstal. ƒ 3000.
OSDORP
Imgwoude
B.V.,
020-323600
BEDRIJF
MAZDA
DEALER
ma
staati
Vrpr
ƒ6900.
0201
Uw max
Tel. 020-904681 na 18.00 u.
Sierra 1.8 L 5-drs
6-'86 derbouw, ƒ 2975 020-132857. km, rook zilver, sp.vel., schuifd.
Uw
beste
Opel
adres
AMSTELVEEN
incl
excl
voordeel 6496443 (dag) 142416 (av.)
Sierra 1.6 3-drs
5-'84
NOTWEG 38 A'DAM
cent.deurvergr.,
ww
glas,
Opel Rekord 2 L, '80, APK 6/90,
btw
Stip-occasions
btw
zonder inruil
Sierra 1.6 3-drs LPG . .10-'84 T.k. Ford Esc. 16 d Br aug. '87 i.st.v.n. ƒ22.500. 02979-81387. Mazda 626 HB 2.0 GLX. 1985 nwe banden, aut., Ipg, ƒ 1950,-.
Osdorp. Info 196575.
Mazda
E2200
Best.
6
pers.
Sierra 1.6 3-drs. LPG . . 7-'86 rood, 62.000 km., tegen mr. pr.
VW Golf turbo diesel '88
ƒ 28.500 ƒ 24 050 ƒ 4450
RIVA-OSDORP biedt aan d£
1985 Tel.:020-767060.
Taunus 1.6 L 4-drs
4-'82 ƒ 19.200. Tel. 03240-38230. Mercedes 250 autom., alle ex- nwe motor
VW Golf C 1300'86
.
ƒ16900
ƒ14260 ƒ2640
OMEGA-20i-AUTOMAAT-1!
Mazda
626
HB
2.0
glx-lpg1986
tra's, gerestaureerd, '75. SchelT.k. Opel Kadett C. Bj. '78. APK
7-'87 Overn. per 1e wk. aug.
VW Golf GL 1600'84 . .
ƒ14.500 ƒ12235 ƒ2265 AANBIEDING! Veerbollen op EEND, bouwjaar '82, goed on- Scorpio 2.0 CL
Mazda 626 Sedan Diesel 1987 tot 10-'89. 140 OOOkm. Vr.pr. 35.000km. Prijs ƒ29.750
VW Golf C diesel '84
. ƒ 13950 ƒ11 775 ƒ2175 druk brengen bij de Citroen- derhouden, wegens omstan- Ook div. andere merken/type's T.k. v. part. i.z.g.st. Ford Grana- lingwoude B.V., 020-323600.
OPEL-ASCONA- 5drs.-20i-Q 10/
Mazda
323
HB
1.3
LX
Van1986
OFFICIAL FORD DEALER
VWJetta'86
.
ƒ16900 ƒ14260 ƒ2640 specialist m Zaanstad, compl digheden, ƒ 1950. 020-995169.
da 2.0 L, 2-drs., tr.h., radio enz. MERCEDES 250 coupe 1969, Mazda 323 HB 1.3 LX ..1986 ƒ500. Tel. 02907-2289.
'87 voor ƒ21.950 Notweg
AUTOBEDRIJF
VAN
NES
BV
LET
OP
ECHTE
KM
26.700,
VWJetta'85
ƒ15900
ƒ13420 ƒ2480 va. ƒ 120, met 1 jaar garantie. Schitterende Citroen GSA
Vr.pr. ƒ 2500. Tel. 02990-29243.
Golf Turbo Diesel
1984 T.k. Opel Kadett 13S 3 d. LPG, A'dam-Osdorp. 020-196575
Hogeweyselaan
97
Weesp
stuurschakelmg,
als
nieuw.
VW Passat diesel'86 . . . ƒ18500
ƒ15610 ƒ2890 Vraag tevens naar onze mruil- Speciaal '82. LPG, 5 drs,
Mitsubishi Lancer 1.5 glx 1986 trekhaak, blauw, bj. 6-'83, APK Te koop aangeboden van p
T.k. v. part. prachtige Ford SierTelefoon 02940-15443
VW Passat diesel'85
ƒ14900 ƒ12575 ƒ2325 auto's: 075-281193/353788.
6-'90, i.pr.st., vr.pr. ƒ7000.
ra 1.6, EM Laser, zwart, c. deur- Prijs ƒ 16.500. Tel. 020-101377, Mitsubishi Colt 1.5 GLX
hagelwit, ƒ 3500. Fmanc. mogekulier. Opel Kadett 1300
VW Passat diesel'82
ƒ9.900 ƒ 8 3 5 0 ƒ1550 AUTOVROON OCCASIONS
• „SHOWROOM" verschijnt vergr., org. sunroof, eind 1986, na 18.00 uur 02503-32786.
aut. PS
1987 Tel. 075-213144 na 18.00 uur. 1987,5 deurs + diverse extr
lijk. Tel 02990-40573.
Audi 100'86
ƒ25.750 ƒ21.730 ƒ4020 Citroen BX 16 TRS, wit, centr.
Mercedes
280
S
autom.,
LPG,
Mitsubishi
Lancer
1.2
gl
.1986
huis aan huis in geheel
Viale LPG mst. Vr.pr. ƒ 13.750!!
Van clublid Opel C Kadett, bj Km.stand 52000 en de vr p
Ford Resta '86
ƒ 14 900 ƒ 12 575 ƒ 2325 port. vergr. 1986. Pr. ƒ 14.995. Te koop voor onderdelen
Amsterdam en omgeving
sportwielen, schuifd., elektr. ra- Toyota carma 1.6 liftb. g!1986 '77, APK nw., veel nwe onder- ƒ 16.000. Inl. 030-523832
Tel.: 02990-42597.
Citroen-bus, type HY.
Ford Resta'85
ƒ 9.900
ƒ 8.350
ƒ 1550 Tel. 020-869611.
men,
abs.
etc.,
1982,
ƒ
19.750.
Toyota
carina
II
1.6
dx
..1984
delen. Manta GTE Berl., bj. '77,
Tel.. 02503-12671.
Opel Ascona 1600 GLS '85 . ƒ 12.500 ƒ 10.550 ƒ 1950
Inr. mog. 02990-25402.
Rat Uno
1986 APK 2/'90 + voor spoiler, evt T.k. aangeb. OPEL KAD
FSO
Opel Corsa'86
ƒ13.900
ƒ11.725 ƒ2175 BX 19 diesel, dec. '84, wit, APK T.k. 2 CV 6, '84, 42.000 km.,
inr. Kadett coupe. 075-175662. HATCHBACK1.2S, groen'
MERCEDES 300 diesel, schuifPeugeot 505'85
ƒ11.500 ƒ9.700 ƒ1800 dec. '89. Rek. terinz, 125.000 beige, ƒ3000. Westerweg 2,
tallic, bouwj. febr. '84, ± 76
AL ONZE OCCASIONS
dak,
stuurbekr.,
'78.
Schellingkm,
zuinig
1.17,
ƒ8000.
Weg. omst.h. t.k. Opel Omega km., i.z.g.st. Vraagpr. ƒ8;
Toyota Starlet 1.0 DX '86 ... ƒ13.500 ƒ11 390 ƒ2110
Purmerend. Tel. 02902-3387.
MET 6 MAANDEN
Autobedrijf
Hagenaar
BV
woude
B.V.,
tel.
020-323600.
Mazda 323 LX '86
ƒ 12.900
ƒ 10 880
ƒ 2020 020-381611.
MAZDA KROON GARANTIE. bj. '88, kl. antr. grijs, sportv., Tel. 020-439322, na 19.00
T.k. CITROEN GSA PALLAS,
spoiler, cass./rad. 020-847231.
MERCEDES 350 SE automaat
Citroen BX 16 TRS, rood, maart bj. '80, APK 21-4-'90.
Amsterdamseweg 467,
Deze aanbieding is geldig tot en met 31 juli 1989.
T.k. Opel Ascona1.6S. Bj
i.z.g.st., ƒ 5000. Tel. 020-183886 Amstelveen. Tel. 020-431002 Wegens omstandigheden te APK tot 5-'90. ƒ850. Telt
'84, 78.000 km, zeer gaaf, Tel. 02903-3398
Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Inruil/financiering mogelijk
tot 15.30 uur.
ƒ7.750,-.
Tel.
023-272918.
koop OPEL KADETT 1.2 SL 177771 b.g.g. 02990-70162
Auto Beckeringh BV
Telefoon 020-71 34 57
bj.'83, 3-deurs, APK 6-'90.
1
CX Break 2.0 Reflex, T.k. Citroen Visa GT 1983 Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- incl. BTW
Officieel VAG-dealer voor Uithoorn e.o. CITROEN
Zonnedak.
Techn./mech. T.k. OPEL KADETT 1.2 LS
LPG, w.w. glas, 5 versn., '82. 88.000 km. APK 6-'90 mooi snel
U
kunt
ook
terecht
voor
occasions.
1987,
METALLIC-BLAl
100%. Vraagprijs ƒ8500.
Tel 02975-63418.
en zwart ƒ6250. 02984-1459.
Schellmgwoude B.V.
39.000 km. Tel. 075-21908
Te koop: MINI, bj. '83, APK ge- ' «Al voor ƒ12,50 kunt u\uw 033-750779 of 033-940040.
Tel. 020-323600.
Visa
1.1
RE
5-'86
ƒ
9.750
AUDI 80 LS, mod '80, APK 6e
auto
keurd
tot
4-'90.
Vr.pr.
ƒ3950.
VW/AUDI
ƒ11.250
CITROEN VISA 1.4 TRS, bj.'87, BX1.4E7-'85
mnd. '90, m nw.st. ƒ2475.
aanbieden m „SHOWROOM"
Tel. 02904-381.
26.500 km, 5-bak, luxe uitv, Autobedrijf VAN DER POUW
HONDA ACCORD automaat,
020-132857.
occasions...
M. Holdinga B.V. 4-drs
Amstellandlaan 1 Weesp
ƒ11.000. Tel 020-882216
sedan, 1984. SchellingCiviel.3 L
2-'84 ƒ 10.750 woude B.V., tel. 020-323600.
KOUDIJS PEUGEOT
205 Junior 2-'87
ƒ14
Tel. 02940-15110
AUTO MAAS B V. biedt aan:
Citroen Visa II club '82, nwe
Civiel.3 L
6-'84 ƒ 10.750
3 maanden garantie op
ƒ14
205 Accent 1-'87
Audi 100 CS, 2 2E, bronsm. '85.
remmen, kopp., uitl, m. trekh. Visa II E, bj. 1987, blauw, 1e Civic Sedan 1.6 2-'88 ƒ 24.950 HONDA Accord EX, nw. mod.
arbeidsloon en onderdelen 205 GT 11 -'84
ƒ12
Colt 1.8 GLD 3-'87
ƒ16950 Colt 1.2 GL 11-'84
ƒ12.750
Wie anders ?
Audi 80 diesel, torn.rood,
Motor 68.000 km, APK 6/90, eig., vr.pr. ƒ7.950. Hyundai
'83, nwe APK, 5-versn., ƒ 4.950. Autobedrijf VAN DER POUW
geen eigen risico
205 XL 10-'85
ƒ11
Colt 1.5 GL Royale 9dealer GAG: 020-121666.
46 000 km, '88 Audi 100 CC
ƒ2400,-, 020-869324.
lnr./gar.
Tel.
02990-37825.
Accord 4-d 1.6L11 -'84 ƒ 11.750
geen uitsluitingen
205 XR 3-'87
Amstellandlaan 1 Weesp
'87
ƒ 17950.
22E, bronsm., '85.
Accord i EX-ALB2-'86 ƒ 19.950 Honda Civic 1.3, bj '82,5 drs., 5
geen kilometerbeperking
AUTOVROON OCCASIONS
205 XR 2-'86
Tel. 02940-15110
Colt 1.2 GLS-'83
ƒ 6.750.
AALSMEER 02977-24320.
Accord 2.0 EX 8-'87 ƒ 27.950 versn., sunroof, dubb. spiegeen bep. bepalingen
Audi 100 CC Diesel, blauw
205 XLD 10-'86
Lancer 1.2 GL, 6-'85 ƒ 12.650
MITSUBISHI
Lancer
1.8
diesel,
Accord 2.0i EX 10-'86 ƒ 25.950 gels, vr.pr. ƒ 4650,03240-37575
omruilgarantie
met., 4 hfdst., centr. port.
305 GL LPG 2-'84
Lancer
1.5
GLX,
4-'85ƒ
13.950
metallic,
45.000
km,
'87.
SchelAUTOVROON OCCASIONS vergr., getint glas, 5 versn.,
AUTO GUIT
aanvullende gar. mogelijk
305 SR 1-'86
Automobielbednjf
Lancer
1.5
GLX
automaat
Imgwoude
B.V.,
020-323600.
HONDA
Prelude
EX,
5-speed,
Audi 80, 1 8S Serret velours, stuurbekr., veloursbekl, 1986.
Daihatsu-dealer, ruime keuze Toyota Starlet 1-'88 ƒ 14.250
305 Select 10-'85
D van der Wal B.V.,
4-'85
ƒ.14.950
ARS,
schuifdak,
metallic,
'84.
90 pk, blauw met, dubb. elektr. Pr. ƒ 23 750. Tel 020-869611. Weteringstraat 2, 1431 BCin nw. en gebruikt, APK-stat. Ford Escort 1.1 4-'85^1950
Mitsubishi Lancer '79 APK 4-7- Galant 1.6 GL 2-'86 ƒ 15.950 D
ƒ15
309 Profil 7-'86
Schellmgwoude B V.
spiegels, extra hoofdsteunen,
eugeot 205 GE
04-86 309 GR 2-'86
5-'85/4.950
klaar terwijl u wacht, onderde- Rat Panda 34
'90, nwe banden, sunroof,
ƒ16
Aalsmeer, tel. 02977-25230.
3
Sapporo
2.4i-GLS,
Te
koop
AUDI
80
L,
bj.
okt.
'79,
Tel.
020-323600.
getint glas, m '87. Pr. ƒ 27.995.
eugeot 205 GE
08-86 309 SR 7-'86
len etc. Parklaan 129, Haarlem. OpelKad. 1.3, 5drs'87 ƒ 16.950
radio/cass. ƒ 1750.020-186169. 9-'87
ƒ18
Rat
Tipo
1
4
Base,
1988,
rood,
3
ƒ32.900
APK
okt.
'89.
Vraagprijs
ƒ
1750.
Tel. 020-869611.
eugeot 205 GE
04-85 309 GLD 9-'86
HONDA
WEESP Honda Quintet 5D '81 APK '90, Mitsubishi Lancer Wagon GLD Peugeot 205 accent,
ƒ 19750,-. Ritmo 60 CL 3 deurs, Info 023-312450.
D
Tel. 020-995620
eugeot 205 GE
04-85
Hogeweyselaan 201
Vialle LPG/Benz. stereo op Diesel, wit. 1987. Pr. ƒ 18.750. 10-'86
1988, blauwmet., ƒ13.850,-.
ƒ 12.950 Deugeot 205 GE Accent 07-86 309 GRD 1-'87
WEESP
slee etc. ƒ2750. Bel 020-Tel. 020-869611.
405 GR 9-'87
Uno 60 S 1987, wit, ƒ 13.950,-.
Volvo 340 DL 4-'85
Sinds 1920
°eugeot 205 GL
01-85 505 GL 1.8 4-'83
Tel. 02940-17673.
Panda 1000 CL, 1987, zwart,
3
77.000.km.
ƒ12.45.
eugeot 205 GL
05-86 505 Break GR 1-'83
T.k. Lancer F1400 v. 1eeig.,bj
opvallend in
ƒ 10.250,-. Uno 45,1986, blauw,
ƒ 9
| T.k. Honda Civic 1300,5 versn.,
Mitsubishi J. LANCKER B.V. 3eugeot 205 GL
05-84 505 Break GRD 1-'86 ƒ19
1984, kent. '86, km.st. 35000,
AUSTIN MINI, juni 1987, zwart. Al voor ƒ 12,50 kunt u uw auto; f9.900,-. Panda 750 L, Nieuw
D
Hogeweyselaan
215
Weesp
i.z.g.st.,
bj.
'84,
APK'90,
3
drs.,
eugeot
205
GRD
04-87
auto's!
ƒ6.700.
020-143071.
Autobedrijf
VAN
DER
POl
41 OOOkm In zeer goede staat aanbieden in „SHOWROOM" <enteken maart 1989, wit,
Industrieterrein Noord
3
ƒ7950. Tel. 02979-87290.
04-86
eugeot 205 GT
Amstellandlaan 1 Wees;
ƒ 7 000 Tel. 020-239690.
ƒ 12.500,-. Regata 70 met gas,
T.k. Mitsubishi Lancer 1.8 GLD,
T.k.
Hyundai
Pony,
b.j.
'81,
APK
3
Tel.
02940-16619.
KOST BV
eugeot 205 GTI 130 pk04-87
Tel. 02940-15110
D
gek. tot 18-4-'90, vr.pr. ƒ2100. b.j. '88, radio/cass.rec., zeer
De Mini-specialist OFF Dealer Mini Mayfair '86, 20.000 km, 1986, blauwmet. ƒ 10.750,-.
eugeot 205 XE 1.0 ...04-85
MITSUBISHI
Galant
turbo
dieTel.
020-342748.
mooi.
Tel.
02975-62613.
3
Gevraagd
PEUGEOTS
Austm-Rover Davidson,
zwart Off Dealer Austm-Rover Rat Bambino 126, nw, APK, geWie anders ?
sel automaat 1986 nieuw mo- eugeot 205 XE 1.1 ...07-86
020-361698/370793
Davidson, 020-361698/370793. restaureerd, beige, '80 SchelT.k. Mitsubishi Lancer 1200 GL, del, kleur wit, in mooie staat. -"eugeot 205 XE Junior 11-86 505, sloop of schade enz
Postiesnade 23-25
i.z.g.st., b.j. '81, APK maart '90 Prijs ƒ 12.750. Tel. 020-101377, 3eugeot 205 XL
06-86 stand geen bezw. 020-244
MG METRO TURBO, v.v. vele T.k. Austin Metro L, bj '83, ingwoude B.V., 020-323600.
D
&* 020-121666
Dikke Int. Scout 4x4, bj '80,
+ trekhaak, vr.pr. ƒ 2500.
205
XT
01-86
eugeot
accessoires, '86 Schellmg- APK tot 2-'90, 43.000 km., Rat Panda bj. '81, APK 2e mnd.
na 18.00 uur 02503-32786.
3
Cabrio, wint. + pick-up kap, rol.
eugeot 305 GL
05-83 PEUGEOT 205 GTL 1.9,
HYLJriDPlI Tel. 02972-3190.
woude B.V., tel 020-323600. ƒ4500. Tel. 03240-25374.
90 hele nette auto ƒ 1950. Tel.
3
+ bullbar, verh., paarlm. wit,
'87, 1e eig., 37.000 km, zi
eugeot
305
GL
10-83
020-767060/754193.
D
APK, ƒ 13.750. Tel. 020-179139
Automobielbedrijf
04-84 metallic, elektr. ramen, een'
eugeot 305 GR
3
BMW
Rat Ritmo 60, LPG, nov. '84,
D van der Wal B.V.,
eugeot 305 GTX
07-85 vergrendeling op afstand
Geh. gerev. JEEP WILLYS CJ
3
nieuwe staat. Prijs ƒ22
ƒ4250. 02990-25402
Weteringstraat 2, 1431 BC3A, bj. 1950, APK, 11-'89, kl.
305
Sedan
...
02-84
eugeot
Cherry
1,3
L,
1985,
57.000
km.,
'n excellente Jaguar dealer NISSAN Sunny 1.7 diesel, 5-drs
Tel. 020-101377, na 18.00
Auto Centrum Duivendrecht BMW 525E, excellent condi- Rat Uno 45, 1986, i.z.g.st., Aalsmeer, tel. 02977-25230.
305
Supr
S
...
05-83
Peugeot
groen, ƒ8500. 075-176722.
ƒ7.500.
Tel.
020-107543.
Van, 52.000 km, '86. Schellmg3
„KIMMAN-AMSTERDAM"
Een nieuwe dimensie voor uw tion, metallic pamt, sunroof, 5 blauw, 32000 km., m. trekh., Ford Granada Comb 2.3, Stuureugeot 309 GE
04-86 02503-32786.
Stadhouderskade 100 + Gerrit woude B.V., tel. 020-323600. DATSUN Bluebird stat., 5-drs, 3eugeot 309 GL 1.1 ...04-86
bekrachtiging, 1983, blauwtotale auto-onderhoud
speed transmission, cruise pr. ƒ8850. Tel. 020-141678.
v.d. Veenstr. 118. Info: 764080. NISSAN SUNNY 1.3 SLX, bj. LPG, van-uitv., type '87, 3eugeot 309 GL 1.1 ...04-86 PEUGEOT 205 XRD, m. '8
met. ƒ 7.250.
Wij verzorgen voor u o a.
control, mag. sport wheels,
3
sept. '87, 1e eig., prima st., ƒ 10.900. Tel. 02990-25402.
APK alle merken
new tyres, am/fm stereo cas- Rat UNO 45 white, 1987, m
eugeot 309 GL profil . 10-86 versnellingen, wit, heel mi
AUTOVROON OCCASIONS
LADA 2105, bijna '85, zeer
58.000 km, kleur rood, ƒ 15 000. NISSAN Cherry, 1.5 GL, 5 Peugeot 309 XL
Autoschade herstel
sette radio, 73.000 km, owner nw.st., ƒ9750. 02990-25402
Altijd
180
06-87 auto, ƒ 13.750. Tel. 075-7001
Ford Escort 1.4 CL, 5-bak,
rijdend,
ƒ 1075. l
Tel. 020-833773 na 16 u.
Onderhoudsbeurten
transferred overseas, ƒ 23 000 FIAT UNO 60 S, bj. '86, 74 000 blauw met., getint glas, 1987. goed
309 XRD
06-87 Peugeot 305 SL Break 5
versn., nieuwe APK, mod. '84, Peugeot
3
occasions
in
020-132857.
incl gratis APK
Tel 023-246118.
km, ƒ 9750 Met garantie
NISSAN SUNNY diesel, sedan- ƒ4.950. lnr./gar. 02990-37825. 3eugeot 505 GL 2.0 ... 03-83 LPS 06. Trek haak. BI
ƒ16.995 Tel. 020-869611
Industneweg 27, 020-995176
Tel. 020-249074
LADA OCCASIONS
uitv, metallic, '84. Schellmg- Nissan Sunny 1.3 GL, 2 drs., 3eugeot 5 0 5 G L 2 0 ...04-84 Nov.'82. ƒ3.750. Inr. fina|
voorraad!
BMW 528, bj '78, APK juli '90,
Escort 1.6 L, sept. '83, echt Lada 2107, LPG, '86...ƒ69001
eugeot 505 GTI
10-85
woude B.V., tel 020-323600.
AUTOVROON OCCASIONS l m. velg , i pr st. Richtprijs FIAT Uno, 60 S, mod '88, 1e goede auto, LPG ± 70 000 km.,
grijs met., bj. '83, APK 2-'90 in Peugeot 505 Select ... 03-85 mog. Tel. 02990-40573.
KOST BV
BMW 525E Autom , lapisblauw, ƒ2950 Tel 02907-4133
eig., org 8000 km , kl zwart, 5- weg aansch stat car. ƒ 7750 Lada Samara, '87 .. .ƒ 11.250
Te koop: DATSUN CHERRY z.g.st. ƒ 3950. 020-767924.
11-85
Peugeot 505 SR
Garage Brouwer, Onderne-1
Peugeot-dealer Zuidwijk i
centr port vergr., '86,
versn , 5 drs , ƒ 13.950. Inr /gar 020-904853/905190
COUPÉ, okt. '80, APK 2-'90, 5mingsweg 9, Mijdrecht.
BMW 728i, grijs-metallic, w w
Wie anders ?
ƒ22750 Tel 020-869611
104 GL blauw . .3-'83 ƒ 5
Tel. 02990-37825.
speeö, ƒ 1650. Tel. 020-411566.
Wij
zoeken
glas, autom, LPG, '82 SchelTel.
02979-84133.
||
Escort 1 6 L, sept '83, echt
205 xe grijs met.. 1-'86 ƒ 12
AUTOVROON OCCASIONS Imgwoude B V , 020-323600
DIVERSE MERKEN
Rat UNO D, 1987, 5 bak, goede auto, LPG, ±70000
T.k. Nissan Sunny Diesel 1.7
inruilwagens.
205 Accent wit. 2-'86 ƒ 12!
BMW 324 diesel, 4-drs , 5-bak
Talbot
Samba
GL
03-86
perf st., ƒ 9750. 02990-25402.
GLX
3
drs.,
5
bak,
b.j.
'88,
km.
km, weg aansch stat.car.
205 Junior wit .7-'86 ƒ 12!
zilver met, achterspoiler, on- BMW 87 TURBO ALPINA, 5Citroen
Visa
11
RE
LPG
09-85
Komen
koop
nu!
30.000,
ƒ
18.500.
020-969520.
ƒ8450 020-904853/905190.
FIAT VERMEY B V.
derhoudsboekje aanw, 1987 serie, nieuw motor, '79. SchelCitroen Visa Club
03-86 205 XR wit ... .7-'86 ƒ 13'
Keuze uit ruim 35 occasions. Resta 1.1 1-'88
205 GR zwart. .1-'86 ƒ141
ƒ16.500
Datsun Cherry 1400 Coupé GL
Pr ƒ219995 Tel 020-869611
Ford Escort 1.6 Bra . . . . 07-87
Imgwoude B.V, 020-323600.
A.Philipsweg 13, Uithoorn
Autobedrijf VAN DER POUW
'81, km. 59.000, APK 4-'90,
Renault 5 TL
02-87 309 XE Allure. .1-'88^7
Tel. 02975-62020
309 GL Profil . .4-'87 ƒ 16
Amstellandlaan 1 Weesp
i.g.st.,
ƒ 4000.
Tel.
Wie anders ?
305 GR grijs met..1-'86 ƒ 12
Tel. 02940-15110
Panda 34 3-'85
ƒ 6.950
02993-72886.
WESTELIJK HALFROND 70
Panda 34 white 5-'85 ƒ 6.250 Resta 1 1 L '85 blauw met. APK
Amstelveen - Tel. 020-455451 Renault 4 blauw.1-'86 ƒ 7
Renault 5 TD . .5-'87 ƒ 15
Panda 750 L 2-'87
ƒ 9 750 3-'90 i.zgst. 50000 km nw
KUPERUS
Renault 11 TL .1-'86 ƒ 12
Panda 750 CL 8-'87 ƒ 10.250 banden ƒ 10.500 02963-1684.
voor alles van Peugeot nw. en Renault 19GTS.11-^2<!
Panda 750 CL 8-'87 ƒ10500
Ascona 1.8S 4-drs. traveller 5-bak 5-'88 27.200 km. ƒ24.750 gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij OpelKadett13S.3-'87/l6
"'anda 4x4 3-'86
ƒ14950 Resta 1100 L. Bravo. '80. Silver
3-'84 66.600 km. ƒ 10.750 Makro - A'dam - 6683311 - 020. Citroen Visa rood.4-'86 ƒ
Uno4510-'86
ƒ11250 met, nw APK, prima wagen. Een gebruikte auto met het Lancia Occasion Label biedt u alle Corsa 1.2S 3-drs.luxus
Aulorubnek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag m
Corsa 1 2S 5-drs.LS
2-'86 62.900 km. ƒ 13.750
Alle auto's 3-12 mnd. ga
Het Parool
Uno451-'87
ƒ13950 Inr. fmanc mog. ƒ2800.
zekerheid. Met een garantie van 12 maanden en de handige Corsa 1.2N 3-drs. Swing rood karmijn 1-'88 24.300 Km. ƒ 16.950 Peugeot 205 Accent, 10-'86,
keur.rapport en aflev. beu'
77.000
km
ƒ12950.
Daarnaast elke week m alle edities van Weekmedia, t w
Uno 45 S 4-'87
ƒ 14.750 Tel 02990-40573
Service Card rijdt U zorgenloos door heel Europa Een gebruikte
10-'87 29.600 km. ƒ 15.950
Minervalaan 86 Amstero
Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant Diemer
J. LANCKER B.V.
Uno60S3-'86
ƒ12250 FORD ESCORT 1.3 LASER + Lancia of een ander merk koopt U op zeker bij de Lancia dealer. Corsa 1.2S 2-drs. Swing blauw
Corsa 1 2S 3-drs. LS rood trekhaak 8-'86 45.100 km. ƒ 13.950
020-6629517
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam
Hogeweyselaan 215 Weesp
Ritmo 60 L 3-'87
ƒ13500 LPG, radio, alu velgen Vrpr.
Corsa 1.25 3-drs. Swing spoilers V + A 5-'84 89.900 km ƒ 10.950
Nieuwsblad de Purmer de Zaanse Gezinsbode de Nieuwe
Industrieterrein Noord
'ipo 1-4 DGT 6-'88 ƒ23.750 ƒ 7850. Tel. 020-450911 na 18 u Het Lancia Occasion Label betekent een controle op 196
Corsa 1.3N 3-drs. LS rood karmijn 1-'87 43.700 km. ƒ 15.950
Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De
T.k. PEUGEOT 104 GL
Tel. 02940-16619.
'ipo 1 4 DGT 8-'88 ƒ 24.450 Ford Escort 1.3 Bravo, '86, punten. Een hele zekerheid!
Kadett 1.2S 3-drs. LS bruin met. 11-'84 61.700 km. ƒ 11.450
Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Nieuwsblad
80.000 km, motor prima1 ƒ
Autobedrijf
CASPARUS
B.V.
Dit
zijn
onze
speciale
aanbiedingen:
Haarlemmermeer en Zandvoorts Nieuwsblad
53000 km, bl met., APK 4/90,
Kadett 1.2S 3-drs. LS grijs met.
6-'86 75.000 km. ƒ 15.950 Peugeot 205 GL, m.'83, bor- Tel. 020-6620314.
Casparuslaan 1 Weesp
v.m
vertr
n
buitenl,
Kadett 1.2S 3-drs. LS brons met.
5-'85 78.700 km. ƒ 13.450 deaux, 4 drs., 5-bak, ƒ6.750,-.
Tel. 02940-15108
T.k. Peugeot 305 GL, b!
A 112, Junior, 26.000 km, rood, '85
ƒ9.950 Kadett 1.2S 4-drs. GL rood
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
ƒ12000,-. Tel.: 020-435818
3-'86 40.400 km. ƒ 17.250 Tel. 023-272918.
mett., sch. dak, LPG, triƒ 10.950 Kadett 1.3S 3-drs. LS automaat
Telefonisch van maandag t'm vrijdag tussen 830 en 2000
'e koop FIAT UNO 55S 1984, 5 FORD ESCORT 1 4 CL, bouw- A 112, Elite, 57.000 km, grijs, '85
7-'86 29.800 km. ƒ 17.950
Puntgaaf, nw. APK. B]
Y 10, 50.000 km, groen, '86
ƒ12.950 Kadett 1.3S 4-drs. LS 5-bak
uur Tel 0206658686 Fax 0206656321
/ersn, trekh., groen-met,
11-'86
76.800
km.
ƒ
17.950
T.k.a. PEUGEOT 205 XR (we- ƒ3500. Tel 02997-1271_
aar 7-1986, kleur, rood, Y 10, Touring, 47.000 km, wit, '86
ƒ 13.450 Kadett 1.3S 4-drs. LS blauw
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan SHOWROOM.
6250 Tel 02979-83377
12-'86 41.300 km. ƒ 18.450
ƒ12900 Tel. 020-964117.
Y 10, 62.000 km, rood, '87
ƒ 13.950 Kadett 1.6D 3-drs. LS rechterb.spiegel 1-'87 57.200 km. ƒ 19.950 gens verkrijgen zakenauto), T.k. Peugeot 604 SL aut
Postbus 156. 1000 AD Amsterdam Afgeven kan ook Het
blauw-metall., okt. '86, 50.000
k Rat Panda 750 L, juni '88, Ford Escort 1.6 D, april '88,
Prisma 1.6 + LPG, 71.000 km, blauw, '86
ƒ18.950 Kadett 1.6i 4-drs club getint glas
Parool Wibautstraal 131 of Rokm 110 Amsterdam
1-'89 68.600 km. ƒ24.750 km + radio/cass. Vraagprijs LPG, geen APK. ƒ 1475
«g omst incl radio cass silver
Prisma Monte Carlo, 38.000 km, rood, '88
ƒ 26.950 Kadett 2.0I 3-drs GSI rood karmijn 10-'87 15.900 km. ƒ32.950 ƒ 12.500. Tel. 02903-1877.
met.,
40.000
km.,
Tel. 020-453677.
01 bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen
'rpr ƒ10250 02982-1917.
Delta 1.6 GT, 30.000 km, groen, '87
ƒ21.500
ƒ22500 Tel 02977-42083
Dorpsstraat 54-56. Purmerend Weerwal 19. Uithoorn,
AUTOBEDRIJF
KORS
B.V.
Thema i.e., 76000 km, blauw, '86
ƒ26.950
k. Rat Ritmo b j '86, nwe
Stationsstraat 70. Weesp Nieuwstraat 13. Zandvoort,
Groeneweg 18 Weesp. Telefoon 02940-14277.
ƒ34.500
banden, APK tot 5-'90. We- Ford Escort '78, m red. st., m Thema Turbo, 52.000 km, blauw, '87
Gasthuisplem 12
ƒ36.500
gens
aankoop
nieuw orima motor, APK verlopen Thema Turbo, 45000 km, antraciet, '87
[slechte
banden),
ƒ400,-, Thema Turbo, ABS, SO.OOOkm, antraciet, '87
Porsche 944, Targa dak, Fucks T.e.a.b. Reliant-Robin,
ƒ39.750 ASCONA 16 D, bj. '85, met Kadett Caravan 1.6 S aut.
120-331779
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die voor
ƒ 7.600 wielen, bijz. mooi, '84. Schel- Driewieler, als nieuw, ge'
fabneksnieuwe mot., ƒ14800, 9-'82
020-869324
dinsdag 1545 uur of donderdag 1945 uur m ons bezit zijn,
k
i
z.g
st
FIAT
PANDA,
nov
Autobedrijf
DICK
MUHL
B.V.
6
mnd'.
Bovaggar.
020-249074.
Ostadestr. 180-182, A'daf
lingwoude B.V., 020-323600.
worden de volgende dag reeds geplaatst Totale oplage
85, 34 000 km, rood, APK juli Ford Resta, 1.1 Bravo '84 APK
LANCIA OCCASION LABEL:
Tel. 02940-18200.
730000 exemplaren
ASCONA 1.9S, 4 drs, b. '80,
90, vr pr ƒ 6500 02990-34354 ƒ6250 Tel 02968-92915.
DE ZEKERHEID EN SERVICE VAN
APK 7-'90, nwe type, sportvel- Mitsubishi Cordia 1600 GSL,
EEN LANCIA DEALER
' k a Rat Uno 45, juni '86, incl :ord Granada 20 luxe auto|en. Erg mooi ƒ 1425. Tel. '84, duurste uitv., APK, ƒ8950
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
cc , APK, nw v banden. Vr pr maat m. '84, schuifkanteldak,
Tel. 02968-92915.
120-163260.
3 regels
/ 25 '
8500 020-718510/436672
getinte ramen, m nieuwstaat
Valschermkade 16 A 'dam 020 - 17493'
Ascona
Hatchb.
2-'87,1.6,
die:
Voor elke extra regel ƒ 11
Nieuw m Nederland.
A/eg omst te k Rat Uno, 45, 8500. 2 jaar garantie. Inr fin.
sel, wit. Inr. mog. 02520-15234
mm prijs
/ 5 67
dolman
Auto's.
02979-84102
T.F.S.
Convertible
Cars
AmsteldijkIO
A 'dam 020 - 73466'
re champ , beige met, '88,
mm-prijs met vignet / 6 10
Kadett 1.2 S 7-'84
ƒ 9250 bouwt exclusieve Cabriolet op
200 km Tel 075-281232
Ford Granada 2.3 GL, m.'82
Omdat
wij
graag
wat
extra's
doen
Autobedrijf
VAN
DER
POUW
basis
van
Opel
GT
(Mini
CorAlle prijzen zijn excl 6% BTW
Ruysdaelkade 243 A 'dam 020 - 76803;
iroen metal., stuurbekr, kanZeer zorgvuldig onderh. Rat
Amstellandlaan 1 Weesp
vette). Verschillende modellen.
Gewone advertenties tarief op aanvraag
" n o Super, '85 Rood, 5 tel schuifdak, 1e eig, leren bekl
Kamerlmgh Onneslaan 10, Telefoon: 02968-94859.
Tel 02940-15110
Vele mogelijkheden. Type
Ophelialaan 92 Aalsmeer 02977 - 2455'
ersn , 5-drs., getint glas. Okt. APK, ƒ 4450. Tel 02968-92915.
Badhoevedorp. Vanuit Amsterdam: Over brug rechts,
gegarandeerd.
Voor meer informatie of advies, bel
KADETT 1 6 S GT, '87, 80.000 goedkeuring
82. ƒ 4.250. Tel 02990-40573
derde straat links.
Tevens
inen
verkoop
en
leveGooilandseweg 2 Weesp 02940 - 1251'
km, bnlj rood. Vr.pr. ƒ18750.
FORD Sierra 1 6 Laser, 5-deurs
LEASING VANAF ƒ 495 PER MAAND.
rmg onderdelen. T.F.S. Conver• Voor f 12,50 (introductiepnjs) uitvoering, LPG, '85. SchellmgTel. 01723-9921.
AUTOVERHUUR
ƒ30
PER
DAG.
tible
Cars.
Tel.
01883-20015.
De
VW/AUDI dealer voor Amsterdam en Aalsmtt
uw auto verkocht in
woude BV., tel 020-323600
Kadett 4-drs, 11-'86, ƒ16.900
„SHOWROOM", de nieuwe
Opel Corsa GL 1.25, 3 drs.,
autorubriek voor Amsterdam Ford Sierra 1 6 cl Combi, blauw Lancia Bèta 2000 HPE '81, in THEMA TURBO DIESEL 1986, Kadett 1.6 D Caravan
Nog meer Showroom-advertenti
ƒ18950 47 000 km, Mexico-rood,
zeer goede staat, APK, ƒ 4500. 98000 km., div. accessoires. 5-'86
n omgeving Oplage 730 000 met, m '88 Pr ƒ23750
• Zomerkorting (geldig t/m 5/9'89) 50%
ƒ26.950 Tel 02975-62020
HANS MAFAIT 02940-13044 ƒ14000 Tel 02975-69210
Tel 020-869611
Tel 02968-92915
ex Tel 0206658686
op een volgende pagina
'
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
VAN NES

Mazda

Mercedes Benz

Auto Beckeringh

autolak

rekent 0% BTW
bij aanschaf van een
stip-occasion

Chevrolet

Citroen

Mini

Honda

Peugeot

Mitsubishi

KOST BV

Fiat

f!

Daihatsu

iï

Austin

Hyundai

Jeeps/
Terreinwagens

Ford

Jaguar/Daimler

Nissan

Lada

Lancia

Lancia
occasion
label

KOST BV

Opel

Porsche

Gebr. Haaker B.V.

020-665 86 86

Reliant

KOST BV
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Renault
VAN KALMTHOUT
RENAULT DEALER
3-'85
ƒ11.500
3-'86
/ 13500
5-'83
ƒ 4.750
9-'86
ƒ11.900
3-'87
ƒ 12.950
8'86
ƒ12.500
L2-'85
ƒ11.500
Xcom.pak.1-'87./17.900
L 6-'83
ƒ 6.950
Br.way 1-'86 . .ƒ12.500
E 9-'83
ƒ 6.950
1-'83
f 5.750
GTS 7-'84 . . . .ƒ10.750
S3-'87
ƒ21.000
S3-'86
ƒ21.500
S6-'86
ƒ23.000
12 maanden
OCCASION GARANTIE
oude, Bovenkamp 8,
02946-1206/4004
RENAULT-SERVICE,
Rootselaar, Rhônewec
> dam Sl'dijk tel 13137È
4 GTL '82, sunroot,
00%. Trekhaak ƒ 1200.
mcusstr. 15. 020-944708.
5, b] '87, 19500 km,
laat, grijs kent., vr.pr.
Tel. 02979-81319.
5 TL. Bj. '82. APK t/m
90, ƒ2500. Kleur rood.
5990-39633.
5 TL, m. '86, spierwit,
evrij, ƒ 7.950,-.
3-272918.
ULT 11 TL, LPG, 6-'83,
5 versn., trekhaak,
Tel. 02963-1990.
ilt 5TS, rood, b], sept. '80,
dec. '89, i.g.st., vr.pr.
l Tel. 020-833832.
uit 9 TL, 82, 5 versn., Ipg,
10/89, motor 30.000 km,
Tel.: 020-247287.

RENAULT OCCASIONS
R 5 TL, bj. '86
ƒ 10.500
R 5 SL, bj '87
ƒ 12.900
R 5 TR, bj. '87
ƒ 13.500
R 11 GTL, bj. '85 .. .ƒ10.900
Garage Brouwer, Ondernemingsweg 9, Mijdrecht.
Tel. 02979-84133.
RENAULT 25 GTS, bj.'85,
48.000.km. ƒ 16.500.
Met garantie. Tel. 020-249074.
Renault 5 TL, nw model, weg.
omst., sept. '85, wit, i.z.g.st.,
gr. kent., 56.000 km, sunroof,
ƒ6000,-. Tel.: 075-289128.
RENAULT TOPOCCASIONS
5 TL,
01-'87 ƒ 13.500
5 GTL,
05-'86 ƒ 13.900
5GTX,
05-'88 ƒ 23.500
5 AUT,
07-'85 ƒ 13.900
9GTX,
04-'86 ƒ 14.900
11 TL,
06-'83/ 5.250
11 TL,
06-'86 ƒ 13.900
11 GTL,
Q1-'84f 8.500
11 GTL,
04-'86/14250
11 GTX,
08-'85 ƒ 13.500
11 GTX,
06-'86 ƒ 16.500
11 Aut.
02-'86 ƒ 14.900
11 GTD,
07-'86 ƒ 14.900
21 GTS,
02-'87/21.900
21 TSE,
02-'87 ƒ 23.900
25 GTX,
01-'86 ƒ 23.900
25 GTS aut, 07-'87 ƒ 29.000
25 Monaco,
11-'86 ƒ 33.500

LPG, slaalgr.,i met, 95 000
Km, plaatje! ƒ KJ.S00, fclke
keur.
"^ '
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Volvo 244 D. '81. Rood LPS
Uitzonderl. nette auto., ƒ 4.750
Inr. fmanc. mog. 02990-40573
Volvo 244 diesel, met lichte
schade, bj. '81. Tel. 020
247767/326119.
Volvo 340 1.4 02-'85 ƒ13.500
HANS MAFAIT 02940-13044
Volvo 340 diesel, 5 baks, bj
'85. Pr. ƒ 8500. Inruil mogelijk
Tel. 02987-4662.
VOLVO 340 GL, wit, 5 versn.
w.w. glas, sunroof, '84 Schel
Imgwoude B.V., 020-323600.
VOLVO 340 L, automaat, '81
zeer gaaf, 66.000 km, ƒ2.950,Tel. 023-272918.VOLVO 343 1978, APK 6-1990
in prima conditie, 2e eigenaar
ƒ 1350. Tel. 02990-29528.

Algemeen

CARBO AUTO'S

Subaru

MUSEUM-AUTOBEDRIJVEN
•ff ROVER DEALER:
off. dealer A'dam-A'veen e.o.
1
Rootselaar, Rhôneweg
biedt aan:
A'dam-Sl.dijk-131375
1800 GLF Turbo stat.wagon
automaat, 5-drs., dec. '85,
mosgroen, in nieuwstaat, 4x4
WD
60.000 km., ƒ24.000
3 MAAS BV biedt aan o.a. Al 12V2 jaar uw dealer, voor
Ibiza 1.5 GLX, zilverm., nieuw en gebruikt.
ieat Ibiza del Sol, wit, '87.
RUYSDAELKADE 75,
Marbella GL, wit, '87.
A'dam-Oud-Z. Info:
SEAT DEALER, tel. 020-732853/6623167, in prijs
•24320. Aalsmeer
gelijk.... in service beter!!

BIEDT AAN EEN AANTAL GOED
GESELECTEERDE OCCASIONS:
Speciale vakantieprijzen! AKTIEWEEK:
minimaal ƒ 1000 terug voor uw oude auto
ongeacht welke staat!!!

BMW 316, bj. '82, Lapisblauw, nette auto
......
ƒ 6.950
BMW 325i, bj. '86, rood, w.w. glas, 210 PK, Deelstein onderstel
spare diff. 15 inch sportv., afst. alarm, nw.st
ƒ34.500
BMW 633 CSI, m. '82, bordeauxrood met. sp.vlg.,
zwart leer int., electr. ramen, i.z.g.st., vr.pr
ƒ 16.750
Chevrolet Chevy Van, bj. '82, 8 cil-autom., met nw.
verhoogd dak, vele opties, grijs kent
..........
ƒ 14.750
Rat Ritmo 70 CL m. '83 bordeauxrood met. 3 drs. . ƒ 2.950
Ford Transit Customcar, mod. '83, sportv., spec.
painting, zeer apart, div. ace
..............
ƒ 7.950
Ford Escort 1.6 L, m. '83, gold met, 3-drs., sportv. .ƒ 7.250
-ord Sierra 2.3 D, blauw met., m. '86, CV, sportv., 5-bak, 3 drs.,
.z.g.st., weinig bereden
.................
ƒ 13.900
KI ALTO FX, jan. '86, km- T.k. SUZUKI SWIFT GA 08-'84, -ord Sierra 2.3 D, m. '86, 3-drs., rookzilv.met. . . . .ƒ 12.900
28 000, radio, aircondit. 3-deurs, 65.000 km, ƒ5.000. -ord Escort 1300 Laser, m. '86, rookzilv. sportvelg.,
7950. Tel. 02968-96698. 075-169236 na 17.00 uur.
spoilerpakket, 3-drs
....................
ƒ 10.900
-ord Scorpio 2.8 i Ghia, '86, sportwielen, w.w. glas,
VAN DEINUM
i Jeep SJ 410 V, geel
5-bak, electr. ramen, schuifdak, verlaagd, 4 hoofdst.,
OFF. SUZUKI-DEALER
m '83, zilvermet., 70.000
electr. stoelen, board-computer, stereo
.......
.ƒ 22.500
VOOR AMSTERDAM E.O.
r
geen roest of schade,
ord Granada 2.3 L m. '82 ant.met, 4 drs. ww glas . ƒ 3.900
Het juiste adres voor alle
ne auto, ƒ 8750. 2 jaar gaFord Scorpio 2.0 CL, m. '86, bl.met., LPG, orig. sunroof,
nieuwe Suzuki-modellen
mr. fin. Dolman Auto's.
w.w. glas, 1e eig., in z.g.st
...............
ƒ 16.750
en een grote keus
12979-84102.
-ord Taunus 16 L, m. '82, grijs met., 2-drs
.....
.ƒ 3.250
van 1e klas occasions.
Jarmuiden 29, A'dam-Sloter- Honda Prelude, bj. '84, grijs met. LPG, in z.g.st. . .ƒ 13.750
Mazda 626 Sedan 2.0 GLX, m. '84 LPG elec. ramen,
ïuzuki Coupé. Bj. '81.
dijk, tel. 020-148933. Ook
............................
ƒ 6.250
:rstallig onderhoud. Pr. gevestigd Jan van Galenstr. .z.g.st
O Tel. 02503-41133.
113, A'dam tel. 020-831956. Mazda E 1600 m. '83 gesl.bestel met zijramen dubb.
ucht
............................
ƒ 3950
Mazda 323 Estata, stationcar, m.'83, 3 drs.i.z.g.st. . ƒ 4.250
Mercedes 190 E, mod. '85, aut. st. bekr., w.w. glas,
centr. lock, sch.dak, in nieuw staat, 1e eig
......
ƒ26500
ZON1.3GL Bj.'83. APK, Te koop Talbot Solara 1600 GL, vlercedes 280 SLC, m. '80, gold met., Amer. uitv.
cass. In prima staat! bouwjaar 1981, prijs ƒ 750. Tel. Mercedes 280 SE, aut., m. '82, Lapies blauw met., el.
/ 2.450. Tel. 02974-324. 02975-62018, na 18.00 u.
schuifd., el. ramen, sportvelg., 4 hoofdst., vr. pr. . .ƒ 16.750
OT1,3GLb.'82, APK9- • Auto te koop? Plaats eeni Mercedes 300 D, nov. '86, diam.zwart, autom., schuif/
Denz-LPG, keurige auto, SHOWROOM advertentie. U kanteldak, sportvelg., electr. ramen, verlaagd, verbreed,
.............
ƒ 47.000
ƒ 1450. Tel. 075-218890, zult verbaasd staan over het alarm, 4 hoofdsteunen, stereo
Mercedes 300 SE, '86, rookzilv., autom., w.w. glas, LPG,
n m A'dam.
resultaat.
centr. lock, 4 hoofdst., schuif/kanteldak,
ruitenw. op kopl., in nw. staat
.............
ƒ50.500
Mercedes 250 D, bj. '86, rookzilvermet., sportv. 5-bak, SEC-neus,
CV, w.w.glas, elec. verw. stoelen
...........
ƒ44.500
Canna.
Bj.
'81. TOYOTA CARINA, mod. '82, Mercedes 300 D bj.'88 diamant zwart, sportvelgen, 4 hfdst.
Bkm. APK tot 3-'90. Nw APK 5-'90, LPG, 2 drs., goede autom., w.w. glas, elect. schuif/kanteldak, 1e eig. . .ƒ72.500
Mercedes 190 D m. '85 bordeauxrood, w.w. glas, centr. deur
ƒ 2750. 02503-37027.
auto, ƒ 1975. 020-132857.
vergr., schuifdak, i.z.g.st
.................
ƒ26.500
a Lite Ace, 1,5 comm., Toyota Carina. Bj. '82. Aut. Mitsubishi Colt, 1.2 GL, m. '86, brons met., w.w.glas,
20.000 km, als nieuw, Trekhaak. I.z.g.st. Vr.pr. ƒ 3750. 5-bak, 1e eig., 45.000 km
................
ƒ11.750
00,-. Tel.: 02977-22269.
Tel. 020-954550.
Nissan Cherry 1.7 D, m. '86, antrac. met., w.w. glas,
a sportwagen 1600, '77. Toyota Corolla 13 DX, 5 drs., bj. jubileumuitvoering
....................
ƒ11.750
7-'90. Trekh. ƒ850. Tel. met., 30.000 km, z.g.a.n., mrt. Nissan 280 ZX Targa, m. '81 , gold met., aut., vele opties.J 12.750
~
.........
--- 1.6 D, '84,
-• i.z.g.st.
•
1987, 12 kleppen, ƒ16.000. Na Opel
651973, na 19 u.
'
Kadett
Van met ramen,
. . .ƒ' 6950
Opel Kadett 12 N, m. '81, rood
ƒ 3.750
a STARLET 1983,1.3 liter, 18.00 uur 02977-43825.
atic, excellent condition, Toyota Corolla DX, b.j. '82, APK Opel Kadett 1.6 D de Luxe, '83, wit, 5-drs, i.z.g.st. .ƒ 6.950
O km, owner transferred 2-'90, 79.000 km, ƒ2250. Tel. Opel Kadett HB 1.6 D, bj. '84, grijs met., 3-drs. . . .ƒ 8.250
Opel Kadett HB 1.6 LS, m. '86,"brons met., w.w.glas,'
eas. ƒ 7000.
020-948014, na 19.00 u.
3-drs
............................
ƒ 12.750
23-246118.
Opel Kadett 12 S, zilver met., m. '83, 3-drs., vr. pr. .ƒ 5.950
TATERCEL, b. '81, APK TOYOTA COROLLA 1.3, mod. Opel Kadett 1.3 S, stationcar, m. '86, 3-drs, LPG, . .ƒ 8.750
'85, APK 6-'90, stationcar, grijs Opel Kadett 1.6 D, stationcar, m. '86, 5-drs,
nette auto, ƒ1175,
te zien in A'dam. kent., m nieuw st. ƒ4175. weinig bereden
......................
ƒ 12.250
020-132857.
Opel Manta GTE m.'SO HB i.z.g.st
...........
ƒ 3.950
Opel Ascona 1.6, m. '83, wit, 2-drs
...........
ƒ 6.900
Opel Corsa 12 S, 3-drs., bj. '86, bl., getint glas, weinig
bereden, in nw.staat, yr. pr
..............
.ƒ11.750
Te koop TRIUMPH DOL. au- Porsche 911 Targa, bj. '71, 935 uitgev., rood, geheel
•ondensatorweg 44
i-SI.dijk 865511 020 tom. 1850 HL, bj. 1980. Prijs gerestaureerd, in nw.st., tax.rapp. aanw., inruil mog. .ƒ45.000
Peugeot 505 GL, m. '84, ivoorwit, i.z.g.st
.......
ƒ 5.900
OOK VOOR ONDERDELEN
ƒ 1750. Tel. 020-968250.
_ Peugeot 505, m. '83, ivoorwit, LPG, weinig km's . . .ƒ 4.900
Renault 5 GT Turbo, m. '86, rood, sportv., 5-bak, stereo,
w.w.glas, 1e eig., nwstaat
..............
.ƒ 15.900
Renault 9 GTD m. '85, lapisblauw, 4 drs. 5 bak,
......................
ƒ 6.900
GTD Turbo 2-'87 ƒ 29.500 VW Golf, bj. '86, type 1300 CL, weinig bereden
Renault 9 C m. '84, wit, 4 drs. 5 bak, i.z.g.st ..... ƒ 4.900
'bedrijf CASPARUS B.V. div. extra's, vr.prijs ƒ 15.000.
Renault Fuego GTS m. '82, blauw met. w.w. glas, sportvelgen
Tel. 075-312869.
asparuslaan 1 Weesp
5 bak, i.z.g.st
.......................
ƒ 5.250
Tel. 02940-15108
VW GOLF GTI, antr. grijs, ATS Saab 900 GLT, autom., m. '80, zwart, in z.g.st. . . . ƒ 2.750
°op: VW KEVER 1300, wielen, alarm, Becker ster., '85. Skoda 120 LS, m. '85, wit, orig. sunroof
.......
ƒ 4.750
zeer mooi, binnenslaper.
Schellingwoude B.V.
Suzuki Alto GL m. '88, rook zilver, w.w.glas,
'75-351345, na 18.00 uur.
Tel. 020-323600.
1e eig. 52.000km
.....................
ƒ 8.900
'Olf Diesel, eind '78,
VW GOLF TURBO diesel, wit, Toyota Starlet, '85, gold met., 3-drs., w.w. glas, 1e eig ,
.....................
ƒ 8.950
achter schade, rijdbaar. mooie auto, '87. Schellingwou- in abs. nw.staat
net afgel. 020-941576.
de B.V., tel. 020-323600.
Volvo 343 DLS 2.0 L, m. '83, wijnrood met., LPG, i.nw.st.j 6.250
...........
ƒ 4.900
'W KEVER 1302.
VW Jetta D, 4-drs., 5-bak, '86, Volvo 343, m. '83, 3-drs., wit, vr.pr
tot 4-'90. Pr. ƒ2900.
zonnedak, ƒ 16.500 Garage AB VW Golf D, m. '86, antrac. met., 5-bak, 3-drs ..... ƒ 14.250
Citroen Special Service, m. '84, gesloten stationcar .ƒ 3.250
'2503-33043.
de Boorden 02297-3226.
Mercedes 207 m. '82, combi, vervoer, weinig bereden,
'W Kever 1969 wit, APK, VW Kever 1303 S, bj. '73, APK i.z.g.st
............................
ƒ 8.900
't ƒ900. 020-719913, na juli 1990, i.g.st., prijs ƒ4950.
Mercedes 307, open laadbak, m. '81, met tandemuur.
asseraanh., bj. '81, vr.pr
ƒ11.750
Tel. 02984-4468.
'°!f 1100 SC, bj. op kent. VW Kever, 1972, gerevis. mo- 1 Skagerak 21 speedcruiser, 8 cil., Chrysler 225 PK,
ƒ 17.950
'PK 4-'90, 5 drs. LPG en tor, voorspoil., orgin. VW sport- kompleet met trailer, vr.pr
Inruil/financiering mogelijk, 6 maanden garantie
neJ4475. 020-132857.
velg., zien is kopen, pr. n.o.t.k.
APK en BOVAG-gekeurd.
«LF 13 C, 1985, i.z.g.st., Tel.: 02990-34714.
Geopend ma. t/m za. van 9.30-18.00 uur.
«0 02990-25402
DONDERDAG KOOPAVOND.
VW Polo Classic, 3 drs., combi
Osdorperweg 928, tel. 02907-2021, Amsterdam-West.
'°lf 1988, rood, in nieuw- 5-'87 met slechts 5.000 km.
Ook div. caravans en boten.
' 16.900. 02990-25402. Inr. mog. Tel. 02520-15234

Seat

Suzuki

Talbot

Toyota

OE GRAAF
TOYOTA

ƒ 14.250 dcBSMOuo',
>K

JO.
12-

340 DL 4-'85 77000 km./ 12.450
J. LANCKER B.V.
Hogeweyselaan 215 Weesp
Industrieterrein Noord
Tel. 02940-16619.
AUTOVROON OCCASIONS
VOLVO 340 DL Diesel, 3-drs.,
groen met., getint glas, 5-bak,
1986, ƒ13.750. 020-869611.
Ron Geurs Personen Auto BV
Voor exclusieve Volvo's
A'dam-Oost. Info 020-920505.
SAOUDS VOLVO SERVICE en
adviseur. BOVAG-lid. In- en
verkoop gebruikte VOLVO's en
verkoop nieuwe en gebruikte
Autobedrijf HANS MAFAIT
Zo plezierig kan service zijn onderdelen. Sluisstr. 42-48.
020-6624548.
Ni|verheidslaan 14 Weesp
02940-13044
VOLVO 240 GL stationcar, wit,
Te koop Renault 12 TL Break. w.w. glas, 5-speed, '84. SchelBouwjaar 1977. Km.stand: lingwoude B.V., 020-323600.
160.000. Stationcar. Rood.
Te!.: 02975-40834.
Van 1e eig. Renault 5 SL, wit,
bj. 8-1-'88. 13.000km. I.z.g.st.
ƒ14.000. Tel. 020-151129.

Rover

«al, te
J'87, tPG, nieuwste"

13

Triumph

Kies voor klasse
Autobedrijf Lokhorst
Alfa Romeo Giulia 1600 sport, '86, kanskoop .
ƒ 11 950
Austm Maestro 1.6 GL, 5 drs., schuifdak, '87
. ƒ 9.950
Audi 90 Super Luxe, automaat,m'87
ƒ16950
Audi 100 CC, 5 cd., wit, '85
ƒ 16.950
BMW 316 superluxe, 5-bak, LPG, nieuw '88 .
. ƒ 19.950
BMW 316 luxe, '87, sportvelgen, zeer goed .
ƒ 17.950
BMW 323i, LPG, groen, '85
ƒ 22.950
BMW 323i, 2 drs., nieuwstaat, '85 ..
. .ƒ 19.950
BMW 323i superluxe.apart.zeldzaam '86
ƒ27.500
BMW 324 D aut '87 zeer veel ace
ƒ 28 950
BMW 325i nieuw model'89
ƒ47.500
BMW 520i sportvelgen m. '84
ƒ11.750
BMW 520i automaat, antracietgnjs, nieuw '86 . . .ƒ 18.950
BMW 730i, alle opties, blauwzilver,'88 .
. ƒ59.750
BMW 745i, Turbo, automaat, '86
ƒ27.950
Citroen CX prestige automatic '87
.ƒ 26 750
Citroen BE RE., super mooi '87
ƒ 13 750
Ford Granada 4-drs diesel Savoy m'85
ƒ 8.950.
Ford Granada 2.5 GLD staton.5-drs '84
ƒ 7 950
Ford Escort 1.6 CL'88
ƒ 16.950
Ford Sierra 1.6 GL.sedan '88 nieuw
ƒ19.750.
Ford Sierra 2.0 Laser, 5 drs., '87
ƒ 13750
Ford Sierra 2.3 Diesel, 5 drs.,station.'84
ƒ 11 750
Ford Sierra 2.0 luxe, 5 drs., '86
ƒ 12950
Ford Sierra 2.0 Cl,m'89, LPG.rad/cass.trekhaak .
ƒ 25.750
Ford Orion 1.6 diesel CL 4-drs nieuw '87
ƒ 14.750
Lancia Thema 2.0i E, veel access., m,'89
ƒ29.950
Lancia 1.6i Prisma necam gasmst.nieuw m'89 . . .ƒ21.500
Mazda 626 GLX, 12 klepper, 5 drs., LPG, '89 . . . ƒ26.950
Mazda 626 GLX, 2.0, Diesel, '87
ƒ 15.950
Mazda 626 LX 2.0, 4 drs., nieuw, '86
ƒ 9950
Mazda 626 2.0 LX Coupe 86
ƒ 13 950
Mercedes 190, zwart, iets aparts, verlaagd, m '85 . ƒ29.950
Mercedes 190, Rood.nieuwstaat '87
ƒ32.750
Mercedes 190 diesel,m'87,kanskoop
ƒ34.950
Mercedes 190 groen '85
ƒ29.500
Mercedes 190 E automatic,'85
.ƒ29.950
Mercedes 200 D,'87 als nieuw.kanskoop
ƒ36750
Mercedes 200 D,'84
.ƒ 15.750
Mercedes 200 D bj,'85
ƒ 19.950
Mercedes 200 T, luxe stationcar, '87 echt nieuw . .ƒ 44.750
Mercedes 250 Diesel, m '87, nieuw,
ƒ44.950
Mercedes 280 S, automaat, m '87, nieuw
ƒ49.950
Mercedes 280 SL, '80,zomer en wmterkap
ƒ 54.950.
Mercedes 300 D, inkt. spoilers, verlaagd, sportv., m '87.ƒ49.950
MGB GT sportcoupé, Zeer exclusief
ƒ 15.750
Nissan Bluebird 2.0 GLE, '85, iets aparts
ƒ 7.950
Nissan Bluebird 1 8 GL, '83
ƒ 3.750
Opel Kadett 1.6i GLS, 4-drs, '85
ƒ11.950
Opel Kadett hatchback, 5-drs, '88
ƒ 18.750.
Opel Kadett Luxe,'86, nieuwstaat
ƒ 13.950
Opel Kadett 1.6 Diesel, 3-drs, '87
ƒ13.950
Opel Ascona 1.6 S, nieuwstaat, m'87
ƒ11.500
Opel Monza 3 O Automatic, coupe, m'86
ƒ 24.950
Peugot 205 GLD Van,' 85, spotkoop
ƒ 5.950
Peugot 305 SR, LPG, schuifdak, m'85
ƒ 5.750
Peugeot 505 GTi Turbo, sportv., zilvercolor, '87 . . .ƒ 19.950
Pontiac.Fiero, Ferranrood, '85
ƒ24.750
Porsche 911 SC Coupé, bj.'77, sportvelg., veel extra's^ 34.750
Renault 25 GTS, automaat, '87
ƒ 15.950
Renault 25 V6 limousine, alle opties, '87
ƒ 26.950
Seat Ibiza Del Sol, m'89
ƒ 13.950
Saab 900 GLS, LPG, wit, '85
ƒ 12.950
Skoda 120 LS/85, rad/cass., sportvelg
ƒ 3.750
VW Golf GTi, apart, mei '89
ƒ33.750
VW Golf GTi, sportv., m '87
ƒ 22.950
VW Golf GTi, '88
ƒ32.750
Volvo 240 GL, nieuwstaat, '87
ƒ 19.950
Volvo 245 GL,station.,LPG,'83
.ƒ 14.950
Volvo 340 GL, met., 5-bak, sportvelg., '84
ƒ 9.950
Volvo 740 GL, rood, uniek, '87
.ƒ24.750
INRUIL - FINANCIERING - GARANTIE

Autobedrijf Lokhorst
Hoofdweg 177 B, Zegveld (gem. Woerden)

Let op1 Grote opruimimg bij
Wagenpark JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 68 of 83, Amsterdam-Osdorp, tel
020105478 Alle auto's APK-gek
Vanaf ƒ 4000,- 1 jaar garantie
Hoge inruil, financiering mog
Geopend van 0900 tot 20.00
u., donderdag tot 21 00 uur
Honda Civic 1.5 TI, bj.'85,
ƒ 13.950,- BMW 725i autom ,
bj '83, ƒ 9 950,-. Mazda RX 7
Sport, m.'82, ƒ9.950,- Ford
Scorpio 2.0 GL autom , LPG,
m.'87, ƒ17.950,-. Volvo 360
GLS Sedan, m.'85, LPG,
ƒ8.950,- Mazda 626 2 O GLX,
bj '83, ƒ 6.950,- Landrover Diesel, bj'83, ƒ12950,-. Ford Escort 1.3, m.'84, ƒ7950,- Mitsubishi Colt, bj.'84, ƒ 6.950,-. Opel
Corsa 1.2TR, m.'85, ƒ7950,-.
Opel Corsa 1.2 S HB, m.'85,
ƒ7950,- Fiat Uno 55 S, m'86,
ƒ 7.950,-. Toyota Starlet 1 3 DX,
m.'85, ƒ6.950,- Opel Kadett
1.2, bj'83, ƒ5.950,-. Mini 1000
HLE, m.'85, ƒ5.950,-. Nissan
Micra, eind '83, ƒ 6 950,- Opel
Kadett 1.3 Combi, m.'82,
ƒ3950,-. VW Polo Combi,
bj.'82, ƒ3.950,-. Nissan Stanza
1.6 GL, m.'83, ƒ4950,- Opel
Rekord 23 Diesel autom.,
m.'82, ƒ3950,-. Fiat Panda,
bj.'83, ƒ3.950,-. Ford Granada
2.5 Diesel, bj.'83, ƒ3950,-. En
nog diverse auto's v a ƒ 600,tot ƒ 15.000,-.

biedt aan occasions
in uitstekende staat
met bovag-garantie
Renault 11 GTE . .
'88
Volvo 740 GLE.
.
..'87
Renault 5 TL
'87
Ford Sierra 2 O GL
. '86
Renault 5 aut
.
. .'86
Ford Escort aut
.. '86
VW Jetta D
'
Renault 21 GTS ..
. '86
Rat Uno 55 S
'85
Opel Kadett LS ..
.'85
Mercedes 190 D .
. . .'85
Citroen CX Pallas . . .
. '85
Lada 2104 Break
'85
Renault 25 GTS
'85
Renault Fuego GTX aut. .'85
Renault 5 C
'85
Ford Escort 1 6 L
'85
Peugeot 205
'
Peugeot 305
'84
Inruil
Financiering
SHOWROOM DAGELIJKS
GEOPEND TOT 18 00 UUR

Bankrashof
Amstelveen
telefoon 020-418073/453251
• De nieuwe autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730 000 ex

Bedrijfsauto's
Renault Express 1.6D
4-'88
ƒ 15.250.
Renault Trafic T 423
2-'88
ƒ 22.500.
HANS MAFAIT 02940-13044
Te koop MAZDA E1600 bus, bj.
'81, dubbelluchtachter.
Tel. 020-471193.

TOYOTA DYNA diesel oprijwagen, 28 mei APK gekeurd,
bouwjaar 1980, in goede staat
Prijs ƒ6750 Tel. 020-101377,
na 18.00 uur 02503-32786.

Autofinanciering
en verzekering

APK laswerk en reparatie , keuring klaarmaken, ieder merk
auto, vooraf prijsopgave Autobedrijf Been, Aalsmeerderdijk
386, Aalsmeerderbrug
Tel 02977-27262
AUTOSPUITEN va ƒ350 in
orig spuitcab incl verf Ook
schaderep + tax 020-152507
Uw auto als nieuw gepoetst bij
nog wel de goedkoopste autopoetser v a ƒ75 Ophalen is
evt. mogelijk Tel 02526-75504

Een lage premie voor caravanboot- autoverzekering Tevens
alle verzekeringen/hypotheken
bel ol bezoek onze info-winkelkantoor Ass CELIE. Lindenlaan 380, A'veen, 020-416607
GOEDKOPE autoverz met ter
mijnbet 100% autolening
Be! of bezoek onze infowinkel
De Rijpgracht 2, tel
020-846095, P W O ass

Rijscholen

Autoverhuur

20 JAAR MICHEL
1e 10 ecnte autonjlessen
ƒ 25 PER LES
ANSA RENT A CAR
Korting op theoneboekjes
De nieuwste autotypes voor
en theoriecursus op video
partikulier en bedrijfsleven
Amsterdam
020-853683
Alles Inklusief Tarief v a
Purmerend
02990- 40087
ƒ 70 p d (ex brandstof)
075-174996
Hobbemakade 6 020-6648252, Zaandam
Probeer maar eens het verschil
Zuiderbad achter
tussen 1 of 20 jaar ervaring1
Rijksmuseum

Autosloperijen
AUTOSLOPERIJ
AMSTELVEEN
Koopt alle loop- en sloopauto's Tel 020-458494 of
02508-1315
AUTOSLOPERIJ
T VERTROUWEN BV
Stiba-lid, vraagt loop- en sloopauto's te koop Wij beschikken
over een ruime sortering m
onderdelen en zijn gevestigd
Lageweide 67 te Utrecht op
het Industrieterrein Tel 030446715; na 18 uur 030-437099.

Autosloperij
DE
ZOMBIE
vraagt te koop schadeauto's
Tevens verkoop van alle mer
ken onderdelen Gespeciali
seerd m verkoop van motoren
Inbouw mogelijk Osdorperweg
520 A, Amsterdam-Osdorp
Tel 020-107566
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan
Tel 020-361178 / 02907-6248
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435

Auto's te koop gevraagd

Autobedrijf Dirk
koopt alle merken auto's tegen de hoogste prijzen. Ook sloop,
schade of defekt geen bezwaar Met vnjwanngsbewijs
Ophaaldienst door geheel Nederland Bel voor gratis info
autotelefoonnr. 06-52918475 tot 2300 uur Bel en wij komen
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vnjwanngsbewijs, geen
sloopauto's Tel 02990-37825
INKOOP AUTO'S, + ANWBpr., snelle afw. a contant m
vrijw.bew., def. geen bezw
Tel. 020-108280/149352
INKOOP/VERK. Den Bnelstr
18, A'dam, zijstr. Haarlemmerw. bij molen 020-844079

Auto's te koop gevraagd v a
'81, ook BESTEL, tegen dagkoerspnjzen J Huizingalaan
629, A'dam 020-151488
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw bewijs Tel. 020-105478
• „SHOWROOM",
de nieuwe autorubriek
voor Amsterdam

Klassiekers en oldtimers
T.k. voor de echte autoliefheb- Ruska Buggy klassiek rood
ber:FORDCAPRI1.6L,bouwj. met. 4 pers. brede bnden i g.st
'73, wit + zwart vinyldak, voor- Apk. 6/'90. Tel. 079-315308.
spoiler, mooie auto
•De advertentie-afdeling beTel. 02946-1478.
MERCEDES 250 coupe 1969, houdt zich het recht voor adLET OP ECHTE KM 26.700, vertenties eventueel zonder
stuurschakelmg, als nieuw. opgaaf van redenen te weigePrijs ƒ 16.500. Tel. 020-101377, ren (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).
na 18.00 uur 02503-32786.

Accessoires en onderdelen
AUTOBANDEN UITVERKOOP!
Vele maten voor lage prijzen!
Speciale aanbieding: 4x19565-15, incl. balanceren, ƒ200
De Wittenkade 69,020-846276
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
mbouwbedrijf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligmgssystemen.
Valkenburgerstr. 134. Tel. 020-240748

Telefoon 03489-868/853
RIVA-OPEL OSDORP
BIEDT AAN
Rat Panda, '87, rood, 18.460
km., ƒ9950. Skoda 120 L.S,
'86, 32.000 km., ƒ 6950. Toyota
Corolla SLX 12 V, '87, 37.000
km., ƒ 17.950. Daihatsu Charade TS spec., '88, 17.000 km.,
ƒ 14.950. Ford Escort 1600, Bravo diesel, '86, 39.000 km.,
ƒ 19.500. Ford Escort 1.6L, '86,
46.000 km., ƒ14.750. Escort
L, '87, 28.000 km., ƒ 16.950.
Citroen Visa, '86, 33.000 km.,
ƒ8950. RIVA Osdorp,
NOTWEG 38 bij Meervaart
A'DAM Osdorp. Voor info 020196575.

,

Renault
Benelux

Service en
reparatie

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.
LPG-INBOUW nu zéér voordelig met 2 jaar garantie, ook
rep. telef. 020-182163
MAZDA RUITEN voor zij en
achter. Voor alle types uit
voorraad leverbaar. Fa E, de
GRAAF, Koninginneweg 48,
Haarlem. Tel 023-314275
Reed u wel 's m de mist? Door
waterdamp onstaat er minder
roet en de motor van de auto
loopt soepeler.
De I-CAT, die in het luchtfilter
zit, funktioneert zó met +25%
méér trekkracht! Zelf maken
kost ƒ15 mat. DHZ-plan: ƒ30
giro 3466420. DOYER-MOTOR
02159-45265
verhuisd
AROBA-BANDEN
naar Amsteldijk 59
tel.. 020-714225

Autoshop J. Schievmk, Rozengracht 69-71-73, A'dam, tel.
T.k. vouww. La Bohème tent. 234986: IMPERIAALS, ladderPas nieuw. Pr. ƒ1500. Tel. steunen, fiets- en surfplankdragers, alle kleuren autolak,
02507-18461 na 18 00 uur.
gereedschappen.
VAKANTIE KOOPJES!
BMW-BRASPENNING-BMW
Alle auto's met nieuwe APK. T.k. onderdelen, nieuw/
Tel. 02990-37825. Inr mog.
gebruikt Telef. 020-319431.
CHERRY 15 GL, mod. '84,
ƒ4950 HONDA Accord, nw. CARFIX groothandel gespeciamod.
'83, ƒ4950.
EEND liseerd in Franse onderdelen.
CHARLTON, bj. '84, ƒ3950. Nwe Hemweg 6 L, 020-880348
EEND Bestel'83, ƒ 1950. OPEL
Record autom., '80, ƒ 1450. • Bewijsnummers van een geplaatste ,.SHOWROOM" adverHORIZON autom,, '81, ƒ 1450. tentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
advertentie kenbaar maakt.
LADA 2105, '82, ƒ 1450.
OPEL Kadett caravan, LPG, bj. De kosten daarvoor bedragen ƒ 3,-.
'81, ƒ 3450. Div. auto's voor de
• De nieuwe autorubriek „SHOWROOM"
knutselaar v.a. ƒ 200.
heeft een oplage van 730 000 ex

De nieuwe autorubriek
"SHOWROOM"
zal we! heel
wat auto-adverteerders
uit hun tent lokken!
Zomerkorting (geldig t/m 5/9'89) 50%

Volkswagen

Volvo
'L LPG 1-'88
ƒ32.600
'L 7-'87
ƒ 26.800.
'(5-drs 7-'86
ƒ18.600
:'84
ƒ 8.500
nner spec. 5-'86/16.800
'inner spec 1?.-W 15800
'L autom. 3-'82 l 6.700.

VOLVO 343 aut. bj. '81, ƒ 3500.
APK tot juli 90.
Tel. 020-249074.
Volvo 343 DL, '79, APK, juli
1990, 10 2000 km., ƒ1300.
Tel. 02963-3671.

Volvo 66,1981,52.000 km, APK
8/89, tel.: 020-279790.
Volvo 66 Luxe bj. '81, APK
7-'90, goede en keurige auto
ƒ 1425. Tel. 020-163260.
•4-'85
ƒ12.250 Z.g. onderh. Volvo 340 Winner.
[bedrijf VAN DER POUW Bj. '83, 5 drs. LPG, tr.haak.
"stellandlaan 1 Weesp
Als nieuwstaat ƒ 6200. Inr.
Tel 02940-15110
fmanc. Tel. 02990-40573.
voll. B.O.VAG. gar.
VOLVO DEALER
'edrijf DICK MUHL B.V.
"ergracht 71a, Weesp.
Tel. 02940-18200.

LET OP! Hoge inruil, fmanc.
mog. 1 Jaar schrift, garantie.
Scherpe prijzen. 02990-37825.
RAT Uno 60S, mod. '88, 1e
eig., org. 8000 km, ƒ13.950.
OPEL Corsa Hatchback, 1.2
.GLS, bj '87,1e eig., 31000 km,
ƒ14.950. RENAULT 5 GTL,
•mod. '86, 1e eig., 50000 km,
ƒ8.950. OPEL Ascona, 1.6 S,
mod. '84, ƒ 6.950. MERCEDES
230 E, nieuw mod., '86,
ƒ 34.950. MERCEDES 190 E, bj
'86, ƒ 34.950. SCORPIO 2.0 GL,
autom. LPG mod. '87, ƒ 17.950.

35 APK GEKEURDE auto's, tot
1986, ƒ 650 tot ƒ 8250. Inr., fin,
gar. mog. Den Brielstraat 18,
A'dam, zijstraat Haarlemmerweg bij molen. Donderdagav. geopend. 020-844079.
Bovagbedrijf Crijnssen, Crijnssensli. 10-14 ba Seat Ibiza
'86, ƒ 10.250. Lada 1200 '86,
ƒ3750. Escort 1300 '85,
ƒ13.000. Rat 127 '81, ƒ2700.
Renault 9 '86, ƒ9850. Alle auto's min. 1 jaar garantie, APK
gek. + grote onderhoudsbeurt.
Tel. 020-184402.

T.k. van part. FORD FIESTA
1300 S, bj. '79, APK 3-'90, prijs
ƒ2250 + AUSTIN METRO, bj.
8-'81, APK 9-'89, prijs ƒ 2250..
Tel. 02990-41120.

Kever 1303 LS Cabrio
ƒ7250. Kever Am. uitv.
ƒ3250. Toyota Celica 1600
'75 APK ƒ 1750. Volvo 343
ƒ650 020-423096

'79
'66
ST
DL

Uw auto t/m 1 september voor f 12,50 in de SHOWROOM.
'De aiitorubrïek SHOWROÖM;is zo succesvol, dat wi) dit succes met u willen delen. Tot en met 1 september komt uw advertentie voor
„ f 12,50, niet alleen in Het Parool, maar
ook irvalle nieuws* en huis-ïaan- /;
' - huisbladen \/an Weekmedja:Zodat" u
(Geldig t/m 1 september 1989)
pnjs
pril',
, ."de kanslooptdat ruim éèr^rhjljoen'
exd 6'! incl
'"?»mefeèn' uw advertentie-zullen zien,
BTW
81W
Aantal regels
, - !:En,datypof slechts f 12,5(3. Succes, *
l
l
Schnjfhiei uw tekst
1
1 letter per hokje
'";_ moetje delen, dus: vul de bon in en
2
Cijfers,
leestekens
en
x
12,50
13,25
., maak gebruik van deze aantrekkë3
woordtussenruimten
- i l
18,19,08
;<
tellen voor 1 lettei
4
''•1 lijkeaanbieding?' , , ':'c', " , >
24,91
23,50
Minstens dne regels

Voordeelbon

beschrijven

SHOWROOM

5
6
7

29,34,50
40,45,50
51,-

30,74
36,57
42,40
48,23
54,06
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Gediplomeerde

Jubileum
advertentieruimte \an 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwehjk, geboorte of andere familieberichten
U bereikt met deze advertentie 11 200 mensen in Zand\oort. Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
blechts ƒ27,00 (e\cl 6% BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-iOOll

PEDICURE
KOMT OOK
AAN HUIS
Tel afspraken tussen
1800-2000 uur

Tel.

19632.

TE KOOP
AANGEBODEN

TE KOOP IN ZANDVOORT
PASSAGE 3/3
2/3-kamerapp. op 1e et. bij station: garage
(serv.k. ƒ 326,- p.j.). Serv.k. app.
ƒ 332,-p.m. Geheel gestoft, en
gemeubileerd.
Vraagprijs ƒ189.000,- k.k.

FRANS ZWAANSTRAAT 30
Twee onder een kap-woning, rondom tuin,
opp. 370 m2, uitzicht op duinen. CV gas.
Bouwj. 1975.
Vraagprijs ƒ 285.000,- k.k.

VRAAG GRATIS WOONGIDS
VAN SCHAIK Makelaar o.g.
Tel. 02507-12944.

MARNIX VAN ST. ALDEGONDESTRAAT 15
Halfvrijstaand woonhuis in goede staat van onderhoud. Woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, moderne badkamer.
Vr.pr. ƒ210.000,- k.k.

HONDENKAPSALON

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
Volledige en vakkundige vacht-,
voet-, oor-, tand- en wasverzorging van uw hond. Tevens ontkhtten van langhaar katten.
Afspr.: Ir. Fnedhoffplein 10,
Zandvoort, tel. 02507-12773.

makelaar/ o.g.
a//urantiën

NVM

MAKEb\AR

2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan
Telefoon 02507-12614

Kwekerij P. van KLEEFF

u ar cosmetics

Van Stolbergweg 1
Zandvoort Tel. 17093

Dé Lente van uw Huid.
Onze specialiste is
maandag 24 juli
aanwezig voor deskundig
advies.
En met een riante

AANBIEDING
Bij aankoop van 2
, produkfen startset
* tw.v. ƒ 89,-.

Als er een dierbare droom is die u
boven alles koestert dan is het wel
de natuurlijke schoonheid van uw
huid heel lang te kunnen behouden
Een frisse delicate en satijnen huid
die op zo prachtige wijze uw charme
en schoonheid weerspiegelt
Men hoort vaak dat dromen een hard
leven leiden Misschien wel Maar aan
uw droom daar doen de wetenschapsmensen van de Dacos laboratona heel wat meer aan dan men
gewoon hopen kan
En vandaag brengen zi| u een gamma
uitermate revolutionaire verzorgende
Schoonheidsprodukten
Cellular Cosmelics of Swilzerland
van Dacos

heeft volop
parkeergelegenheid

Zandvoorts Nieuwsblad

DE SUNSHOP

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuispiein 12, Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

99

Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31 Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Kroont 17, Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2, Zandvoort

99

NU GOEDKOPER DAN OOIT
PVC Lamellen en aluminium jalouzieen
Tevens zonneschermen en markiezen

Wegens vakantie
afwezig tot 1 augustus

Tel. 02507-14443

woensdag 2 augustus
geopend

CENTRAGAS
VAN GALEN BV

67 glanzend-niéuwe
koopwoningen in de
premie-c en vrije sector,
op steenworp afstand
van het strand...

SPAR

Fa.
Kroonenberg

Haltestraat 1 - Zandvoort - Telefoon: 02507-16123

TE KOOP
IN ZANDVOORT

...op een van de allerlaatste mooie bouwlokaties
van Zandvoort, letterlijk op een steenworp
afstand van het strand, direkt naast het nieuwe
appartementengebouw van het Vendoradopark,
worden op zeer korte termijn 67 glanzendniéuwe koopwoningen in de premie-c en vrije
sector gerealiseerd...

Een projekt van

HILLEN

'fï**O

O O O O O1

jZo - 38 03o i

SPAR
's /naanc/agrs de
gehele dag open

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

RIJKSSTRAATWEG 244 - HAARLEM-NOORD

BANDENHAL
Speciaal adres voor:
gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

BIJVERDIENSTE
ƒ 250,- PER MAAND
of meer is de vergoeding voor
een ochtendwijk van

Adres: Parallelweg l O

DE VOLKSKRANT EN TROUW
in Amsterdam of Diemen/Duivendrecht
Minimum leeftijd: 15 laar
(ook voor tijdelijk!)
Tel. opgave: 020-562.2925 tussen 09.00 en 18.00

ROOSEN

PIANONTWIKKELING B.V.

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

• COMPLETE
BADKAMERINRICHTING
• DAK EN ZINKWERK
o ONDERDELENVERKOOP
• ENERGIEZUINIGE APP

De woningen zullen worden verkocht aan
kandidaten die voldoen aan de door het College
van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
vastgestelde inschrijfvolgorde:
1) Kandidaten die een ééngezins-huurwoning van
de gemeente of van de woningbouwvereniging
EMM achterlaten.
2) Kandidaten die een goedkope gezinsflat van
de woningbouwvereniging EMM, welke
gelegen is aan de Van Lennepweg of aan de
Sophiaweg, achterlaten.
3) Kandidaten die een vierkamerflat van de
woningbouwvereniging EMM achterlaten.
4) Kandidaten die een 1 - of 2-kamerwoning van
de gemeente of van de woningbouwvereniging
EMM achterlaten.
5) Startende woningzoekenden die in Zandvoort
woonachtig zijn.
6) Kandidaten die een partikuliere huurwoning
achterlaten in Zandvoort.
7) Kandidaten die een koopwoning achterlaten in
Zandvoort.

In twee, fraai vormgegeven gebouwen worden
drie- en vierkamerappartementen gebouwd in de
prijsklasse van f 155.000,- tot en met
f 169.000,-... Op het dak van één van deze
gebouwen worden bovendien twee zeer royale en
luxe z.g. penthouses met een uniek uitzicht over
Zandvoort gebouwd... Tot hetzelfde project
behoort tot slot nog een negental zéér fraaie
'drive-in' woningen...
Belangstellenden verzoeken wij onderstaande
bon in te vullen en te sturen naar Van Schalk
makelaar o.g. te Zandvoort U ontvangt dan
omgaand een inschrijfformulier, aan de hand
waarvan een lijst met kandidaat-kopers zal
worden aangelegd.

LANDELIJK ERKEND GAS- EN WATERFITTER
o CENTRALE VERWARMING
o ZELFBOUWPAKKETTEN MET
TECHNISCHE BEGELEIDING
«• ELEKTRO- EN KOELTECHNIEK
o VLOERVERWARMING

TOEWIJZING:

uur.

(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
Geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Tel. 02Q-226445.

Aankoop / Verkoop / Taxaties
Huur / Verhuur / Beheer
Projecten / Adviezen
Hypotheken /- Assurantiën
Hogeweg 56A / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-129 44
Fax 02507-186 44
Openingstijden:
Ma.t/mVr.
: 09.00-18.00 uur
Vr. koopavond : 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag
-.10.00-14.00 uur

r,

BON
Ja, wij zijn geïnteresseerd in het 'Ruyterprojekt'
in Zandvoort, stuurt u ons een inschrijfformulier.
Naam:
Adres:...
Postcode:
Plaats:..
Deze bon m een gefrankeerde enveloppe sturen naar
Van Schalk makelaar o g., Hogeweg 56a, 2042 GJ Zandvoort

i

EEN DAGJE UIT IN DE BUURT?
NU OVERAL TE KOOP VOOR ƒ l,-

zomer
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'Nieuw tracé feestelijk in gebruik genomen

Autorensport Vereniging
is blij met interim-circuit
ZANDVOORT - De Nederlandse Autorensport Vereniging
(NAV) is blij met het interim-circuit, omdat dit de mogelijkheid
bm in Nederland te racen, garandeert. Het nieuwe tracé werd
afgelopen zondag door burgemeester Van der Heijden geopend
met het ontkurken van een fles champagne, een ronde in een
Ferrari en het startsein voor de eerste race. Volgens Van der
Heijden is de belangrijkste hobbel in de weg naar een definitief
circuit eind dit jaar genomen.
Het nieuwe circuit kan beschouwd worden als een opstap
naar de definitieve racebaan. Voor
de realisatie daarvan worden nog de
nodige onderzoeken verricht. De belangrijkste 'hobbel' is de Milieu Effect Rapportage, aldus burgemeester Van der Heijden. Hij verwacht
dat deze rond de jaarwisseling is genomen. Vanaf dat moment kan er
gewerkt worden aan de verdere reahsatie van het uiteindelijke circuit.
Dat laatste blijft ook het doel van
de NAV, zo onderstreepte voorzitter
Vreeken zondag. "Wij zijn blij dat we
uiteindelijk gekozen hebben voor
het interim-circuit, want dat geeft
volledig uitzicht op de realisatie van
de baan in de volle lengte met pas-

sende accommodatie". De NAV
heeft een aantal eisen laten vallen,
omdat anders de continuïteit van de
mogelijkheid om te racen in gevaar
zou worden gebracht. "Bovendien
hebben we liever een goede buur dan
een verre vriend", aldus Vreeken,
wijzend op de tegemoetkoming aan
Vendorado Leisure.
!

Samenwerking
Dit heeft door de nieuwe ontwikkelingen ruimte gekregen voor de
aanleg van fase II van het bungalowpark. Toch beschouwt hij het interim-circuit als een 'een baan waarop
écht geraced kan worden': "Een goede stuurman zal hierop meer kun-

nen bereiken dan een man die alleen
750 paardekrachten tot zijn beschikking heeft".
Aan de realisatie van het 1,8 miljoen kostende interim-circuit, dat
een lengte heeft van 2,519 km, is inclusief de aansluiting op het bestaande tracé - ruim anderhalve
maand gewerkt. In die periode is een
'grondverzet' verricht van ongeveer
50.000 kubieke meter. Het circuit is
tot stand gekomen door een nauwe
samenwerking tussen de Stichting
Exploitatie Circuit Park (ECP), de
gemeente Zandvoort, Vendorado
Leisure N.V., de KNAC, de Koninkhjke Nederlandse Autosport Federatie (KNAP) en de NAV. De tijdelijke
baan heeft twee bochten die naar
'geldschieters' zijn vernoemd, de
Nissan- en de Vendoradobocht. De
eerst genoemde heeft bij de openingsplechtiheid acht nieuwe Nissan King Cabs als rescue-auto's
overgedragen, die voor acht jaar aan
de stichting ECP ter beschikking
zijn gesteld. De baan voldoet aan alle ZANDVOORT - 's Morgens vroeg, het warme zonnetje nog in aantocht en nog nauwelijks een toerist te zien, biedt het
strand een opmerkelijk beeld: duizenden strandstoelen staan keurig in rijtjes opgesteld te wachten op de eerste gasten.
nationale en internationale eisen.

Sponsors
Voor het definitieve circuit moet
nog een aantal sponsors gevonden
worden, hoewel directeur Ernst van
mening is dat een groot deel van het
benodigde geld van de overheid
moet komen. Volgens hem komt
verlenging van het interim-circuit
tot de gewenste lengte op zo'n drie
miljoen, het opknappen van de accommodatie gaat ongeveer negen
miljoen kosten.
Volgens Vreeker wordt het een
keuze tussen renovatie, kosten zes
miljoen gulden, en voltooiing van
het circuit inclusief een nieuwe accommodatie, wat maximaal achttien miljoen gaat kosten. Het eerdere plan, dat 35 miljoen zou vergen,
heeft men laten vallen. Indien alles
naar wens verloopt kan er in oktober 1990 met de aanleg van het definitieve circuit begonnen worden, zodat dit traject in 1991 in gebruik kan
9 Burgemeester Van der Heijden toont vanachter het stuur van een Ferrari worden genomen.
Daytona Spider zijn optimisme.
Foto Bram stynen
Zie verder de sportpagina

Surfschool maakt nu meer kans
op beperkte horeca-vergunning
ZANDVOORT - Tim Klijn
Funboard Centrum kan waarschijnlijk alsnog een vergunning krijgen ypor de verkoop
van alcoholvrije en zwak-alcoholische dranken. De gemeenteraad moet nog accoord gaan,
maar het College van Burgemeester en Wethouders is in
ieder geval bereid aan het verzoek, dat nu voor de tweede
keer is ingediend, te voldoen.

Watertoren
bijna leeg

ZANDVOORT - Het niveau in de grote reservoirs
van de watertoren liep zaterdagavond zover terug, dat
deze leeg dreigden te raken.
Men besloot de hulp van de
bevolking in te roepen.
Het Waterleidingbedrijf verzocht de politie om diezelfde
avond nog met een geluidwagen
rond te rijden. Op die wijze deed
men een beroep op de inwoners
om het watergebruik te beperken. Indien zij niet mee zouden
werken, zou er binnen het uur
geen water meer zijn.
De oproep had goed resultaat,
problemen deden zich verder niet
voor, behalve enig drukverlies op
de waterleiding op sommige
plaatsen. Omstreeks kwart voor
tien deelde het Waterleidingbedrijf mee dat de kritische situatie
op het pompstation voorbij was
en het waterpeil in de reservoirs
weer begon te stijgen.
Het was de eerste keer dat een
dergelijk probleem zich voordeed. Ongetwijfeld zal de warmte
haar aandeel gehad hebben in het
leeg raken van de reservoirs.

Waterstanden
Datum
27 jul
28jul
29jul
30jul
31 jul
1 aug
2 aug

HW

LW

HW

LW

11.10 0610 ?335 18.34
12.25 07.14 -.-19.55
00.45 08.35 13.4621.15
02.0610.1514.502234
03.05 11.24 15.4223.30
03.59 13.36 17.45-.04.46 00.16 17.05 14.30

In februari van dit jaar is voor de
tweede keer een dergelijk verzoek
ingediend, met als voornaamste reden dat de omzet terugloopt. Het
huidige college is wél bereid de vergunning af te geven. Volgens burgemeester en wethouders kan de surfschool vergeleken worden met andere accommodaties als sportvelden,
-hallen en zwembaden, waarbij kantines 'heel gebruikelijk en algemeen
geaccepteerd' zijn. 'In dat licht bezien lijkt het redelijk dat ook de
windsurfschool over een eigen kantine kan beschikken'.
Het eerste verzoek om een vergunnmg stamt uit 1987, destijds ingediend door mevrouw Klijn-Mattern
met de bedoeling om de surfschopl
uit te breiden met een horeca-faciliteit. Dit werd echter door het toenmalige college, nog met burgemeester Machielsen, afgewezen: de wmdsurfschool, die sinds 1977 op het
strand tussen reddingspost Piet
Oud en strandpaviljoen 23 wordt geéxploiteerd, kreeg geen toestemming om eet- en drinkwaren te verstrekken. Uitzondering gold voor
koffie en thee voor de leerlingen.

positie zou gaan innemen, was twee
jaar geleden voor een aantal strandpachters nog wel aanleiding om bezwaar in te dienen tegen de vergunnmg.
Maar volgens het college kunnen
er dusdanige voorwaarden gesteld
worden 'dat voorkomen wordt dat
de windsurfschool uitgroeit tot een
strandpaviljoen'.

De strandpachters, voor dag en dauw opgestaan, hebben op dat moment hun best al weer gedaan, in afwachting van wat
de dag hen verder brengen zal.
Dat hun taak er daarmee nog lang niet op zit, lijkt overbodig te vertellen.
Foto eenott

Zandvoorter int met gestolen
cheques twee miljoen gulden
ZANDVOORT - Tegen een
zesenveertigjarige Zandvoorter is een onvoorwaardelijke
celstraf van vier jaar geëist wegens fraude met eurocheques
en girokaarten. De man gaf toe
enkele duizenden gestolen
cheques, waarschijnlijk ter
waarde van ruim twee miljoen
gulden, in Engeland en Duitsland ingewisseld ts hebben. De
Haarlemse rechtbank doet op
4 augustus uitspraak.
Officier van Justitie mr. J.F. Boon
stelde zijn vrij hoge eis in verband
met de omvang van de fraude. Duidelijk werd dat hij hiermee een voorbeeld wilde stellen. Boon had weinig
goede woorden over voor de Zandvoorter, volgens hem iemand die het
geld vooral nodig achtte om vrouwen in te palmen. Advocaat mr. M.
Mutsaers acht een zo licht mogelijke straf van groot belang. Zij wees
op de benarde positie van de man,
nu belastingdienst
en andere
schuldeisers achter hem aanzitten.
Daarnaast vreest zij dat zijn gezinsleven sterk onder het gebeurde te
lijden zal hebben. Zij pleitte ervoor
de onvoorwaardelijke celstraf zo
kort mogelijk te houden en de man

daarnaast
psychotherapeutische
hulp te bieden.

Handschrift
Aan de aanhouding van de Zandvoorter, begin dit jaar, ging een uitgebre.id onderzoek van de postale recherche vooraf, onder andere gericht op het handschrift. Tegelijk
met deze verdachte werd ook de heler opgepakt, die de cheques en girokaarten aanleveide. Deze nuler it. m-

middels, na een eis van eveneens
vier jaar, veroordeeld tot twee jaar
celstraf. De Zandvoorter heeft waarschijnlijk maar een klein deel van
zijn 'winst' overgehouden, want
ruim de helft ging op aan reiskosten
Als hij de cheques ging inwisselen,
nam hij het vliegtuig of hij huurde
een auto. Hij ontkende echter dat hij
er contanten aan over had gehouden, omdat hij met het geld een womng in het centrum had gekocht die
hij flink 'nad laten opknappen.

ZANDVOORT - De Gemeentepolitie Zandvoort wil haar
automatiseringssysteem zodanig uitbreiden, dat het mogelijk wordt rechtstreeks een
landelijk net van computers te
raadplegen.

Het systeem maakt het mogelijk
dat de Zandvoortse politie rechtstreeks gebruik kan maken van de
informatie uit een landelijk net van
verschillende politie-computersystemen. Zo kunnen allerlei belangrijke herkenningsgegevens, zoals bijvoorbeeld vingerafdrukken of foto's
Dit zou een enorme vooruitgang van verdachten of eerder veroorbetekenen in het kader van de infor- deelden, binnen enkele minuten
matievoorziening.
overgesemd worden naar of van elders m het land Een en ander betekent uiteraard een efficiëntere werkwijze en een flinke tijdwinst.

Een kindermeisje 'nieuwestijl'

• TZB eindigt als derde in
softbaltoernooi.
Pag. 5
• Tientallen straatartiesten zijn uitgenodigd voor
het Zandvoort Fun Festi-

Pag. 7

val.

• 'Ut Zandvoorts roeispectakel' gaat komende
vrijdag van start. Pag. 7

traag en inefficiënt
Datelcare biedt middels een Emulex 'terminal server', met of zonder
expansie-umt, de mogelijkheid het
sternet om te bouwen naar een
ethernet. Met het PACX 200 systeem
van Gandalf is het mogelijk het nétwerk aan te passen. Deze firma geeft
binnenkort nog een demonstratie,
waarbij ook een aantal politiekorpsen uit de regio komt kijken. Dit
systeem van Gandalf blijkt het goedkoopste op termijn, met 32 aanslui
tingen voor ƒ34.000,- Uitbreiding
met hetzelfde aantal komt op
/4.050,- exclusief BTW

Twee bedrijven, Datelcare uit
Zeist en Gandalf uit Amsterdam,
hebben een systeem ontwikkeld, dat
het mogelijk maakt vanaf iedere Studenten
werkplek de gewenste informatie op
Op 9 augustus behandelt de Comte halen en/of te verwerken, onge- missie voor Algemene Zaken het
acht of daarbij een systeem op een raadsvoorstel om het benodigde ki e
andere lokatie moet worden aange- diet beschikbaar te stellen De lasten
roepen
hiervan worden binnen het aan de
politie beschikbaar gestelde bedrag
voor 1989 en 1990 gedekt.

Belasting

Beide bedrijven zijn benaderd,
hoewel de Politie Verbindingsdienst
reeds een eigen systeem had ontwikkeld, het zogenaamde PODACS oftewel Politie Data Communicatie Systeem Dit laatste betekent echter een
zware belasting van de eigen computer en is op bepaalde onderdelen

Bij de nieuwe overweging heeft
meegespeeld dat de surfschool met
de enorme ontwikkeling van deze
sport is meegegroeid, plus dat er in
de loop der jaren goede contacten
zijn opgebouwd met de diverse instanties die surf-evenementen organiseren. 'Voor de exploitatie van de
windsurfschool is het nu van groot
belang dat haar dienstenpakket kan
worden uitgebreid met het verstrekken van alcoholvrije en zwak-alcoholische dranken, alsmede kleine
eetwaren, zulks ten behoeve van de
cursisten'.

Vanaf 1985 is er ye\\erkt aan de
ontwikkeling van oen automatisermgsplan, dat heelt ge-leia lot de m
voering van een Bediijf&proccbben
sybteem en een tekbtverwerkmcs
programma Op koi te termijn wordt
ook een Imancieel progi amma ingu
voerd.

Naam

Strandpaviljoen

• Brigitte Peters vangt deze maanden de op strand verdwaalde kleuters op.

Dit is de mening van het college op
het ogenblik, verwoord in eer raadsvoorstel dat op woensdag 9 augustus
door de Commissie voor Algemene
Zaken wordt behandeld.
Volgens het raadsvoorstel is het
'geenszins de bedoeling een strandpaviljoen met stoelenverhuur te
gaan exploiteren'. De angst dat de
windsurfschool een concurrerende

ZANDVOORT - De politiepost op de Rotonde is deze zomer versterkt met een kindermeisje 'nieuwe stijl'. De functie wordt vervuld
door de twintigjarige Brigitte Peters, in tijdelijke dienst bij het stranddetachement om de
verdwaalde kleuters en peuters liefdevol op te
vangen.

ZANDVOORT - Twee twintigjarige
Zandvoorters zijn zaterdagnacht op3 aug
05.19 00.55 17.4615.06 gepakt wegens mishandeling van
4 aug
05.55 01.34 18.16 15.37 een Duitse jongen. Een in zijn gezelMaanstanden:
schap verkerende 28-jarige Noor was
Dinsdag 1 aug. NM 18.05 uur
eerder die avond eveneens al door
Spnngtij 3 aug. 05.19 u. NAP+107cm hen in een discotheek mishandeld.

• Het KLM Open golftoernooi brengt
wereldberoemde
spelers
naar
Zandvoort.
Pag. 5

Politie streeft naar aansluiting
op landelijk computer-netwerk

Cursisten

Toerist mishandeld

wem

Men had gezocht naar een kindermeisje 'nieuwe
stijl', een wat andere invulling dan voorgaande jaren.
Het probleem toen was, dat de kinderjuf - vanwege het
wat mindere zomerweer - vele dagen werkeloos op de
post rond moest hangen.
Dat wilde men voor dit jaar voorkomen, maar omdat dit een andere formule betekende, heeft het uiteindelrjk enige tijd geduurd eer er iemand werd aangesteld. De kinderpost wordt nu alleen vast 'bemand'
in de maanden juli en augustus. Voor daarvóór en
erna geldt een afroepovereenkomst.
Brigitte Peters is 'via via' aan dit seizoenwerk gekomen, tot haar grote voldoening overigens. Het ligt

Foto Bram Stijnen

namelijk enigszins in het verlengde van haar studie
aan de pedagogische academie voor het basisonderwrjs, waar zij vierdejaars is.

Adres
Postcode

Plaats

Giro/bank

Zwemtrainster
'Maar ik houd ook van het strand en van het omgaan met mensen', laat zij weten De nieuwe kinderjuf, die in het verleden zwemtrainster was brj de
Zeeschuimers, een rol die zij momenteel bij het
Heemsteedse HPC vervult, kan dan ook goed opschieten met de leden van het politie-stranddetachement.
Zrj heeft het er best naar haar zin, laat zij weten.
Helemaal van een vreemde lijkt zij de voorkeur
voor het strand niet te hebben, afgaand op het feit dat
zij in de verte familie is van ome Huig en tante Rie
Molenaar, die jaren op het strand werkzaam zijn
geweest als visventers. Tante Rie treft men nog steeds
aan op het strand, net als Brigitte in het Rotonde-gebouw, zij het dan m de 'catacomben' als toiletjuffrouw.

Telefoon _

— (i v m controle bezorging)

WK

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ 4 4 7 5
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam

o

11-7.1 n -z-7-i"ni7nn-z"
f l U J r l U l f UU J

bellen kan ook: 020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN

J Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte
J van onze zoon
#

»

Richard Tamerus

;

op 23-7-1989
Barbara Boom
Ronald Tamerus
Zeestraat 41

De Hemaheeft 200 oplossingen
voor pech onderweg.
GOED *KOOPJf
20 herkent u aanbiedingen m de Hema

zo herkent u aanbiedingen m de Hema

Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedanken, betuigen wij U langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het
overlijden van

Hendrik Cornelis Donkerlo
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat U zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote vrlies.
Uit aller naam:
Mevr. J. C. M. Halderman-v.d. Berg
(Moeder Anna)
Zandvoort
juli 1989

vanaf

12.75
"Maak zelf

houten

4.75

Set glazen "Provence".

speelgoed".

3 borrelglazen

Praktisch boek met 20 fantasie-

3 kleine wijnglazen

rijke ontwerpen.

5,25-5.25

3 grote wijn- of
sherryglazen

^r?5'5.75

DOKTERSBERICHTEN

R. Drenth
huisarts
geen praktijk van 31 juli tot 14 augustus
Waarnemers
De huisartsen Anderson, Flieringa, Zwerver.

Knutselpakket

voor

vele

14.25

'vanaf
1655".

uren

Afvalbak.

vakantie-plezier.

Inhoud 15 I.

ADVERTENTIES

16^5" 14.25

Inhoud 50 L, incl.
afvalzakhouder

24^520.75

OPROEP
Recent blind geworden man heeft
verzorging en begeleiding, maar
zoekt voor 2 weken

EEN AUTO TE LEEN
of tegen redelijke vergoeding te huur
(denk aan bijv. een auto die door de
vakantie thuisblijft).
Periode 30/7 tot 15/8.
Inlichtingen tel. 020-962944 of
02507-61400 toestel 492.

Quartz waterdicht kunststof digitaal horloge in diverse kleuren.
Koffiezetapparaat Max. 12 kopjes.

Met l jaar Hema garantie.

Druppelt niet na. l jaar Hema
garantie.

gratis
Indien u deze week uw fotorolletje
bij ons laat ontwikkelen en afdruk-

vsimmi

Modieuze 'damesslips. In diverse

ken, ontvangt u een handig foto-

kwaliteiten en dessins. Mt 34-44

mapje gratis. Geschikt voor 36

4.- en 5.-

2.75 nu 2 voor 4.50

foto's.

Vieze kindervingertjes, spon- UÉ*riftttÉJLAikJMiXÉMtJ tane niesbuien of lekkende
thermoskannen? De tissues van de Hema weten er raad mee. Handig om op vakantie mee te
nemen. En om u op de terugweg ook van dienst te zijn, zijn ze per twee dozen nóg goedkoper.

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.
023-315855
|> ASSOCIATIE ÜnVAARTVERZORGING
't ' Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbwrgelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

SPOEDVEILING
op maandag 31 juli
's middags 13.00 uur in

HOTEL FABER
VAN DEN HEUVEL
m a k e l a a r in a s s u r a n t i ë n

^
nvaTj'id

Hypotheekrente
vanaf

5,3%

Bel voor offerte

tel. 02507-12468

ADVOCATEN

EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

SPAR
heeft alles voor uw

BARBECUE

Poststraat 9 (bij politiebureau)

GEVEILD WORDEN:
Restaurant tafels - stoelen
keukeninventaris - gedistilleerd
wijnen - enz. enz.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

TE BEZICHTIGEN:

Tel. 02507-13278

DAG en NACHT bereikbaar

's morgens voor de veiling v.a. 09.00
uur.
Inl. tel. 12164 of 13588.

Begrafenissen
en crematies!

Deurwaarder H. Terhoeven te Haarlem.
Veilingdirectie: Fa. Waterdrinker.

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

Groeten uit Gouda.
Jong belegen Goudse
kaas.

9.50 J

Gekookte Ardennerworst.100gram.k35 1.15

Riesling Cuvée Réservée
1988 Appellation Alsac
Contrôlée.
Z^9 6.50

VVHto KOOPJE

Smaasappelkwark- of
aardbeienkwarkschnitte.
6.75 2 voor 10.75

Aanbiedingen geldiR t m 29 |ulil981

Mueslibroodjes. Zak a
4 stuks
.2—1.70

Pizza-, kaas-, sesam- of
baconcrackers. Doos a
75 gram.
1.25 2 voor 2.15

Koffie 'pittig'. Snelfiltermalmg. Pak a 500 gram

Gina en Piet

INGWERSEN &
HELMIG

;u lieikt'tit 11 ,i n'biulmpin m du Ut m i

8^14525 7

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
> een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Hinderwet
(W.A.B.M.)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om op de aanvraag om een
vergunning ingevolge de Hinderwet, voor het oprichten en in werking hebben
van een snackbar, gelegen aan de Jac. van Heemskerckstraat 6 te Zandvoort,
positief te beschikken.
De ontwerp-beschikkmg en andere op de aanvraag betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van 28 juli tot 11 augustus ter inzage bij de afdeling Algemene
Zaken m het Raadhuis, Swaluestraat 2 m Zandvoort. U kunt daar ook terecht voor
een mondelinge toelichting. Het kantoor is op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.00
uur.
De stukken liggen ook ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Pnnsesseweg 34 m
Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaar hebben ingebracht naar aanleiding
van de aanvraag en een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet m staat is
geweest, kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren
inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikkmg.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens
niet bekend te maken.
Aanlegvergunning
Het college van burgemeester en wethouders heeft aanlegvergunning verleend
aan het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland voor het verrichten
van werkzaamheden bij het transformatorstation Schusterkanaal nabij de
Duizend Meterweg in de Amsterdamse waterleidingduinen.
De betreffende vergunning ligt vanaf 31 juli 1989 gedurende 30 dagen ter inzage bij de
afdeling ruimtelijke ordening, Raadhuisplem 4, geopend alle werkdagen van 9.00 tot
12.00 uur.
Gedurende deze termijn kan een ieder bezwaren indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Bouwplannen

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zaiidvoort.
Tel. 02507-1Ï244

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel
18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen voor:
een uitbreiding van het pand Teunisbloemlaan 24.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 31 juli gedurende 14 dagen voor een
ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 4, geopend alle
werkdagen van 09.00-12.00 uur.
Gedurende de termijn van ter inzage ligging, kan een ieder bij burgemeester en
wethouders schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen.
27 juli 1989
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Een nieuiue week Rekreade-activiteiten

Plesmanschool

Orgeltocht start
in Zandvoort

Harrie zoekt Harrie
en Kap krijgt Sones

ZANDVOORT - De derde
Toer-in orgeltocht voert zaterdag 29 juli langs kerken en orgels in Zandvoort, Overveen en
en Haarlem. Klaas
ZANDVOORT - De reeks Rekreade zomer-activiteiten voor Heemstede
geeft in elke kerk een kort
kinderen van 4 t/m 12 jaar gaat een nieuwe week in. Opnieuw is Bolt
er gekozen voor spannende onderwerpen, alles draait om warri- concert.
Deze tocht, de derde van een serie
ge Harrie of om een ijssalon.
van zeven, wordt geleid door orga-

Deze week een wat minder oude foto uit het schooljaar 1973-1974, genomen
van de derde klas van de Albert Plesmanschool. De onderwijzeres is mevrouw
Weidema. De foto werd ingezonden door Albert Ramkema.

Jeroen Schuuring, onb., onb., Monique Middelkoop, onb.
Middelste rij: Petra van Veenendaal, Linda v.d. Meye, Kees van Duyn, Ellen
Visser, Tanja Termaat, (juffrouw Weidema), Peter Koper, Bea Eizinga, Manon
Hellingman, Robert Arens, Ricky (?) en Max (?).
De leerlingen zijn: achterste rij (v.l.n.r.): Simon Molenaar, Marcel Loos, Albert Voorste rij: Micky ten Broeke, Amy Pickering, Robin Boon, Leo Keesman en
Ramkema, Elles de «ruiter, Angelique Sips, Else Molenaar, Ranghilt Drommel, Linda Looman.

MENINGEN

Weekenddiensten
Weekend: 29-30 juli 1989
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER:
tel.
61584,
alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevallen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Regionale):
023-334323/363476.
HUISARTSEN: Voor de huisartsenpraktijken B. van Bergen/H.A. Scipio-Blüme en G. Mol/P.C.F. Paardekoper, heeft weekenddienst: G. Mol,
Koninginneweg 34a, Zandvoort, tel.
15600, spreekuur: zaterdag 07.30,
12.00 en 17.00 uur; zondag 12.00 en
17.00 uur.
.. .
Inlichtingen omtrent de overige
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de betrokken
huisartsen: Anderson,
12058; Drenth, 13355; Flieringa,
12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw
Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-beckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men- bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor taéwoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur, in de maand juli
geen spreekuur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten
Weekend: 29/30 juli 1989
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen
-Tevens kinderdienst i.h. Jeugdhuis
(10.00 uur)
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Dhr. J.M.J.
Brants, Haarlem
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Tot en met 13 augustus geen diensten

tevens crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: ds. J. Overduin
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Periode: 17 - 24 juli 1989

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, Geboren:
Mirthe, dochter van: Bluijs, Arnold
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: ds. J. Overduin, Jacob en De Vogel, Jozina
Richard, zoon van: Hoppenbrouwer,
Hans Marie Leonardus Antonius en
Daane, Veronica Alexandra
Kim Denise, dochter van: PitscheiZandvoorts
der, Gerhold Konrad en De Oude,
Nieuwsblad
Antonia Louisa
Jeroen, zoon van: Vleeshouwers, GoOnafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
defridus Franciscus en Elgersma,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donKlaasje
derdag. Uitgave Weekmedia BV. BladmanaKantoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort. tel.
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13,14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres: Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
Verkoopmanager: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Joan Kurpershoek. Redactiechef: Dick Piet.
Faxnummer redactie: 020-452508.
Abonnementsprijzen: ƒ 13,50 per kwartaal;
ƒ 24,75 per half jaar; ƒ 44,75 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,25.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

Veiligheid
op strand
Als jaarlijks uit Zwitserland terugkerend toerist treft mij telkens weer,
dat sommige 'geautomatiseerde' visverkopers en andere autorijders in
een soort inhaalrace over het strand
menen te kunnen scheuren.
Dat zij daarbij weinig of helemaal

geen rekening houden met de kinderen die op het strand spelen, heb ik
met eigen ogen verscheidene malen
moeten waarnemen.
Ik vraag mij af, of aan dit levensgevaarlijke gedoe niet een einde kan
worden gemaakt. Dat zou het gevoel
van veiligheid van vele moeders zeker ten goede komen.
Vcra Grettaz
Zwitserland

Hysterische badgast
poogt arts te wurgen

R. van Tetterode
toont nieuw werk

Zomerf estival voor herhaling vatbaar
ZANDVOORT - Met een feestelijke avond heeft Huis in de
Duinen het een maand durend
zomerfestival afgesloten. Voor
de bewoners waren in deze periode allerlei extraatjes georganiseerd, waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt. Het zomerfestival wordt dan ook ongetwijfeld hoog gewaardeerd.
"De opzet is zonder meer geslaagd", bevestigt directeur Brabander. "Maar het is best mogelijk dat
we het volgend jaar wel weer anders
doen, maar dat hoort ook zo. Het is
natuurlijk het leukst als er wat afwisseling in zit". Ook afgaand op de
reacties van bewoners blijkt het Zomerfestival zeker gewaardeerd te
worden, al vergt een maand lang durend feest uiteraard enig uithoudingsvermogen.
Daarom was het goed dat de rustige en drukkere dagen zich afwisselden. Maar voor elke dag was wel iets
speciaals geregeld. Zo was er 's
maandags een gezellige muzikale
middag of avond met het optreden
van artiesten, de dinsdag was de
speldag met onder andere koersbal.
Voor de woensdag stond een 'happy
hour' op het programma en de donderdag was de vaste uitstapjesdag.
Op vrijdag kon men genieten van
een 'muzikale koffie' en meedoen
aan Jeu de boules.
Ten slotte werd in het weekend een
gezamenlijk ontbijt georganiseerd.
Kortom voor elk wat wils, mogelijk
gemaakt door de inspanningen van
het personeel en vele anderen.
Een rit door het vernieuwde Zandvoort was wellicht een van de meest
geslaagde programma-onderdelen,
wat inhield dat de bewoners werden
rondgeleid langs alle nieuwe aanwinsten van het dorp. Zo voerde de

Evenementen-agenda
Tot 30 juli KLM Internationale
Open Golfkampioenschappen, Kennemer Golf- en Countryclub, dagelijks v.a. 08.00 uur. Entreeprijzen
v.a. ƒ20,-, weekend ƒ40,- p.d., kinderen half-geld. Vrijdag 28 juli 'Ut
Zandvoorts roeispectakel' op het
strand voor de noordboulevard,
19.00 - 22.00 uur. Zat./zondag 29/30
uli Zandvoort Fun Festival, straatartiesten-concours op de Rotonde
en in het centrum, aanvang 13.00
uur. Zondag 30 juli Jaarmarkt in het
Bewoners stappen in een paardentram die hen zal rondleiden langs de diverse nieuwe projecten in het dorp, een centrum, aanvang 13.00 uur.
van de vele geslaagde programma-onderdelen.
Donderdag 3 augustus Concert
Galway Sampet Showband' in het
rit door het Vendoradopark, langs omroep 'Radio Stad Haarlem' ver- bleek dat de tocht langs de drukke
asino. Weekend 4-5-13 augustus
het Elysee Beach Hotel en het Casi- zorgt, is hij uiteraard geïnteresseerd Zandvoortselaan zou gaan, zag men Jazz-festival in het centrum. Zondag
no, projecten waarvan veel ouderen in activiteiten voor ouderen. Hij er toch maar liever van af. Voor de 5 augustus Olympia fietstocht over
op de hoogte waren door de krant of zocht contact met Willy Brand en paarden van Stalhouderij Vosse was 150 km, start 08.00 uur vanaf strandhooguit door horen zeggen. Men had nodigde haar en zuster Van Breuke- de route kennelijk geen bezwaar. De Daviljoen 8, 'Trefpunt'. Zondag 13
de nieuwe bouwwerken nog niet zelf len uit om in de studio aan de Kleine kosten gingen onze begroting echter augustus familie softbal-toernooi,
kunnen aanschouwen, waarvoor nu Houtstraat het een en ander over het ver te boven en daarom ben ik op T.Z.B.-terrein Kennemerweg.
dus de gelegenheid werd geschapen. bejaardenhuis te komen vertellen. zoek gegaan naar sponsors. Om een Ma. t/m. dond. 14-17 aug. SpeelfilmDit alles was indirect mogelijk gelang verhaal kort te maken: het Casi- 'estival Nieuw Unicum. Zaterdag 19
worden door Jaap Molenaar, die in
no, het Elysee Beach Hotel en Ven- tugustus softbal-toernooi Dames 4
deze krant een berichtje las over het Paardentram
dorado Leisure hebben de rit gefi- en 5, T.Z.B.-terrein Kennemerweg.
zomerfestival in het Huis in de DuiDit gebeurde op 29 juni in een live mmcierd".
aterdag 26 augustus familie hocnen. Als samensteller en presentator uitgezonden interview, waarin beide
•cey-toernooi. ZHC-terrein, op binvan het radioprogramma 50+, dat hij dames uitstekend de gelegenheid
neh-circuit, 10.00 - 18.1)0 uur.
samen met Karin de Vries voor de hebben benut om het Huis in de Play-back show
Duinen te promoten. Willy Brand
Al had het niets met het zomerfeszag bovendien kans om de lang ge- tival te maken, het personeel vierde
koesterde wens naar voren te bren- zelf ook nog een - jaarlijks terugkegen: wat zou leuker zijn dan de ver- rend - feestje tussendoor, in de vorm
ZANDVOORT - Maandagnacht
nieuwingen in Zandvoort met eigen van een zeskamp. Dat werd wel spe- Miistreeks half twee, werd door een
ogen te aanschouwen vanuit een ciaal in deze periode georganiseerd,
roep jongeren vernielingen gepaardentram?
opdat de bewoners er nog een extra }leegd op het Stationsplein. De poli"Tijdens de uitzending kwamen er attractie bij hadden. Het" personeel ie slaagde er in drie van hen aan te
al reacties binnen", vertelt Willy liet zich ook op de feestelijke slota- louden. Alle drie de Zandvoorters.
Brand. "Een Haarlemse speeltuin- vond, afgelopen vrijdag, nog eens net leeftijden van 17, 14, en 13 jaar.
vereniging stelde haar paardentram van zijn beste kant zien met oen zeer sekenden. De politie probeert ook
gratis ter beschikking, maar toen geslaagde play-back show.
de andere vandalen op te sporen.

Vandalen gepakt

Overleden:
Van Galen, Marinus Johannes, oud
58 jaar
Van Soolingen geb. Koper, oud 89
jaar

Dommel

Jongen bewusteloos na
val van luchtkussen
ZANDVOORT - Het grote feest op
de camping van de Kennemerweg
pakte voor een vijftienjarige Amsterdamse jongen minder leuk uit. Hij
viel om kwart over vijf van een groot
luchtkussen in de vorm van een vis.
Daarbij viel hij achterover en reageerde niet meer. Spreken deed hij
nauwelijks verstaanbaar en de pupillen van zijn ogen rolden weg. Met
de ambulance is hij overgebracht
naar het Diaconessenziekenhuis.
Half elf 's avonds werd bekend dat
het letsel meeviel.

10-12 uur Met Harrie naar de waar- nist Klaas Bolt, in samenwerking
zegster (binnenspel), 3-5 uur Harrie met de in Zandvoort niet onbekende
siet het neit meer sitten (kreatiei organist Van Swieten de Blom die
spel), 19.15 uur volksdansen en pop- een belangrijk deel van de organisapenkast op het Jan Snijerplein; vrij- tie op zich heeft genomen. De start is
dag 4/8: 10-14 uur Weet Harrelientje om half elf in de Hervormde Kerk
de oplossing?, een vier uur durend aan het Kerkplein in Zandvoort. Op
programma (dus een boterham het uit 184!) daterende Knipscheermeenemen) met spel, dans knutse- -orgel speelt Klaas Bolt een aantal
len, picknick enzovoorts.
fraaie werken. Dit concert duurt ongeveer een half uur.
Vervolgens wordt om hall' twaalf
Noord
een bezoek gebracht aan Overveen,
Zondag 30 juli: 18.30 uur volksdan- waar men in de gelegenheid wordt
sen en poppenkast in winkelcen gesteld het in 1866 door Lodewijk
trum Noord; maandag 31/7: 10-12 Ypema gebouwde orgel te bewondeuur IJsklusjes (knutselen), 3-5 uur ren. Na de lunch volgt een bespeling
Pinquinprikkelen
(verschillende van het orgel van de hervormde
spelen); dinsdag l aug.: 10-12 uur Kerk in Heemstede. Dit orgel werd
Schots en Schim (schimmenspe- in 1752 door Andries van Bolder verlen), 3-5 uur Ijskoud fout (knutse- vaardigd.
len), 19.00 uur de kinderen worden
Om drie uur tenslotte volgt een
bij 't Stekkie opgehaald voor de Vos- bezoek aan de R.K.-kerk Sint Bavo
senjacht rond het Jan Sneijerplein in Haarlem. Het uit 1833 stammen(aanvang 19.30 uur); woensdag 2/8: de orgel hier is van de hand van
10-12 uur Ijspegelborden (binnen- Leonard van den Brink. Zijn zoon
spel), 3-5 uur Smaken verschillen Matthias breidde het orgel in 1857
(buitenspel); donderdag 3/8: 10-12 uit, waarbij een vrijstaande speeltauur Kap krijgt sones (knutselen), fel werd aangebracht.
3-5 uur Opgeruimd staat netjes (binLiefhebbers voor de tocht kunnen
nenspel), 18.30 uur volksdansen en met eigen vervoer deelnemen. De lopoppenkast in winkelcentrum- caties zijn zodanig uitgekozen, dat
-noord; vrijdag 4/8: 10-14 uur De IJ- zij in de tussen liggende tijd ook
stocht, een vier uur durend pro- makkelijk op de fiets te bereiken
gramma (dus boterham meenemen) zijn. Op deze manier kan men twee
met onder andere een speurtocht aangename
vrijetijdbestedingen
naar de oorzaak van het vieze ijs.
combineren. Deelname kost ƒ7,50
per persoon, CJP en Pas 65+ ƒ4,-.
Voor de helft van de prijs kan men
ook een halve tocht volgen, alleen in
de ochtend of de middag. De deelnemers ontvangen een brochure met
informatie over kerken, orgels en
programma.
ZANDVOORT - Zondagmiddag
rond kwart voor vijf vertoonde een
Centrum
veertigjarige man uit Breda hysteZondag 30 juli (19.15 uur) volks- risch gedrag. Hij was zeer agressief
dansen en poppenkast op het Jan en sloeg naar alles wat in de buurt
Snijerplein; maandag 31/7: 10-12 uur kwam. De inmiddels ingeschakelde
Wie is Harrige Harrie? (kennisma- politie moest hem in bedwang noukingsspelletjes), 3-5-uur Naar de den, totdat de ambulance ter plaatse
ZANDVOORT/HAARLEM brillendokter (knutselen); dinsdag l kwam en hem iets kalmerends inge- De Zandvoortse kunstenaar
aug.: 10-12 uur Harrie zoekt Harrie spoten kon worden. De dokter werd Roland van Tetterode houdt
(speurtocht), 3-5 uur Harrie in het hierbij bijna gewurgd en de ambutheater (kreatief spel), half acht lancewagen bijna vernield. De man momenteel bij edelsmid Liam
(19.30 uur) Vossenjacht, start op het werd overgebracht naar het politie- P. Martin, Groot Heiligland l
Jan Snijerplein; woensdag 2/8: 10-12 bureau. Een psychiater van het Ri- in Haarlem een expositie van
uur Als je maar goed ziet (handenar- agg kon hem niet beoordelen, door zijn nieuwste werk. Deze is te
beid), 3-5 uur (?) Harrie in a hurry, het ingespoten kalmerende middel. bezoeken tot en met 14 augus(estafettespelen); donderdag 3/8:Hij is in eigen auto met vrouw en tus.
kinderen naar Breda gereden.
Het tentoongestelde werk omvat
'grapjes en abstraktjes', schilderijen, collages en couaches, ontstaan
in de eerste helft van 1989. Volgens
Van Tetterode geldt voor de abstracte schilderijen wat de negentiende
eeuwse Letse filosoof Puzu Izegrim
als uitgangspunt zag: 'Het heelal is
een Russisch dorp in Siberië en god
is de Pope'. Absurde ideeën, schoonheid en lelijkheid vormden de inspiratiebron voor de collages en de gouaches.
Het werk van Tetterode is al in
ruime mate buiten de gemeentegrenzen te vinden, zowel in binnenals buitenland. Zo exposeerde hij
eerder op de Chicago Art Fair, Ho3Ort Art London, in het Paleis op de
Dam en Galerie Kadans te Den
Haag. Ook werkte hij ondermeer
voor de Haagse Post, Intermagazine
en andere bekende tijdschriften.

Bewoners Huis in de Duinen genoten een maand lang van allerlei extraatjes

Burgerlijke stand |

Ondertrouwd:
Rootnskatholieke Kerk:
Brouwer, Allard en Van der Storm,
Maria Gertrudis
Vrijdag 10.00 uur: E.v.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang, H. Kaandorp Gehuwd:
Zondag 10.30 uur: E.v. met samen- Scholtenlo, Pieter en De Muinck,
zang, H. Kaandorp
Regina Carolina

ger: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing,

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

Waar de spelletjes deze week precies over gaan, dat blijft nog even
geheim. Hooguit mag verklapt worden waar dit keer alles om draait. In
het centrum is dat 'Warrige Harrie,
op zoek naar...' Waar Harrie naar op
zoek is? Misschien zijn bril, of z'n
zwembroek, of z'n slippers. Misschien is hij zichzelf kwijt. Wie zal 't
zeggen. Misschien dat de waarzegster 't kan vertellen. De kinderen die
naar de activiteiten in het Jeugdhuis
achter de Hervormde Kerk komen,
mogen helpen meezoeken.
In Noord is het 'thema': 'Pool Kappies IJssalon', dat betekent vast
warm aankleden, want het gaat over
echt poolijs. De Zandvoortse ijscomannen staan te bibberen in hun
schoenen omdat er een nieuwe ijssalon is geopend, waar het lekkere
poolijs te koop is. Alles is er al,
obers, tafels en stoelen. Nu de klanten nog. Dat worden vast de kinderen die naar 't Stekkie komen.
Zondag- en donderdagavond is het
Rekreadeteam om kwart over zeven
(19.15 uur) te vinden op het Jan Snijerplein, om half zeven (18.30 uur) in
het winkelcentrum in Zandvoort-noord, voor volksdansen en poppenkast. Op dinsdagavond is er om
half acht (19.30 uur) Vossenjacht
vanaf het Jan Snijerplein, de kinderen uit noord worden om zeven uur
(19.00 uur) opgehaald van 't Stekkie.
Bij regen vinden de activiteiten
plaats in het Jeugdhuis en/of 't Stekkie. Deelname aan de activiteiten
kost ƒ l,- per keer. Broertjes, zusjes,
neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes, iedereen is welkom.
Het programma vanaf komende
zondag gaat er zó uitzien:

Y- /Vr

Het personeel van Huis in de Duinen vierde tussendoor ook nog een eigen
feestje.

Foto's: Berlotl
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TE KOOP
IN ZANDVOORT

MODE
Wegens vakantie
afwezig tot 1 augustus
woensdag 2 augustus
geopend
Grote Krocht 23

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

2043 LT Zandvoort
tel.

02507-18412

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort Tel. 17093

op al onze merken

arco Polo, Bogie, Mayon,
HONDENKAPSALON

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
Volledige en vakkundige vacht-,
voet-, oor-, tand- en wasverzorging van uw hond. Tevens ontklitten van langhaar katten.
Afspr.: Ir. Riedhoffplein 10,
Zandvoort, tel. 02507-12773.

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

SPAR
DE WIT VERHUIZINGEN

Schuitengat 37:
2/3 kamerapp. op 2e et., balkon zuid, ind. entree, hal,
keuken, slaapkamer, toilet, badk. met ligbad, Lvormige wóonk., gestoffeerd en gemeubileerd, serv.k.
ƒ475,- p.m. Vraagprijs ƒ159.000,- k.k.
Nassauplein 10:
Bovenwoning met balkon aan voor- en achterzijde,
100 m van het strand, ind. entree, hal, bergkam, woonkam., 3 slaapkam., douche, keuken, ruim balkon op
zuiden, C.V.gas. Vraagprijs ƒ 137.500,- k.k.
Koninginneweg 35:
Twee onder een kap woning met voor- en achtertuin,
achterom, opp. 240 m2. ind. entree, hal, toilet, gr.
woonkam., slaapk., douche, half open keuken, bijkeuken, 1e et. 4 slaapk. met wastafel, toilet, keuken, douche, balkon, vliering. Vraagprijs ƒ229.000,- k.k.
Oosterparkstraat 3:
Vrijst. wopnh., ideaal voor verhuur, ind. entree, hal,
kelder, zijkamer (wastafel + bergkasten), ruime
woonk., woonkeuken, garderobekast, toilet, 1e et.
badk., 4 slaapk. met wastafel, C.V.gas, ged. thermopane begl. Vraagprijs 249.000,- k.k.
Hogeweg 32:
Karakteristiek woonh. met zomerh., ideaal geschikt
voor zomerverhuur, grote tuin op zuiden, opp. 308 m2,
ind. 4 slaapk., toilet, douche, keuken, 1e et. 5 slaapk.,
(waarvan 1 voorz. van douche en toilet), toilet, ind. zomerw. 3 slaapk. met douche, toilet en wast., alle kamers zijn voorzien van wastafel, kastruimte en zitgedeelte, C.V.gas.

OPEN HUIS
Prinsesseweg 28, zaterdag 29 juli van 14.00-18.00
uur. Gezellige woning nabij centrum met zomerwoning
en tuin op t zuiden. Vraagprijs ƒ198.000,- k.k.

Exclusief verkrijgbaar bij:

Van Schalk makelaar zoekt voor cliënt:
Luxe drie/vierkamerappartement met zeezicht te huur
per 1 oktober voor 1 jaar, prijsindicatie ƒ 1.500,- ƒ2.000,- p.m.

SLINGER OPTIEK

Wilt u uw woning verkopen?
Wilt u een woning kopen?

Gediplomeerd opticien
optometrist o.v. - kontaktlensspecialist A.N. V.C.

Laat u dan eerst vrijblijvend en vakkundig
adviseren door:

's maandags de
gehele dag open

Grote Krocht 20A - Zandvoort
Tel. 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen
DAKSERVICE

RtfERKBTOE
VRHUIZRS
9 9

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

Kwaliteitsfoto's
in

1 UUR KLAAR!!

DESUNSHOP

Gespec. in Garant Gum
daken 4 mm

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -12944* / Fax 02507 -18644
Openingstijden: dagelijks 09.00 -18.00 uur
vrijdagavond 19.00 - 21.00 uur / zaterdag 10.00 -14.00 uur

45,- p.m2 gelegd.
Pannedaken timmer- en
metselwerk.

ƒ 5,50 KORTING
op uw nieuwe kleurennegatieffilm.
ALLÉÉN BIJ:

PVC Lamellen en aluminium jalouzieën
Tevens zonneschermen en markiezen

Tel. O25O7-14443

FOTO

BOOMGAARD

ERKAAN

Grote Krocht 26
Zandvoort -Tel. 02507-13529
óók 's maandags geopend van 9.00 tot 18.00 u.

WEBER'S
Schoonmaakbedrijf-glazenwassen]
Specialiteit:

SCHOONMAAK
REPARATIE
VERKOOP

LUXAFLEX
ROLGORDIJNEN
VERT. LAMELLEN

Verhuur: sproei extractie Tapijtreinigers
Bel voor info 14764-14090

Gevraagd

* afwashulp v.d. avonduren

De SPAR heeft
ruim parkeergelegenheid

Tel. 02507-16551

* Bij ontwikkelen en|
afdrukken van uw film

NU GOEDKOPER DAN OOIT

Kunt u uw auto
niet kwijt?

Te koop
aangeboden
accordeon ƒ 1500,drumstel ƒ 1250,poppenhuis
ƒ 1000,Inl. na 20.00 uur
tel. 15008

Droog of nat
bij bloemenhuis J. Bluys
altijd wat

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN
HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

(enkele avonden p.w.)

.STEENGRILL RESTAURANT

„De Vuurboet"
Onbeperkt vlees • ' -•-^""^T^ü^"'^
:
6 salades,
-"--'•-~-V;r=--r.6 sauzen,
stokbrood

HET PAROOL
vraagt

en een

BEZORGERS (M/V)

aardappelgerecht

voor tijdelijk of vast
in AMSTERDAM, AMSTELVEEN EN DIEMEN
Minimum leeftijd: 15 jaar
Telefonische opgave tijdens kantooruren:

C

•

29,50 :

Alles zoveel u wilt!! '•
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616

020-562.2371

Gaarne reserveren, ^^i^rè

geeft u meer!
EEN DAGJE FLEVOHOF MET ƒ 5,- KORTING
De Flevohof is een Kijk-, Speel- en Doe-Park met een totale
oppervlakte van 150 ha. Bezoekers kunnen in de Flevohof
genieten van vele (leerzame) bezienswaardigheden. Voor de
kinderen zijn er vele speelmogelijkheden. Kortom, jong en oud
kunnen in de Flevohof samen aktief bezig zijn.
Weekmedia biedt haar lezers in samenwerking met de Flevohof
een korting van ƒ 5,- per persoon (max. 4 personen) tegen
inlevering van onderstaande ingevulde bon, op de normale
toegangsprijs.
Normale toegangsprijzen:
volwassenen: / 17,50
Kinderen
van 7 t/m 12 jaar: ƒ 15,—
Kinderen
van 4 tot 7 jaar: ƒ 12,50
Kinderen tot 4 jaar: gratis
Deze bon is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties ~ ~
en niet voor bijzondere evenementen, georganiseerd door
derden.

öon voor onze lezers
Naam:

.

± 17 jaar

* representatief meisje
v.d. bediening
± 18 jaar
Visrestaurant Schut

-

tel.

12121

LUKON TWEEWIELERS
Nu weer uit voorraad leverbaar
de Gilera Citta snorfiets,
tevens diverse andere fietsen
en bromfietsen.

Lukon Tweewielers

De gehele
week geopend
v.a. 17.00 uur.

Kochstraat 8
tel. 02507-16504
Zandvoort

N

MET LEEDWEZEN DELEN WIJ U
MEDE DAT ER VOOR DE NABESTAANDEN
BITTER WEINIG WAS GEREGELD.

og maar al te vaak blijkt er bij
een overlijden weinig tot
niets te zijn vastgelegd.
Het valt ook niet mee om stil te
staan bij zaken als een testament,
codicil of voogdijschap.
Toch zijn er goede redenen om 't
wel te doen, want wat gebeurt er met
uw partner, de kinderen, en het huis?
Wij hebben een boekje voor u
samengesteld waarin duidelijk en
overzichtelijk de meest essentiële
maatregelen worden besproken.
Stuur de coupon naar SIRE, p/a
Stephensonstraat 12, 2723 RN
ZOETERMEER. Sluit een extra postzegel van f L- bij. Dan krijgt u 't boekje
'Voor het te laat is' thuisgestuurd.

Woonplaats:
Aantal kaarten (maximaal 4 personen):
Tegen inlevering van deze ingevulde bon ontvangt u bij betaling
aan de kassa van de Flevohoï, Spijkweg 30 in Biddinghuizen een
korting van ƒ 5,- per persoon op de normale toegangsprijs. Deze
bon is geldig in de maanden juli en augustus 1989.

Naam

(voor een uurtje per week)

BEGIN JE LOOPBAAN
MET DE BESTE BIJBAAN
Voor de actieven is er nu een aantrekkelijk baantje. Slechts
éénmaal per week kranten bezorgen. Op dinsdag, op woensdag of
op donderdag, meestal huis-aan-huis. Leuk werk. In een uurtje
gedaan. En een prima bijverdienste. Er zijn nu een paar wijken vrij.
Dus snel opgeven, want laat niemand je voor zijn.

"" BE^ORGiRSBON

'

VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE
+ GRATIS VERRASSING
Daar ga ik werk van maken.

Mijn naam
Adres
Postcode
_ Plaats
M/V
Leeftijd
_
Telefoon
_
wm-5
Beschikbaar vanaf
Ik ontvang een bevestiging van de aanmelding en een
fraaie verrassing.

m/v

Adres
Postcode
Woonplaats
Publicatie aaneeL—an door dit bladlnsamen- C1DC
••Stlcntlne Ideële Reclame.
JIHC

geeft u meer!

GEVRAAGD
KOPLOPERS
M/V

De bon - in een open envelop - inzenden naar
Weekmedia Service, Antwoordnummer
10051,1000 PA Amsterdam. (Geen postzegel
nodig.)
'

r/

:
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Spraakmakend KLM Open
rijf dagen in Zandvoort
I
ZANDVOORT - Deze week staat de Kennemer Golf & Country
luta geheel in het teken van één van de belangrijkste golftoerooien in Nederland, de KLM Open. Tal van prominente golfpelers zijn hierbij van de partij.
Onder de beroemde sporters bevinden zich de Spanjaard
ieveriano Ballesteros, zijn landgenoot Jose-Maria Olazabal,
lark Mouland uit Wales, Des Smyth uit Ierland, Denis Durnian
n Tony Charnley, beide afkomstig uit Engeland, en Mark
IcNulty uit Zimbabwe. Ballesteros had zich begin van de week
eruggetrokken op zijn kamer in het Elysee Beach Hotel, om bij
e komen van de Britse Open. Hij moest de klap verwerken van
ijn teleurstellende verrichtingen in het Schotse Troon, waar hij
n de achterhoede eindigde. Toch is hij, ongetwijfeld uit op een
evanche, één van de grootste favorieten op het komende toerooi.
Nederland is vertegenwoordigd
oor de vijfentwintigjarige Ruud
ios uit Hilversum, die in december
ina zijn 'tourcard' behaalde. Vorig
iar was hij de beste golfer van Neerland. Hij won zowel het Profampioenschap als het Nationaal
ipen, plus ook nog de Twente Cup.
lp het KLM Open was hij met een
enenveertigste plaats de beste Ne-

derlandse prof. Zijn grootste succes
behaalde hij onlangs met een zestiende plaats op de Italiaanse Open.
Ongetwijfeld zal men komende
dagen veel over hem en de andere
prominenten horen, want de pers is
uitgebreid aanwezig op het evenement. Zo zal bijvoorbeeld de Tros
televisiebeelden uitzenden in een samenvatting op zaterdag tussen 23.30
en 01.30 uur. Op de laatste dag, ko-

Nederland, wordt bevestigd
door de Zandvoorter Corstiaan Visser. "Het is een prima
terrein voor de KLM Open",

ZANDVOORT - De Zandvoorter Jan Lammers is zondag vijfde geworden in de race
om de Brands Hatch Trophy.
De wagen van Lammers en zijn
teamgenoot Patrick Tambay
bereikte, ondanks een gebroken uitlaat, als enige van de
drie Jaguars de finish.

mende zondag, waarop de beslissingen vallen, is er een rechtstreekse
uitzending van 17.00 tot 18.55 uur.
Komende zaterdag is ook de 'golf-goochelaar' Noel Hunt aanwezig,
om een paar demonstraties te geven.
Dit lijkt absoluut de moeite waard
om er een kijkje te gaan nemen. De
entree tot de wedstrijden en de demonstratie zijn echter niet gratis. De
toegangsprijzen op donderdag en
vrijdag bedragen ƒ25,-, op zaterdag
en zondag ƒ40,-. Kinderen beneden
de zestien jaar betalen half geld.

De Kennemer Golf & Countryclub
aan de Kennemerweg staat goed bekend in Nederland. De club werd
opgericht in 1910 in Hotel Hartenlust te Bloemendaal met toen een
stuk grond bij Duin en Kruitberg tot
haar beschikking.
De locatie in Zandvoort kwam in
1928 gereed, naar een ontwerp van
Colt. Enkele jaren geleden werd de
course uitgebreid met negen holes,
het totaal is daarmee gekomen op
27.

Oud-caddy CorstiaanVisser
heeft nog altijd één grote wens
ZANDVOORT - Dat de Kennemer Golf & Countryclub de
beschikking heeft over een
van de mooiste terreinen in

Lammers vijfde
in Brands Hatch

verzekert de vierenzeventigjarige Visser. "In Zandvoort
en Noordwij k heb je de twee
mooiste courses van Nederland".
Visser kent het terrein in Zandvoort als zijn broekzak. "Vanaf
mijn twaalfde ben ik caddy geweest op de Kennemer golfclub",
verduidelijkt hij, "en dat heb ik
dertig jaar met plezier gedaan".

Holes
Dit baantje, waarmee hij indertijd
27 cent per negen holes verdiende,
betekende dat hij ook kon spelen,
zij het op de maandagen, de dag die
gereserveerd was voor de caddy's.
Na die tijd is hij uitgezworven over
Nederland, onder andere als trainer en assistent van de bekende
golfprof King.

Vader
Het was niet geheel toeval dat
Cors Visser op de Kennemer golfclub terechtkwam. Zijn vader, Albert Visser, heeft in de jaren twintig nog meegewerkt aan de aanleg
van het terrein. En zijn broer Bertus was er in de jaren dertig assistent-trainer. ..
Cors Visser is nog steeds bijzonder actief op het gebied van golf.
Momenteel geeft hij, bij het zwembad in Schalkwijk waar speciaal
voor hem een lesveld is aangelegd,
op eigen initiatief les aan jonge
mensen. 'Aan de gewone man', zoals hij het uitdrukt, want hij werkt
tegen aantrekkelijke tarieven.
"Het is mijn hobby", legt hij uit.
Een tevreden man, die echter nog
één grote wens heeft, terugkeren
naar het hem zo vertrouwde terrein. "Ik zou dolgraag weer op de
Kennemer Golf & Countryclub willen spelen. In 1987 heb ik daartoe
e De vierenzeventigjarige Cors Visser is nog steeds een zeer actief een verzoek ingediend, maar ik
golfspeler.
ben toen afgewezen". Hij geeft de
Foto Berlott
hoop echter nog niet op.

~;;2Si2s

• De racerij op Zandvoort kan na een korte onderbreking weer volop doorgaan.
Foto Bram Stijnen

Oud Grand Prix-winnaar uitgenodigd voor opening interim-circuit

Stirling neemt tweede afscheid
ZANDVOORT - Ook al is het
nieuwe circuit tijdelijk, afgaand op de feestelijkheden
rond de opening zou men anders kunnen denken. Na de
openingsronde van de burgemeester in de Ferrari Daytona
Spider (265 pk) ter waarde van
zo'n drie miljoen gulden, vond
de eerste 'race' plaats. Deze
werd verreden met enkele historische Formule I race-auto's,
waaronder een Ferrari Tipo
340 FL uit 1951. Achter het
stuur van deze wagen zat de
bijna zestigjarige legendarische coureur Stirling Moss.
John Vos werd de eerste kampioen op het nieuwe tracé.

uit 1965, met achter het stuur Hans
Hugenholtz jr., en een Opel Lotus,
bestuurd door Allard Kalff, weggevlagd voor een aantal snelle ronden.
Het openingsprogramma, dat vooraf ging aan de nationale races, zou
worden afgesloten met een snelle rit
van Tony Trimmer, tweemaal Engels Fl kampioen, in een (moderne)
Tyrrell-Benetton Fl. Hij bleef echter
aan de kant, want het regende. Hij
had alleen droog-weer banden meegenomen. Daags daarvoor had Trimmer, die de eerste snelle tijd had
moeten neerzetten, tijdens de training ietwat teleurgesteld, omdat hij
met zijn 1.01,8 boven de minuut
bleef.

Het nieuwe traject blijkt wel uitstekend te bevallen, met uitzondering van de Nissanbocht, die te
Stirling Moss was als eregast uit- haaks is. Dit is echter met een kleine
genodigd voor de feestelijkheden. inspanning te verhelpen.
Tussen 1947 en 1962, het jaar waarin
hij bijna verongelukte, reed hij ruim
vijfhonderd wedstrijden, waarvan Races
Bij de nationale races bleken de
hij er 173 won. Daaronder zestien
'grote prijzen'. Veertig jaar geleden snelste rijders bijna net zo hard te
werd hij in Zandvoort eerste in de gaan als Trimmer, het kleinste ver500 cc klasse, toen een voorprogram- schil kwam op drie seconden. De
ma van de Grote Prijs van Neder- eerste kampioen op het nieuwe cirland. In 1958 won hij hier in een cuit werd Toyota Starlet-rijder John
Vanwall voor het eerst de Grand Vos. Hij behaalde zijn vierde zege in
Prix. Met zijn rit van afgelopen zon- de competitie en werd daarmee ondag nam hij een - door het natte bereikbaar voor de concurrentie. In
wegdek - rustig tweede afscheid van de Formule Ford 1600 klasse blijft
het spannend. Franc ten Wolde, de
het Zandvoortse circuit.
leider in de strijd om het Nederlands
Na de historische 'race' verkende Kampioenschap is er nog lang niet.
de succesvolle Hans Spaan als eer- De zege ging zondag net aan zijn
ste motorrijder het nieuwe tracé. neus voorbij, dit keer was Marcel
Vervolgens werden een Ferrari LM Albers de snelste. Derde werd Kers-

bergen. Een sympathiek gebaar
maakten toerwagenrijders uit de
1300 cc klasse. Zij stelden hun prijzengeld ter beschikking van Peter
Grim, die in deze race zijn Citroen
danig beschadigde.

Uitslagen
Formule Ford 1600: 1. Albers, 2.
Ten Wolde, 3. Kersbergen; stand
NK: 1. Ten Wolde 75 pnt., 2. Kersbergen 68, 3. Albers 63. Pre 80: 1. Roest,
2. Van Coevorden, 3. Beukers; stand
NK: 1. Roest 75 pnt., 2. Van Coevorden 65, 3. Beukers 28. Sports 2000:1.
Kalff, 2. Zwolsman, 3. Van Diessen;
stand NK: 1. Valkenburg 67, 2.
Zwolsman 57, 3. Brands 52. Formule
Ford 2000:1. Villumsen (Den), 2. Andersen (Den), 3. Jorgensen (Den).
Produktiewagens: (niet meetellend
voor NK). Tot 1300 cc: 1. Oebenus
Kapteyn, 2. Broos, 3. De Jong. Tot
2500 cc: 1. Van Splunteren, 2.
Schaap, 3. Molenaar. Tot 5000 cc: 1.
Krab, 2. Van Krimpen, 3. Van Dedem.
Toerwagens groep A: Tot 1300 cc: 1.
Krijnen. Tot 1600 cc: 1. Nobels, 2.
Voges, 3. Dekker. Tot 2500 cc: 1.
Dam, 2. Proper, 3. Hoogland. Toyota
Starlet: 1. Vos, 2. Van de Ende, 3.
Colijn; stand NK: 1. Vos 95 pnt.
(kampioen), 2. Van de Ende 56, 3.
Vosveld 47. Squadra Bianca: 1. Huisman, 2. Gerhards, 3. Van der Lof;
stand NK: 1. Gerhards 60 pnt, 2.
Schippers 34,3. Van Reenen 22. Opel
Ascona Cup: 1. Van Rijn, 2. Thung, 3.
Van Dissel; stand NK: 1. Van Dissel
59, 2. Van Rijn 51, 3. Thung 43.

TZB-1: derde plaats in softbal-toernooi
ZANDVOORT - De potentiële Home-run van TZB-speler
Paul van Riemsdijk kon in de
ogen van de scheidsrechter
geen genade vinden. Het karretje van de lijntrekker aan het
einde van het veld zorgde er
voor dat de bal onbespeelbaar
werd.

De vijfde inning leverde geen punten op. Dirk Eerhart kwam niet verder dan het eerste honk, Martin Hellingman ging uit door een door hem
zelf geproduceerde vangbal, terwijl
Hans Loos door een discutabele beslissing van de scheidsrechter van
het honk werd gestuurd.

punt in deze wedstrijd te scoren.
Hiermee eindigde deze wedstrijd
met een stand 4-3 in het voordeel van
TZB, die hiermee een plaats in de
finale zeker stelde.

EDO-2 uit Haarlem eidigde op de
eerste plaats, Schoten werd tweede
en TZB-1 derde. THB-3, ZHC-1, en
In de laatste inning wist Luuc TZB-2 eindigde op een respectieveDe laatste wedstrijd tussen de Bukling van ZHC nog een laatste lijke vierde, vijfde en zesde plaats.
twee concurerende Zandvoortse
softbal-ploegen ZHC en TZB vormde één van de hoogtepunten tijdens
het toernooi dat afgelopen zaterdag
op het terrein aan de Kennemerweg
werd gehouden. TZB-1 behaalde een
derde plaats; ZHC-1 moest genoegen
nemen met een vijfde plaats.

In deze race werd voor het eerst de
Jaguar Turbo ingezet, waarmee
Lammers in de laatste training de
snelste rondetijd neerzette, 1.12,927.
Tijdens de training hadden zij afwisselend gebruik gemaakt van zowel
de nieuwe als een oude wagen. Ondanks dat kon het duo vanuit pole-position starten.
Het merk Mercedes, dat tijdens de
snelle trainingsronde achter Lammers bleef, won kwam ten slotte
winnend over de streep. De rijders
waren de Italiaan Mauro Baldi en de
Brit Kenny Acheson. Het duo Wollek/Jehnski werd tweede met hun
Porsche, op de derde plaats eindigde
opnieuw een Mercedes-team bestaande uit Jean-Louis Schlesser en
Jochen Mass. Verrassend was de
vierde plaats van het merk Aston
Martin.
Schlesser staat met 67 punten aan
de kop van competitie om het wereldkampioenschap, tweede is Baldi
met 60 en derde Acheson met 55
punten. Lammers speelt in deze
competitie geen rol van betekenis,
Jaguar staat wel derde in de
WK-merkencompetitie.

Golfen in de
Kerkstraat
ZANDVOORT - In het kader van
het KLM Open golftoernooi geeft
drogisterij/parfumerie De Gaper de
gelegenheid om ook m de Kerstraat
een golfballetje te slaan.
Het betreft een actie van Trophee
Lancome, dat met een promotieteam vertegenwoordigd is, dat waardebonnen uitdeelt. Voor de winkel
wordt een mini-golfbaan opgesteld,
waarop men zijn geluk kan beproeven. Degene die de bal in één slag m
de hole weet te krijgen, wacht een
leuke attentie.
Twintig jaar geleden organiseerde
Lancome International al een golftoernooi, dat uitgroeide tot een van
de grootste golfevenementen m Europa.

Jongens doen een
poging tot joyriding
ZANDVOORT - De politie ontving
zondagnacht half vier de melding
dat er twee jongens onbevoegd in
een auto hadden gezeten en hierna
waren weggelopen in de richting van
het Kostverlorenpark. Even later
trof men een zeventienjarige inwoner van Aerdenhout aan op de Burgemeester Nawijnlaan die voldeed
aan het signalement. Een zeventienjarige Zandvoorter, die zich in zijn
gezelschap bevond, werd eveneens
verzocht mee te komen naar het politiebureau.
De Zandvoorter vertelde geprobeerd te hebben de auto te starten.
Tijdens het verhoor bekende hij ook
twee keer geprobeerd te hebben een
auto in de Zuster Dma Brondestraat
en één op de Frans Zwaanstraat te
starten. De andere jongen stond ondertussen op de uitkijk.

Veel spanning en gezelligheid bij vijftiende kortebaanwedstrijd

ïruk programma vergt veel van de krachten

>ames TZB laten punten liggen
ZANDVOORT - De softbalters van TZB/Priet-Praat zijn
[e derde positie op de ranglijst
wijt geraakt. Pinguïns en
tooswijk pakten beide de volle
nst in hun ontmoetingen
et het Zandvoortse team. De
ames lijken oververmoeid
loor het volle programma van
'e afgelopen tijd.

staan, pakten echter beide de volle
winst tegen het vermoeide Zandvoortse team. Waarschijnlijk heeft
dit al te veel wedstrijden (32) gespeeld waardoor het een 'softbalmoe' is geworden, zoals is geopperd.
Het is nu aan de coaches om het peil
weer snel op te krikken, om de resterende te spelen wedstrijden winnend af te kunnen sluiten.
\

Nadat een week eerder bij Kinop onnozele wijze werd verlo(14-12), om daarna toch weer
vee leuke wedstrijden te spelen teen het Pepsi-Magic team uit Ameria. moesten de Zandvoortse softbalers van TZB/Priet-Praat afgelopen
eek weer twee wedstrijden spelen
oor de competitie. Pinguins en
ooswijk, die net als TZB/Priet'raat in de kop van de ramglijst

Pinguïns

linderjarige
ijdt op motor

In de wedstrijd tegen de Pinguins
bleef het na de eerste inning 0-0.
Maar in de tweede inning sloeg Pinguins twee van de maar drie honkslagen die deze ploeg de gehele wedstrijd zou maken, het leverde toch
drie runs op, (0-3). Wilma van
Riemsdijk en zusje Nieke Valkestijn
maakten daarna snel drie nullen, zodat Pinguins niet verder tot scoren
kwam.
Dezelfde Wilma van Riemsdijk
was het ook die in de gelijkmakende
inning als eerste tegenscoorde (1-3).
Ria van Dam, die met Callista van
Keulen tot de beste slagvrouwen behoorde in deze wedstrijd, beiden
met 2-3 (0,667), werd binnengeslagen
door derde honkvrouwe Liesbeth
Willemse. Daardoor bleven de Zandvoortse softbalsters in de wedstrijd
met 2-3.
In de volgende innings konden
beide partijen niet tot scoren komen, doordat er snel nullen werden
gemaakt. Uiteindelijk waren het in
de vijfde inning de dames van Pmguins die twee runs scoorden en de
stand op 2-5 brachten. Het Zandvoortse team kon alleen nog een mager puntje binnenhalen. Pinguins
hield het veld potdicht en won dan
ook van de Zandvoortse dames met
3-5. Werpcrjfers: Nikkie Valkenstijn
4-8- 3-0, Pinguins 6-3-7-1. Beste slagvrouwe: Ria v. Dam en Callista v.
Keulen 2 uit 3 (0,667).

ZANDVOORT - De politie raakte
'ndagnacht een zeventienjarige
Hlegommer op het spoor, die op
;
n brommer verbouwd tot motor
0/80
cc) reed zonder rij- en kente;
nbewijs. De jongen reed met een
•er hoge snelheid over de Zand'orteselaan richting Aerdenhout
reageerde niet op het stopteken
'n de politie. Voor de agenten tot
inhouding konden overgaan kwam
e
minderjarige in botsing met een
e
k
van een perceel in de Kortelaan
1
Aerdenhout waarna hij de macht
l
'er het stuur verloor en tegen de
'chtervoorzijde van de surveillance
'to botste, met lichte schade aan
f Politieauto als gevolg. De motor
eek van een vriend van de verdach•BsZijn
bromfiets was al eerder in
'aS genomen en de verdachte was
lr
' >g öat de motor ook ingenomen
u worden door de politie, vandaar Rooswijk
lt
hij het stopteken negeerde. Zijn
In de uitwedstrijd tegen Rooswijk
ees bleek niet ongegrond; de mor
ging naar het bureau en de be- moest het Zandvoortse team een
aantal dames, dat op vakantie is,
uurder kreeg proces-verbaal.

mis. Pitcher Nikkie Valkenstijn
bleek niet in vorm, een pijnlijke rugblessure was hiervan de oorzaak.
TZB/Priet-Praat nam wel met de
eerste slagbeurt een 0-1 voorsprong,
Nikkie Valkenstijn die op de honken
was beland, werd door een schitterende stootslag van zus Wilma van
Riemsdijk binnengeslagen. Pitcher
Nikkie, die ondanks haar blessure
toch moest werpen, had het heel erg
moeilijk en kreeg in V/i inning maar
liefst zes honkslagen tegen. Daarnaast wierp zij nog eens vijf maal
vier-wijd, waardoor Rooswijk al snel
op 11-1 kwam te staan.
Coach Frits Vleeshouwers wisselde toen van pitcher en liet Wilma
van Riemsdijk werpen. Maar het
bleek veel te laat en Rooswijk won
uiteindelijk met 19-7. Werpcijfers:
Nikkie Valkenstijn 0-5-6-1, Wilma v.
Riemsdijk 1-3-8-3, Rooswijk 4-6-9-0.
Beste slagvrouwe: Margreet Stam l
uit l (0,1000), Nikkie Valkestijn 2 uit
3 (0,667), Callista v. Keulen.

Hoefgetrappel en rijk stromend bier

De 0-1 achterstand na de eerste
slagbeurt van ZHC maakte volstrekt
geen indruk op de organiserende
vereniging TZB. Sterker nog, het
vormde des te meer een aanleiding
om met alle beschikbare mankracht
te zorgen dat deze hystorische wedstrijd in hun voordeel kon worden
beslist. Linksvelder Torn Loos zorgde met een één-honkslag al snel voor
de gelijkmaker en de doorgeschoten
bal van rechtsvelder Ben van de
Kwaak zorgde dat TZB aan het einde van de eerste inning zelfs op een
2-1 voorsprong kwam te staan.

Tanend
In de vierde inning wisten de
thuisspelers deze voorsprong nog
uit te bouwen naar 4-2, doordat Joot
de Jong na één van zijn bekende verre slagen de op honken staande Hellingman en Hans Loos de thuisplaat
kon laten passeren. ZHC geloofde er
eigenlijk al niet meer in. Tijdens de
laatste fase van deze wedstrijd werd
duidelijk dat de animo van de gasten
sterk tanende is.

TZB-jeugd bezoekt profwedstrijd
ZANDVOORT - Het jeugdteam TZB/Floris Vis heeft zonder
zelf te spelen toch niet stil gezeten. De coaches Paul van Riemsdijk en Willem van de Sloot bezochten met hun jeugdteam de
Haarlemse softbalweek en het internationale toernooi in Rotterdam.
In Haarlem bekeken de jongelui
twee wedstrijden, waaronder de finalestrijd tussen het Nederlands
team en Taiwan. Daarnaast werden
er de nodige contacten gemaakt.
Coach Willem van de Sloot stelde
Europa's beste pitcher, Freddie van
Offeren, voor aan Sylvia Koper en
Monique Rijnders. Van Offeren Offeren beloofde deze twee pitchers
gauw eens naar Zandvoort te komen
voor een training.
Maar daar bleef niet bij, want er
werd ook een bezoek gebracht aan
het Rotterdam Baseball World Port
Tournament 1989. De jongeren
woonden hier de wedstrijd van het
Nederlands honkbalteam tegen wereldkampioen Cuba bij. De achttien

man sterke afvaardiging uit Zandvoort kon vanaf de tribune bij het
derde honk de verrichtingen goed
volgen.
Dat jonge Zandvoorters uitbundig
kunnen zijn, lieten zij wel merken in
Rotterdam. Onder aanvoering van
Vannessa Vermeulen en Wendy van
Gemert lieten zij luidkeels hun Floris Vis liederen horen, zo luid zelfs
dat zij boven het 6000 koppige publiek uitkwamen. Een en ander was
te zien en te horen op tijdens een
uitzending van Studio Sport op de
televisie. Het ontlokte commentator
Theo Reitsma zelfs nog een opmerking, waarna de luidruchtige Zandvoortse afvaardiging nog verschillende malen in beeld werd gebracht.

ZANDVOORT - De stichting
Hippodrome Zandvoort kan
terugzien op een bijzonder geslaagd evenement. Afgelopen
vrijdag mocht burgemeester
Van der Heijden op de Kostverlorenstraat het startsein geven voor de vijftiende kortebaanwedstrijd in Zandvoort.
Het hippisch fenomeen werd
door enkele duizenden toeschouwers bezocht.
Reeds in de vroege ochtenduren is
men bezig om het parcours gereed te
maken voor het evenement m de
zeestraat. Om het hoefgekletter
enigzins te dempen en de voeten van
de 27 edele viervoeters zo mm mogelijk te beschadigen worden enkele
tonnen zand over het plaveisel uitgestrooid. De eerste 'gokkers' vatten
zo rond twaalf uur in de middag post
langs de baan, om maar vooral niets
te hoeven missen van de races.
Bij Café Kerkhoven en de nabij
gelegen horeca-gelegenheden is het
al een drukte van belang. De glazen
bier, volgeschonken uit de buitentaps vinden gretig aftrek bij het pubhek, langs en op de baan is het
bloedheet. Een eindje verderop, onder de lommer van de bomen m de
kostverlorenstraat, is het evenwel
goed toeven. Hier staat voornamelijk het 'gewone volk', wars van al
dat gegok aan het einde van de baan.
Rond kwart over twee verschijnt
burgemeester Van der Heijden langs
de baan om een - bij na voorspelbare speech af te steken. Het vlaggewapper van Zandvoorts eerste burger is
voor de organisatie het sein, dat het
feest kan beginnen en na een laatste
aanmoediging van de speaker, om
toch maar vooral niet te vergeten de
briefjes en de centen bij de sport-totalisator in te leveren, gaan de eerste
paarden van start.

uw plaatsen, een, twee, drie af!' De
keren dat het apparaat m werking
wordt gezet, zijn na een uur al niet
meer te tellen. De vele valse starten
zijn hier debet aan. Als de rode vlag
is gegeven, ten teken dat de procedure goed is doorlopen, zoeven de
smalle banden van de sulky's door
het mulle zand. Met lede ogen moeten sommige buurtbewoners aanzien hoe de bakken met goudsbloemen in het midden van de rijbaan,
om het parcours op te fleuren, onder
de hoeven van de paarden worden
vermorzeld. De opknapbeurt van de
tuin zal op deze manier nog even
moeten wachten.
Bijna zes volle uren duren de
spannende duels en naarmate de
tijd verstrijkt, worden de stemmen
bij het café steeds luidruchtiger. Gehoord de teksten, die daar worden
gebezigd, neemt men op deze lokatie
beslist geen blad voor de mond.
Vooral als blijkt dat de voorspelde
uitslagen niet stroken met de werkelijkheid, zijn de sterke teksten met
van de lucht. De omzet van f20.000,van de officiële totahsator geeft al
enigzins aan hoe groot de animo is
voor dit spel.
Volgens sommige insiders moet
het bedrag in het zwarte circuit be-

duidend hoger zijn uitgevallen.
Geen mens, laat staan een pohtieagent, die hier een vinger tussen kan
krijgen. Bij wat al te nieuwsgierige
blikken wordt de 'poet' steeds fluks
weggestopt.
Aan het eind van de middag hebben zich vier paarden geplaatst voor
het eindklassement. De eerste omloop moeten de paarden Zany robel
en Chocky Treen strijden voor een
vierde en derde plaats, waarna een
spectaculaire emdrit volgt. De zevenjange voshengst Zodiac Vryenesse met Willem Swart blijkt over
snellere benen te beschikken dan de
achtjarige bruine merrie Yessie
Prinses, gereden door Aad Pools

Wisselbeker
Swart mag naar huis mei de wisselbeker, een prijzengeld van f3 500,en een kompleet paardentuig, terwijl Pools een tweede prijs van
f2000,- en een weekje vakantie m het
Vendorado-bungalowpark aan deze
finale overhoudt Voorzitter van
Zanten toonte zich na afloop dik tevreden over het verloop van de wedstrijd en nodigt dan ook iedereen uit
het volgend jaar weer van de partij te
zijn.
BS

Kijkgenot
De klinkende namen van een aantal deelnemers moeten garant staan
voor veel kijkgenot bij de 'kenners'.
De metalen stem van de start-machine schalt luid over het parcours. 'Op

De kortebaandraverij brengt indrukwekkende paarden aan de start.
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DEZE KEER LACHT 'T GELUK U WERKELUKTOE!

ECHT
LEDER
Een riante, echt leren zitgroep voor nog geen drie mille. Normaal
gesproken hangen aan de leren zitgroepen in onze Leerstudio andere
prijskaartjes. Kwaliteitsprodukten van gerenommeerde fabrikanten
kosten nu eenmaal meer dan doorsnee leren artikelen. Van Rceuwijk
heeft echter onverwacht de hand gelegd op een fantastische partij leren
zitgroepen. Beperkt in aantal, maar van grote klasse. Die kwaliteit voor

die abnormaal lage prijs treft u slechts bij hoge uitzondering aan.
Laat deze kans daarom niet lopen en kom snel naar onze Lcerstudio.
Zo'n geluk lacht u slechts sporadisch toe! Uit voorraad leverbaar.
_op IS op!

van|<ecu\M|k

Rotterdam, Binnenwegplein 26, tel. 010-4141800. Koopavond vrijdag.
Diemen, Meubelpromenade, Sniep 7, tel. 020-994111. Koopavond vrijdag.

OVERALTHUIS

ADO - AUP1NG - AURORA - AVANTGARDE - BANZ BORD - BEKA - BERGOSS - BONAPARTE - BRINK EN KAMPMAN - CASTLE FURNITURE - CHARM CLASSIC - DESSO - EGGER - EPEDA FRANCE - F1SBA - FORBO KROMMEN1E - GALERIE CLAIR - GARDISETTE - GELDERLAND - GRANGE HELDENSE - HENNIE DE JONG - HÜLSTA - IDEENS - INTERSTAR - JAB - KARTELL - KVT - LATTOFLEX - LAZY BOY - LEOLUX - LUXAFLEX - MOL EN GEURTS - MOSER - MULLEMAN - PARADE - PIERRE VANDEL - PLOEG - PULLMAN - RAANHUIS - ROHÉ - WÉBÉ - YOUNG INTERNATIONAL

Tel. 02507-12614
Muziekinstrumenten

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto s,
pasfoto's,
receptiefoto s,
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
* T k electr orgeltje 2 mnualen + voetpedalen pr ƒ 250
Tel 14913

Schoonheid en
verzorging

VERZORGINGSHUIS SCHINKELHAVEN
Schinkelkade 69 - 1075 VM Amsterdam - zoekt een

Lijsten op maat

teamhoofd m/v

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Leerling ziekenverzorgende

Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina ,,MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,36 per millimeter.
Sluitingstijd, dinsdacf.16.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zencien aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2,
2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ 6,01 per millimeter
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 m rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven- tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan.
Centrale Orderafdeling Weekmeuia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
'
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Wtl Lf b makelaars o.g.

Woninginrichting

Het Flevohuis is een verpleeghuis in
Amsterdam. Er worden oudere mensen verzorgd die niet meer op eigen benen kunnen
staan. Voor de verzorging van deze mensen
zoeken wij jongeren die de opleiding ziekenverzorgende willen volgen.
Eerst ga je 7 maanden naar school.
Daarna vervolg je de opleiding in de praktijk.
Vaak verdien je dan meer dan het minimum
jeugdloon.
Ben je 16 en 7 maanden of ouder en heb je je
MAVO diploma op zak (LBO met 2 vakken op
C-niveau is ook goed), dan kom je in aanmerking voor deze opleiding.
Wil je meer weten, bel dan naar de Afdeling
Praktijkbegeleiding, 020-5607868, of schrijf
een briefje naar:
Afdeling Personeelszaken van het Flevohuis,
Kramatweg 20a, 1095 JP Amsterdam.
Je krijgt dan een uitnodiging voor de introductiedag op 4 augustus.

* Op 25 juli is mijn valkparkiet weggevlogen Wie heeft
hem gevonden R Mensmk,
Dorpsplein 2, Zandvoort
* Vermist lappen poesje/
Muppie oranje zwart, gebruikt
medecijnen,
is
zwanger
Oma Vondellaan Wie weet
iets? Tel 02507-12758
* Weggelopen grijze Perz
kat omg Watertoren
We missen hem erg Tel
02507-19517 of 12838

Hobby's en
verzamelingen

ENERGIE MASSAGE
Voor ontspanning en nieuwe
* Aang 10 jaargangen vorenergie (geen sex)
E Schoorl Tel 02507-17474 sten ƒ 150 Tel 17772

verzorgingscentrum

FLEVOHUIS
Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Jong echtpaar zoekt voor enige halve dagen p w OPPAS Gevr werkster 7 dagen p w
voor 2 dochters, 7-10 jaar voor café Sam - Sam. Inl
Wij wonen in Bloemendaal tel 02507-19455
Schriftelijke reacties onder nr
719-76556 bur v d blad

Oproepen
Mededelingen

Weggelopen of
gevonden dieren

* Wie heeft mijn Perz kater
Mickey vanaf woensdag 19
* Aad al 3 jaar en ik hou nog juli nog gesignaleerd omg
steeds van je Kusjes van Watertoren9 Tel 02507-19517
of 12838
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
Dieren en
adres? Dat hebben wij voor ui
dierennl tel 02907-5235
benodigdheden
* Sandy
n oktober even weg van je
stekkie Lloret wordt dan ons
DENNIS PAPEGAAIEN
plekkie1 Het wordt te gek' een begrip in Nederland Bel
voor gratis infoboek 020Nancy x
665 7658 Inruil en fin mog
* Staat onze gestolen
Mazda JS-71-LG bij u m de Klemblijvende YORSKHIRE
straat? Bel a u b de politie TERRIËR PUPS, zeer mooi,
van gediplomeerd kennel
Tel 04998-73753
Te koop Perz Kittens ing ,
ontw , 8 weken oud
Tel 02940-34714

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

SNOWWHITE
schoonmaak/glazenwasserij

* Mini's, aspiranten, senio•en,
kompetitie, rekreatief
Alle volleybal mogelijkheden
3ij sporting/OSS Meer ween? Bel 17719 Riet

Bob Schmidt

Schoonmaakbedrijf

De Witte Tornado

ÏTÜJI
DOMBO
Corn. Slegersstraat 2 B
Tel. 02507-12070

5 films

Kleding

J. van Campen & Zn
Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor
Tel. 02507-15449

Te koop
aangeboden

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoperi
Bel nu: 02507-14534.

Sportartikelen
* Te koop aangeboden golfballen, alle merken Tel
02507-17009
Tien
stuks
ƒ 12,50
* Te koop aangeboden
zg.an Heemskerk wedstrijdform tafeltennistafel opklapen verrijdbaar ƒ 150 incl net.
Tel 02507-14786/20072.

l v m nieuwbouw te koop
onze terraswanden a/glas en
Vaar/surfsport
aluminium 205 x 330 cm en
155x300 cm b/glas en hardhout 2 stuks 220 x 140 cm * Te koop surfpak mt small
ƒ125 tel 02507-15646
Tel 16744
Te koop aangeb z g a n.
Rijwielen,
tekentafel t e a b Tel na
1800 uur 02507-19880
motoren,
Te koop nieuwe inbouw afbromfietsen
zuigkap, merk Pelgrim, 55
cm br Tel 17413
T k super racefiets, frame MT
* Te koop serveerwagen 59 crn. z g a n van ƒ 1800,
wit/messing ƒ 50 Wringer voor ƒ 500,- Tel. 02507-19113
ƒ25 Ohelamp/elektr ƒ30
Div ds kleding mt 38, spotAuto's en
prijsjes' Inl 02507-19968
auto-accessoires
T k a Aristona platenspeler
met boxen Tel 02507-15072
Te koop Citroen CX bj '81
Moet opgeknapt mot. 100%
Woningruil
ƒ500,- Tel 17363

Hypotheekrente vanaf 5,3%

Te koop vouwwagen, 7 pers.
Walker Doublette 1986 als
nieuw, veel ace. ƒ 4500
Tel. 02507-12117.

Bel voor offerte
tel. 02507-12468

Diversen
• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
verzorgt HET HELE JAAR advertenties, eventueel zondoor * lunchpakketten
der opgave van redenen, te
* borrelhapjes
weigeren (art. 16 Regelen
* salades enz.
voor het Advertentiewezen).
Belt u voor informatie of haal
vrijblijvend de folder in onze
winkel. Tel 02507-18789.

Broodje Burger

* Dakpannen 225 st ƒ40;
DE electr. wandkoffiemolen
ƒ 15; BK fntuurpan ƒ 10; keunge combi kinderwagen blauw
ƒ75. Tel. 02507-14514.

Foto Boomgaard

sleutelservice
Nu ook autosleutels
op coda.
Corn. Slegersstraat 2
bij het postkantoor
Tel. 02507-15449
T k.a 6 zits hoekbank camel
kleur, 3 elem (breedte in
hoek 441 cm ) Pr ƒ500. Tel
02507-1753R

5 REGELS

de krant helpt
u op weg

SPAR

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandelmg.

heeft volop
parkeergelegenheid

• ^PC
GRATIS

M\ CRO

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

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

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 16.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

i d

a p

a t
4 3

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

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

ƒ 3,43
/ 3,43
ƒ 3,43
ƒ 4,58
ƒ 5,72

....
6
7
8
9
10

Te koop VW Passat diesel,
'82,192 000 km, klem defect,
APK mei '90 Vraagpr ƒ 3500.
Tel. 16548 of 023-255513

angeb Den Haag, 3-kam lat m gar, eigen verw etc
-Hobbemastraat, midden in
stad, vlakbij markt, bov div
winkels op 2e. e t , hr ƒ 387
p m Gevr in Zandvoort pasDiverse clubs
sende
woonruimte i v m.
werkz heden 070-807263
ZAAN ESCORT
Woningruil aangeb Sophiaweg, 3 kamerflat Gevraagd ƒ175 p u. 075-172123. Meisaenedenwoning
Centrum, jes gevr m A'dam/Zaanstad
Zuid of Schelp Liefst en of
gemeente. Tel 02507-19880
Zalenverhuur
Woningruil
Aangeb
Den
Haag, midden in centr bij
VERENIGINGSGEBOUW
c.s, mm e d won , 1e galerij,
m. parkeerpl, 3-kam flat m
badk en eig c v , ben slaGrote Krocht 41, Zandvoort, pen, b v living, hr ƒ 637 p m
MEISJES MET ELKAAR
tel 02507-15705-18812, voor Gevr passende woonr ir
BRUILOFTEN - RECEPTIES Zandvoort i v m werkzaamh
KOFFIETAFELS
Tel 070807263

De Krocht

makelaar in assurantiën

25,—p. week
Verhuur Movie-boxen J. van Campen & Zn
Grote Krocht 26
Telefoon- 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek
* Te koop Kleuren TV, prijs
ƒ 150. Tel 02507-17772
* Te koop zeer goed
spelend z w TV, 60 cm., ƒ 50
Tel. 02507-14529

AUTO

VAN DEN HEUVEL

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

1 film

voor uw gebouwen
en kantoren
Te koop
Tel 02507-18546.
gevraagd
Tuincentrum biedt zich aan
diversen
aanleg, bestrating en alle
hekwerk Tevens onderhoud
Vrijblijvend prijsopgave Le- * Kinderstoel te koop gevering alle materialen Tel vraagd tel 02507-13519
023-390815/371443 na 18 uur
ZEER ERVAREN SCHILDER
Financien en
heeft nog tijd over
handelszaken
Tel voor info 02507-14177.

diversen
Oppas gevraagd/
aangeboden

Lessen en clubs

Tel. 02507-17935

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

schoenreparaties

MJKELAAB

Verloren en
gevonden

* T k a zeer mooie pauwetroon i z g st. wegens overkompleet ƒ70 (vaste prijs)
Tel. 18829

Radio/tv/video

voor al uw

ra

NVM

bij

Functie-eisen ziekenverzorgende/Ie bejaardenverzorgende
het betreft een full-time baan, ervaring in soortgelijke functie
Salaris (schaal 6) en overige voorwaarden conform de CAO
* Te koop tienerburo grenen
Bejaardentehuizen.
kleur ƒ 40 Tel 02507-15239
Alleen schriftelijke sollicitaties zenden aan bovenstaand
T.k eik. mass 2+3 zits leden
adres t a.v het secretariaat
bankstel + mass ronde tafel
Tel. 02507-15648 prijs nader|
overeen te komen.
In september 1989 start weer de opleiding voor
* T k a keukenblok m. RVSblad, l 180 cm ƒ200 Tel.
02507-15861.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

(Para)medisch personeel gevraagd

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

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 6,87
ƒ 8,01
/ 9,16
ƒ 10,30
ƒ11,45

Alle prijzen incl. 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (beneden ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.
Naam:

GIRLSTALK
32032088

Adres:

•

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. m
m rubriek:

i
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Druk Tropicanafestival
Verloopt in prima sfeer
ZANDVOORT - De swingende jazz, van 'Mul base band' op het
kerkplein en de formaties elders in het dorp zorgde afgelopen
njdag voor veel gezelligheid tijdens het vierde Tropicana festial. In tegenstelling tot het Midzomernachtfeest, dat vorige
laand werd gehouden, deden zich deze keer geen wanklanken
oor. De Zandvoortse politie toonde zich tevreden. Een sfeeropame.
Het blijkt een onmogelijke taak,
c kinderwagen voortgeduwd door
;n dame op leeftijd stokt al na een
aar meters. Haar rood aangelopen
wicht wordt hijgend van de zweetruppels ontdaan. De deinende meisjte geeft geen krimp. Het Kerklein is vol met feestgangers die vane«e het Tropicana festival en het
inoie weer deze lokatie hebben opwocht om de bloemetjes flink bui-

ten te zetten. De jongere vrouw aan
haar zijde blijkt de moeder te zijn
van de in het nauw gebrachte spruit
in de kinderwagen. 'Mam, je kunt er
niet door' laat zij geheel overbodig
weten. Vertwijfeld 'gooit' oma het
vervoermiddel in z'n achteruit en
aanvaardt de terugtocht. Tenen worden niet gespaart, het publiek vindt
het allemaal best. Als het drietal is
gepasseerd, wordt het gat weer on-

ïVielerronde van Zandvoort
rekt slechts weinig publiek
ZANDVOORT - Het centrum
311 Zandvoort gaf vorige week
oensdagmiddag en -avond
et beeld van hard rondfietnde wielrijders. De Ronde
\n Zandvoort was begonnen,
et publiek kwam slechts in
eine getale op.
Kort voor de wielerronde moest er
de Prinsesseweg nog het nodige
erk verricht worden. Terwijl het
.rcours elders in de dorpskern al
m worden afgezet, moest daar nog
rommel opgeruimd worden, die
marktkooplui hadden achtergelan. Inderhaast moesten ook nog de
atste auto's van de baan verwrjrd worden. Ondanks het vriendeke verzoek van de organisatoren
de reeds dagen ervoor geplaatste
rden, met de vermelding dat parren ter plekke die dag verboden is,
bben enkele autobezitters hun
ertuig toch gewoon laten staan.
De 'liefhebbers' en de veteranen
ichtten de ontwikkelingen rustig
broederlijk bijeen op het terras
n Café Neuf. Aan de conditie hoefdeze middag blijkbaar niet te
arden gedacht. Om zes uur kon
ganisator Peter Versteege, een
If uur te laat, eindelijk het starthot lossen. De ruim honderdtwinrenners gingen direct fanatiek
n start en alras bleek voor sommin het tempo toch wat te hoog. Na
kele ronden vielen de eerste wielnners dan ook af.
Na enkele ronden wist een groepje

middelijk opgevuld. De swingende
jazz met een vleugje Latin zorgt voor
een perfecte stemming. 'Oh Marie,
baby I love you', de toehoorders op
het Gasthuisplein waar 'Billy B Jacket' en de zijnen hun opwachting
hebben gemaakt, zijn in opperste
verrukking. Ook hier is het stampvol. De kranen van de buitentap
staan continu open om de dorstigen
op tijd van drank te voorzien. Een
'jive' wordt ingezet, het publiek gaat
nu compleet uit zijn bol. 'Zandvoort
op zijn best' laat een tevreden agent
van de Zandvoortse politie op de
achtergrond weten. Wanklanken
heeft men tot nu toe nog niet gehoord en dat zal zo blijven, zoals
later blijkt.
De duizendkoppige meute in de
Haltestraat laat niet toe dat er op
een normale manier een bezoek kan
worden gebracht aan de podia bij
'Café Neuf' en 'La Bastille'. Via allerlei (s) linkse zijwegen lukt het uiteindelijk toch om het beoogde doel te
bereiken. Spijt hoefje er niet van te
hebben, ook hier zit de stemming er
goed in. De temperatuur op straat is
inmiddels, evenals op de andere lokaties, gestegen naar tropische
hoogte.

van zes renners, waaronder de Zandvoorter Willem Koene, een voorsprong te nemen en in een gezamelijke sprint gaven zij de overige renners het nakijken. Vlak voor het einde van de race werd de kopgroep
toch nog aangevuld tot elf man,
waaronder de geveesde Van de Heu- Rolstoelen
vel, Kooyman, van Ingen en van
Bij de klanken van 'Eoots SyndiKempen.
cate' wordt voorzichtig een eerste
biertje besteld, begeleid door een
De laatste tien ronden kenmerk- vette walm. Op de diverse grills de
ten zich vooral door enkele demara- worden 'vette happen' bereid, die
ges. Het was tenslotte de Amster- gretig aftrek vinden bij het hongeridammer Van de Heuvel die in de één ge publiek. Het ten behoeve van de
na laatste ronde een geslaagde po- rolstoelgebruikers afgezette stuk
ging deed om zich van de kopgroep voor het podium van 'De Slop' en 'La
los te maken, op de hielen gezeten Bastille', waar de 'Caribbean Exdoor Koene. Deze was er uiteraard pres' hun opzwepende muziek ten
op gebrand, voor eigen publiek toch gehore brengen, laat voldoende
minstends een eervolle tweede ruimte over voor enkele tientallen
plaats te behalen. De hoek Zee- voetgangers. Het idee voldoet goed,
straat/Haltestraat werd de Zand- maar blijkbaar is de belangstelling
voorter echter fataal. De te ruim ge- van de gehandicapten niet zo groot
nomen buitenbocht deed hem afzak- als de organisatie had verwacht.
ken naar de achtste plaats, zijn positie kon hij in de eindsprint niet meer
Om exact twaalf uur worden de
verbeteren.
schakelaars omgedraaid en worden
Het publiek liet het deze dag overi- de instrumenten weer ingepakt. De
gens behoorlijk afweten, slechts een terrassen mogen nog een uur langer
handje vol toeschouwers had achter openblijven, en terwijl de veegwade hekken postgevat. Het grootste gens de rommel aan kant proberen
gedeelte van het parcours bleek te krijgen, geniet het publiek nog na
door HSV de Kampioen in het ge- van dit in alle opzichte geslaagd fesheel niet te zijn afgezet, zeer tot on- tijn. De Zandvoortse politie toonde
genoegen van speaker Toon van zich eveneens tevreden over de afLachterop, die in onvervalst Amster- loop van dit festival. De extra ingedams menige oversteker in niet mis zette agenten zorgden ervoor dat
te verstane bewoordingen tot de zich verder geen problemen voordeorde moest roepen.
den, op een enkele vechtpartij na.

ÏOMEREDITIE

Roeispectakel
wordt spannend
ZANDVOORT - De organisatie van 'Ut Zandvoorts roeispectakel' is helemaal rond. afgelopen maandag kwam de
voltallige bezetting van de orgamsatie in reddmgspost 'Piet
Oud' zeeslrand bijeen om de
laatste 'puntjes op de I' te zetten.

Een 'massale aanmelding' noemde Rob Drommel de enorme belan
stelling onder de ZandvoorUe taevol
kmg voor deze ludieke happening
Maar liefst veertig ploegen hebben
zich aangemeld zo bleek maandag
avond. Vanwege het uitgebreide pi o
gramma konden er biecht s *, leren
dertig ploegen, waai onder viei ie
serve, worden ingeschreven
Opvallend was dat met tic komst
van het Elysee Beach Hotel en het
Vendoradopark het deelnemeisveld
aanzienlijk is uitgebreid Het Beach
Hotel heeft met drie ploegen, de
'Elysee kanonnen', de 'DolU)nt]es
en de 'Piraten' ingeschreven terwijl
• Het open stuk in de Haltestraat voor rolstoelgebruikers voldeed uitstekend, al was de belangstelling niet zo het Vendoradopark maar liefst viei
Fol
teams in de strijd werpt
groot.
° Biam SIi|nen
Ook de Zandvoortse politie is
weer van de partij Als de 'Blauwe
Duivels' zal de Zandvoortse hei man
dat naar verwacht de dollen van de
reddmgsvlet weer roodgloeiend la
ten worden.
Taxi Centrale Zandvoort, evenals
de twee teams van het Zandvooits
Mannenkoor en verschillende ande
re verenigingen hebben zich ook al
ingeschreven zodat het zeker een ge
zelhge boel zal worden.
ZANDVOORT - Op bijna voor de toekomst", aldus Peer Sips, auto-onderdelen. Ook het recent geDat is m ieder geval wel de mening
elke straathoek in het centrum directeur van de Regionale VVV opende Vendorado bungalowpark
beide dagen m de namiddag het van de drie juryleden Hennie Hilde
kan men komende "zaterdag en Zuid-Kennemerland. De heer Le Fe- zal
Directeur van het plaatselijke decor vormen voor diverse arties- ring, Henk Oonk en Peer Sips, direc
zondag straatartiesten tegen- ber,
teur van de Regionale VVV. Zij zijn
Casino
zegt ook dit jaar weer te kun- tengroepen.
komen, afkomstig uit allerlei nen rekenen
belast met de puntentelling, die uitop uitstekende artieswindstreken. Voor het Zand- ten. Daaronder vier verknipte kapeindelijk moet leiden tot het verdevoort Fun Festival zijn méér pers, die zich vierstemmig onder het Jaarmarkt
len van de grote hoeveelheid prijzen
dan dertig akrobaten, jon- publiek zullen begeven om verschilOp zondag komt de liefhebber tijd die er op deze avonde is te winnen
Het Beach Hotel heeft zich garant
gleurs, goochelaars en muzi- lende liederen, variërend van kin- te kort. Naast alle vaste strandfacihkanten gecontracteerd. Het derlied tot blues, ten gehore te bren- teiten biedt de plaatselijke onderne- gesteld voor de bekers, die door de
programma wordt gepresen- gen. Henk Romeijn speelt samen mersvereniging de badgasten een winnende teams in de verschillende
aan, waar op een centraal catagorien gewonnen kunnen worteerd door de bekende, uit met de kinderen uit het publiek en jaarmarkt
mateloos met zijn tovertafel opgesteld podium, nabij de A.B.N- den. Maar ook het Vendoradopark
Haarlem afkomstige zangeres boeit
.-bank op het Raadhuisplem, alle ar- en de Zandvoortse ondernemers
vol magische effecten.
Willeke D'estell.
doen een flinke duit m het zakje,
Naast swingende saxofoons, slag- tiesten nogmaals aan bod komen.
Een speciale attractie vormt zon- gezien de vele prijzen die zij beschikDit festival dat drie jaar geleden werk en drums kan het publiek op
op initiatief van Holland Casino het Badhuisplein ook genieten van dagmiddag om 16.00 uur een 60 mi- baar hebben gesteld. De bekers zulZandvoort, in samenwerking met de middeleeuwse muziekinstrumen- nuten durend optreden van Ander- len worden uitgereikt door burgeplaatselijke VW en het Samenwer- ten, zoals de herdersfluit, koehoorn- mans Averij. Voor de vele bezoekers meester van der Heijden en de makingsverband, als experiment van fluit, kromhoorn en worstfagot. die worden verwacht zijn op het ca- naging director van het Beach hotei,
start ging, blijkt inmiddels uitge- Deze instrumenten worden alle be- sinoplein een aantal banken ge- de heer Kuyt.
Het wordt een race met hindermsgroeid tot een evenement van inter- speeld door de kunstenaars Hans en plaatst. Deze derde internationale
straatartiesten-competitie begint op sen zo laat de organisatie bij monde
nationale allure.
Mechel Goddefroy.
De ster van het Holland Osaka deze lokatie om 13.00 uur en eindigt van Mary van Duyn weten. Welke
Festival, Thomas Bruggman, brengt om 19.30 uur. Bij Vendorado duurt die hindernissen zijn wilde ze voorVerknipt
op 23 verschillende instrumenten de voorstelling van 17.00 tot 19.30 lopig nog niet kwijt. 'Dat moet nog
„Wij kunnen ons nog niet meten boogie-woogie, folkmusic en de uur en op het Raadhuisplein van een verrassing blijven'. Het roeismet het toneelfestival in Avignon, Franse musette ten gehore. Zijn in- 15.00 tot 17.00 uur. Ook hier is de pectakel begint om 19.00 uur en zal
om 22.00 uur zijn afgelopen.
maar wij zien dat wel als voorbeeld strumenten zijn geconstrueerd uit toegang gratis.

Zandvoort Fun Festival belooft
veel vertier met straatartiesten

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

Ruitantenne voor
de auto-telefoon
Steeds

meer mensen
schaffen zich
een autotelefoon aan. Dit
betekent echter wel dat zij
een extra antenne op hun
auto nodig hebben. Voor de meeste
antennes moet een gat worden geboord in het dak of de kofferbak.
Een gat dat de auto bij inruil heel
wat minder waard maakt en bovendien roest en lekkage m de hand
werkt. De firma Ropex uit Zoetermeer brengt de nieuwe Mobile Mark
ruitantennes. Deze antennes zijn
van Amerikaanse makelij.

De lachgrot; het spiegelbeeld verbaast je.Foio F Rusch
Theetuin Drievliet is uitgegroeid tot een kermis, terwijl
e gewone speeltuin blijft lokken.
Foto (rechts) Dneviiet

Er zijn verschillende modellen en
ze kunnen eenvoudig op de ruit gemonteerd en verwijderd worden. De
antennes zijn eenvoudig uitgevoerd
De coating op de sprieten is zwart
chroom zodat weersinvloeden en pekel met tot afbladderen en roesten
leiden.
Voor meer informatie: Ropex, tel.
079-418791.

Park Drievliet:
een kermis
met wat groen
i'se zomerse weken bezoekt de redactie enc Nederlandse recreatieparken en doet daar
deze ATV-pagina verslag van. Wat zim de
gn-jkste attracties? Hoe luiden de nieuwe
innen? Deze week Familie-park Drievliet.
'n verslag van Tnidy Steenkamp en Ferdi-

J

''•nd Rusch

Er lijkt een voorzichtige trend te zijn
t pretparken meer aandacht besteen aan actieve recreatie dan aan keris>achtig jolijt. Ontspanningspark
'levliet in Rijswijk doet tot nog toe
et mee met deze vermaakformule. De
leetuin met schommel en wip, die
u
m vijftig jaar geleden werd opgezet,
Uitgegroeid tot een kermis. Dit enter'nment trok vorig jaar 325.000 bezoe;
rt>. Niet vreemd, want duur is het
et; voor tien gulden kan je onbeperkt
'bruik maken van alle mechanische
fracties.
a

Kinderen moeten doorgaans even sparen
aan hun trekken te komen op de jaarlijkse
"wis m hun dorp of stad. Als het geld de
r&
te dag al op is, blijft er niets anders over
11
toekijken hoe anderen plezier hebben in
Wsauto's of misselijk worden in Super Jet
"*o
Star Wat een weelde moet het daarom
°a r hen zijn af te reizen naar Drievliet en
|"i na een éénmalige betaling van een tien'gratis' in alle draaiende, botsende, tollenen varende snelheidsduivels te stappen.
n
tegenstelling tot andere hedendaagse atle
'tieparken lijkt Drievliet een gewone ker(weliswaar zonder goktenten) met een

11

speeltuin. De beplanting in het eldorado voor pauwen en kippen in hun rennen moeten zijn,
jong en oud aan de Vliet heeft echter de tijd maar de bezoeker gaat er aan voorbij. Dieren
gekregen om tot volle wasdom te komen. Dat zijn misplaatst tussen het kermisgeweld.
maakt de permanente kermis gezelliger dan Daarvoor ga je een dagje naar een dierentuin.
de reizende kermissen die altijd op braakliggende terreinen worden opgebouwd.

Varen

Het parkachtige karakter van de kermis
wordt versterkt door het restaurant, een tuffend locomptiefje voor de kleintjes en een
monorail (uit 1966) die zich boven de wandelende bezoekers voortbeweegt. Teleurstellend
is dat het traject van deze vervoermiddelen
klein is. Dat maakt het genot voor het oog er
niet groter op en spannend is het evenmin.
Vaak heeft een treintje in een pretpark een
zinnige dubbelfunctie: het is leuk en je kunt
een eind verderop uitstappen, het idee van een
tram in de stad. Drievliet heeft daar geen rekening mee gehouden, maar het park is dan ook
niet uitgestrekt. Het telt Wi hectare; je loopt er
tijdens het bezoek dus gemakkelijk een paar
keer rond

Enigszins bekende, maar altijd spectaculaire onderdelen van de kermis, zijn de achtbaan
(in Drievliet de Jet Star genoemd), het Piratenschip en de spin (Turbostar). Gegil en verwarring heersen er in de Piraat als het schip de
passagiers al schommelend tot een hoogte van
26 meter brengt. Tijdens het hoogste punt van
de zwaaibeweging voel je je even gewichtloos.
Maar als het gevaarte weer terugschommelt
weetje zeker datje nog over een stel ingewanden beschikt. Gejoel is er ook te horen bij de
achtbaan, maar de lach overheerst hier. De
bakjes met inzittenden razen vanaf 20 meter
hoogte door de vele onverwachte bochten en
gapende diepten.
Het spookhuis, de botsauto's, een zweefmolen en een leuk gedecoreerde wildwatervaartbaan maken de kermis compleet. Even uitpuffen kan in de lachgrot, waar de bezoekers
elkaar en hun spiegelbeeld hartelijk uitlachen. Wandelend langs de lachspiegels kom je
jezelf telkens in andere, ongekende hoedanigheden tegen. Het is nog één van de weinige
voorbeelden in Drievliet van een zeer goedkope investering die vermakelijk is zonder gebruik van techniek.

Wel zijn er uitbreidingsplannen, vertelt directeur W.A. Faaij. „We willen drie keer zo
groot worden, maar we zijn nu nog in onderhandeling. Als het lukt zullen we meer pleintjes, beplanting en picknickplaatsen kunnen
aanleggen. Kermisattracties hebben we nu ge
noeg. Daarom denk ik aan het creëren van
waterrecreatie die inspanning vereist. Ook de
kleutertuin zou eigenlijk vier keer zo groot
moeten worden. Maar een familie-park blijft
het. Dit betekent dat ook de grote attracties
voor de volwassenen en de oudere jeugd be- Fantasie
langrijk blijven."
Ondanks alle bedenksels met drj mechaniIdyllisch zijn de antieke carrousel en het sche en electromsche vermaakattributen,
reuzenrad de Paris Idyllisch zouden ook de blijft de speeltu-.n zonder bewegende onderde-

len zijn bestaansrecht behouden. Kinderen
stappen met plezier één of meerdere keren m
een snelheidsduivel, maar na de kick die
slechts enkele minuten duurt, is het weer
voorbij. De simpele speeltuin daarentegen is
voor de jongere jeugd goed voor langdurig
vermaak. Ze fantaseren zelf onder het klimrek
een gevaarlijke kolkende rivier. Wie weet wanen ze zich deelnemer aan een overlevmgstocht, veilig bungelend boven het zachte zand.
Als de kermis de fantasie niet stimuleert, verzinnen sommigen zelf een creatieve attractie,
voordat de patat wordt genutigd.

Accessoires voor
ieder automerk
Wie uitgekeken is op de standaarduitvoenng van zijn vierwieler
kan nu bij de firma Rexmount Lnmted terecht voor allerlei accessoires.
Voor alle automerken en typen,
variërend van Skoda tot en met
Rolls-Royce, zijn er nu spoilersets,
verlagingsveren en verbredmgssets
op de markt gebracht. De sets zijn
verkrijgbaar in verschillende prijsklassen en de montage kan zowel
door de koper als door de firma geschieden.

Vorig jaar werd tijdens het vijftigjarig beVoor meer informatie kan men te
staan een nieuw parktheater m gebruik genomen waarin tijdens de zomervakantie dage- recht bij Rexmount Limited Neder
lijks (behalve zaterdags) vanaf half twee land, tel. 030-961047.
shows worden gepresenteerd. De huis-entertainer Henk Driessen onderhoudt het publiek
dan twee keer 45 minuten met playbackshows, goocheltrucs en buiksprekerij. Kinderen kunnen zich vanaf twaalf uur gratis laten
schminken.
Nieuwe aanwinst is het Waterorgeltheater
Directeur Faaij: „Dat is een volledig computergestuurd waterballet met licht en geluid
Mensen waarderen deze show erg, omdat het
slechts een kwartier duurt. Langer kunnen de
mensen niet zitten, want de grote attracties
blijven lokken. Alleen onze Henk Driessen
kan het publiek langer op een stoel houden,
omdat hij boeiend is."
Drievliet aan de Jan Thijssenweg 16 m Rijswijk is
dagelijks van 10 tot 18 uur geopend tot en met de laat&te
zondag in augustus Daarna alleen de weekeinden \an
september en m de herfstvakantie De toegangsprijs is
J 10, per persoon en / 5. voor bejaarden

Pan-sleulcl als keukenhulp
Het modderen met ovenwanten en
pannelappen wanneer er weer een
pan afgegoten moet worden, is volgens de firma Verta voorbij Voi ta
ontwierp een zogenaamde 'Pan
key'. De sleutel heeft iets weg van.
een stemvork Aan de ene kant zitten twee en aan de andere kant zit
een pootje Als het ene pootje tussen de pan en de deksel woi dt ge
stoken, ontstaat er een smalle
kier Wanneer de twee pootjes tus
sen pan en deksel worden ge^to
ken, ontstaat er een grotere kiei
De sleutel past op elke pan en kost
inclusief verzendkosten / 11,45 en
kan worden besteld bij Veita m
Vught, tel 073-57?130

Bumper voor i'ietslicht
Fietsfatankant Batavus heeft de
oplossing gevonden vooi de be
scherming van het fietsachter
licht de safety-bumpt'i De kunst of bumper wordt geplaatst ondei
het achterlicht en is slas en ki as
vast en kan ook niet roesten

Boekje met knipplaatjcs
Speciaal vooi aanstaande bnmls
paren heelt de tnma Cuuei een
150 cadeau ideeën boekje uit gebracht Het staat vol met c.uleau's
die na uitknippen op een \ e i l a n u
lijst kunnen worden gezet De act
vies-verkooppnjzen staan bij elk
piodukt vermeld Naast cadeau
ideeën staan er ook nog nuttige
tips in het boekje en worden enke
Ie piodukten nader belicht Gein
teresseerden kunnen het boekje
aanvragen bij Tui ver aldelmg
Klantenservice, postbus litiOO.
4800 CP Breda

Een Mercedes geheel voorzien van allerlei accessoires

l oto Rexnou l
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Alfa Romeo
Alfa 33 1 5 Milano. 84, mooie,
gave sportieve auto ƒ7950Tel 02984 4761 075 169748
ALFA 90 Quadnfoglio 1 86 grijs
met
ƒ20750
Autobedrijf VAN DER POUW
Amstellandlaan 1 Weesp
Tel 02940-15110

Alfa Romeo 1 5 Sprint QV, me
'87, nwe spoiler, el schuifdak
radio cass alarm, 1e eig , keu
rmgsbew 3 mnd gar, pr
n o t k 020-865457 na 18 u
Alfa Romeo 33 Junior 1 3, '87
rood ƒ15500 Tel 020-719154

AUTOVROON AUDI-CENTRUM
EEN GREEP JIT ONZE COLLECTIE AIO'S
80 1 8 S steengnjsmet getint glas
30-05-88 24 000 km
80 1 8 steengnismet. 5 bak
31-03-88 20 000 km
80 1 8 Flamingo met, getint glas
15-03-87 30 000 km
80 1 8 S rood met, powerlock
0303-88 27000km
80 Diesel blauw met serret velours
03 05-88 38 OOOkm
80 1 8 blauw met 5-bak
15-02-87 58 OOOkm
90 23E groen met, serret sport
09-10-87 57 000 km
100 CC D'esel steengnjs, sch k dak
02-02 85 88 000 km
100 CC Diesel, blauwmet electr ramen 03-04-86 92 000 km
100 1 8 rood 5-bak, getint glas
11-07-83 78 000 km
100 CC Diesel Zermatt, powerlock
27-03-87 75 000 km
100 aut injectie Alpine wit
10-02-86 65 000 km
100 CC 2 3E airco, electr, ramen
14-05-86 95 000 km
100 CC Diesel Zermatt, powerlock
25-11-86 122 000 km
200 Turbo aut airco, div opties
15-03-86 116 000 km
Steeds keuze uit ca 30 Audi s, ANWB gekeurd, volledige garanties Het trefpunt voor Audi-njders
Contactweg 47 (Sloterdijk A'dam), tel 020-869611
Tevens Lod v Deysselstraat 77, tel 020-113119
AUDI 100 GL 5D, bj 1980 Prijs
ƒ 1000 Tel 020-127719
AUDI 80, 3-'86, 1 8/90 pk, 5 bk
schuifdak, centr vergr
VW/AUDI DEALER
AUTOWEGMAN 02940-14451
Audi 80 GLX, dec 78, nwe
APK, i g st, weg mr slechts
ƒ975 020-149352
Audi type 100 autom , '82,
beige met, ƒ 5750
Tel 020-719154

DE AUTOWEGMAN

AUTO MAAS B V biedt aan
Audi 80 1 8S, torn rood, 27 000
km, '88, Audi 80 Aut, 13000
km , lagomet, 88 Audi 100 CS,
2 2E, bronsm '85 Audi 100 CC
2 2E, bronsm , '85
AALSMEER 02977-24320

VW en Audi is ons specialisme
nieuw zowel als occasions
Adverteren m „Showroom"
Voordelige aanbiedingen van
Tel 020 - 665 86 86
andere merken
FAX 020 - 665 63 21
WEESP, Hogeweyselaan
Postbus 156, 1000 AD A'dam
02940-14451

Austin
AUTOBEDRIJF RECORD
AMSTERDAM
Metro 1300 Surf, wit Bj '86
28 OOOkm ƒ 11 250
Metro 1300 GT, zwart Bj '86
47 OOOkm ƒ10750
MG Metro
1300 Rood
52 OOOkm Bj '85 ƒ 1 1 250
ALLE AUTO'S met GARANTIE
Wij hebben ook diverse andere
Metro's m elke prijsklasse
Bel voor info of kom eens
langs" 020 - 949266
Duivendrechtsekade
75-77,
Amsterdam TOT ZIENS»!

Off AUSTIN-DEALER-Pim v
Rootselaar - staat altijd voor u
klaar1 - Rhôneweg 40-42 •
A'dam - SI Dijk - Info -131375
Te k Mini Clubman bestel
bw.jr '81, red st ƒ750. Tel.
020-196298
• „SHOWROOM",
de autorubnek m
Het Parool en Weekmedia
Huis aan huis m heel
Amsterdam en omgeving
Oplage 730 000 ex

Tel 020-6658686

BMW
BMW 316, juni m. '85, 4-drs.,
5 bak, 2 spiegels, APK
ƒ16950 Tel 02968-92915
BMW 316, m '85, rood, zeer
mooi, APK ƒ14950 Tel
02968-92915
BMW 318i, m '84, d blauw, Pirelli P 600, 5-bak, 75000 km,
ƒ13500,- Gar + inruil mog
Tel 023-272918
BMW 5 25 79 LPG APK 3/90
Motor def verder perfekt
Vr pr ƒ 1375 020-838850
Voor liefhebber» BMW 528,
groen-met, zelf poetsen, '77,
licht bijwerken, kost ƒ650,RIVA. 020-932872
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Peugeot 305 Break, 120.000
km., bj. '81, i.zg.st., geen
roest, APK 7-'90, ƒ 3000, 020825988/6658547.
Peugeot J7 camper v.v. goede
dieselmotor, ijskast, kachel,
kookstel enz 76 camper op
kenteken, nieuwe APK, moet
alleen betimmerd worden
ƒ3450,- Tel. 020-260238
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Porsche
Porsche 924 AUTOMAAT,
79, APK 7/90, ƒ16500,-.
Tel.- 02984-1995.
•Auto te koop9 Plaats e&
SHOWROOM advertentie
zult verbaasd staan over
resultaat

Renault

AUDI

DE AUTOWEGMAN
het vanouds
bekende adres
voor een occasion
WEESP 02940-14451
Industrieterrein-noord

LPfi
'

BMW 525E, 1986 excellent
condition, metallic pamt,
sunroof, 5 speed transmission,
cruise control, mag sport
wheels, new tyres, am/fm stereo cassette radio, 73 000 km ,
owner transferred overseas
ƒ20.000,- Tel. 023-262808
H VAN POELGEEST B.V
voor uw betrouwbare occasion Stationsstr 7-11-Amstelveen Info- 020-410051
T k BMW 316, sept. '86,
45 000 km , kl wit, i g s t , alarm,
APK gek Tel 020-458889 Prijs
ƒ 21 200

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Citroen
AANBIEDING' Veerbollen op
druk brengen bij de Citroenspecialist m Zaanstad, compl
v a ƒ 120, met 1 jaar garantie.
Vraag tevens naar onze mruilauto's 075-281193/353788
Citroen AX 12TRS, '86, 5 bak,
1e eig, org 51000 km, vr pr
ƒ6950 Tel 023-271862
CITROEN AX TRE '87, rood,
28000 km, ƒ14500,- RIVA
OOST Info 020-932872
Citroen Occasions, keuze uit
40 stuks, alle types Visa
Garage Houtmankade 37,
Amsterdam, tel 020-278410
Citroen Visa 1 1 RE 5/86
wit
ƒ 9.750
Citroen BX 1 4 E 7'85 blauw
met
ƒ11250
Autobedrijf VAN DER POUW
Amstellandlaan 1 Weesp
Tel 02940-15110
OtrVisa11 RE,'86, 39 000 km,
APK 4-90, z g a n , mcl.radio,
ƒ9750, 02982-7285 Inr mog
De mooiste CX 2500 GTI, mod.
84, grijs met, dure stereo,
66000 km, móet u zien,
ƒ8750,Tel 02984-4761/075-169748

Aparte PANDA WHITE, 8-'85,
veel extra's 29700 km
Tel 02975-63316.
Rat 127 top, 8/80, APK 10/89,
i g s t , ƒ 500,-. Tel • 02995-2162
Rat PANDA 750 L, wit, 7 mnd
oud, 8000 km, met extra's
ƒ10500 Tel 02990-35669
Rat Panda bj '81, APK„2-'90,
nette auto, ƒ1950
Tel 020-767060

(DFSOi

Honda

Daihatsu

Jaguar/Daimler

Rat Uno 45, 5/84, bord. r., Ipg,
APK 5/90, izg.st, ƒ5950,-.
Tel. 02984-1995
FIAT UNO 60 S, bj '86,74000
km, ƒ 9750. Met garantie
Tel 020-249074
Rat UNO 60 S, b jr. '86, vele
extra's, in prima staat, ƒ 10.000,
020-947248
FIAT UNO 70 S, 9/'85, goed
onderh , 5 drs , wit, ƒ 8000.
Tel. 075-355956.
FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel 02975-62020.
FIAT X 1/9 '79, blauwmet., ong.
serie spec., m zg.st. Tel.
075-353167 na 18 u
Ingeruild Panda 34, org. '83,
APK7-'90, in nw. st. ƒ3850
Inr mog 023-336376/375198
T k. 100% gerestaureerde FIAT
126 BAMBINO, restaur kosten
± ƒ 5500, APK gek., verbruik 1
op 20, + stereo, vr.pr. ƒ 3450
Tel. 02203-670
T.k. Rat Uno 45 Carrara, 5
versn.,bj 8-'87,25 000 km, gar.
onderh., ƒ 12000. 02903-3094.

Rat Panda White 5-'85,
wit
ƒ 6250
Rat Panda 750 L 4-'87,
rood
ƒ 9.500
Rat Panda 750 L 8-'87,
rood
ƒ10250
Rat Panda 750 L 4-'86,
rood
ƒ 8.250
Fiat Panda 750 CL 8-'87,
rood
ƒ 10.500
Fiat Panda 750 CL 3-'88,
wit
ƒ11.500
Fiat Uno45 1-'87, wit ƒ 13.950
Rat Uno 45 S 4-'87, wit/ 14.750
Rat Uno 60 S 3-'86,
rood
ƒ12250
Rat Tipo 1-4 DGT 6-'88,
blauw met
ƒ 23 500
Autobedrijf CASPARUS B V.
Casparuslaan 1 Weesp
Tel 02940-15108
Uno 60 S Rialto, 114 jr, 33000
FIAT Ritmo 60 CL, '83, wit,
LPG, APK '90, ƒ3250,- Tel. km Vr.pr. ƒ 12.750 Vinkeveen,
02949-3066, appartement 233
023-272918

Ford

DE AUTOWEGMAN
voor een goede occasion rijdt u
even bij ons langs Als wij
Importeur Globe Master Van
garantie geven dan moet hel
Chevrolet/Dodge Chassis, grijs en geel kentekenbewijs, uit voor- een goede zijn Geen risico,
raad leverbaar Bel voor info 04404-1888, telefax 04404-2048 alles op zeker
WEESP, Hogeweijselaan
02940-14451

Chrysler

Escort Bravo 1 3 1982, 5 drs ,
92000 km, open dak - radio
nfo 020-901150 na 1800 uur.
FORD Escort 1100, '81, blauw
met, 70000 km, zeer gaaf,
Verkoop & Service van Mercedes Benz.
ƒ4500,- Tel 023-272918
* U kunt beter MORGEN al instappen CHRYSLER ES2 5L mj Ford Escort 1300 GL, i z g s t ,
* 5 sp LEASING ƒ 929,-, 20000 km' 4 j
bj '80, APK 15-6-90, ƒ2750
Bel A'dam 124876 de Auto-Lease-Lijn van MOTORMEYER, Tel 075-285909/216977
OVERTOOM 116 126 A'DAM-W
* '*
FORD ESCORT 16L XRi,
uitv'84, blmet, 19000 km,
ƒ21 500,-. RIVA OOST,
Stephensonstr
16, A'damOost Info 020-932872
Ford Escort Bravo 1 3 '83
Beige LPG, 110000 km, APK
5-90/7500 Tel 020-949440
Ford Escort Bravo 1600 CC, bj
Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag m
82 Iprst APK tot juli '90
Hel Parool
Vr pr ƒ 6250 Tel 02977-40843
Daarnaast elke week m alle edities van Weekmedia t w
FORD ESCORT DL 16 '85,
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam
APK, br band , nw trekh , perf
Nieuwsblad de Purmer de Zaanse Gezinsbode de Nieuwe
st, ƒ13000 Tel 02979-87700
Weesper Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant, De
Ford Fiesta, 1 1 Bravo '84, APK,
Ronde Vener Aalsmeerder Courant Nieuwsblad
6250 Tel 02968-92915
Haarlemmermeer en Zandvoorts Nieuwsblad
Ford Fiesta 1 1 1/88 grijs
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
met
ƒ16500
Telefonisch van maandag t m vrijdag tussen 8 30 en 20 00
Autobedrijf VAN DER POUW
uur Tel 0206658686 Fax 020 66563 21
Amstellandlaan 1 Weesp
Schnlteli|k Vul de bon in en ;end deze aan SHOWROOM
Tel 02940-15110
Postbus 156 1000 AD Amsterdam Afgeven kan ook Het
:
ord Granada 23 GL, m.'82
Parool Wibautstraat 131 of Rokm 110 Amsterdam
Groen metal, stuurbekr, kanOf bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen
el schuifdak, 1e eig, leren bekl
Dorpsstraat 54 56 Purmerend Weerwal 19 Uithoorn
APK, ƒ4450 Tel 02968-92915
Stationsstraat 70 Weesp Niouwslraat 13. Zandvoort
Ford Granada 23 L stationcar,
Gasthuisplem 12
m'81, APK eind '89 Prima,
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die voor
00% ƒ2250 Tel 020-845074
dinsdag 1545 uur of donderdag 1945 uur m ons bezit zijn,
:
ord Sierra 16L, 5 drs , bj '85,
worden de volgende dag reeds geplaatst Totale oplage
APK 6-90, cv metal, 96 000 km,
730 000 exemplaren
acas ƒ11500 020-411065
Ford Sierra 2 O laser, 85, wit, 3
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
drs, Ipg, iets moois, iets goeds,
3 regels
/ 25 '
11 950,-.
Voor elke extra regel ƒ 11
'el. 02985-4761/075-169748
mm prijs
/ 5 67
Ford Sierra l G Laser, LPG,
mm prijs mei vignet ƒ 6 1 0
eind '86, Diamand zwart, ALS
Alle prijzen zijn excl 6% BTW
"JIEUW1 Met sunroof, centr
ock, dubb spiegels enz Vr pr
Gewone advertenties tarief op aanvraag.
13500,-Tel 02990-42597
Voor meer informatie of advies, bel
:
ord Taunus 1 6 Station eind
79, nwe APK, weg mr slechts
1000 020-149352
"ord Taunus 2 O L Ghia, bj '79,
APK 12-'89, techn 100%, vele
extra's, ƒ 2000 02977-24974
• Zomerkorting (geldig t/m 5/9'89) 50%

020-665 86 86

Dyane 6, bj '83, 64000 km,
Autobedrijf Hagenaar BV
APK 9-'90 Pr ƒ4000. Wgns
emigratie Tel 02975-40762 GS Break 1979, 51.000 km,
Schinkelkade 26-29 Amsterdam
mot prima, geen APK, carr.
Telefoon 020-713457
slecht, ƒ 550, 020-265538
Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- incl. BTW
Te koop CITROEN GSA, bouwU kunt ook terecht voor occasions.
jaar 1983, APK, vrpr. ƒ1950
Tel 075-313526
T k 2CV-6 Club, grijs, b j 4-'87,
in perf st, alle keur toegest,
Honda Prelude, 79, APK-gek.
Honda Civic GT 5/86
pr ƒ 7950. Tel 020-926304
7-'90, prijs ƒ1500
Tel.
Deze week speciale prijs
020-165604
VW-AUDI-DEALER
Wegens zakenauto t k a i.g st
Citroen CX2400 GTI, APK 8-'90 AUTOWEGMAN 02940-14451 T.k. Honda Civic, 5 drs., bj. '82,
1 jaar APK, mooie auto, vr.pr.
Vrpr ƒ3500 Tel 020-998591.
M. Holdinga B.V. ƒ3150. Tel. 020-823541.
Civic13L
4-'84/11250
Civic13L
6-'84/10750 Zo meenemen!! HONDA CIVIC
Civic Sedan 1.6 2-'88 ƒ 24.950 5-drs., luxe aut., '81, voor en
achter lichte schade, wit,
AUTO GUIT
Accord4-d 1 6L11-'84 ƒ 11.750 ƒ950,-. RIVA, 020-932872.
Daihatsu-dealer, ruime keuze Accord i EX-ALB2-'86 ƒ 19.950
in nw. en gebruikt, APK-stat Accord 2 O EX 8-'87 ƒ 27.950 Honda Quintet 5D '81 APK '90,
klaar terwijl u wacht, onderde- Accord 2.0i EX 10-'86 ƒ 25950 Vialle LPG/Benz. stereo op
slee etc. ƒ2750. Bel 020len etc. Parklaan 129, Haarlem
901753.
Info. 023-312450
Aerodeck EX 3-'87 ƒ 26 750
Uniek mooie Daihatsu Cuore Aerodeck 1EX 1-'88 ƒ 29 950
850 TS, mei '88, absoluut nog Rat Panda 34 5-'85 ƒ 4.950
nieuw ƒ9950 Inr, gar., fin OpelKad 1.3, 5d4-'87/16950
WEESP 'n excellente Jaguar dealer
mog
de
Vries
auto's HONDA
„KIMMAN-AMSTERDAM"
Hogeweyselaan 201
023-336376/375198
Stadhouderskade 100 + Gerrit
WEESP
v.d. Veenstr. 118. Info: 764080.
Tel 02940-17673.

Fiat

Chevrolet

Importeur MVS - Dealer van Chrysler,
Dodge en Jeep

FSO

FORD Taunus 20 Bravo stationcar, m '82, bruin met,
ƒ3250,-. Tel 023-272918.
Ford TAUNUS 80 1 6 L aut.,
APK
4-90, ƒ1750
Tel.
02979-84958 of 84170.
Super aanb Fiesta 1.1 de luxe,
org. '86, wit, zeer mooi, APK
'90. Slechts ƒ 10.750. Inr, gar.,
fin. mog. de Vries auto's
Tel. 023-336376/375198
Te koop Ford Granada combi
1979, koplamp defect, APK
verl Prijs ƒ 650 020-938320
T k Ford Capri 2300 t. 2, '75,
geen APK wel veel nwe onderdelen Tel. 020-442608
T k Ford Escort 1 3L '82 mcl.
stereo, z g a n. banden en
accu, APK tot '90 Prijs n o.t k.
Tel. 02990-32003 tot 21 00 uur
T k Ford Mustang Bj'81. APK
10-'89 8cyl Mooie auto Vr pr.
ƒ3750 Tel 075-161221.
T k. wegens omstandigh Ford
Escort 1300 L Bravo. Bj 15-10'82. Apk 9-6-'90 Grijs Extra's,
schuifkanteldak, radio/cass.
Mooie auto Tel 02507-17538
Van Bunnmgen Uithoorn BV
biedt aan Ford Sierra 2.3 diesel
CL, 4 drs. 6/88, ƒ26900,-, Escort 1.6 diesel CL, 3 drs, 1/87,
ƒ 17.900,- Tel. 02975-66977.

VAN NES
Escort 1 1 2-drs.
. . . 1-'86
Escort 1.1 CL 2-drs
8-'86
Escort 1 1 L 2-drs . . 2-'84
Escort 1 1 L 2-drs
10-'82
Escort 1.1 L 5-drs . . 1-'86
Fiesta 1 1 sport . . . . 4-'87
Fiesta 1 1 CL
10-'83
Fiesta 1100 S
.
1-'87
Fiesta 950 C
1-'84
Escort 1 4 CL 2-drs . 4-'87
Escort 1 4 CL 2-drs
7-'87
Escort 1 3 L 5-drs. . 3-'82
Escort 1 6 L 2-drs . . 1-'86
Escort 1 6 st.wag LPG. 4-'82
Escort 1 6 BR 2-drs . .10-'86
Escort 1 6 BR 2-drs . 1-'88
Escort 1600 L 3-drs.
4-'84
Onon 1 6 BR 4-drs
6-'85
Sierra 1 6 2-drs . . .. 1-'84
Sierra 1.6 5-drs
. . . . 3-'85
Sierra 1.8 L 5-drs . . ,6-'86
Sierra 1 6 3-drs
. . . 5-'84
Sierra 1 6 3-drs LPG 10-'84
Sierra 1.6 3-drs LPG . 7-'86
Taunus 1 6 L 4-drs
. . 4-'82
Scorpio 2 O CL
. . 7-'87
Ook div andere merken/type's
OFFICIAL FORD DEALER
AUTOBEDRIJF VAN NES BV
Hogeweyselaan 97 Weesp
Telefoon 02940-15443

Jeeps/Terreinwagens
Importeur MVS - Dealer van Chrysler,
Dodge en Jeep

Verkoop & Service van Mercedes Benz.
SAMEN naar het buitenland, me, my girl and 2M3 luggage dat
kan met JEEP CHEROKEE 4WD 5sp 2.I L DIESEL-furbo.
Perfect LEASING, 20.000 km., 4 jr., ƒ 1.398 excl. BTW.
Bel Amsterdam 124876 de Auto-Lease-Lijn van MOTORMEYER.

Colt 1 3 GL-Demo 6-'89,
1500 km'
Pr. n.o t k.
Colt 1.2 GL 11-'84
ƒ12.750
Colt 1 5 GL Royale
9-'87
ƒ17950
Colt 1.2GL3-'83
ƒ 6.750
Lancer 1 2 GL, 6-'85 ƒ 12.650
Lancer 1.5 GLX, 4-'85ƒ 13 950
Lancer 1.5 GLX automaat
4-'85
ƒ 14.950
Galant 1.6 GL 2-'86 ƒ15.950
Sapporo 2.4i-GLS,
9-'87
ƒ32.900
Peugeot 205 accent,
10-'86
ƒ 12.950
Volvo 340 DL 4-'85
77.000.km.
ƒ12.450
Mitsubishi J. LANCKER B.V
Hogeweyselaan 215 Weesp
Industrieterrein Noord
Tel. 02940-16619.

Nissan
DATSUN CHERRY 1200 GL T.k. als nieuw Nissan Blue Bird
HB, 80, APK 9/89, i.g.st, 20 GL diesel 2/86 ƒ12.750,APK 4/90. 020-968216.
ƒ2200,-. Tel.: 020-822159.

Opel
Ascona 1.8S 4-drs. traveller 5-bak 5-'88 27.200 km. ƒ24.750
Corsa 1.2S 3-drs.luxus
3-'84 66 600 km. ƒ 10.750
Corsa 1.2S 5-drs.LS
2-'86 62.900 km. ƒ 13.750
Corsa 1.2N 3-drs. Swing rood karmijn1-'88 24.300 km. ƒ 16.950
Corsa 1.2S 2-drs. Swing blauw
10-'87 29.600 km. ƒ 15.950
Corsa 1.2S 3-drs. LS rood trekhaak 8-'86 45.100 km. ƒ 13.950
Corsa 1 2S 3-drs. Swing spoilers V + A 5-'84 89.900 km. ƒ 10.950
Corsa 1.3N 3-drs. LS rood karmijn 1-'87 43.700 km. ƒ 15.950
Kadett 1.2S 3-drs. LS bruin met. 11-'84 61.700 km. ƒ 11.450
Kadett 1.2S 3-drs. LS grijs met.
6-'86 75.000 km. ƒ 15.950
Kadett 1.2S 3-drs. LS brons met
5-'85 78.700 km. ƒ 13.450
Kadett 1.2S 4-drs. GL rood
3-'86 40.400 km. ƒ 17.250
Kadett 1.3S 3-drs. LS automaat
7-'86 29 800 km. ƒ 17.950
Kadett 1.3S 4-drs. LS 5-bak
11-'86 76.800 km. ƒ 17.950
Kadett 1.3S 4-drs. LS blauw
12-'86 41.300 km. ƒ 18.450
Kadett 1.6D 3-drs. LS rechterb.spiegeh-'87 57.200 km. ƒ 19.950
Kadett 1.6i 4-drs club getint glas
1-'89 6.800 km. ƒ24.750
Kadett 2.0I 3-drs. GSI rood karmijn 10-'87 15.900 km. ƒ32.950

AUTOBEDRIJF KORS B.V.
Groeneweg 18 Weesp. Telefoon 02940-14277.

RIVA-OPEL
OSDORP
•
De
advertentie-afdeling
beT.k Int. Scout APK '90 bj 80
Uw beste Opel adres!
verhoogt dikke wielen, LPG, houdt zich het recht voor adNOTWEG 38 A'DAM
Pick-up, Kap, nwe. uitlaat 4x4 vertenties eventueel zonder
Osdorp. Info 196575.
Paarlm. wit, Bullbar+Rolbar opgaaf van redenen te weigeNwe. remmen ƒ 12500.179139. ren. (Art. 16 regelen voor het T.k. Lz.g.st. Opel Manta 1,9.
advertentiewezen).
Aut., '81, zil.met., APK, 90000
km, ƒ 6000,-02503-16100.
T.k. Kadett 1.3 S, groen met.,
'82, van part., APK 1-'90, vr.pr.
Te koop wegens bedrijfsauto- ƒ4750. 02503-38181.
T.k. LADA 1500 S bestel, grijs- LADA 1200 S, i.z.g.st, 52.000
kent, LPG, b.j. mei '84, ƒ 3000 km, bj. '84, APK tot 7-'90, T.k. KADETT RALLYE 2.0 E,
APK, bj. '79, ATS, Recaro, wit/
Tel. 020-836383.
ƒ3124,19. Tel. 02987-4907.
geel. Vr.pr. ƒ 6500.020-137520.
T.k. Opel Corsa TR 12S Luxus.
Bj. '85. 56.000km. ALS NIEUW.
Tel. 020-953595.
A.S.M. OOK VOOR LANCIA!! Lancia Ypsilon Rre 12-'86, T.k. Opel Manta 2.0 GTE inj.
ƒ 12.950
Museumplein t/o Concertgeb. wit
Lancia Prisma 1600 6-'84, autom. b.j. 12-78, APK, evt. inr.
A'dam-Zuid Info. 6626232.
groen met.
ƒ 10.950 Golf dies. mog. 02503-14351.
Lancia Bèta 2000 HPE '81, in Lancia Prisma 1500 5-'85, T.k. Opel Rekord 2.0 '79. l.
zeer goede staat, APK, ƒ 4500. wit
ƒ11.950 z.g.st. Groen, APK tot 5-'90. Vr.
Tel. 02968-92915.
Lancia Thema IE Turbo 1-'86, pr. ƒ2500. Tel. 075-213618.
ƒ 27.500
THEMA TURBO DIESEL 1986, grijs met.
98.000 km, div. accessoires. Autobedrijf CASPARUS B.V. ASCONA 16 D, bj. '85, met
fabrieksnieuwe motor ƒ 14 800,
Casparuslaan 1 Weesp
ƒ26950. Tel.02975-62020.
6 mnd. Bovaggar. 020-249074.
Tel. 02940-15108
Mitsubishi Cordia 1600 GSL,
'84, duurste uitv., APK, ƒ 8950.
Tel. 02968-92915.
Opel Ascona 1.6, bj. 1977, mot.
„SHOWROOM"
Landrover 109 D, '76, verlengd,
goed, ƒ500. Bellen na 18.00
Postbus 156,
grijs kent., veel extra's, ƒ 7000.
uur: 02979-84074.
1000 AD Amsterdam
Tel. 020-360762.
Opel Ascona 2.0 Diesel, 4 drs.
'80 nw. APK, rood, i.z.g.st.,
ƒ 1750, inr. fin. 02990-40573.
MAZDA 323 1.4 automaat, b.j.
Opel Ascona, 4 drs. bj. '78,
nette auto met trekh., APK
1979, rijdt prima, APK 3/90. Tel.
3-'90, ƒ950. Tel. 020.767060
na 18 00 u. 02507-12805.
OPEL ASCONA TRAV. 1.6S,
Mazda 323 sedan, groen met,
'84, goud met., 27.000 km.
4 drs, m.'83, ƒ 5.500, nieuwƒ 19.950,-. RIVA OOST,
staat Tel. 023-272918
Dan. Goedkoopstraat 13
Stephensonstr. 16, A'damAmsterdam
Mazda 626 HB LXD 6/87 blauw
Oost. Info: 020-932872.
met.
ƒ 19.950
Corsa 1,2. Zwart'85. APK
Autobedrijf VAN DER POUW
• „SHOWROOM" verschijnt Opel
Amstellandlaan 1 Weesp
01-'90. Tel. 02984-4147.
huis aan huis in geheel
Tel 02940-15110
.
OPEL CORSA GL 1.2S, '86,
Amsterdam en omgeving.
blauw, 29.000 km, ƒ14.950,RIVA OOST, Stephensonstr.
16, A'dam-0, Info: 020-932872.
Opel K, '79, APK 1-'90, ƒ1000.
Importeur MVS - Dealer van Chrysler,
Tel. 02908-5369.
Dodge en Jeep
Opel Kadett Caravan 13 S automaat, blauw, 9-'82 ƒ7.600
Autobedrijf DICK MUHL B.V.
Tel. 02940-18200
Verkoop & Service van Mercedes Benz.
Opel
Kadett
City, '79, APK 6MERCEDES-BENZ 100D BESTEL. Aktieprijzen
Voordelig en bedrijfszeker vervoer vindt U bij MOTORMEYER 90, nieuwe motor, kopp., remmen, uitlaat, enz., 02979-85859.
BV., OVERTOOM 116-126, AMSTERDAM.
TEL. 020 - 124876. * * '
Opel Kadett Coupé bj '79, APK
12/'89 met sunroof ƒ 1250.
PERFECT DIESEL LEASING MERCEDES-BENZ 200D, 20.000 Tel. 020-767060
km. per jaar, 4 jaar ƒ 1 338 excl. BTW.
Bel Amsterdam 124876 de Auto-Lease-Lijn van
MOTORMEYER, OVERTOOM 116-126, A'DAM-W.
205 Junior 2/87 wit, ruitenwisMooie Camper mercedes 608- T.k. Mercedes Benz. 207D serachter
ƒ 14.950
CAMPERBUS '79, APK tot 205 Accent 1/87 blauwƒ 14.950
75 Rijklaar, ijsk., kachel,
nov, ƒ6000 iz.g.st.! Tel. 205 GT 11/84 rood ƒ12.950
w r t e a b na 18.00 uur
020-868762 of 040-434402.
020-929898
205 GTI 5/84 grijsmet.,f 17.500
205 XR 3/87 wit
ƒ 17.500
205 XLD 10/86 blauw ƒ 16.750
305 GL 2/84 wit, LPG installatie
ƒ 9.250
NI 1000 Special, '81, bijzon- Te koop MINI 1100 SPECIAL, 305 SR 1/86 blauwmet^ 14.950
der goed, vee'l extra's, APK 6- bj. '78, APK tot 2-'90. Pr. 305 Select
10/85 roodƒ1250. Tel. 02977-27166.
90, ƒ2345, 020-133242.
met.
ƒ12.500
309 Profil 7/86 wit
ƒ 15.950
309 GR 2/86 rood ' ƒ 16.950
309 SR 7/86 beigemet^ 18.950
309 GLD 9/86 wit
ƒ 18.750
Auto Centrum Duivendrecht Mitsubishi Lancer 1800 GL die- 405 GR 9/87 grijsmet. ƒ 26.950
sel,
'84,
beige,
ƒ9250.
405 Break GRD 2/89 grijsEen nieuwe dimensie voor uw
Mitsubishi Galant 1800 GL die- met.
ƒ37.950
totale auto-onderhoud.
sel,
'86,
blauw
met.,
ƒ
15.000.
505 GL 4/83 beige
ƒ 8.950
Wi) verzorgen voor u o.a
Tel.
020-719154
505 Comm. GLD 1/87 grijsAPK alle merken
ƒ 19.950
Mitsubishi Lancer '79 APK 4-7- met.
Autoschade herstel
505 Break GR 1/83 bl./ 9 950
'90, nwe banden, sunroof,
Onderhoudsbeurten
radio/cass. ƒ 1750.020-186169. 505 GL 1/86 grijsmet ƒ 16.500
mcl gratis APK
Industneweg 27, 020-995176 Mitsubishi Sapporo 20 L, GSR, 505 Break GRD 1/86 wit, open
ƒ 19.950
COLT 1 2 GL met blikschade, '81, APK, 5 versn, LPG, br. dak
Autobedrijf VAN DER POUW
bj '80, ƒ2000 Tel 02979- band, prima auto ƒ 3500, inr.
Amstellandlaan 1 Weesp
fin 02990-40573
81813
Tel 02940-15110

Lada

Lancia

Lotus

Mazda

Mazda

Leonard Lang
020-936935.

Mercedes Benz

Te koop MITSUBISHI LANCER
1400 GL, bj '81, LPG, trekhaak, rad. + cass., kl. rood,
zwart dak, ƒ2500. 075-283832.
T.k. Mitsubishi Saporro, b j. '80,
LPG, liche schade, mot. 100%,
ƒ600, 020-995474.
Mitsubishi Colt 1.8 GLD 3/87
grijs met.
ƒ 16.950
Autobedrijf VAN DER POUW
Amstellandlaan 1 Weesp
Tel. 02940-15110
Mitsubishi L 300 diesel 2.5,
120.000 km, 1987, ƒ13750
Industneweg 13, Mijdrecht.
Tel. 02979-88441.
• Al voor ƒ 12,50 kunt u uw
auto
aanbieden m „SHOWROOM"

autolak
ALLE KLEUREN
OOK JN SPUITBUSSEN
otto nteuwenhuizeri bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 12 96 04

Opel Service
Westerstraat 146-174 A'dam.
Tel.: 249074/236691
Senator 2.5 E aut
'84
Omega 1.8i LPG
'87
Omega 2.0i LPG
'87
Ascona 1.6 D 4-drs. nw.
mot.
'85
Kadett 1.6 S 4-drs. LPG '86
Kadett 1.3 S 4-drs.
'87
Kadett 1.2 S 4-drs.
'86
Kadett 1.3 3-drs. Club
'87
Kadett 1.3 S Combi aut. '85
Kadett 1.6 S 3-drs. aut.
'86
Kadett 1.2 S 3-drs. Luxus '81
Renault 25 GTS
'85
Rat Uno 60 S
'86
Volvo 343 GL aut.
'81
Met BOVAG garantie
Opelcentrum Geldrop heeft 70
ANWB gekeurde occasions.
Emopad 43, Geldrop. Zien is
kopen, info 040-862483.
Rekord 2.0S, bj. 79, nw. mod.,
nwe mot. + aut., radio/cass.,
APK t/m 7-'90, vr.pr. ƒ2900.
Tel. 03200-60627.
OPEL KADETT GSi 2.0i, zwart,
41.000 km,'84, ƒ 32.950,-. RIVA
OOST, Stephensonstr. 16,
A'dam-Oost. Info: 020-932872.
Opel Kadett LS 1.2 HB, sept.
1988, met LPG, grijs, ƒ 13.500.
Te koop wegens bedrijfswagen. Tel. 075-218697, na 19 uur.
OPEL OMEGA LS 1.8S, 1987,
bruin met., 44.000
km.
ƒ 24.950,-RIVA OOST
Stephensonstr. 16, A'damOost. Info: 020-932872.
Opel Rekord, 2 Itr, bj. '80, APK
6/'90, autom. LPG, nwe banden, ƒ 1950. Tel. 020-767060
Opel Rekord 2.3 D Berliner b.
'82, APK 2-'90, Pullman inteneur,
i.g st.,
ƒ 3275.
020-149352.
OPEL SENATOR 3-01-1989,
zwart met., slechts 15.000 km.
Demonstratieauto
ƒ 74.500,RIVA OOST Stephensonstr. 16,
A'dam-Oost. Info: 020-932872.

Neem mee, Renault 4 GTL, '81,
beetje roest, blauw, ƒ 1.450,RIVA 020-932872.
R16 TL met TX 5-bak, t.e.a b„
APK tot 1-'90, loop of sloop.
Tel. 075-215435/020-719263.
Ren. 4 GTL '82 APK tot febr.
'90, uitst. st. ƒ 2250. Tel. 0299372268 zat 9-18 uur.
Ren. 4 TL, 41.000 km, in goed
onderh. st., APK dec. '89, vr pr.
ƒ 1800 Carla. 020-276230.
Renault 14 GTL, apk tot mei'90,
tel: 04752-1049.
Renault 14 TL bijna '83 v.v.
nieuwe LPG, zeer zuinig, 5 drs,
kl. beige, 1e lak, geen roest en
gebreken. Tel.020-260238.
(Staat binnen).
Renault 18 diesel, station
(GTD), 83, i.z.g.st., metall.,
dakr., schuifd., trekh. Vr.pr.
ƒ5900, 02979-86382.
Renault 20TS type '82, elek
ramen, st.bekr., 5 bak, 1e eig.,
ƒ 1950. Tel. 023-271862
RENAULT 25 GTS, bj.'85,
48.000 km. ƒ 16.500.
Met garantie. Tel. 020-249074
Renault 4 F 6 Combi b. '83,
APK 2-'90, geel kenteken,
80.000
km.,
ƒ 1975.
020-149352.
Renault 5 L, 10-'84, 45.500 km,
spoiler, radio, striping, alu. velgen, APK. 02908-3231.
Renault 5 TL, '83, z.gnjs, APK
juli'90, techn. goed, ƒ3.350,-.
Tel. 023-272918.
RENAULT 9 TL BROADWAY,
wit, '86, 26000 km, ƒ13.500,RIVAOOST, Stephensonstr. 16
A'dam-Oost. Info: 020-932872.
T.k. Renault Fuego GTL '82,
APK, nov. '89, mooi en goed
onderhouden,
ƒ 5000:
020-941818.
Unieke aanbieding! Renault 5.
TC org. '85, APK '90, nw. model, 1e eig., in nw. st. ƒ7450.
Inr., gar., fin. mog. De Vries
auto's tel. 023-336376/375198.
Voor RENAULT-SERVICE,
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
40-42 A'dam Sl'dijk tel 131375
Zo meenemen!!! Renault 4 GTL
'83, lichte plaatschade, rood,
ƒ 2.250,- RIVA 020-932872.

RENAULT TOPOCCASIONS
5 TL,
01-'87^350;1
5 GTL,
05-'86 ƒ1390
5 GTX,
05-'88 ƒ 23 5fj
9 GTX,
04-'86 ƒ 14 9»
11 TL,
06-'86 ƒ1390;
11 GTL,
01-'84/ 856;
11 GTL,
04-'86^42S
11 GTX,
08-'85^350
11 GTX,
06-'86 ƒ 165B
11 Aut
02-'86 ƒ1490
11 GTD,
07-'86^49((
21 GTS,
02-'87 ƒ 21 9f,
21 TSE,
02-'87 ƒ 23 90
21 Turbo-D,
08-'88/395ü
25 GTX,
01-'86 ƒ 23 90
25 GTS aut, 07-'87 ƒ 29 O
25 Monaco,
11-'86 ƒ 33 50
Autobedrijf HANS MAFAIT
Zo plezierig kan service zijr,
Nijverheidslaan 14 Weesp
02940-13044
T.k. aangeb.. Renault 25 T
110.000
km.-LPG-trekhaa
1985, ƒ 12.000. 02503-34526
T.k. Renault 11 GTD diesel, t
'85, wit, 5-d , vr.pr. ƒ 12 58
ma/vr na 1700. 020-47738Ï
T.k Renault 18 GTL station
met trekh., i.z g st., APK gek
'90, i.v.m. aanschaf bednjfsa
to, ƒ6500 02977-20103.
T.k. Renault 20LS, bj. '81, AFj
5 vers., electr. ramen en LP(
in perf.st., ƒ 1950, 226049
T.k. Renault 5 autom., org
zeer luxe, APK '90, m nw.i
ƒ3750 Inr mog. de Vries
auto's tel. 023-336376/3751S
T.k. RENAULT 5 TL, '80, Ac
tot juni 1990 Vraagprijs ƒ 10C
Tel. 020-830410.

Rover
AUTOBEDRIJF RECORD
AMSTERDAM
Biedt aan: Rover 213 SE ai
Bj. '85. 67.500 km. Rood ir
garantie ƒ 11.750.
Rover 213 SE. Bj '87. 57 G
km. Blauw met. ƒ 18.250 0:
vele andere Rovers in e»
prijsklasse. Bel voor info
020-949266!! Duivendrecht
kade 75-77, A'dam.
AUSTIN-ROVER DEALER
Rover 213 S, 7/87, zilver rni
VW-AUDI-DEALER
AUTOWEGMAN 02940-1445

Seat
Marbella, '87, zwart, ƒ9250.
Tel. 020-719154.
T.k. pracht Seat Ronda 1.6
GLX, 5 drs. '84 ƒ 4450,- m. LPG
nwe bnd. uitl., APK 6/90.
Tel. 020-968216.

AUTO MAAS BV biedt aan c
Seat Ibiza 1.5 GLX, zilver
'86. Seat Ibiza del Sol, wit,
Seat Marbella GL, wit, '87
OFF. SEAT DEALER,
02977-24320. Aalsmeer

Skoda
Skoda 120 LS, bj. 9-'83, Af
Van 1e eig. Skoda 120 LS 3/83, gek. ƒ1250. Tel. 020-821130
ƒ2150,- nwe bnd. uitlaat APK T.k. Skoda 105 S '87, open da
6/90 in perf. staat. 020-968216 km-stand 38.000. Vr.pr. ƒ 45!
Tel. 02979-88956 (Wilnis).

Subaru
MUSEUM-AUTOBEDRIJVEN
off. dealer A'dam-A'veen e.o.
biedt aan:
1800 GLF Turbo stat.wagon
automaat, 5-drs., dec. '85,
mosgroen, in nieuwstaat, 4x4.
WD, 60.000 km
ƒ24.000
Stat.wagon 1600, 5-drs. '86,
ƒ 12.500.
Al 12'/2 jaar uw dealer, voor
nieuw en gebruikt.
RUYSDAELKADE 75,
A'dam-Oud-Z. Info:
020-732853/6623167, in prijs
gelijk.... m service beter!!

Mini Jumbo, '86, rood, ƒ 85C
Tel. 020-719154.
Adverteren m
„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665 63 21

Talbot
TALBOT HORIZON 1.1 LS,
moet
opgeknapt,
zik
ƒ 1250,-. RIVA, 020-932872
Talbot Samba eind '82, APK
'90 metall, blauw, 3-drs, a
zuinig, ƒ2475. 020-149352

Suzuki
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions m voorra;
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt) l
020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581
Te koop Suzuki Alto autom.,
31-1-'88, tech. perfekt, kras lak,
ƒ9500. 020-320758/324337.

Adverteren m
„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

Toyota

Toyota Carina 1.6 DX Liftb., b.j.
4-'85. Vr.pr. ƒ13.500. Tel.
02502-7520 na 18.00 uur.
Toyota Corolla '77, apk nov.'89,
Condensatorweg 44
één roestige deur. Motorisch A'dam - Sl.dijk - 865511-0
OOK VOOR ONDERDELEN.;
jzersterk. ƒ750. 02972-2138.
Toyota sportwagon 1600, '77.
APK 7-'90. Trekh. ƒ850. Tel. Zo meenemen!! TOYOTA T
020-6651973, na 19 u.
CEL '80, lichte roest, zil
Toyota Tercel eind '80 nwe. ƒ1300,-. RIVA, 020-932872
• De autorubriek
K, i.g.st., weg. inr. slechts
„SHOWROOM" heeft
1475. 020-149352.
een oplage van 730.000 ex.
Toyota Starlet 1983, 1.3 liter,
automatic, excellent condition,
50.000 km., owner transferred T.k. Triumph Dolomite (1
overseas. ƒ 6000.
APK tot april '90, ƒ 1700
Eenmalig! Peugeot 205
02979-83720.
Accent, org. '86, in nw st. Tel. 023-262808.
ƒ9950. 023-336376/375198.
Gevraagd PEUGEOTS 504,
505, sloop of schade enz. Afstand geen bezw. 020-244255.
DE AUTOWEGMAN
VW Golf diesel, nw mod
VW en Audi is ons specialisme wit, APK 5/90, ƒ 10.750,KUPERUS
voor alles van Peugeot nw. en iieuw zowel als occasions
Tel.: 02984-1995.
gebruikte, v.d Madeweg 1-5 bij Voordelige aanbiedingen van VW GOLF GLS, b.j. '79
Makro - A'dam - 6683311 - 020. andere merken.
169.700 km, APK 07/90,'
WEESP, Hogeweijselaan
Peugeot 104 GL. Bj. '81. APK
goede staat, vr. ƒ 4000. Tel
02940-14451.
juli '90. Prima auto. Zuinig. Vas17 uur 02908-3062.
te prijs ƒ 1850. tel. 020-1U6665.
VW Golf GTD Turbo 2
DE AUTOWEGMAN
Peugeot 104 ZA, grijs kent.
rood
ƒ 29
het vanouds
Bj. 10-'83 APK tot 04-'90.
VW Golf C diesel 8-'85 !
bekende
adres
ƒ2950. Tel. 020-6643656.
met.
1
voor een occasion
Autobedrijf CASPARUS
Peugeot 205 Accent, 10-'86,
WEESP 02940-14451.
Casparuslaan 1 Weesf
77.000 km.
. ƒ 12.950.
Industrieterrein-noord
Tel. 02940-15108
J. LANCKER B.V.
Hogeweyselaan 215 Weesp GOLF 1.6, '76, lichtmet. velgen, VW Golf in goede staat, b|
geen APK, opknapper ƒ500. APK tot dec. '89, ƒ 1500
Industrieterrein Noord
Tel. 020-252735 na 19 u.
Tel. 02940-16619.
Tel. 020-228924.
Peugeot 205 GL, m.'84, 5-bak,
1100 cc, 5 drs., bordeaux rood,
Nog meer Showroom-advertentie^
zeer gaaf, ƒ6.950,-. Tel.
op een volgende pagina
023-272918
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Volkswagen
koop VW bus 160 D b | 84
ijs kent zeer geschikt om
iiuit te kamperen Nieuwe
laat en koppeling ƒ7900
20 932179 na 1900
K Golf diesel 78 achterscha
'i rijdbaar APK net afgelo
in vrpr ƒ750 020941576
VW Kever Oldtimer goede
aat Div nwe onderdelen
PK 3/90 ƒ 2000 020 435407
olkswagen Jetta 1 3 juni 82
ordeauxrood APK 2 90
q st ƒ 6000 brede banden
B l029084143
i/V Camp 76 verh dak motor
000 km APK 7-90 carr
a af Bovag garage 02908 3231
Golf Diesel 8/85 grijs
4750
el
ƒ 14"
ulobedrijf VAN DER POUW
Amstellandlaan 1 Weesp
Tel 0294015110
B

VW GTI 4 splinternieuwe ban
den staat nu nog m gar v
grote beurt + alarmmst + ste
reo mst
bj
85 i z g st
ƒ25000 Tel 020880059
VW Jetta 1300 C 7/82 APK
2/90 i z g st extra brede ban
den ƒ5700 Tel 029084143
VW Kever 1200 75 Knaloranje
APK 8 90 Nwe banden
ƒ2300 I z g s t Tel 020946889
VW Polo keurig onderh b j
80 nw APK en banden z
zuinig
ƒ2400
mr
fin
02990 40573
VW Polo Van met ramen 8 86
1 3/5 pk incl radio ƒ 10 900
VW AUDI DEALER
AUTOWEGMAN 02940 14451
VW Derby LS b) 80 silvermt
nw APK geh i z g s t ƒ2400
0299040573 Inr fin

Volvo
ilvo 244 DL LPG blauw
oen 1 88
ƒ32600
Ivo 244 DL wit
87
ƒ26800
Ivo 360 groen
84
ƒ 7500
Ivo 340 Winner special
oen 5 86
ƒ15800
Ivo 340 Winner special
od 12 86
ƒ15800
Ivo 340 DL automaat
auw 3 82
ƒ 6700
pei Kadett Caravan 13 S
tomaat blauw
82
ƒ 7600
mnd voll B O V A G gar
VOLVO DEALER
utobedrijf DICK MUHL B V
Achtergracht 71 a Weesp
Tel 0294018200
Ivo 340 DL 4 85 bordeaux
ƒ12250
utobedrijf CASPARUS B V
Casparuslaan 1 Weesp
Tel 0294015108

340 DL 4 85 77000 km ƒ 12 450
J LANCKER B V
Hogeweyselaan 215 Weesp
Industrieterrein Noord
Tel 0294016619
Ron Geurs Personen Auto BV
Voor exclusieve Volvo s
A dam Oost Info 020 920505
SAOUDS VOLVO SERVICE en
adviseur BOVAG lid In en
verkoop gebruikte VOLVO s en
verkoop nieuwe en gebruikte
onderdelen Sluisstr 42 48
020 6624548
Te koop VOLVO 244 GL 79
APK tot 05 90 Vrpr ƒ1900
Tel 020314122
Volvo 360 GTL Sedan 10 87
LPG zeer veel accessoires
Vraagprijs ƒ 23 500
Nebim Aalsmeer BV Volvo
Trucks 0297726651
VOLVO 343 aut bj 81 ƒ3500
APK tot juli 90
Tel 020249074

Algemeen
APK GEKEURDE auto s tot
36 ƒ 650 tot ƒ 8250 Inr fin
mog Den Bnelstraat 18
dam zijstraat Haarlemmer
g bij molen Donder
gav geopend 020844079

HOOGSTE PRIJS
Auto s te koop gevraagd v a
81 ook BESTEL tegen dag voor elk merk auto a contant
koersprijzen J Huizmgalaan met vrijwanngsbewijs geen
sloopauto s Tel 0299037825
629 Adam 020151488
INKOOP AUTO S + ANWB
DE HOOGSTE PRIJS
pr snelle afw a contant m
elk merk auto a contant met vnjw
bew def geen bezw
vnjw bewijs Tel 020 105478
Tel 020108280/149352
o Handelaar of particulier
Gevr BESTELBUS gesch v
omb tot camper ± 5 jaar oud
Uw auto(s) aanbieden in
SHOWROOM is de manier
ca ƒ5000 Tel 020714773
Tel 0206658686
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000exemplaren
Automobielbedryf
John Verhoef
Bovenkerkerweg 128
Tel 02974-290/570
Verkoop Diverse Topmerken
Zowel nieuw als gebruikt
Leasing Div Merken
Taxfree Export
Door inruil verkregen
BMW 316
BMW 318 op gas
BMW 320 l op gas

1986
1983
1987

Chevrolet Malibu op gas 1980
Rat Ritmo Carrara

1987

Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford

1987
1986
1985
1982
1982
1985

Scorpio 2 O Autom
Scorpio 2 O LPG
Sierra 20
Taunus 20
Taunus 16
Thunderbird

Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes

190 D
190 D
200 op gas
230 E
500 SEL

1986
1987
1984
1984
1984

Opel Manta
1986
Oldsmobile Cutlass Oeral987
Opel Ascona 1 6 S Autom 1986

vo 343 DL 4/85 bor
aux
ƒ12250
Peugeot 205
1988
jtobednjf VAN DER POUW
Amstellandlaan 1 Weesp
Zastava1100S bj 11 82 APK Peugeot 505 GL op gas 1985
Tel 0294015110
gek ƒ1050 Tel 020821130
Porsche 944
1983

Zastava

13

HAMERSVELD Auto s BV
biedt aan
keurkollektie automobielen
BMW318i m 82 full cabriolet
satijnzwart
alle
opties
ƒ18950 VW Golf 1300 L 4
deurs m 87 lotuswit 60000
km ƒ13750 Golf 1600 m 85
pastelwit i n s t v n w ƒ10950
Golf 1300 L m 86 staalblauw
ƒ11450 Golf Diesel m 87
Ferranrood ƒ 13950 Golf 1800
L m 87 staalblauw 5 bak
ƒ13450 Golf diesel m 85
bordeauxrood 5 bak ƒ10 950
Passat Variant Van diesel m
87 5 bak ƒ 11500 Passat CL
diesel m 87 lotuswit 5 bak
getint glas ƒ 13 750 Passat CL
diesel 86 staalblauw 5 bak
ƒ12950 Audi 100 CC 2 2 m
84 zilvermet centr lock 4
hoofdsteunen LPG ƒ 9 950
Audi 100 m 85 mexicoblauw
met ƒ 10 950 Audi 80 CL die
sel 86 4 deurs 5 bak getint
glas ƒ13950 Audi 80 LS aut
m 85 4 deurs lotuswit
ƒ8250 Ford Escort 1600 die
sel nieuwste mod 87 blauw
met ƒ12750 VW Jetta diesel
85 4 deurs 5 bak zilvermet
ƒ11950 VW Transporter die
sel kleur biauw absolute
nwst 85 ƒ9850
Harmenjansweg 81 Haarlem
Tel 023354644

Bedrijfsautos
Renault 4F6

Renault 4 GTL

1982 3 84

•Voor f 1250 (zomerprijs) Volvo 340 GL op gas
1987
uw auto verkocht in
SHOWROOM de
Diverse auto s vanaf ƒ 2500
autorubriek voor Amsterdam
en omgev Oplage 730 000 ex
Garantie inruil en
Tel 0206658686
financieringen mogelijk

Renault
388
Renault
4 88
Renault
2 88
HANS

ƒ 3950
Express 1 6D

Klassiekers en oldtimers
Fordson best auto b j 1950
pr ƒ4500 Inl Zuidemde 58
Grootschermer 02997 3835

T k DKWF11 bj 1964 en BMW Een lage premie voor caravan GOEDKOPE autoverz met ter
500 bj 1963 DKW Brandspuit boot autoverzekering Tevens
mijnbet 100% autolening
1935 Tel 02295 1529
alle verzekeringen/hypotheken Bel of bezoek onze infowinkel
bel of bezoek onze info winkel
De Rijpgracht 2 tel
kantoor Ass CELIE Linden
020846095 P WO ass
laan 380 A veen 020416607

Accessoires en onderdelen
AUTOBANDEN UITVERKOOP'
Vele maten voor lage prijzen'
Speciale aanbieding 4x19565-15 incl balanceren ƒ200
De Wittenkade 69 020 846276
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht Ruilstar
ters en dynamo s Erkend
inbouwbednjf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveili
gingssystemen
Valkenbur
gerstr 134 Tel 020240748
Autoshop J Schievink Rozen
gracht 69 71 73 A dam tel
234986 IMPERIAALS ladder
steunen fiets en surfplank
dragers alle kleuren autolak
gereedschappen

CARFIX groothandel gespecia
hseerd m Franse onderdelen
Nwe Hemweg 6 L 020 880348
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto s alle
merken alle bouwjaren
Ravenstijn 025025435
LPG-INBOUW nu zeer voor
delig met 2 jaar garantie ook
rep telef 020 182163
Reed u wel s in de misf Door
waterdamp onstaat er minder
roet en de motor van de auto
loopt soepeler
De l CAT die m het luchtfilter
zit funktioneert zo met +25%
meer trekkracht' Zelf maken
kost ƒ 15 mat DHZ plan ƒ30
giro 3466420 DOYER MOTOR
02159 45265

Service en reparatie
AUTOSPUITEN va ƒ350 m
ong spuitcab incl verf Ook
schaderep + tax 020 152507
Uw auto als nieuw gepoetst bij
nog wel de goedkoopste auto
poetser va ƒ75 Ophalen is
evt mogelijk Tel 02526 75504

APK laswerk en reparatie keu
ring klaarmaken ieder merk
auto vooraf prijsopgave Auto
bedrijf Been Aalsmeerderdijk
386 Aalsmeerderbrug
Tel 0297727262

Aanhangwagens/(boot)trailers

ƒ11750
Express 1 6D

ƒ15 250
Trafic T 423
ƒ22500
MAFAIT 02940 13044

Autofinanciering en verzekering

Vliegtuigtrailer 6 50 x 2 30 m T k aanhanger tandemasser
Tandemass ƒ 375 Boottrailer 6 bij 1 9 m met huif iets op
600 kg laadverm 5 x 2 10 m knap nw band 0255022298
ƒ675 Tel 0206625265

Autoverhuur
ANSA RENT A CAR
De nieuwste autotypes voor
partikulier en bedrijfsleven
Alles Inklusief Tarief v a
ƒ 70 p d (ex brandstof)
Hobbemakade 6 020 6648252
Zuiderbad achter
Rijksmuseum

Rijscholen

Autosloperijen
AUTOSLOPERIJ
AMSTELVEEN
Koopt alle loop- en sloopauto s Tel 020458494 of
02508 1315
Autosloperij
DE ZOMBIE
vraagt te koop schadeauto s
Tevens verkoop van alle mer
ken onderdelen Gespeciali
seerd m verkoop van motoren
Inbouw mogelijk Osdorperweg
520 A Amsterdam Osdorp
Tel 020107566
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto s alle
merken alle bouwjaren
Ravenstijn 025025435

20 JAAR MICHEL
1e 10 echte autonjlessen
ƒ 25 PER LES
Korting op theorieboekjes
en theoriecursus op video
Amsterdam
020 853683
Purmerend
02990 40087
Zaandam
075 174996 Honda 400 Bouwjaar
Probeer maar eens het verschil
ƒ 750 Verzekerd tot nov
tussen 1 of 20 jaar ervaring1 Tel 020255690

Motoren/scooters
80

Auto's te koop gevraagd

De nieuwe autorubriek
"SHOWROOM"
zal wel heel
wat auto-adverteerders
uit hun tent lokken!

Autobedrijf Dirk
koopt alle merken auto s tegen de hoogste prijzen Ook sloop
schade of defekt geen bezwaar Met vrijwanngsbewijs
Ophaaldienst door geheel Nederland Bel voor gratis info
autotelefoonnr 0652918475 tot 2300 uur Bel en wij komen
Te koop gevraagd góéd lopen INKOOP/VERK Den Bnelstr
deLADA2105 vanaf 1983 Tel 18 Adam zijstr Haarlem
020 969780
merw bij molen 020 844079

Zomerkortmg (geldig t/m 5/9 89) 50%

Wegens enormsucces geprolongeerd.
Uw auto t/m 1 september voor f 12,50 in de SHOWROOM.
De autorubriek SHOWROOM is zo succesvol, dat wij dit succes met u willen delen. Tot en met 1september komt uw advertentie voor
f 12,50, niet alleen in Het Parool, maar
ook in alle nieuws- en huis-aanJa, ik wil zo spoedig mogelijk ondeistaande tekst
plaatsen m de autoiubnek SHOWROOM
huisbladen van Weekmedia. Zodat u
(Geldig t/m 1 september 1989)
98£0
prijs
prys
de kans loopt dat ruim een miljoen
excl
incl 6%
mensen uw advertentie zullen zien.
ita re>ge?ls
BTW
BTV\
En dat voor slechts f 12,50. Succes
Schrijf hier uw tekst
1
1 letter per hokje
moetje delen, dus: vul de bon in en
2
Cijfers, leestekens en
12,5
J 355.
maak gebruik van deze aantrekke3
woordtussenruimten
19,08
18,tellen voor 1 letter
4
lijke aanbieding.
Minstens drie regels
23,5
^24,91
5
beschrijven
29,30,74
6
34,5
'36,57
7
4042,40
8
45,5
48,23
9
54,06
51,10
!

Voordeelbon
*

•

•

•

•

l

Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
Startdatum"*
Telefoonnummet
Handtekening
' Alk t n i ui \\otnsd iq of 11 n uijci KJ n

'l

Opstoten in een ongeftankudeenve'op 111 SHOWKUOM
t
1000PA Amsterdam of ifgeven Het Pot o IV h i u t ' t m t P l K L i
Afgeven kan ook bij de \olgende Wc ikmidak intori n Am u lu i
Purmerend VVeeaval 19 Uithoorn Stationssti i it 70 Wc t sp ixlu uu
Gasthuisplein 12
,

l
["> m
11 l

l '

l 7M

|
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Uitslag van de Jubileumaktie
- De trekking heeft plaats gevonden onder notarieel toezicht
- Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd
- Reisdata kunnen uitsluitend in overleg met de betreffende reisorganisaties
worden vastgesteld
- Prijswinnaars hebben persoonlijk bericht ontvangen.

/TÖERKOOP Reisburo Zonvaart

("25 jaar
Alkmaar Castricum Heerhugowaard Heemskerk Heiloo Uitgeest Zandvoort

f- van We/senes,
J- van Goyenstraat, Alkmaar

8 dgn vliegreis
Mallorca 2 pers.
E. de Vries,
Spui, Heerhugowaard

1 wk verblijf in een Sunsi
tes-tent te Frankrijk

HOMND

ELVIA
R E I S V E R Z E K E R I N G E N

videorecorder
P. Olgers,
Mendelssohnlaan, Akersloot

D. Heere,
Broersven, Heemskerk

Vakanties
8 dgse vliegreis
Gran Canaria 2 pers.
M. Wildschut,
Fregatstraat, Alkmaar

horloge
R. Kerkman,
Marisstraat, Zandvoort

horloge
D. ter Steege,
Fenemaplein, Zandvoort

LART DU
VOYAGF
' ^L

badhanddoek

W M

F. J. Huysmans,
Bloemaertlaan, Heerhugowaard

badhanddoek

va

" Deudekom,
Houtduifstraat, Alkmaar

C. Spanjer,
van Lennepstraat, Heemskerk
N. Snoek,
J. Glijnisweg, Heerhugowaard

handdoek
Th Pepping,

MIMatMF vllegtvigfe

*"-«Jte^»-

^&......

Celsiusstraat 192,
heeft u aan één
betaalcheque genoeg
CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

reistas
zonnebril
M- Kaptein,
*on. Julianastraat. Uitgeest

GAS-

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

• SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

PEDICURE

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Tel. 19632.

Sig. mag.
Lissenberg

PERSCOMBINATIE

Gediplomeerde
KOMT OOK
AAN HUIS

Fa.
Kroonenberg

uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

2 SNOOKERTAFELS
POOLBIUART
GEZELLIGE BAR
ZONNIG TERRAS

\
GELEGEN NABIJ N5-STATION, TRAP AF
TELEFOON 02507-18506

\

OOK VOOR RESERVERINGEN

Wacht
met
Henk
zeggen

als
He- He- He

Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17, Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2 Zandvoort

VAN DEN HEUVEL
makelaar in assurantiën
Hypotheekrente

vanaf

5,3%

Bel voor offerte
tel. 02507-12468

Perscombinatie is de uitgeefster van Het Parool, Trouw,
de Volkskrant en de Weekmedia-bladen.
Het Grafisch Bedrijf van Perscombinatie heeft voor de periode van één jaar plaats voor enkele

snooker bar
zandvoort

F- v.d. Lei
Wietewaal, Castricum

Fa. Gansner & Co.

telefoon: 023-385478

Zandvoorts Nieuwsblad

JOEGOSLAVIË

A. Heyne-Bakkum,
Hogeweg, Uitgeest

. Limmen

Bi] üe SPAR,

N. J. Molenaar,
Laan van Keulen, Alkmaar

Herman
zich
aan u

voorstelt.

Opmakers m/v
(full-time of part-time)
Deze medewerk(st)ers zullen worden Ingezet t.b.v. het
opmaken van de pagina's van onze dag- en weekbladen
voor zowel de redactie- als advertentiepagina's.
De werkzaamheden worden verricht in ploegendienst
(full-time: gem. 29,25 uur per week).
Kandidaten voor deze functie dienen grafisch gediplomeerd te zijn of in het bezit te zijn van twee zogenoemde
S.B.O.-certificaten.
Een certificaat papiermontage/vormvervaardiging strekt
tot aanbeveling.
De functie wordt gehonoreerd op basis van groep V van
de CAO voor het Grafisch Bedrijf.
Voor verdere informatie over de functie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J. Klabbers, waarnemend hoofd Krantenzetterij, telefoon 020-562.3060.
Belangstellenden wordt verzocht hun schn'/teli/fee spllicitati'e vóór 15 augustus 1989 te sturen aan Perscombinatie
N.V., ter attentie van de heer N. Burgers, a/deling Personeefszahen, Wibautstraat 148-150. 1091 GR Amsterdam.

l

Hoe bespaart
u ruimte,tijd en
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

BIJVERDIENSTE
ƒ 250,- PER MAAND
of meer is de vergoeding voor
een ochtendwijk van

DE VOLKSKRANT EN TROUW
- in Amsterdam of Diemen/Duivendrecht
,)
Minimum leeftijd: 15 jaar
!
(ook voor tijdelijk!)
Tel. opgaVe: 020-562.2925 tussen 09.00 en 18.00 uur.

Stotteraars weten heus wel wat ze
willen, dus in de rede vallen helpt niet. Geef tf
liever even de ti|d om uit hun woorden te komen
Dat vermindert al gauw de spanning. Zo komt ee"
gesprek vlotter op gang en gaan we elkaar oo«
een beetje beter begrijpen. Doen we dat?
Informatie voor mensen met stotterprobleme11
bij zichzelf, m hun gezin of naaste omgeving: 018^8
-1531 of SVS, Postbus 119,3500 AC Utrecht

G c i'f slotleraars even Je l i j ''•

ELKE WEEK
HET DAGELJKS NIEUWS

Donderdag 3 augustus 1989

49e jaargang nummer 31

Los nummer ƒ 1.25

Oplage: 4.650

Gemeente Zandvoort zwicht voor 'chantage'van provincie

Grontmij onderzoekt mo
om Duinbeheerplan aan te passen
ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort is bereid, zij het niet
van harte, om het duinbeheerplan zoveel mogelijk aan te
passen aan de eisen van de provincie. De Grontmij is hiervoor
ingeschakeld.
Indirect is door het commentaar
van de provincie de bouw van fase II
van het Vendoradopark uitgesteld,
zodat het park flink wat inkomsten
mist. Maar ook de gemeente derft zo
tienduizenden guldens aan toeristenbelasting.
"We worden gewoon gechanteerd", is de conclusie van wethouder Van Caspel, nu fase II, de bouw
van zo'n 160 bungalows op en achter
de oude circuitbaan, indirect afhankelijk wordt gesteld van de gemeente. "Gedeputeerde Staten hebben
het duinbeheerplan al acht maanden in huis, en nu moeten wij het
hals over kop, en nog wel in de vakantieperiode, aanpassen". Hij
spreekt over chantage omdat de
'verklaring van geen bezwaar' voor
de bouw van fase II nu afhankelijk
wordt gesteld van de aanpassing van
het plan. Van Caspel wijst erop dat
GS zelf in mei al accoord gingen met
het plan, op voorwaarde dat het parkeerterrein achter de hoofdtribune

geschrapt zou worden. Dat is toen
gebeurd.
Volgens de wethouder is het onmogelijk om op alle punten aan het
'verzoek' te voldoen. "We hebben de
Grontmij gevraagd te bekijken in
hoeverre het wél mogelijk is om het
plan aan te passen". De uiteindelijke
beoordeling is in handen van provinciale staten. Een kleine meerderheid was enige weken geleden van
mening dat het duinbeheerplan op
bepaalde onderdelen verder moet
worden ingevuld.

Vertrouwen
Hiermee floot men Gedeputeerde
Staten, het dagelijks bestuur van de
provincie, terug. Zij toonden indertijd voldoende vertrouwen in het gemeentebestuur, ervan uit gaand dat
die invulling wel goed zou komen bij
de uitvoering van de plannen.
Al met al veroorzaakt een en ander
een uitstel van enige maanden ten
aanzien van de oorspronkelijke
planning van fase II. Aanvankelijk
ging men ervan uit dat deze op l
januari 1990 klaar zou zijn, nu wordt
dat waarschijnlijk niet eerder dan
april volgend jaar, verwacht directeur Jim Vermeulen. Voor Vendorado Leisure betekent het de 'duurdere oplossing', zoals hij het noemt.

Jazz-f estival barst morgen los

ZANDVOORT - Jazz Behind the Beach festival barst morgenavond
los in ruim 15 horeca-gelegenheden. Voor het festival zijn maar liefst
veertig groepen of solisten gecontracteerd. Optredens worden tot zondag gegeven in café's, op strand, bij Vendorado en op de zes openlucht
podia. Uiteraard kunnen de kerkgangers zondagochtend terecht op het
Gasthuisplein voor Jazz Behind the Church. Meer hierover op pagina 5.

Veel strandexploitanten
voelen zich achtergesteld
ZANDVOORT - Veel Nederandse strandexploitanten voeen zich met hun bedrijf danig
achtergesteld ten opzichte van
permanent gevestigde horecaondernemingen. Men klaagt
vooral over rechtsongelijkheid
in het vergunningen- en contractenstelsel.

Een en ander blijkt uit een zwartboek van de 150 leden tellende Nedtrlandse Vereniging Strandexploitanten Noordzeestranden (NVSN)
dat op 20 september aan de directeur-generaal van het ministerie van
Economische Zaken wordt aangeöoden. In het zwartboek, waarover
feze krant in mei reeds berichtte,
int steeds meer vorm te krijgen.
Zo zijn de uitkomsten verwerkt van
enquête onder de 278 strandexPloitanten uit tweeënveertig genieenten. Tweeënvijftig procent
nam deel aan de enquête.
De kritiek betreft onder andere de
Mogelijkheid dat het gemeentebes
tuur een strandpachter van de ene
°P de andere dag kan sommeren zijn
Paviljoen af te breken. Volgens
-^VSN-voorzitter
Paul Zonneveld
z
ou dit reeds een enkele keer ge'eurd zijn omdat er onderhouds*erkzaamheden verricht moesten
*orden aan de zeewering.

Men wilde de bouw van het tweede
deel van het park vloeiend laten aansluiten op die van het eerste deel,
omdat alle materieel en manschappen aanwezig waren. Dat kon dus
niet doorgaan. Toch heeft Vendorado nog geen verdere stappen ondernomen en wacht dit bedrijf in eerste
instantie de verdere ontwikkelingen
af. "Wij nemen aan dat het duiribeheerplan wordt aangepast en dat er
dan geen verdere struikelblokken
meer zijn", aldus Vermeulen.
Ook voor de gemeente betekent
het een flinke strop. Uitgaande van
een maximale bezetting van de 5-, 6en 8-persoons bungalows van fase II,

wat neerkomt op zo'n 900 gasten,
scheelt elke dag dat dit deel van het
park niet wordt geëxploiteerd zo'n
ƒ675,- aan toeristenbelasting. Met
drie maanden uitstel komt dat op
een inkomstenderving van ruim
ƒ60.000,-.
Of het bij die drie maanden blijft
en hoelang de realisatie van fase II
dan daadwerkelijk op zich zal laten
wachten, is nog onduidelijk. Dat
hangt ervan af op welke termijn de
gemeente het plan voldoende kan
aanpassen. Zo dat tenminste mogelijk is. "Als dat niet kan, zien we wel
weer verder", aldus een gelaten Van
Caspel.

ZANDVOORT - Hotel Faber aan de Poststraat, één van
de oudere hotels in Zandvoort, is defintief gesloten.
Het pand is overgenomen
door de Hema-directeur en
wordt voorlopig gebruikt
voor studentenhuisvesting.

Bijna de gehele inboedel is afgelopen maandag geveild: koelkas- Bestemming
Wat de definitieve bestemming
ten, grote potten en pannen, stoelen, tientallen flessen wijn en ande- van het pand is, is nog onbekend.
re flessen drank, dozen met thee of Van der Laan was niet tijdig voor
andere houdbare levensmiddelen, commentaar te bereiken. Maar het
alles werd onder de hamer van de ziet ernaar uit dat men afwacht
gebroeders Waterdrinker ver- welke ontwikkelingen zich aan de
kocht. Tekenend was wel het bord- achterkant van de Hema zullen
je dat zich nog aan de binnenkant voordoen. Voor die plek, gelegen
van de voordeur bevond: 'Bent u aan de Oranjestraat, heeft de Zand-

ZANDVOORT - Onder het
oog van enkele honderden toeschouwers zijn Klijn Surf ing,
de Thea's en de Vendorado
Gympies de winnaars geworden van 'ut Zandvoorts Roeispektakel'. Maar liefst dertig
teams namen er deel aan het
vermakelijke
evenement.
Sommigen hadden wel wat
moeite om de boei te 'vinden'.
Evenals de organiserende Zandvoortse Reddingsbrigade deden de
elementen kennelijk hun best om
het spectakel tot een uitstekend evenement te maken: ondanks een fris
briesje een redelijke temperatuur
plus een lichte golfslag, die het voor
de toeschouwers extra aantrekkelijk maakten. Sommige stuurlui, zoals die van Mickey Snacks, hadden
er wat moeite mee en kozen eerder
richting IJmuiden dan de te ronden
boei, zoals speaker Bram Stijnen
constateerde. Maar dat maakte het
geheel alleen maar extra vermakelijk.
Met de onervarenheid was ook rekening gehouden. Het was in ieder
geval voor de roeicracks van de ZRB
zelf een reden om niet mee te doen,
opdat de andere kandidaten nog een
kans zouden krijgen. Voor elke wedstrijd tussen vijf teams was een half
uur uitgetrokken, maar die tijd
bleek erg ruim. Zo hadden de Vendorado Gympies slechts 4 minuten en
51 seconden nodig voor het uitvoeren van de opdracht. Deze bestond
uit enige tientallen meters zaklopen
over het strand (uit te voeren door
de stuurman), een sprint naar de
boot plus een roeirondje rond de
boei, die zo'n tachtig a honderd meter uit de kust lag. Na aankomst op
het strand moesten de deelnemers
nog een tiental meters onder een
plastic zeil door kruipen.

® Een jaarmarkt kan gezeilig zijn maar zondag
werd het een fiasco.Pag. 3
« Rekreade gaat met
haar kinderactiviteiten de
laatste week in.
Pag. 3
• De KLM Open komt volgend jaar terug in Zandvoort.
Pag. 7
* Rijwiel Toerclub Olympia houdt zondag een gezamenlijke fietstocht van
150 km.
Pag. 5

Bevolking gegroeid

« De ploeg van Bar Hollandia zou niet veel verder komen dan de eerste golfjes.

teerden het zelfs om helemaal geen
tijd te maken. Het schip van deze
heren, ingescheept met een krat
bier, liep in de branding tot veler
vermaak vol om uiteindelijk te kapseizen. Gelukkig hadden zij hun
zwembandjes om, zodat de ZRB, die
het festijn met drie boten begeleidde, niet hoefde in te grijpen.

feestcommissie', zo liet Jur Klaavers in een bomvolle raadszaal weten.
Hij is voorzitter van de vierhonderd leden tellende Kampeer
Vereniging Strandgenoegen. De
22-jarige bruidegom Rob Swijters
en zijn 27-jarige bruid Helene Le
Belle, beide uit Alkmaar afkomstig,
bivakkeren al bijna vanaf hun geboorte tijdens de zomermaanden

ZANDVOORT - Rond het blieke Werken. Jongsma, die het het gebruik van vrijstellingsproce-

Na afloop trad burgemeester Van bouwplan voor een superder Heijden aan om de uitslag, bere- markt, parkeergarage en luxe
kend door de juryleden Oonk, Hildering en Sips, bekend te maken en de appartementen aan de Oranjeprijzen uit te reiken. De winnaars straat is een 'volstrekt verwerwerden: Gemengd, 1. Vendorado pelijke procedure' gevoerd.
Gympies (4.51), 2. Elysee Dolfijntjes
Dat is de mening van PvdA-fractie(6.17), 3. Vendorado Drijvers (6.20); voorzitter Folkert Bloeme, die
Dames, 1. Thea's (7.42), 2. Pampers spreekt over een 'innige samenwer(8.17), 3. Watersport Vereniging king tussen portefeuillehouder en
(10.22); Heren, 1. Klijn Surfing bouwaanvrager'. Hij wil het 'bestem(4.52), Watersport Vereniging l mingsplan annex bouwplan Oranje(5.22), 3. Hoop en Loos (TZB-soft- straat e.o.' en de te volgen procedure
taal) (5.44).
bespreken op de eerstkomende verJ.K. gadering van de commissie voor Pu-

in deze gemeente. Vierenvijftig jaar
geleden, het stichtingsjaar van
K.V.S., kwamen beider opa en oma
al naar het Zandvoortse strand, later kwamen ook hun ouders, toen
nog kinderen, mee. Nog later volgden Rob en Helene.

'Schip'
Een traditie wordt dus voortge-

Verder klaagt men over een slechbereikbaarheid van stranden en
et ontbreken van voldoende parergelegenheid.
Te veel van de kosten voor het
schoonhouden van het strand worop de paviljoenhouders afge*'cnteld, en stukken strand waar
pen paviljoen staat, worden nauwe-

zet met dit onvervalste strandhuwelijk. 'Het schip der woestijn' zoals bruidegom Rob de tweebultige
viervoeter placht te noemen, paste
uitstekend bij het gebeuren. Hij
vond het dan ook geen bezwaar cm
met zijn bruid op een dergelijk onverwacht voorgereden 'vervoermiddel' deze belangrijke stap in het
leven te zetten.
De ambtenaar van de burgelijke
stand, mevrouw Van der Heijden,
kon makkelijk meegaan in deze
sfeer. Wat haar betreft had zij het
huwelijk best op het strand willen
voltrekken, grapte zij. 'Al kan ik
niet toezeggen dat ik dan ook in
bikini zou zijn verschenen', merkte
de burgemeestersvrouw op, tot hilariteit van bruidspaar en genodigden.
Even later togen de nieuwbakken
echtelieden huiswaarts, wederom
op de twee kamelen, de 13-jarige
Sabina en de 12-jarige Samba van
manege Duinrust uitTOverveen. De
gasten stapten in een paardetram.

Staartje

Waterstanden

j

HW LW HW LW
05.19 00.55 17.46 15.06
05.55 01.34 18.16 15.37
06.29 02.15 18.51 14.50
07.05 02.54 19.28 15.35
07.45 03.24 19.59 15.45
08.26 03.44 20.31 16.15
08.55 04.14 21.04 16.45
09.46 04.54 22.0517.24
10.45 05.44 23.30 18.36
Vaanstanden:
Woensdag 9 aug. EK 19.08 uur
'oodtij 12 aug. 12.06 u. NAP+60cm

°atum
! aug

^.

Folo. Folo Boomgaard

ZANDVOORT - De bevolking van
Zandvoort is in de eerste helft van
dit jaar toegenomen met 80 personen.Óp l januari van dit jaar telde de
gemeente 15.428 inwoners, op l juli
15.508. Vooral in mei en juni ging de
groei hard. In die maanden was er
voor het eerst sinds lange tijd weer
sprake van een groot vestigingsoverschot, in mei van 49, in juni van 51.

PvdA levert ernstige kritiek o
procedure bij plan Oranjestra

'Woestijnschepen' als huwelijksbootje
'Een geintje, bedacht door de

voorter Jongsma plannen voor de
bouw van een supermarkt, een parkeergarage en luxe appartementen. Mocht daardoor de aanvoer
van goederen naar de Hema moeilijker worden, dan kan men in de
toekomst wellicht gebruik maken
van de grond van het voormalige
hotel Faber. De grondstukken
waarop beide panden zijn gevestigd, liggen op vrij korte afstand
van elkaar.
Een en ander maakt ook duidelijk dat het hier niet om hotel Paber in de Kostverlorenstraat gaat.
De exploitant van dat bedrijf, een
ver familielid van de andere Faber,
heeft al aan diverse mensen rnoeten duidelijk maken dat zijn hotel
gewoon openblijft.

Vermakelijk Zandvoorts Roeispektakel

lijks schoongehouden. Daarnaast Overboord
Voor de organiserende Zandvoortvreest men op hoge kosten te komen, wanneer men door nieuwe mi- se Reddingsbrigade moeten het verlieuwetten verplicht wordt een riole- bazingwekkende tijden zijn geweest,
ringsstelsel aan te leggen. Andere die af en toe werden geklokt. Sompunten die aan de orde komen, zijn migen deden er echter beduidend
de duinafslag, samenwerking met de langer over, vooral als er ook nog
drie 'los van elkaar functionerende' eens iemand overboord ging, wat
overheden en het toezicht op het nogal eens voorkwam. De stevige
'zeebonken' van Bar Hollandia presstrand.

ZANDVOORT - Veel bekijks trokken vrijdag Rob
Swijters en Helene Ie Belle,
toen zij zich op wel zeer ludieke wijze naar het raadhuis begaven om daar in het huwelijksbootje te stapen. Voor
deze rit waren twee kamelen
ingeschakeld.

niets vergeten'. Het leek er wel op,
want bedden werd er niet geveild.
Maar dat had zijn reden. De kamers in het pand, overgenomen
door Hema-directeur Van der
Laan, worden waarschijnlijk voorlopig verhuurd aan studenten van
een noreca-opleiding.

• Rob en Helene kregen twee kamelen voorgereden voor hun rit naar raadhuis.

Foto: Bram Stijncn

In het clubhuis van K.V.S. volgde
een gigantisch feest, georganiseerd
door de feestcommissie. Deze had
nog een opmerkelijk huwelijkscadeau achter de hand. Na een collecte langs de honderdtwintig strandhuisjes had men een levensmiddelenpakket samengesteld, genoeg
voor enkele maanden vakantie. Het
'venijn' zat ook nu weer in de
staart. Bij het uitpakken bleek de
inhoud van het pakket te bestaan
uit een grote hoeveelheid blikken
voedsel, waarvan de etiketten ontbraken. Daardoor zal de te nuttigen
maaltijd elke dag opnieuw, voorlopi» althans, een verrassing zijn.

bouwplan heeft ingediend, toont
zich uitermate verbaasd.
'De weg is door de innige samenwerking tussen de portefeuillehouder en bouwaanvrager vrij gemaakt
om te komen tot de bouw van onder
andere een deel van de geplande supermarkt', zo schrijft Bloeme het
.College van Burgemeester en Wéthouders en mede-raadsleden. Hij is
het er duidelijk niet mee eens dat
een deel van het project nu alleen
getoetst hoeft te worden aan de
bouwverordening. Dat houdt in dat,
indien er gebruik wordt gemaakt
van de - eenvoudig - toe te passen
vrijstellingsprocedure, voor dat deel
een bouwvergunning worden afgegeven.
Dat druist echter in tegen de mening van de commissie PW, zoals die
in april van dit jaar naar voren werd
gebracht, benadrukt de PvdA-fractievoorzitter. Op dat moment had
men net het ontwerp-bestemmingsplan plus het bouwplan van Jongsma voor het eerst ter kennisnaming
voor zich gekregen. Bloeme herinnert eraan dat de commissie tegen

dures was. Wethouder Van Caspel
zegde toen toe, dat er geen vrijstellingen verleend zullen worden voordat
het bestemmingsplan door de raad
is vastgesteld.

Verwachting

'De verwachting was dan ook dat
het ontwerp-bestemmingsplan de
normale procedure zou volgen', aldus Bloeme. 'Echter niet het ontwerp-bestemmingsplan maar een
voorontwerp-bestemmingsplan
werd ter visie gelegd en over dit
voorontwerp werd een hoorzitting
belegd. Deze procedure heeft geen
enkele juridische consequentie'. Het
bouwplan hoeft nu alleen maar getoetst te worden aan de bouwverordening. zo constateert hij. Hij verwijt het college dat het hiervoor do
weg heeft vrijgemaakt door noch het
voorbereidingsbesluit te verlengen,
noch een ontwerp-bestemmingsplan
ter visie te leggen. 'Op maandag 17
juli verliep het voorbereidingsbesluit en nog dezelfde week werd een
nieuwe bouwaanvraag gepubliceerd
voor de Oranjestraat'.
Vervolg; op pagina 3
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Naam:
Adres:.
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon:

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand f4.25' O kwartaal ƒ 13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
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zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.
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FAMILIEBERICHTEN
Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze
vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Jacobus Halderman

Verleende Hinderwetvergunning

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR
AUGUSTUS 1989

(W.A.B.M.)
Onder voorwaarde om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen is op
21 juli 1989 vergunning verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvraag
van P.J. Galstaun voor een dergelijke vergunning voor het oprichten en in werking hebben
van een afhaalrestaurant, gelegen aan de Passage 6.

op de leeftijd van 85 jaar.
Kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen
Zandvoort, 31 juli 1989
„.Huis in het Kostverloren"

Burg. Nawijnlaan l
Correspondentieadres:

A. Halderman
Burg. Engelbertstraat 74
2042 KP Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer van „Huis in het Kostverloren", Burg. Nawijnlaan l te Zandvoort, donderdag 3 augustus

van 19.00 uur tot 19.30 uur.
De crematie zal plaatshebben vrijdag 4 augustus
om 11.30 uur in het crematorium „Velsen" te
Driehuis-Westerveld.

Vertrek van „Huis in het Kostverloren" omstreeks 10.45 uur.

Je kunt nu rusten
Je hebt je strijd gestreden

Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche en
berging.
Het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
alleenstaanden
2-persoonshuishoudens

2. De flatwoning CELSIUSSTRAAT 156
Huur ƒ 479,84 per maand
3. De flatwoning CELSIUSSTRAAT 178
Huur ƒ471,79 per maand

Maatschappelijk Welzijn

Cor van Duijn
Annelies
Alkmaar, juli 1989
De crematie heeft op vrijdag 28 juli in stilte
plaatsgevonden.

Bedroefd om het afscheid, maar wetende dat

haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij
u mede, dat onverwacht van ons is heengegaan,
mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en grootmoeder

Petronella Jacoba Stapper

tijdstip:
plaats:

dinsdag 8 augustus 1989, 20.00 uur
Raadhuis

Algemene Zaken
tijdstip: woensdag 9 augustus 1989, 20.00 uur
plaats: Raadhuis
agenda: o.m.
- voorstel windsurfschool op strand uit te breiden met horecafaciliteit;
- voorstel krediet voor automatisering politie;
- evaluatie behandeling begroting 1989.

P. H. Lelsz-Klinkert
J. M. Lelsz
en kleinkinderen

Zandvoort, 2 augustus 1989
Jhr. Q. van Uffordlaan 50
De overledene is opgebaard in de rouwkamer

van Huize „Kostverloren", Burg. Nawijnlaan l te
Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheidnemen zaterdag en zondag van 16.00-17.00 uur. De crematie zal plaatsvinden maandag 7 augustus om 13.00 uur in het
crematorium „Velsen" te Driehuis Westerveld.

Publieke Werken
donderdag 10 augustus 1989, 20.00 uur
Raadhuis

voor de maand augustus
Leeftijd 16 t/m 18 jaar.
Soll. Hr. P. Olieslagers

Het publiek mag tijdens de commissievergaderingen meepraten over de onderwerpen.
De stukken voor deze vergaderingen liggen ongeveer één week van tevoren ter inzage bij
de receptie in de hal van het Raadhuis.

Vertrek van Huize „Kostverloren" om 12.15 uur.
Geen bezoek aan huis.

Voor Uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van

Pauline Paap-Feil
betuigen wij U onze welgemeende dank.

-uitbreiden woning
120B89 Leeuwerikenstraat 2
121B89 Burg. Engelbertstraat 21 -wijzigen winkel + magazijn
-plaatsen opslagloods
122B89 Max Planckstraat31a
-verbouwen woonruimte
123B89 Kerkplein 7
-plaatsen garage/berging
124B89 Poststraat 11
125B89 Ontvanger Schoutenstr. 6 -plaatsen dakkapel
-vernieuwen, vergroten schuur
126B89 Lijsterstraat 6a
-oprichten loods
127B89 Curiestraat
Men kan deze aanvragen gedurende een week na verschijnen van dit blad inzien bij de afd.
Bouw- en Woningtoezicht en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30-12.30 uur. Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en
wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend (wettelijke
verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig

.

De Gaper Drugstore
Kerkstraat 31
tel. 02507-12513

-vergroten garage
022B89 Boulev. Paulus Loot 89
-oprichten garage
083B89 Haltestraat 83
-plaatsen dakkapel
084B89 Noorderstraat 26
-oprichten loods
091B89 Max Planckstraat 12
-wijzigen voorgevel
096B89 Kostverlorenstraat 76
-plaatsen tijdelijke telefooncel
100B89 Boulev. Barnaart
105B89 Ontvanger Schoutenstr. 6 -plaatsen dakkapel
Zij die menen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond
van de wet AROB binnen dertig dagen na verschijning van dit blad een bezwaarschrift indienen
bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances
3 augustus 1989.

Namens allen,

T. Reus-Paap

full-time
inl. tel. 02507-12911
vragen naar Hr. P. Spaans

l

Reünie

Fa. Gansner & Co.
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.

Dl GtttlWSlt SUPMMRKT
M ZAHDVOOPT WMET:

KASSIERES part-time m/v
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Onze gedachten gaan uit naar vriendelijke jongelui die na een
interne cursus in staat moeten zijn deel uit te maken van een
enthousiast kassa-team. Vereist zijn: goede contactuele eigenschappen, groot verantwoordelijkheidsgevoel, accuratesse,
improvisatievermogen en plezier in het winkelgebeuren.

INTERESSE?
even bellen met de heer v.d. Pauw-Kraan,
telefoon: 02507 -14641 en je krijgt alle informatie.
taak én dienstverlening.

DAKSERVICE
Gespec. in Garant Gum
daken 4 mm

45,- p.m2 gelegd.
Pannedaken timmer- en
metselwerk.

Tel. 02507-16551

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Kunt u uw auto
niet kwijt?
De SPAR heeft
ruim parkeergelegenheid
. STEENGRILL RESTAURANT

„De Vuiirtoet"

•zr

Onbeperkt vlees- '"r-'^.^-^^~
:
6 salades,
~"-•-""~~~:^~
6 sauzen,
stokbrood
en een
aardappelgerecht

29,50
HONDENKAPSALON

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
Volledige en vakkundige vacht-,
voet-, oor-, tand- en wasverzorging van uw hond. Tevens ontklïtten van langhaar katten.
Afspr.: Ir. Friedhoffplein 10,
Zandvoort, tel. 02507-12773.

Gediplomeerde

Alles zoveel u wilt!!
Zeestraat 36 tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren
_De gehele
'week geopend

v.a. 17.00 uur.

PEDICURE
KOMT OOK
AAN HUIS
.,

<

.

•

Secretaris
Bosmanstraat
40•••
'
• ••'
• '
• -

Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Tel. 1 9 6 3 2 .
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

offerte.

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

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Bovenstaande flatwoningen bestaan alle uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche, c.v. en berging.
Het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Zandvoort verlenen voor deze woningen slechts
woonvergunning aan:
2-persoonshuisnoudens
(onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.

Alle leden van de vereniging kunnen op bovenstaande
garages inschrijven. De toewijzing zal geschieden in volgorde
van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de
huurovereenkomst dienen de nieuwe huurders de op zijn/haar
naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het
rijbewijs te tonen.

Toonzaal:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

9. De flatwoning LORENTZSTRAAT 313
Huur ƒ717,21 per maand

12. De garage VOLTASTRAAT G
Huur ƒ73,10 per maand

KAMERMEISJE

GAS- en OLIEHAARDEN
GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Voor moer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

8. De flatwoning LORENTZSTRAAT 232
Huur ƒ717,21 per maand

11. De garage KEESOMSTRAAT J
Huur ƒ 63,95 per maand

zoekt per direkt

E. Hoogendijk-Paap

U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor '
slechts /27,00 (excl. 6^ BTW).

7. De flatwoning LORENTZSTRAAT 143
Huur ƒ719,36 per maand

10. De flatwoning LORENTZSTRAAT 443
Huur ƒ 697,21 per maand

PALACE
,— ## *HOTEL
*

Zandvoort, juli 1989

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm i
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen '
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, hinvelijk, geboorte of andere familieberichten.

6. De flatwoning LORENTZSTRAAT 116
Huur ƒ719,36 per maand

*

Verleende bouwvergunningen

waren voor ons een grote troost.

5. De flatwoning LORENTZSTRAAT 56
Huur ƒ719,36 per maand

nog enkele
medewerksters

Aangevraagde bouwvergunningen

op de leeftijd van 78 jaar.
H. Klinkert
J. Th. Klinkert
E. Klinkert-Wasserfall

4. De flatwoning KEESOMSTRAAT 515
Huur ƒ 686,33 per maand

vraagt met grote spoed

tijdstip:
plaats:

echtgenote van Hermanus Klinkert,

Bovengenoemde flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche, c.v. en berging.

De Gaper
Drugstore

Openbare commissievergaderingen

Op dinsdag 25 juli 1989 is op 45-jarige leeftijd

overleden

1. De flatwoning VAN LENNEPWEG 36-2
Huur ƒ 335,70 per maand

De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen van 4 augustus tot 4 september 1989 ter
inzage ter gemeentesecretarie, afd. Algemene Zaken, Swaluëstraat 2 te Zandvoort op werkdagen van 09.00-12.00 uur alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34 te
Zandvoort, elke zaterdag van 10.00-14.00 uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne staat tot 4 september 1989 beroep open bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State
voor:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20,21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de
Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aantoontdat hij redelijkerwijs niet in staatis geweest overeenkomstig artikel 20,21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid onder c van de Wet Algemene Bepalmgen Milieuhygiëne bezwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep
is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek
wordt gedaan tot schorsing van de beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht en verzonden aan de Raad van State, Afdeling voor de
geschillen van bestuur, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter
van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

13. De garage LORENTZSTRAAT P
Huur ƒ91,00 per maand
De huurders van de woningen Lorentzstraat 301 t/m 387
hebben voorrang bij de toewijzing van deze garage. De
toewijzing zal geschieden in volgorde van het
lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de
huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/huurster de op
zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3
alsmede het rijbewijs te tonen.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 8 augustus 1989 vóór
12.00 uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft
voor meerdere woningen/garages kan men dit kenbaar maken in
één brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te
schrijven. U dient de woningen/garages in volgorde van voorkeur
aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het
kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de
VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 11 augustus a.s.
om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging
worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de
vereniging geldende „puntensysteem
3171 voor lidmaatschapsjaren voor
vc
hetit toewijzen van woningen".
woningen' Dit systeem is gebaseerd
qebaseerd op het
gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
het lidmaatschapsnummer van de vereniging:
uw geboortedatum;
het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk
puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort
voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente
Zandvoort.

RUILRUBRIEK AUGUSTUS 1989
1. Aangeboden: 4-kamerflatwoning FLEMINGSTRAAT
Huur ƒ 475,69 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v. en berging.
Gevraagd:
Eengezinswoning.
2. Aangeboden: 4-kamerflatwoning CELSIUSSTRAAT
Huur ƒ506,10 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v. en berging
Gevraagd:
Eengezinswoning (niet in Celsiusstraat en niet in
Oud-Noord)
3. Aangeboden: 2-kamerflatwoning LORENTZSTRAAT
Huur ƒ 520,29 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche,
c.v. berging en lift.
Gevraagd:
Eengezinswoning omgeving Vondellaan/A. J. van
der Moolenstraat).
Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te
dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres
Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning
iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte
lidmaatschapsnummer.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.
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Hoe goed kent u Zandvoort? Geldloper beroofd van cassette
ZANDVOORT - Een geldloper is afgelopen zaterdagochtend
op het Favaugeplein beroofd van een geldcassette met een groot
bedrag aan contanten en cheques. De dader, die lopend en later
waarschijnlijk achter op een motor verdween, is nog onbekend.

De geldloper, werkzaam voor een
Bij een speuractie naar de daders,
geldtransportbedrijf, had de cassette waarbij ook de korpsen uit de omlignet rond 11.00 uur bij een super- gende gemeenten werden ingeschamarkt opgehaald. Op dat moment keld, werd in Bloemendaal een nekwam een man met een witte inte- gentienjarige man uit Zandvoort
graalhelm op het hoofd op hem af, aangehouden. Zijn signalement
die hem onder bedreiging van een kwam overeen met dat van een van
wapen dwong de geldcassette af te de daders en ook het door hem beregeven. De overvaller verdween even den voertuig leek hetzelfde. De man
later lopend, met de koffer in de bleek echter niets met de overval te
hand. Later werd hij gezien achterop maken hebben gehad.
een motor. De bestuurder, vermoeKorte tijd later werd ter hoogte
delijk een man, had eveneens een
van de Kostverlorenstraat een mowitte integraalhelm op.

tor aangetroffen, waarmee de daders
waarschijnlijk in eerste instantie
zijn gevlucht. Deze motor is veiliggesteld, maar met het onderzoek naar
aanleiding van het kentekennummer is men niet verder gekomen.
Vermoedelijk was het nummerbord
vals.
Het nader onderzoek naar de daders en het door hen gebruikte wapen is- momenteel nog volop aan de
gang. De Zandvoortse recherche verzoekt een ieder die inlichtingen kan
verschaffen, contact op te nemen
met het bureau aan de Hogeweg, tel.
13043. De overvaller is ongeveer 1.80
a 1.85 m lang, hij droeg een lichte
beige/camelkleurige jas of jack en
een zonnebril.

Zandvoorts
Nieuwsblad

'Vrouw' centraal
thema expositie

Laatste week Rekreade-spelletjes

ZANDVOORT - 'Een moeilijke deze keer' dachten
we met de foto van twee weken geleden In de rubriek
'Hoe goed kent u Zandvoort'. Het bleek een vergissing.
Op het plaatje van het typisch gevormde pannendak
kwamen al snel vele oplossingen binnen. Sommige
met wat meer informatie, waarvoor onze dank. Het
pand bevindt zich inderdaad, zoals een twintigtal lezers juist raadde, in het centrum op de hoek Spoorbuurtstraat/Prinsenhofstraat.
Volgens sommigen is het vroeger de schilderswerkplaats van J. van de Bos geweest, een enkeling spreekt
over een voormalige ijsfabriek, een ander over een
bakkerij Keuning.

Uit de inzenders zijn weer drie winnaars geloot, die
een Parker-fijnschrijver krijgen. Dit zijn: P. v.d. Sloot,
Genestetstraat 15; P. van Loon, Nic. Beetslaan 12; dhr.
V.d. Berg, Haarlemmerstraat 12.
Gezien het gemak waarmee kennelijk het dak werd
herkend, vermoeden wij dat de opgave van deze week,
een stel schuurd^uren dat al vele jaren in gebruik is,
geen al te grote problemen zal geven. Onder de inzenders van een goede oplossing worden wederom drie
Parker-fijnschrijvers verloot. Oplossingen dienen
daarvoor uiterlijk maandag 14 augustus binnen te zijn
bij de redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12 te Zandvoort.

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

Zwemgroep Spaans zeer tevreden
Na tien maanden terug in ons
zwembad, de oude groep is er weer
bijna helemaal. Sinds 30-6-'89 kunnen de vaste 45-plussers banenzwemmers/sters hun baantjes trekken in het nieuwe zwemparadijs, 4x
per week, 's morgens van 8-9 uur.
Nu de eerste uurtjes zijn gezwommen wil de groep Spaans dan ook
langs deze weg zijn blijdschap uiten,
aan Directie en badpersoneel. De samenwerking met het badpersoneel

is zeer prettig en fijn te noemen, wij
zijn dan ook heel tevreden met dit
uur (inclusief het laatste speelkwartiertje).
Zelf ben ik ook ingenomen met de
leuke reacties van de zwemgroep, zoals elke morgen weer de vele bekende lachende (en soms wat slaperige)
gezichten. Namens de hele Groep
Spaans teken ik dan ook graag,
D.W. Spaans

Weekenddiensten
Weekend: 5/6 augustus 1989
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Regionale):
023-334323/363476.
Voor de huisartsen Van Bergen, Scipio, Mol en Paardekooper heeft
dienst: dr. Van Bergen, Pasteurstraat 10, tel. 19507. Spreekuren zaterdag en zondag: 12.00 en 17.00 uur.
Verdere inlichtingen
omtrent
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huisartsen: Anderson, 12058; Drenth,
13355; Flieringa, 12181; Zwerver,
12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg: 023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en

J

hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, -tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik
te kunnen maken, dient men zich 24
uur van tevoren op te geven bij Huis
in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten bedragen
ƒ1,50 per persoon per rit binnen de
gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
Taxi: tel. 12600.

Foto: Wilfried Overwater

Vervolg van voorpagina
Bloeme constateert dat de oorspronkelijke bouwaanvraag nu gesplitst is, waardoor de nu aangevraagde vergunning kan worden afgegeven met gebruikmaking van de
vrijstellingsprocedure. Hij verwacht
dat voor fase 2 het financiële belang
van de bouwaanvrager onderdeel zal
zijn van de belangenafweging. 'Een
volstrekt verwerpelijke procedure',
aldus Bloeme. Hij wijst erop dat het
collegebeleid er juist op gericht is
om het centrum verkeersluw te maken. De realisatie van een supermarkt staat volgens hem daarmee
op gespannen voet.

ZANDVOORT - De reeks
Rekreade zomer-activiteiten
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
gaat een nieuwe week in, de
laatste al weer. Dit keer draait
alles rond 'de gezusters Bocque tot Bok' en 'het land van
Andersom'.
Vrijdagochtend
wordt Rekreade afgesloten met
Santekraampie, een grootse activiteitenmarkt op het Jan Snijerplein tussen 11.00 en 13.00
uur, toegang ƒ2,50.
In het centrum gaat het deze week
over Esmenalda de Bocque, een vreselijk deftige dame, die het meest
van bloemetjes houdt, vooral op het
behang. En Paula de Bok, een meisje
dat geniet van haar leven maar nooit
geld heeft. Wie zou zeggen dat dit
twee zusjes zijn? Maar ze zijn het. Zij
hebben elkaar nodig voor een geheimzinnige en belangrijke zaak,

Procedure
verwerpelijk

hier niets mee te maken", is de eerste reactie van Jongsma desgevraagd. "Ik ben gewoon een Zandvoortse ondernemer die een bouwaanvraag heeft ingediend. En het
bouwplan is in goede samenwerking
met de gemeente opgesteld. Ik heb
aan de gemeente gevraagd wat de
bouwstedelijke
randvoorwaarden
zijn, en aan de hand daarvan is het
plan opgesteld". Hij wijst erop dat er
een vijftal schetsen is gemaakt,
waaraan in de loop van tijd een en
ander aan veranderd is. Zij zijn evenOndoorzichtig
aangepast aan de eisen van de
De Ruimtelijke Ordening-proce- eens
Planologische Dienst,
dure acht Bloeme 'volstrekt ondoor- Provinciale
zichtig en verwerpelijk. 'Gelet op laat hij weten.
wat er tot nu toe is gebeurd, lijkt het Politiek
er op dat het college de allerhoogste
Daarnaast benadrukt hij nogprioriteit geeft aan de bouwwensen
van een raadslid maar geen moment maals dat hij bij de omwonenden
stil staat om andere belanghebben- tekst en uitleg heeft gegeven, waarna
den op een juiste wijze te informeren de meesten met een handtekening
over de procedure die gevolgd gaat hun goedkeuring hebben gegeven
aan het project. Jongsma toont zich
worden'.
"Mijn raadslidmaatschap heeft uitermate verbaasd over de kritiek,

maar of ze elkaar vinden, is een raad- op het Jan Snijerplein, voor volkssel. En als ze elkaar vinden..., dan dansen en poppenkast. Datzelfde is
maken zij alleen maar ruzie. Nog er ook donderdag om 19.15 uur op
nooit heeft iemand twee van zulke het Jan Snijerplein. Vrijdagochtend
rare zussen gezien. Het blijft de hele worden daar de Rekreade-weken
week spannend of zij elkaar vinden. tussen 11.00 en 13.00 uur afgesloten
o Werk van de in Zandvoort woonachEn wat is hun geheim? De kinderen met het bekende Santekraampie.
die naar de activiteiten in het Jeugd-- Deelname aan de activiteiten kost tige Jeff Borkent.
huis achter de Hervormde Kerk ko- ƒ!,- per keer.
men, kunnen daar misschien achter Het programma vanaf komende zonZANDVOORT - De vrouw
komen.
dag gaat er zó uitzien:
vormt het centrale thema van
In 't Stekkie in Zandvoort-noord
een expositie met ongeveer
speelt alles zich af in het land van Centrum
honderd schilderijen op parandersom. Alles staat er deze week
op z'n kop: de zon is vierkant, de Zondag 6 augustus (19.15 uur) terre en achttiende etage van
poes blaft en de hond zegt miauw. volksdansen en poppenkast op het het Palace Hotel. De tentoonEen dolle boel dus. En misschien Jan Snijerplein; maandag 7/8: 10-12 stelling, die tot 15 september is
gaan de kinderen ook wel achteruit uur Hoe het begon met de Bocque te bezichtigen, bestaat zowel
of op hun handen lopen... Wie weet. Story (spel en knutselen), 3-5 uur uit oude als uit moderne kunstIn ieder geval is iedereen welkom in Waar is P. de Bok? (binnen- en bui- werken.
tenspel); dinsdag 8/8: 10-12 uur Dan
dit rare land.
De expositie is min of meer uniek,
Zondagavond is het Rekreade- maar de lucht in (vliegers en vliegteam om half zeven (18.30 uur) te tuigjes maken), 3-5 uur Ze vliegen omdat alle werken de 'vrouw' als onvinden in het winkelcentrum noord erin (vliegers proberen en duinspel); derwerp hebben. Jan Hermeier,
en om kwart over zeven (19.15 uur) woensdag 9/8: 10-12 uur De Bocquen waarvan ook werk terug te vinden is
Tocht (speurtocht), 3-5 uur 'Wat wil in de collectie van een aantal be'omdat toen in de commissieverga- ze van me?' (binnenspel en knutse- roemdheden, is één van de schilders
dering niemand zijn mond heeft len); donderdag 10/8: 10-14 uur Hoe die hier zijn vertegenwoordigd.
het eindigde met de Bocque Story, Naast bijvoorbeeld Jeff Borkent, onopengedaan'.
een 4 uur durend programma met der andere bekend als illustrator van
Wat de WD betreft kan dit wel knutselen, buitenspel, kreatief spel Cosmopolitan en Playboy, de interkloppen omdat het toen aanwezige en een picknick, dus brood meene- nationaal bekende archaïsch-realist
raadslid De Jong zich van commen- men; 19.15 uur volksdansen en pop- Frans Erkelens en de Armeense
taar wenste te onthouden. Evenals penkast op het Jan Snijerplein; vrij- maar in Nederland woonachtige
schilderes M. Aslanian. Ook zij expohaar fractiegenoot Methorst is zij als dag 11/8:
seerde reeds in diverse steden.
bewoner van de Oranjestraat perDe 'oude kunst' is vertegenwoorsoonlijk betrokken. Beide raadsle- Noord
digd door werken uit de negentiende
den, die zelf grote bezwaren tegen
Zondag 6/8: 18.30 uur volksdansen
het project hebben, wensen hun poli- en poppenkast in winkelcentrum eeuw, de Jugendstil- en de Art Decotieke stem buiten deze kwestie te Noord; maandag 7/8: 10-12 uur Het -periode. Om een overzicht te geven
houden. Wat dat betreft lijkt de reac- andersom ontdekt (ontdekkingsrei- van de verschillende stijlen en vortie van Blpeme hen dan ook als een zigers knutselen), 3-5 uur Binnenste men waarmee men in het verleden in
welkom geschenk in de schoot ge- buiten (ganzebord met binnen- en Europa de vrouw schilderde en teworpen. De hoorzitting van drie we- buitenspel); dinsdag 8/8: 10-12 uur kende, is er een aparte zaal ingericht
ken geleden viel wél buiten het poli- Het groooote vraagteken (knutse- met zowel Nederlandse, Duitse,
tieke circuit, daar kwam het tot een len), 3-5 uur Eerste de slechtste, laat- Franse, Italiaanse en Engelse werheftige discussie tussen beide partij- ste de beste (estafette-spelen); ken.
In totaal heeft de organisator, de
genoten en hun eigen wethouder.
woensdag 9/8: 10-12 uur Alles wat
Komende vrijdag om 14.00 uur is recht is krom (knutselen), 3-5 uur P.I.N.G.-stichting, drie zalen ingeer opnieuw een hoorzitting op het Mosredna - andersom (kreatief richt voor de uitgebreide expositie.
Raadhuis, in verband met een nieuw spel); donderdag 10/8: 10-14 uur Wie Deze is dagelijks te bezoeken tussen
bezwaarschrift dat door drie omwo- stout is krijgt lekkers - wie zoet is de 10.00 en 22.00 uur. De toegang is granenden is ingediend. Aanleiding roe, een 4 uur durend programma tis.
hiertoe was een brief van het college met heel veel leuks en met een rechdie kort geleden in de bus viel, met ter die alles krom praat. Brood meede mededeling dat het college voor- brengen, 19.15 uur volksdansen en
nemens is vrijstelling te verlenen poppenkast op het Jan Snijerplein;
ZANDVOORT - De Zandvoortse
voor fase I, die binnen de bouwveror- vrijdag 11/8: 11-13 uur Santekraamevenementen-agenda voor komende
dening valt.
pie op het Jan Snijerplein.
maand is weer enigszins uitgebreid.
Deze ziet er nu als volgt uit:
Donderdag 3 augustus Concert
'Galway Sampet Showband' in het
Casino. Weekend 4-5-6 augustus
Jazz-festival in het centrum. Zaterdag 5/8 vriendschappelijke wedstrijd
Zandvoort '75 tegen zaterdag-eerste
klasser Bennekom. Zondag 6/8
Olympia fietstocht over 150 km,
start 08.00 uur vanaf strandpaviljoen
8, 'Trefpunt'. Zondag 6/8 Adac-Noordzee-Cup Zandvoort, internationale autoraces op het circuit, aanvang 12.30 uur.
Zondag 13/8 familie softbal-toernooi, T.Z.B.-terrein Kennemerweg.
Maandag t/m donderdag 14-17 aug.
Speelfilmfestival Nieuw Unicum.
Zaterdag 19/8 softbal-toernooi Dames 4 en 5, T.Z.B.-terrein Kenneme.rweg. Zondag 20/8 standwerkerscon-,
cours. Zaterdag 26/8 touwtrek-kampioenschappen voor strandpaviljoen
Sunset (14), aanvang 13.00 uur. Zat.
26/8
familie
hockey-toernooi,
ZHC-terrein (binnen-circuit) 10.00 18.00 uur.
Vrijdag 1/9 Zandvoortfestival met
buitenpodia i.h. centrum, aanvang
18.00 uur.

Evenementen-agenda

Jaarmarkt loopt uit op een groot fiasco
ZANDVOORT - De tweede
jaarmarkt van dit jaar, die af gelopen zondag in het centrum
werd gehouden, is uitgelopen
op een groot fiasco. Windkracht zeven tot tien plus enorme hoeveelheden hemelwater
maakten een verblijf op de
jaarmarkt niet bepaald tot een
onverdeeld genoegen. De meeste standhouders zagen het na
enkele uren al niet meer zitten
en vertrokkken dan ook veel
vroeger dan verwacht naar
huis.

'Meloenen om te zoenen, ik kom
hier nooit meer terug'. De duitelijk
verbolgen fruitverkoper op de Louis
Davidsstraat gooit kwaad één van de
vele, in zijn kraam uitgestalde,
vruchten terug op de grote hoop. De
berg handelswaar wil maar niet slinken. Het weer is bar en boos. De
regen komt met bakken uit de hemel
en het handjevol mensen dat de
weergoden durft te trotseren, schuift
diep weggedoken onder paraplu's
aan zijn kraam voorbij. De regenschermverkoper, een eindje verderVrijzinnige
Geloofsgemeenschap op, staat daarentegen breedgrijnWeekend: 5/6 augustus 1989
NPB:
zend zijn spullen in te pakken. Hij
Tot en met 13 augustus geen dien- kan vandaag vroeg naar huis, zijn
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- sten
handelswaar is al een uur na aanwen, Viering Heilig Avondmaal
vang van de markt uitverkocht.
Tevens kinderdienst i.h. Jeugdhuis Roomskatholieke Kerk:
Toch begon de dag nog redelijk
ÜO.OO uur)
Vrijdag 10.00 uur: E.v.
goed, toen rond half zes in de ochZaterdag 19.00 uur: Woord-Komm- tend werd begonnen met het opbou.viering & samenzang, B.J. v. Gaart wen van de kramen. De zes organisaGereformeerde Kerk:
De jaarmarkt van afgelopen zondag
Zondag 10.00 uur: Ds. J.G. Meynen, Zondag 10.30 uur: Eucharistievie- toren van de Ondernemers VereniHaarlem
ring & samenzang, H. Kaandorp
ging Zandvoort konden toen nog niet
vermoeden wat een sof deze happeDe schoenverkoper op de Grote
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, ning zou worden.
Krocht besloot kennelijk zijn voorHaarlem:
beeld te volgen, want nadat hij saZondag 10.30 uur: ds. E. Meende- File
men met zijn vader in ijltempo de
Zandvoorts
rink, tevens crèche en kindernevenDe neringdoenden waren al vroeg rekken naar binnen had gehaald,
dienst
Nieuwsblad
naar Zandvoort gekomen, wijs ge- hield ook hij het verder voor gezien.
Zondag 19.00 uur: dhr. R. Blom
worden van de vorige jaarmarkt op
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donJehova's Getuigen: Gem. Elswoud, 21 mei, toen de aanvoerwegen naar 'Zeebanket'
derdag. Uitgave Weekmedia BV. BladmanaZandvoort vanwege het mooie weer
Smedestraat 37 te Haarlem.
ger: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelha'Nieuwe haring', acht stuks voor
ring.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag overvol zaten en veel van hen in een tien
gulden, het grote uithangbord
file belandden. Het aanmelden, beta19.00
21.00
uur.
Inl.:
E.
van
Rongen,
Kantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
stond
uitnodigend opgesteld aan het
len
en
indelen
in
het
GemeenschapsL. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
02507-17166. Postadres: postbus 26, 2040
huis verliep vlotjes, zodat rond tien begin van de Louis Davidsstraat. De023-244553.
AA Zandvoort.
uur de meeste standhouders hun zelfde horeca-ondernemer die voor
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsplaatsen op de jaarmarkt hadden in- de vorige jaarmarkt op 21 mei een
dag 10-13,14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
genomen. Op dat zelfde moment vie- miskoop had gedaan en zo met een
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
len de eerste druppels uit de hemel. voorraad van méér dan duizend ha1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. PcstaDe weergoden hadden het deze dag ringen bleef zitten, probeerde nu zijn
dres: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn.
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
duidelijk niet begrepen op de aan- handelswaar alsnog aan de goegePeriode:
25
31
juli
1989
Verkoopmanager: B. Lodewegen.
vankelijk
vele bezoekers die al kuie- meente te slijten. Zonder succes oveMicro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
rend
de
koopjes,
de kitsch en de rigens, want ook nu weer bleek zijn
advertenties 10730 PCADV.
Ondertrouwd:
prullaria op de markt in ogen- 'zeebanket' onverkoopbaar. Of de
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
Bosdijk,
René
en
Renfrew,
Mary
Ei02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
voorraad wederom de diepvrieskist
schouw kwamen nemen.
len
AA Zandvoort.
De ijscoventer op het Raadhuis- is ingegaan, in afwachting van betere
Leen, Robert Herman en Ipenburg,
Joan Kurpershoek. Redactiechef: Dick Piet.
plein keek als mooi-weer-onderne- tijden, is niet bekend. In het kader
Faxnummer redactie: 020-452508.
Inge
Abonnementsprijzen: ƒ 13,50 per kwartaal;
mer-bij-uitstek vanuit het raam van van de volksgezondheid is het niet te
t 24,75 per half jaar; ƒ 44,75 per jaar. Voor
Gehuwd:
zijn wagen met zorgelijke blik om- hopen.
Postabonnees gelden andere tarieven. Losse
Swijters, Robert Hendrik en Le Bel- hoog om na enige tijd tot de concluKlapperende zeilen, veroorzaakt
nummers ƒ 1,25.
Ie, Helene Martine
sie te komen, dat hij zijn zondag op door hevige rukwinden oplopend tot
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
"ia t/m vr 08.30-17 uur, tel (020J-6.68.13.00
een nuttiger manier kon besteden. kracht tien, plus de gigantische
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 Overleden:
Na een laatste blik op het kleumende hoosbuien deden het publiek om de
'7166.
Kagenaar geb. Langerak, Ida, oud 67 voetvolk trakteerde hij zichzelf pp haverklap naar binnen vluchten.
jaar
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
een vrije dag en vertrok met gezwin- Het terras bij het busstation, provi1941.
Van Duijn, Cornelis, oud 45 jaar
sorisch overkapt met wat dekzeilen,
de spoed huiswaarts.

Raadsleden
weer actief

Kerkdiensten

Burgerlijke stand

ZANDVOORT - Voor politiek
Zandvoort is de vakantieperiode voorbij. Komende week
start een nieuwe reeks commissie- en raadsvergaderingen.
verregende totaal en gaf dan ook een trieste aanblik.

bood een troosteloze aanblik. De
braadworsten, saté's en hamburgers
lagen te verpieteren op de houtskool-grill. Het grote podium voor de
ABN bank, waar de deelnemers aan
het Fun-festival een optreden zouden verzorgen, bleef leeg. De artiesten hadden noodgedwongen een
goed heenkomen gezocht op de verschillende lokaties in het Vendoradopark.
Aan het eind van de dag werd een

Foto. Bram Stijnen

bezoekje aan de jaarmarkt levensgevaarlijk. Door de hevige storm die op
dat moment het dorp teisterde,
scheurden de tentzeilen om vervolgens met' steunlatten en al in het
rond te vliegen. Omgewaaide markt kramen zorgden voor een enorme
ravage. Eén man raakte gewond toen
hij trachtte zijn materiaal te redden.
Hij moest de actie bekopen niet een
gekneusde enkel, veroorzaakt door
een rondvliegend stuk hout.
B.S.

j Dommel
TOiH VIMC7 IK 'T rvlCö STEEËN
FT?ACWTI6.M'N EEBSTE

IK ZIE HELE
MAAUöEEN
ZEIL. '/

Voor de Zandvoortse politici zit de
vakantie, voor zover zij deze daadwerkelijk hebben gehad, er op. Vanaf komende week zullen de meeste
.raadsleden weer regelmatig op het
Raadhuis te vinden zijn.
De reeks vergaderingen begint
dinsdag 8 augustus met de commissie Maatschappelijk Welzijn, daarna
volgen: Algemene Zaken, Publieke
Werken, en Financiën, respectievelijk op 9, 10 en 14 augustus, aanvang
20.00 uur. Deze vergaderingen vinden doorgang mits er 'voldoende' onderwerpen op de agenda staan. De
raadsvergadering van deze maand is
op dinsdag 29 augustus, aanvang
20.00 uur.
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CAFÉ

*ppermin
~ ' binrW) - w buiten

haltestraat 3
zandvoort

tel. 02507-129 94

JAZZ lil< IIIM) TH*: HEMH
^w"^'>^''''^'*--'''''-V--jC'i'^'rf^.n^i>St>'>* j*-t"1/p*t1c'-^"'••'''•' -',.•-'-:';" ''.'<i.:vï • ..'j .

Programma 4-5-6 augustus 1989

DORPSPLEIN VRIJDAG

^•^T^"i/**:^ï*,.:Jr'-,'.'J;?)j'-.^.f,t.-;-V5^.'f.s/-.>i..--V J?Vir!>*;'"A •-..-••.,r *"^' •:.

MAAIKE NICOLA
& FRIENDS

-4 ^\£*f\

.-•.'.'

, 17..:15-18:00 cMax Teawhistle and friends of bob

ZATERDAG + ZONDAG
GASTHUISPLEIN - PROGRAMMA

NIET VERGETEN

Haltestiaat/Swidue«iaït"a 'zondag Vil8.00-20.30 Magie Frankie and the blues disease
?Êiti£iTBÓS*r'podSÖÈi'|i'S3S^^^t^21.0<£24'00 Ronald ABrams Chicago blues band

j HAROCAMO eten

^*.0^20230: ffiü's kitcKen. ' : V
»2l'pipi^4':oO.- Jaap Dekker'» Boogie Set

E.UF

"CAFÉ KARIN"

^^

. \.

'

(^fè U BastiUe Haltestraat vrifdag , 20.00-24.00 Trio Andrè Kwant
Gafè Karin Haltestraat
vrijdag 20.00-24.00 Blue Impact
zaterdag 20.00-24.00 Neu. Wave
•. .zondag; 20.00-24.00 Blue Impact
Duivenvoorde Haltestraat zaterdag 16.00-18.00 Studentenorkest
' zondag 16.00-18.00 Studentenorkest
Café Neuf Haltestraat ' , vrijdag 20.00-24.00 Magie Frankie and the blues disease
'
zaterdag 18.00-20.30 Rita'sKitchen
....... • ; '
. ". : ' ''
21.00-24.00 Ronald Abrams Icecold Band
Café De KJikspjan Haltestr. vrijdag
20.00-24.00 Jaap Dekkers Boogie Set
. tómôvre;Hahesti^at;;r^';s ;vri|3ag .; .; 20.00-24.00 PatiicjSedoc Jazz Trio & Guests
i;Grfe^Aie Koper Kerkplein ,r. vrijdag . ' - ',20.pCM24",ÖO?Joop;Schoonebeek Kwartet
i&m'Sam Pprpsplein, \-; 'j vrijdag . ; , 20.00-24.00 Maaike Nicola & Friends .
Wapen van Zandvoort
vrijdag 20.00-24.00 Black Jack Kwintet
Bar de Tap Stationsstraat vrijdag 20.00-24.00 Ronald Abrams Icecold Band
• :
. zaterdag 20.00-24.00 CosyCotton Band
Hotel Bad ZVoort Hogeweg zaterdag 16.00-24.00. DixieTramps
'
zondaq 16.00-24.00 DixieTramps

o.l.v. ROBERTO
MARIACHI
(Mexicaanse muziek)
en

IN THE (VENDORADO) PARK

EEN GOED CAFÉ
EEN ZOET CAFÉ

Boulevard .restaurant
Bar/Grill Tirrieout •;
.- Gmnjjifaice.*

Haltestraat 32a

LIVE MUSIC

BEMIND THE BARS
.

Holtestroat 25 - Zandvoort
Tel.: 02507-13722

presenteert
Vrijdagavond 4 augustus 1989

ï$gm$jmm^?:ï$KOg^a&, Sôulfull and Friends
'•^^^^^^^O^tJOis^^MÉvïii'''. ":
••
iunj!i£S:4zond'ag- il8.00-i20.30 jHoward C. and the funky soulmates
|Mii@l?l^^ï:Öp^M;S^n;imates-:,
'
•
\'

Het adres voor:
BELEGDE BROODJES EN
LEKKER ETEN.
Dit weekend tot 3.00 uur
's nachts geopend.
Kerkstraat 14 / Zandvoort
tel. 12102

Jazz't mee.

HOTEL KEUR

.,.,. 1,20.30-24:00.FraFra Sound

met „JAZZ"

* l

Om eens jazzy te smullen .

Tel. 19812

vrijdag 18.00-21.00 -Jazzeker
zaterdag 18.00-21.00 Jazzeker
'zondag 18.00-21.00 Trio Dico van Putten
vrijdag 22.00-01.00 -Jazzeker
^
'zaterdag 22.00-01.00 Jazzeker
zondag 22.00-01.00 Trio Dico van Putten ,
j ^ërdaig :i8,OOt!Z3.0iï'ïlji Wd» Jazz Band
.vPv/:-;:-:. ' 23.30^03.00 r Magie Frankie and the blues disease

In het; dorp -

FREDDY
(zanger/entertainer)
met de allernieuwste hits.

^16.00-20.00 Original Javjari Haihepic
'•'"•'.•. f ;
• :^, to°.toton Streetparadë Jazzband
'16.0O:20;00 Jammin' Brass International

ON THE BEACH

TakeRvepaviljoenSzondag 14:00-18.00 FraFra Sound
Fi^ van' (^pdpav:i2a: zaterdag 14.00-18.00 Parrick Sedoc Utin and Jazz Quintet
.;
. v,;'-;zond»g' '14.00-18.00 CosyCottonBand
Driehuizen paviljoen 21 ; • ..zaterdag 14.00-18.00 Jaap Dekkers Boogie Set
V .. , . ' • . ~ ; i 'l^zómfcs'. 14.0p-i8.00 André Valkering & Erik Jan Overbeek
Rob Si Reina paviljoen 26 zaterdag 14.00-18.00 Marty Wins the Jackpot
;
.'•i :AU&iii-.'c :,,.- ;ftC;i',*t-v;ZpndagB^14.0M8A)0:-Basin Street jazz Band -:.

..Gasthuisplein

Zeestraat 51,
tel. 02507-12023.

AT THE CHURCH

iMillie
Scbtt St Ruud Jansen
D
n

°P « Boeyinga;.' - •' • ^

9

'BESUNSHOP"

Je koopt een groter pand . . .
maar wat is ruimte als die 'n andere bestemming: krijgt?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

NU GOEDKOPER DAN OOIT
PVC Lamellen en aluminium jalouzieen
Tevens zonneschermen en markiezen

NVM

H

TITF ^T^önmr|'D o TT telef- 02007-15531
. W . LAJO l Hllt J 3 . V . telefax 02507-20025

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

Tel. 025O7-14443

CENTRAGAS
VAN GALEN BV
LANDELIJK ERKEND GAS- EN WATERFITTER
• CENTRALE VERWARMING
• COMPLETE
• ZELFBOUWPAKKETTEN MET
BADKAMERINRICHTING
TECHNISCHE BEGELEIDING
• DAK EN ZINKWERK
• ELEKTRO- EN KOELTECHNIEK • ONDERDELENVERKOOP
• VLOERVERWARMING
• ENERGIEZUINIGE APP

023-380381
RIJKSSTRAATWEG 244 - HAARLEM-NOORD

TE KOOP AANGEBODEN
Geheel modern verbouwde bovenwoning.
Woonkamer met balkon o.h. zuiden, 2
slaapkamers, moderne keuken (wit) met
inbouwapparatuur.
Dak en leidingen vernieuwd.
Kunststof kozijnen met dubbele beglazing.

BIJVERDIENSTE
ƒ 250,- PER MAAND

Vr.pr. ƒ125.000,- k.k.
/y o.g.
cv/uranliën
NVM

MAKEUWR

2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 2
Telefoon 02507-12614

of meer is de vergoeding voor
een ochtendwijk van

DE VOLKSKRANT EN TROUW
H

e*?

*•*,,*

f^W",.*^ -

* -^«^

,»..

ELKE WEEK HET DAGELL

in Amsterdam of Diemen/Duivendrecht
Minimum leeftijd: 15 iaar
(ook voor tijdelijk!)
Tel. opgave: 020-562.2925 tussen 09.00 en 18.00 uur.
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Jazz Behind the Beach telt maar li
sfeer en stijl, en uiteraard met
'vuurwerk' op het eind".

H

ET AANTAL
aanmeldingen
wordt steeds
groter, vertelt Gert Toonen, al sinds
een groot aantal jaren één van de
drijfveren achter het Jazz Behind
the Beach festival. "Ik krijg nu al
telefoontjes van groepen die
volgend jaar willen optreden". "We
genieten dan ook een goede naam in
de wereld van de festivals",
verklaart mede-organisator Ed de
Zwager. Zandvoort speelt blijkbaar
een belangrijke rol voor groepen die
zich hier 'in the picture' willen
spelen. Als voorbeeld noemt De
Zwager de saxofoniste Candy
Dulfer. Zij blijft dit jaar weg in
verband met opnames met Prince.
"Dat is een leuk voorbeeld, zij heeft
hier vier a vijfjaar gespeeld en nu is
zij aan kant. Zij kan niet komen,
maar we hebben wel haar vader
uitgenodigd".
De inkomsten zijn beperkt, dat
mag wat Toonen betreft wel
benadrukt worden: "Iedereen denkt
altijd dat wij hier pakken geld mee
verdienen, maar dat is absoluut niet
zo". De financiële ruimte voor de
organisatie is duidelijk ook beperkt.
Het benodigde bedrag van zo'n
65.000 a 70.000 gulden wordt
voornamelijk bijeengebracht door
de sponsors, waarvan Barclay de
grootste is. Deze bekostigt ook het
grote podium op het Gasthuisplein.

Drijfveer
Vorig jaar kon de organiserende
stichting nog ƒ8.000,- ontvangen van
het Samenwerkingsverband, maar
die kas schijnt nu leeg te zijn. Toen
had men ook een bijdrage van de
VW maar die is dit jaar niet
aangevraagd.

Spreiding

ZANDVOORT - Het Jazz Behind the Beach festival, dat
morgen van start gaat, mag er ook dit jaar weer best zijn. Méér
dan veertig groepen, waaronder negentien nieuwkomers in deze
gemeente, zijn er gecontracteerd en in totaal doen er
zevenendertig Zandvoortse ondernemers aan mee. Het lijkt dan
ook niet verwonderlijk dat dit evenement tot de top tien van de
openlucht jazz-restivals in Nederland behoort. En de
belangstelling vanuit de muziekwereld is nog steeds groeiende,
aldus de organisatoren. Hier twee leden van het kleine groepje
aan het woord: Gert Toonen en Ed de Zwager.
Een en ander roept de vraag op,
wat het kleine clubje mensen drijft
om jaar in jaar uit belangeloos
enorm veel energie te steken in een
dergelijk festival. In de
voorbereidingen gaan honderden

uren zitten aan het onderhouden of
leggen van de nodige contacten, de
verwerking van 'bergen' post en het
houden van tal van vergaderingen,
met gemeente, horeca en sponsors.
"Het is gewoon hartstikke leuk om
te doen", luidt het eenvoudige
antwoord van Toonen. "Het is leuk
om een festival te organiseren, dat
niet meer uit deze gemeente is weg
te denken. Bovendien is het

tegenaan". Ed de Zwager weet het
allemaal kort samen te vatten: "Het
is 'de ziekte'", volgens de ander 'een
gezonde afwijking'.
Een en ander wordt nog
opmerkelijker, als blijkt dat geen
van beide een echte jazz-fanaat is.
En dat is maar goed ook, zo denken
zij daarover, omdat er dan een
ander festival zou ontstaan, met een
beperkter keuze aan stijlen. De

'Het aantal aanmeldingen voor dit
jazz-festival wordt jaarlijks groter'
tendens is juist de andere kant op,
hartstikke goed voor de promotie
van Zandvoort. En het is leuk om de weet Toonen te vertellen. Hij wijst
daarbij op het North Sea
mensen te zien genieten, te zien dat
Jazz-festival, dat vroeger nog
zij het naar hun zin hebben. Dat we
eenzijdig, nu steeds breder van
het volhouden, komt misschien ook
opzet is.
wel omdat je elk jaar weer hoort
'Het jazz-festival zal wel niet
Toch zit er wel een
doorgaan'. En dat is nou net iets wat bepaalde lijn in het Jazz Behind the
je niet tegen ons moet zeggen, want Beach, aldus Ed de Zwager. "Het is
dan gaan we er juist extra
opgebouwd rekening houdend met

Over het feit dat Vendorado ook
groepen heeft uitgenodigd, is hij erg
enthousiast vanwege de grotere
spreiding over het dorp. Bovendien
geeft het de jazz-liefhebber de
gelegenheid nog wat langer door te
gaan. Stopt de muziek in het dorp
overal om twaalf uur 's avonds, in
het Vendoradopark is dat pas om
één uur, op zaterdagnacht zelfs om
drie uur. Daarmee wordt op deze
locatie de vroegere rol overgenomen
van Duysterghast en Cecils.
Begrijpelijk hadden de
organisatoren de muziek in het
dorp liever later laten stoppen,
maar zij leggen zich neer bij het
tijdstip van twaalf uur, en dat is
altijd nog beter dan half twaalf, wat
de gemeente kennelijk liever als
sluitingstijd zou zien. Toonen: "Ik
blijf wat moeite houden met dat
tijdstip, de mensen gaan al jaren
steeds later uit. Maar wij houden
ons aan de voorschriften, want we
kunnen niet het risico lopen dat er
sancties over ons worden
afgeroepen".

Gigantisch
Naast het bungalowpark is het
aantal ondernemers dat deelneemt
aan het festival met zo'n
zevenendertig weer gigantisch.
Regelt de organisatie voornamelijk
de podia en het geluid, plus een
aantal contacten met de bands, de
horeca geeft gezamenlijk een
vergelijkbaar bedrag uit, de café's
betalen zelf de bands. Veel
onderhouden daar zelf de contacten
mee, en menigeen nodigt de groep
die het 't vorig jaar 'goed deed',
opnieuw uit.
Kwaliteit voor alles dus, zo lijkt
het. In ieder geval staat de huidige
gang van zaken garant voor veel
afwisseling in muziekstijlen en
sfeertjes. Het uitgebreide
programma vindt men elders in het
blad. En dat het hierbij niet alleen
horeca-oridernemers (zowel in het
dorp als op het strand) betreft,
blijkt wel uit de inzet van de
vishandelaren Kroon Vis op de
Boulevard Paulus Loot en Van
Dam, nabij Palace Hotel. Deze twee
handelaren hebben geregeld dat er
zaterdagmiddag van twee tot zes
uur tussen hun viskramen een
streetparade wordt gehouden, door
de Original Evergreen Jazzband.
Uiteraard is een 'treetje lager', op
het strand, ook de nodige muziek te
beluisteren, bij de paviljoens Take

• Ed de Zwager (l.) en Gert Toonen: 'Tegen ons moet je nou nét niet zeggen, dat
het jazzfestival 'wel niet door zal gaan'.
Foto: Beriott

met een nieuw repertoir komt,
muzikaal begeleid door Ruud
Jansen. Ook dit Jazz on the Church
(26).
is niet meer weg te denken, het blijft
Kerkdienst
een erg belangrij k
Waar het 't zelfde blijft, is het Jazz programma-onderdeel vormen. "Ik
denk zelfs dat je een hoop mensen
on the Church. De altijd
op je nek zou krijgen, als je dit weg
verrassende en vaak boeiende
zou laten", voorspelt Toonen.
dominee Boeyinga is weer
Gezien de grote belangstelling
uitgenodigd voor deze muzikale
jaarlijks op deze zondagochtend,
kerkdienst die zondagochtend om
zou hij best wel eens gelijk kunnen
12.00 uur begint. Als - bijna hebben.
vanouds wordt hij bijgestaan door
de enthousiaste Millie Scott, die
JOAN KURPERSHOEK
Five (5), Pred van Caspel (12a),
Driehuizen (21) en Rob & Reina

• Een greep uit de vele artiesten die komend weekend in Zandvoort optreden. V.l.n.r. Rita's Kitchen uit
Haarlem, Milly Scott, Jammin' Brass International en 'succesnummer' Max Teawhistle. Het uitgebreide
programma vindt men elders in dit blad.

Internationaal boksgalain Vendoradopark
ZANDVOORT - Zandvoort
"ijgt binnenkort een internajtionaal boksgala binnen haar
ïenzen. Het evenement vindt
plaats op maandagavond 14 augustus in de Zandvoorthal van
jhet Vendoradopark. Er staan
sdrie profpartijen en enkele inijteressante
amateurwedstrijen op het programma. De beende boks-manager Henk
<ühling tekent voor de organiatie.
Het boksgala betekent een extra
ttractie die Zandvoort haar sportie>'? badgasten kan bieden. Het is ovegens al lang geleden dat er een dergoed bezet toernooi binnen de
!erneentegrenzen werd gehouden.
^P 9 augustus 1975 werd in een afgeaden Pellikaanhal voor het Nederands kampioenschap weltergewicht
gevochten, tussen James Vrij en de
'urinamer
Sugar Ray (Humphrey
ia
ndbrug).
Voor 14 augustus staan er drie par'jen
met professionals plus diverse
'eelbelovende amateurpartijen op
'et
programma. 'Past' Eddy Smul'errs, de knockouter uit Eindhoven,
^ ijgt in Dave Lawrence zijn eerste
«itse tegenstander. Of hij daar net
'° snel mee klaar is als zijn drie
'oorgaande tegenstanders (tezamen
"nnen
4 ronden verslagen) valt nog
5
bezien, want Engelse boksers heb°en een geduchte reputatie. De partij
aat over zes ronden met een ge*'chtsümiet van 81 Kg. De 25-jarige
-•awrence, afkomstig uit Norwich, is
'ids anderhalfjaar prof. In de klasder Britse Cruisergewichten
hij bij de eerst 10.

gende prestaties, moet men zijn twee
wedstrijden in Dusseldorf rekenen,
waar hij een 'onbeslist' behaalde tegen Mario Guedes plus een 'puntenverlies' tegen Thomas Classe. Elke
niet door chauvinisme verblinde toeschouwer, zou respectivelijk winst
en onbeslist hebben gegeven. Zijn
grootste zege behaalde Voorn in zijn
tot nu toe laatste wedstrijd op 30 mei
vorig jaar. Hij werd toen winnaar
doordat Dick Stupers in de 5e ronde
opgaf.
Als belangrijkste partij van deze
avond staat een ontmoeting in het
middengewicht over acht ronden gepland, tussen Gilbert Hallie en de
Belg Philip Houthoofd. Voor Hallie
is deze partij de eerste stap op weg
naar een revanche met Nederlands
kampioen Rex Kortram. Gilbert zou
indertijd niet genoeg geconcen-

treerd zijn omdat er een kind op
komst was. Zodoende miste hij op 25
mei in Schevenigen het Nederlands
kampioenschap. Toch is Kortram
een geducht tegenstander. Onlangs
behaalde hij nog een uitstekende
overwinning, in een wedstrijd die
aan alle maatstaven kon voldoen om
tot 'wedstrijd van het jaar' te worden
uitgeroepen.

Incasseren
Hallies tegenstander op 14 augustus, de tweeëntwintigjarige Philip
Houthoofd, is een bokser met groot
inkasseringsvermogen. In de twee
jaar van zijn profloopbaan bokste hij
een tiental wedstrijden, waarvan hij
er drie verloor en tweemaal onbeslist bokste. Vorig jaar leed hij in de
vijfde ronde door technisch knock-

Stunt

ZOEKT DRINGEND
voor werknemers van buitenlandse
bedrijven:
gestoffeerde en/of gemeubileerde

Rühling zelf heeft er echter alle
vertrouwen in dat ook deze stunt
FLATS EN HUIZEN
hem weer zal lukken. Immers in zijn
in de driehoek
Amsterdam/Utrecht/Den Haag
43-jarige loopbaan als manager heeft
deze bokspromotor, zelf ooit een
020-44.87.51 (4 lijnen)
verdienstelijk amateurbokser, al
heel wat klinkende namen naar NeRENTHOUSE INT.
B.V.
derland gehaald.
Nederhoven 19-21, Amsterdam
De openbare weging vindt om
(lid WW)
12.00 uur in de Snookerbar aan het
(vergunning v.d. gemeente A'dam)
Stationsplein plaats. Het gala zelf
begint om 20.00 uur terwijl de deuren van de Zandvoorthal in het Vendoradopark al orn 19.00 uur open
gaan. De grote tennishal zal dan zijn
omgebouwd tot een volwaardig bokspaleis waar rond de ring zo'n duizend liefhebbers van deze sport een
plaatsje kunnen vinden. De entreeZANDVOORT - Het eerste
prijzen variëren van zo'n ƒ25,- tot elftal van Zandvoort "75 speelt
ƒ50,-.
zaterdagmiddag op eigen ter-

Sterk spel
ZANDVOORT - De softbalsters van TZB/Priet-Praat en
de heren van TZB l hadden afgelopen week geen wedstrijden. TZB/Riny-Bay daarentegen had een druk programma
af te werken. Als eerste werd
het sterke EDO2 uit Haarlem
met 17-4 weggeslagen. Vervqlgens wisten de Zandvoorters in
een uitwedstrijd tegen TYBB
een aanvankelijke achterstand
van 11-5 in de laatste slagbeurt
uitstekend en verdiend weg te
werken.
Als laatste op rij kwam RCH op de
velden aan de Kennemerweg op bezoek. Deze club had vier spelers uit
een hoger team meegenomen, maar
ondanks dit overwicht legde zij tegen de thuisclub met de stand 17-3
toch het loodje. RCH, dat de eerste
slagbeurt kreeg toebedeeld, wist een
man op de honken te brengen door

Dronken man
Z'75 oefent tegen redeneert nuchter

Vandalistisch feestje

RAMON VOORN

• Zwaargewicht
Ramon
Voorn
verschijnt na een
jaar weer in de
ring.

ZANDVOORT - De visite van een
bewoner van de Burgemeester van
Alphenstraat amuseerde zich zaterdagavond wel heel erg vreemd tijdens een feestje. Bier naar beneden
gooien, liften vastzetten en vreselijke herrie maken, moesten de feestvreugde verhogen.
Uiteraard vonden de buren deze
activiteiten minder prettig. Zij waarschuwden de politie, die de feestgangers verzocht het rustig te houden.
De bewoner beloofde dat te doen.

vier-wijd. Door een veldfout van de
thuisclub en een doorgeschoten bal
bereikte de RCH-man het derde
honk. De tweede slagman van de tegenpartij ging uit door een correcte
vangbal van tweede honkman Ben
Draver. Ook de twee volgende slagmensen van RCH moesten vroegtijdig het veld verlaten.
Na de tweede inning stonden de
bezoekers op een voorsprong van
0-2. Het in het geheel niet geimponeerde TZB wist in de gelijkmakende slagbeurt even lagszij te komen
en met een stand van 2-2 stond de
wedstrijd voor beide partijen nog
volkomen open. In de derde inning
eindisjde de stand op 2-3 in het voor
deel van RCH. Dit was voor TZB/Riny-Bay liet sein om met alle beschiktaare mankracht in de aanval te gaan.
Dankzij de uitstekende werplechniek van pitcher Willem van de Sloot
en de sublieme honkslagen van de
gebroeders Cor, Arie en Ben Draver
wist de Zandvoortse ploeg maar
liefst 9 home-runs op de scorelijst te
zetten, zodat de stand op 11-3 kon
worden gebracht.
In de laatste drie innings waren
het voornamelijk Paul van Riemsdijk en broer Thee. die als vervanger
van Nieke Valkenstijn was ingezet,
die door hun goede spel de stand
uiteindelijk op 17-3 konden brengen.

ZANDVOORT - Een 39-jarige Amsterdammer werd zondagmiddag
om vijf uur door de politie aange- Toernooi
houden omdat men het vermoeden
Komende zaterdag is er weer hot
had, dat de man onder invloed van
alcoholhoudende drank zijn wagen nodige aan softbal te beleven. De
softbalafdeling van TZB houdt die
rein een vriendschappelijke bestuurde.
dag op de velden aan de Kennemerwedstrijd tegen de zaterda- Hij wilde echter niet in het adem- weg een naar verwachting spectacug-eerste klasser Bennekom.
analyseapparaat blazen, omdat hij in lair softbaltoernooi voor Heren. De
Het eerste team is - na de zomerva- de Haltestraat een klap in zijn ge- deelnemende teams zijn O.G.. Renokantie - vrijwel geheel compleet, vo- zicht had gekregen. In zijn mond va, D.S.S.2, P.T.T.. R.C.H., D.I.O..
rige week dinsdag is men weer be- was een kleine wond zichtbaar en de T.Z.B.3 en T.Z.B./Riny-Bay. De gelijkwaardigheid van deze acht ploegonnen met de training. De vriend- man zijn lip was opgezwollen.
gen staat garant voor enkele spanschappelijke wedstrijd tegen de zaterdag eerste klasser Bennekorn
De Amsterdammer weigerde ook nende wedstrijden zo laten de orgfimaakt deel van uit van de voorberei- een bloedproef. Als reden gaf hij op, nisatoren weten. De wedstrijden bedingen op de nieuwe competitie, die dat als men erachter kwam hoeveel ginnen om 10.00 uur, de toegang tot
in september van start gaat. De ont- alcohol hij gedronken had. hij zijn de velden is gratis. Om 17.00 uur
moeting vindt plaats op het eigen rijbewijs wel eens k%vijt zou kunnen volgt de prijsuitreiking, waarna de
Zandvoort '75 terrein op het binnen- raken. Nuchter geredeneerd dus. De dag wordt besloten met de inmiddels
man ontving hierop een rijverbod. bekende barbecue en feestavond.
circuit en begint om 17.00 uur.

eerste klasser

untenverlies
Na afwezigheid van ruim een jaar,
•°nit
de Amsterdamse zwaarge]
' cht Ramon Voorn - eveneens zes
°nden
• in de ring te staan tegenover
e
h ervaren Westduitser Bernd Kulle.
°t Voorns meest in het oog sprin-

out een nederlaag tegen Houthoofd.
Bokspromotor Henk Rühling doet
óp dit moment verwoede pogingen
om neo-prof Regilio Tuur naar Zandvoort te halen, als dé grote trekpleister van het boksgala. Tuurs manager
Bill Bikoff vindt de vijfhonderd dollar die Rühling heeft aangeboden
echter veel te weinig. Het aanbod is
inmiddels verdubbeld, maar nog
steeds is het de vraag of Tuur dit - in
de bokswereld luttele - bedrag voldoende vindt om de handschoen tegen een op dit moment nog onbekende tegenstander op te nemen.

(ADVERTENTIE)
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8ij swingende muziek
een muzikaal boeket

van

BLOEMENHUIS

i De specialist in al uw
\ bloemwerken
t Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

Als u de dag in vorm wilt beginnen,
moet u bij de Hema zijn.
J

GOED

«*«l,

J

GOED *KOOPJE

>KOOPJ£

zo herkent u aanbiedingen in de Hema

zo herkent u aanbiedingen in de Hema

BANDENHAL
bpscïaal adres voor:
gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

Adres: Parallelweg 1O
(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
Geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Tel. 02Ü-226445.

.

:

j§(maandags de
gehele dag open

GRATIS
WONINGBROCHURE

vanaf

19.75

vanaf

Douche hoekstang:

RVS pannen voor electrisch koken

Aluminium

32r75 27.75

en op gas.
Steelpan, 16 cm 0 24T75 19.75

Wit

J}7^532.75

Koekepan, 24 cm 0 3^75

Wit

Rechte stang, diverse afmetingen:

31.75

Kookpan, 16 cm 0-33^5 28.75

Aluminium

Kookpan, 18 cm 0367531.75

12.75

J2^5 9.75

Kookpan, 20 cm 0-397534.75

J&?5 13.75

5.75

2.50

'Een geslaagde grap' van Italo

Vloeibare voeding voor kamer-,

Svevo. Met een voorwoord van

border- en balkonplanten. 500 ml.

Maarten 't Hart.

Beits voor buiten en binnen. In
actuele kleuren.
Vierkante kunststof

11.75
2 voor

Dekkend, 750 ml.
Transparant, 21/? I.

Ur?5 11.75
35^530.75
39:7533.75

20%

19.75

voordeel

Slip of hemd 8.75

Beha met kanten cups. Wit of skin.

Rolgordijnen. Bedrukt, uni en verduisteringsrolgordijnen.
Vanaf 39- .

Mt 80-100 B/C en 80-90 D.

Hoe vaak't ook gewassen KUrtKAAuèH^JU^AHAHi wordt, ondergoed van
de Hema zit altijd goed. Want 't bestaat voor 5% uit elastische vezels. De andere 95%
is puur katoen, voor optimaal draagcomfort. Verkrijgbaar in de kleuren wit en bleu.

Gevraagd

9.75

Transparant, 750

plantenbak.

Dekkend 2 '/2 1.

Hoqeweq 56 a /2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

J5s?S

]^K 16.75

33 x 38 x 38 cm

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

27.75

flinke zelfstandige hulp
in de huishouding

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

Dinsdag en vrijdag van 9-12,00 uur.
Na 18.00 bellen tel. 13866, M. v. Amerongen, Lijsterstraat 12, Zandvoort.

Sinds 1954
Autoruiten en kentekenplaten
ook voor lekkages van voor-of
achterruiten (met garantie).

Bel 020-739931
of na 18.00 uur 02507-14634
Wika is echt de goedkoopste

CHRIS HARDENDOOD

Kipfilet
of

95

kilo 13,

Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd in poedels en terriërs
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

Sukadelappen

4

-ÏN

Za. v.a. 20.00 uur gezellige dans- en
ontmoetingsavond. Entree 10,- p.p.
(incl. koffie en hapjes).
Zo. v.a. 16.00 uur, matinee dinerdansant a 17,50 p.p.
Uitsl. ongebonden mensen v.a. 25 jr.
Corr. kleding.
Info 02507-16023.

Een Engels pond.
Engelse drop Zak a 500
gram

245

Fijn volkorenbrood. Gratis gesneden -2^1.80

Verpakte cake a 500
gram
2Jft 2.15

HET LAATSTE NIEUWS OVER
DE JONGSTE BELASTINGVERHOGING.
l fiCgCUCDyAnnAnpcpprn
iwurnimi-jjuii—kUaacvcnr
MOET VÓÓR 11 UUR VANAVOND
Fa.
OP DE REDACTIE IN AMSTERDAM ZIJN.
Kroonenberg
Kerkstraat 12, Zandvoort

Chateau Bndoire A.C.
Entre-Deux-Mers.
Een
frisse, droge witte wijn.

De Spar
Weekmedia
Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Drog. Bakels,

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld _

Gasthuisplein 12, Zandvoort

De Krocht,
T. Goosens
l

PERSCOMBINATIE TRANSPORT
Regelt 't welen snel.

Haltestr 9, Zandvoort
Haltestr 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.

to ht'ikeril u aanbiedingen in de Hema

89 2011/8

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Sig. mag.

Goudse kaas, 25% mmder zout. Vers van 't mes.
500 gram J-35 6.25

Slagroomtaart 0 21 cm
Rijkelijk gegatneerd met
verse vruchten.
S-758.75
Aanbiedingen geldig t/ni 5 augustus 1989

Zandvoorts Nieuwsblad

êr955.95

Gelderse achterham.
100 gram
2^5 2.25

S heeft volop
parkeergelegenheid

telefoon: 023-385478

Dit weekend in
De Manege Zandvoort

Celsiusstraat 102,
heeft u aan één
etaalcneque genoeg"•
6><i£&'tt#Mö>T-:.'i'j-ï\,:^ j :, 'T... -.
HONDENKAPSALON

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

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

Gr Krach! 17, Zanuvoort
Pasteurstr 2, Zandvoort

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een

abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485
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Mannen halen
politieauto leeg
ZAND VOORT - Terwijl de politie
zondagmorgen bezig was een klacht
over geluidsoverlast af te handelen,
haalden een negentienjarige Zandvoorter en een vijfentwintigjarige
Amsterdammer een tas met papieren uit de politieauto, die op de Burgemeester Engelbertstraat stond geparkeerd. Een en ander werd echter
gezien door twee agenten die in burger surveilleerden in de straat. Zij
hielden de daders uiteraard aan. .

ZANDVOORT - Acrobaten,
jongleurs, goochelaars, dansers en muziekanten, het
vormt een kleine greep uit het
dertigtal straatartiesten van allerlei pluimage, dat afgelopen
weekend een bezoekje bracht
aan Zandvoort. Het internationale gezelschap was uitgenodigd om deel te nemen aan het
Zandvoort Fun Festival.

a De prestaties van de beroemde Spanjaard Severiano Ballesteros vielen tegen, alleen op de laatste dag scoorde hij uitstekend.

ZANDVOORT - De driëntwintigjarige Spanjaard José-Maria Olazabal heeft afgelopen week een formidabele
show weggeven op de Kennemer Golf & Country Club. In
een zinderende finale, negen
extra holes lang op de hielen
gezeten door de Ier Ronald
Rafferty, besliste hij de KLM
Open in eigen voordeel. Van
Prins Bernhard mocht hij de
kampioensbeker
plus een
cheque van ƒ155.000,- in ontvangst nemen. Het succesvolle
toernooi wordt volgend jaar
opnieuw in Zandvoort gehouden.
Het kampioenschap zal wel de historie ingaan als het toernooi van de
gemiste kansen, want tijdens de 'afvalrace' lieten zowel Olazabal als
Rafferty ettelijke mogelijkheden liggen om de wedstrijd te beslissen.
Tweeëneenhalf uur duurde de extra
speeltijd maar liefst, een record in
Europa. Met name op de greens van
de 16e, 17e en 18e hole werden putt

Foto: Luuk Gosewehr

KLM Open toernooi volgen
jaar opnieuw in Zandvoort
na putt gemist. Storm en zware
hoosbuien waren hier duidelijk debet aan. Het werd bijna onmogelijk
de juiste concentratie op te brengen,
terwijl de greens bijna onbespeelbaar waren geworden.
Het duo werd in de eindstrijd gadegeslagen door honderden toeschouwers, die er behoorlijk wat
voor over moesten hebben. Tientallen paraplu's staken kortstondig de
lucht in, maar veel van deze schermen begaven het onder de voortrazende wind. Anderen, die niet op dergelijke weersomstandigheden gerekend hadden, trotseerden regen en
wind zonder extra bescherming. Teruggaan en een deel van de wedstrijd
missen om regenkleding te halen,
was er niet bij.
Olazabal en Rafferty kwamen bei-

ZOMEREDIT/E

de op een totaalscore van 277. De
Spanjaard Severiano Ballesteros,
van wie de verwachtingen hoog gespannen waren, bleef met een elfde
plaats en een score van 282 ver beneden zijn niveau. Lange tijd had hij
last van de slechte vorm die zich ook
al in Engeland had gemanifesteerd.
Alleen op de laatste dag verbeterden
zijn prestaties aanzienlijk, hij kwam
toen zelfs tot de beste score. In de
stromende regen besloot hij zijn
KLM Open met een uitstekende ronde van 67 slagen.

1990
Inmiddels is besloten de KLM
Open volgend jaar opnieuw in Zandvoort te houden. Wegens groot succes, want het zo'n 4,5 miljoen kosten-

de toernooi trok tienduizenden toeschouwers, dertig procent meer dan
vorig jaar in Hilversum. Naast de
uitstekende accommodatie van de
Kennemer Golf en Country Club is
dit hoogstwaarschijnlijk ook te danken aan de sterke bezetting met tal
van cracks van wereldklasse.

KNZHRM oefent
ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij houdt maandagavond 7 augustus weer een oefentocht met de reddingsboot, de Dr. Ir.
S.L. Louwes. Men vertrekt om 19.30
uur vanaf het boothuis.

Het festival was georganiseerd
door Holland Casino en de Regionale VW Zuid-Kennemerland, in samenwerking met Japan Media Exchange. Dit laatste bureau richt zich
vooral op cultuuruitwisselingen tussen Japan en Europa. Dat was ook te
merken, want tussen de artiesten bevonden zich enkele jonge Japanse
mimespelers.
De kinderen die zondagmiddag in
de grote hal van het Vendoradopark
zaten te kijken, konden ervaren dat
mime een uitstekende communicatievorm is tussen mensen met een
verschillende moedertaal. Zonder
dat er dingen 'vertaald' moesten
worden, kon waarschijnlijk een
groot aantal de voorstelling van de
Japanners moeiteloos volgen.

en bellen' was alleen al het bekijken
meer dan waard. Voor elk wat wils,
dat kan wel gezegd worden van de
variëteit aan optredens, aaneen gepraat door de Haarlemse Willeke
d'Estelle.

De locatie voor het casino bleek
uitstekend, gezien de ruimte die
men daar had. Jammer dat zondag
het weer verstek liet gaan, maar het
Vendoradopark bood een goed alternatief.
Uiteindelijk vielen er nog wat prijzcn te verdelen, waarvoor een ongetwijfeld deskundige jury was samenZANDVOORT - Rijwiel Toergesteld. De originaliteitsprijs ging club
Olympia houdt zondag 6
naar jongleur Johan Rebergen, de
publieksprijs naar de trucs uithalen- augustus haar traditionele
de Henri & Dino uit Napels en New fietstocht in groepsverband
York, en de muzikaliteitsprijs naar over 150 kilometer. De tocht
het a-capella-kwartet Dameskapsa- wordt gereden achter 'voorrij-

ders', die een voor ieder verantwoord tempo aanhouden.

De fietstocht start zondagochtend
om 08.00 uur vanaf strandpaviljoen
Trefpunt (8), ondertussen de vaste
vertrekplaats van de Olympia-toer.
Men kan er vanaf 07.00 uur inschrijven. Deelname kost ƒ2,50 maar indien men er een fraaie herinnering
aan wil overhouden, betaalt men
ƒ10,- extra.
De tocht leidt langs Vogelenzang,
Lisse, Leimuiden, De Kwakel, Uithoorn en Abcoude, waar - na 62 km voor de eerste keer rust wordt gehouden. Vervolgens rijdt men langs
Muiden en Ilpendam naar Purmerend, waar voor de tweede keer halt
wordt gehouden. Op dat moment
heeft men 113 km afgelegd. De laatste 'loodjes' voeren langs Wormerveer, Assendelft, Beverwijk, Velsen
en Overveen met als eindstadion
weer Zandvoort.
Nadere inlichtingen kan men verkrijgen bij K.J. Koper, tel. 14833 of C.
Hoedt, tel. 61583.

Visueel
Maar dat laatste gold eigenlijk ook
voor alle andere acts, want het
straatartiestenwerk is nu eenmaal
sterk gericht op het visuele. Dat
maakt een dergelijk evenement ook
bij uitstek geschikt voor een internationale badplaats als Zandvoort,
want zowel het Nederlandstalige publiek als de buitenlanders kunnen
ervan genieten.
Vandaar dat het Zandvoort Pun
Festival best beschouwd kan worden als een waardevol evenement
voor de zomermaanden. Jammer is
het echter dat het publiek waarschijnlijk voor een groot deel toch
beperkt blijft tot passanten die de
optredens 'toevallig' ontdekken.
Minder visueel gericht zijn uiteraard de muziekanten, waarvan er behoorlijk wat in de weer waren, zoals
Thomas Brugman met zijn schitterende opvallende Muziek Mobiel.
Het apparaat, met tientallen 'toeters

lon. Het evenement werd afgesloten
met een etentje bij Vendorado, waar
diverse artiesten met hun instrumenten voor een spontane happening zorgden.
J.K.

Vals geld op kermis

o Kinderen en oudere toeschouwers
keken vaak ademloos toe. Foto Beriott

ZANDVOORT - Op de kermis op
het stations-emplacement werd een
vals biljet van vijfentwintig gulden
aangetroffen. De politie heeft een onderzoek in gang gezet om na te gaan
waar het biljet vandaan komt en of
er nog meer vals geld in omloop is.

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

Aanhangwagen voor
'klein behuisden'
Voor mensen die incidenteel
iets te vervoeren hebben of thuis
moeten woekeren met de ruimte,
kan de FoldiCar een uitkomst betekenen. Het is een opvouwbare
aanhangwagen die weinig opbergruimte vraagt en vele gebruiksmogelijkheden heeft. Dankzij de
vele accessoires kan de Foldicar
dienst doen als fietsenhouder,
motorfietssteun en houder voor kano, boot of surfplank. Na gebruik kan de aanhangwagen worden ingeklapt als een klein pakketje zodat het door de voordeur
van de woning kan en daarna op zolder of op het balkon
kan worden opgeborgen. Uitgebreide inlichtingen kan
men krijgen bij FoldiCar Nederland, tel. 030-894174.

VVV-bon als toegangskaart
De VVV-Geschenkbonnen zijn
met ingang van heden te gebruiken als toegangskaartjes voor 56
dagrecreatiebedrijven in het land.
Bij elk nieuw verkochte geschenkbon wordt voortaan een boekje
verstrekt met informatie over de
aangesloten dagattracties. Maar
ook de reeds uitgegeven geschenkbonnen kunnen voor toegangskaartjes worden ingewisseld.
• In de tropische kassen wandelen tussen de vogels en de planten.

Foto F Rusch

» Pony-rijden is één van de mogelijkheden in de speeltuin.

Speeltuin is favoriet in Yo
Deze zomerse weken bezoekt de redactie enkele Nederlandss recreatieparken en doet daar op deze ATV-pagina
verslag van. Wat zijn de belangrijkste attracties?
Hoe luiden de nieuwe plannen?
Deze week: Vogelpark Avifanna. Een verslag van Tmdy
Steenkamp en Ferdinand Rusch.

j e De FoldiCar biedt vele mogelijkheden.

In
de
Volkswageni fabriek
in
l Wolfsburg
i liep enkele
j dagen gele:den de 25
; miljoenste aldaar geprol duceerde Volkswagen van
j do montageband. Met de
j fabricage van deze auto,
i een zilvergrijze Golf met
\ geregelde drieweg-kataly:: sator, heeft het moederbe} drijf van Volkswagen, in 44
j jaar, een produktierecord

25 miljoenste

ander automerk heeft
kunnen eve-

van de band **%*•
Was

voor
het eerste miljoen nog een
produktietijd van 10 jaar
nodig, voor de eerste vijf
miljoen was dit 18 jaar.
Daarna was gemiddeld
éénderde van deze periode
nodig om op 10, 15, 20 en
tenslotte 25 miljoen te komen.

Fiësta voor nieuw autosporttalent
Autofabrikant Ford is op zoek naar nieuw autosporttalent. Iedereen met een geldig rijbewijs kan deelnemen
aan deze selectieprocedure. Inschrijfformulieren liggen
klaar bij de Ford-dealers en de aanmelding sluit op 11
augustus.
Een deskundige jury beoordeelt aan de hand van een
v
''agenlijst, welke honderd kandidaten worden uitgenodigd voor de landelijke finale op 21 september. Op de
ford testbaan worden de kandidaten in diverse oefeninbeoordeeld op hun rijcapaciteiten. De prijs voor de
is een Ford Fiësta XE2i.
&eze ATV-pagina verschijnt wekelijks in alle redactionele
edities van Weekmedia en heeft daarmee een oplage van
*o'n half miljoen exemplaren. De redactie staat open voor
Uw recepten, tips voor uitstapjes in de buurt en dergelijke.
Mocht u iemand kennen die er een interessante hobby of
verzameling op na houdt, dan horen wij dat ook graag. Ons
adres staat bovenaan deze ATV-pagina.

De meeste mensen zullen het vogelpark Avifauna te Alphen aan de Rijn kennen van feesten
en partijen. Niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat het park sinds 1965 eigendom is van
één van de grootste horecaondernemers van
ons land: de familie Van der Valk. Hoewel de
catering van grote partijen een groot onderdeel
is van Avifauna biedt het park daarnaast onderdak aan meer dan 450 vogelsoorten en het
wordt dan ook met recht één van de grootste
vogelparken van Europa genoemd.

Vreemd genoeg, is het dan ook, dat we bij één van de
eerste kooien een paar aapjes zien zitten. Ze vallen
behoorlijk uit de toon en dat is ze dan ook duidelijk aan
te zien. Na de beo's en de apen staan we ineens voor een
grote kas. Achteraf blijkt dat dit de mooiste attractie
van het vogelpark is. In het eerste gedeelte bevinden
zich enkele hokken vol met planten en vogels, maar een
deur verder stap je in een sub-tropische hal waarin je,
tussen de rondvliegende vogels, kunt wandelen. Niet
alleen de vogels zijn een lust voor het oog, maar ook al
het groen. Het schijnt dat de hal zo natuurgetrouw
mogelijk gemaakt is waardoor zeldzame vogelsoorten
zich in Avifauna voortplanten. Logisch dus dat de directie op dit moment bezig is met de uitbreiding van deze
zogenaamde vrije vluchtruimte voor de vogels. Achter
de hal is men op dit moment bezig met het bouwen van
een nieuwe kas waarin naast het groen en de vogels ook

Grote honden bewaken op dit moment de entree van
het park. Een paar weken geleden brandde een gedeelte
van het parkrestaurant af en sindsdien is men bang voor
zogenaamde 'plunderaars'. Het maakt de ingang van het
vogelpark er niet fraaier op. Bovendien wordt er op dit
moment, voor op het terrein, hard gewerkt aan een
motel en een vervanging voor het verwaarloosde 'kassahuisje'. Eenmaal binnen gekomen in het park wordt de
aanblik iets beter hoewel de eerste vogelhuisjes ook
duidelijk aan vervanging toe zijn. Een bewegwijzering is
er niet. Om goed te weten hoe je moet lopen moetje bij
Avifauna een kind zijn. Zij krijgen bij de kassa een
zogenaamde 'Avifauna' speurtocht: een lijst met vragen
die langs alle vogels van het park leidt. Voor de zekerheid nemen wij ook maar zo'n lijst ter hand zodat we in
ieder geval niets hoeven missen.

Tropische kassen
Volgens de directie van het park is er bewust gekozen
voor een vogelpark. "Er zijn al dierenparken genoeg in
Nederland en bovendien vinden we de hoeveelheid soorten vogels en hun kenmerken redenen genoeg om er
apart aandacht aan te besteden. En laten we eerlijk zijn,
veel stadsmensen komen niet veel verder dan het herkennen van een verdwaalde mus", aldus de heer P.B.
van de Poel, adjunct-directeur van het vogelpark.

nog eens waterval komt te stromen.
Een groot contrast met do vogels in de tropische
kassen zijn de pinquins. In een wat troosteloos zwemtaadje moeten deze vogels zich wanen op de zuidpool.
Vanaf een platform zie je nu een hele grote vijver voor
flamingo's met op de achtergrond het deels afgebrande
parkrestaurant en rechts daarvan een keurig uangelegde rozentuin.
De mooiste en kleurigste vogels bevinden zich achterin het park. De fraai gekleurde toekan is niet alleen het
herkenningsteken van de Van der Valk-keten, maar is.
evenals de papegaaien, ook in alle kleuren en maten te
bewonderen in het vogelpark. De vogels hebbon vanuit
hun, duidelijk wat nieuwere kooien dan elders, uitzicht
op een manege waar de bezoekers tijdens de zomermaanden kunnen paardrijden. De kinderboerderij die
er pal naast ligt biedt een wat sombere aanblik. Veel
meer dan een geit kunnen wc niet ontdekken on de
kinderen lopen er dan ook snel voorbij.

Speeltuin

Naast het bezoek aan liet vogelpark en de speel-

tuin kan men ook een rondvaart over de Braassemermeer maken. Dagelijks (van april tot aan het
einiie van de herfstvakantie) vertrekken de rond-

vaartboten, tegenover het vogelpark, voor een vijf
kwartier durende tocht. De vertrcktijden zijn 12,
13.30 en 15 uur. De prijzen zijn voor volwassenen ƒ 5,. Kinderen t/m 12 jaar en (>5+ ./' 4,-.

De speeltuin is gevarieerd. Je kunt er van de reuzeglijbaan, op de wip, klimrekken en in de Engelse schommel, maar ook ponyrijden. Voor een extra bedrag van ƒ G
krijgen de kinderen een armbandje om waarmee ze ook
op de trampolines, de mini-motorbootjes, de mini-cars
en in de amusementhal i inclusief spookhuis) mogen.
Veel ouders zijn hier niet zo blij mee. Ze zijn van mening
dat de speeltuin helemaal gratis moet zijn. "Het is met
kinderen toch zo. dat wat ze zien, daar willen ze in. Je
komt er als ouder niet onderuit zes gulden voor zo'n
armbandje neer te tellen en bovendien: wij komen hier
alleen maar vanwege de speeltuin. Het vogelpark zegt ze
niet zoveel", aldus enkele verontwaardige moeders.
De moeders hebben gelijk. Do kinderen die gelijktijdig met ons het park zijn binnen gekomen zien we al
lang en breed in de speelt uin spelen. Wanneer we aan ze
vragen wat ze de mooiste vogels vinden blijken ze unaniem te kiezen voor de vogels met die gekke lange
snavels (de toekans-TS) en hier zal exploitant Van der
Valk zeker niet rouwig om zijn.
De toegangsprijs voor vogelpark Avifauna bedraagt / 6.- voor volwassenen en ƒ4.- voor kinderen (3 t/m 12 jaar) en 65+ ƒ 4,-. Avifauna is te bereiken
viaNS-Dagtocht28of met bus 168 vanaf station Alphen a/d Rijn. Het adres
is Hoorn 65. Alphen a/d Rijn.

Brochure zuiveltoerisme
Het Nederlands Zuivelbureau
heeft een brochure uitgebracht
waar 102 kaasboerderijen, 24 zuivelfabrieken. 39 musea en 5 kaasmarkten in staan. De brochure
'Zuiveltoerisme in Nederland'
dient als uitgangspunt voor toeristische uitstapjes in de zuivelbranche. Ze is vergezeld van een lijst
met adressen. De brochure is aan
te vragen bij Het Nederlands Zuivelbufeau, postbus 30, 2280 AA
Rijswijk, tel'. 070-953395.

Tijdschriften op cassette

Xroor mensen die slecht kunnen
zien en toch niet verstoken willen
blijven van nieuws en informatie,
zijn er gesproken tijdschriften op
cassette. Het Centrum voor Gesproken Lectuur in Grave geeft al
meer dan 30 jaar tijdschriften op
cassettes uit. In totaal hebben zij
een keus uit 200 verschillende bladen.
Van landelijk, regionaal, voor elke
kerkelijke achtergrond, hobby,
ontspanning tot studie en algemene ontwikkeling. Voor meer informatie kan men terecht bij het Centrtim voor Gesproken Lectuur,
postbus 24. 5360 AA Grave, tel.
088(30-71234.

3eschermde lipstick
Geen lipstickafdrukken meer op
kopjes, glazen en wangen. De firma Lady D Cosmetics heeft een
zogenaamde vloeistof 'Kissproof
uitgevonden die de lipstick beschermt en lange tijd vasthoudt.
De vloeistof bestaat uit. natuurlijke harsen en alcohol voor verdamping. Wel is het zo dat na opdoen
van 'Kissproof' de lippen eerst nog
tien minuten moeten drogen. Het
nieuwe produkt is verkrijgbaar bij
do betere drogisten en reformhuizei;. Verkoopprijs./' 9.90.
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LET OP: Wijnhandel van Deursen neet voortaan

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

1325

Eerst appeljenever
proeven en da,
naar The Bi
Apple'

1,00 liter
Pollen
BessenJenever
De Kuyper
Citroen Jenever
1,00 liter

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Dat is de bijnaam voor New York.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Waar u straks misschien met z'n tweeMicro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
tjes een vierdaags kijkje gaat
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,36 per millimeter.
nemen op kosten van BerentSluitingstijd: dinsdag 16.00 uur.
zen, de maker van verrassend
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977"• lekkere appeljenever. Op het
28411 ol algeven/zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2,
halslabel aan de fles leest u.
2042 JM Zandvoort.
Mouten- Chablii
hoe u kans maakt op zo'n
Cadet
Caves
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
fasdnerendetrip.
En
watdie
Rouge
St.
Rl
1421 AA Uithoorn.
i Vincent B
appejienever betreft: u zult
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
blanc
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
10.95
"versteld staan, hoe lekker
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
' zo'n borrel is, vooral on the
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
rocks dus met ijsblokjes in
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaaspereen whiskyglasl
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Nu 0.70 liter
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
/ 6,01 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoStrongoow Hero Helneken
ren verkrijgbaar.
Clder
Caisli 10x50 d
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
De originele Cerlte
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm.kosten.
Engelse cider. liter
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia •
Postbus 122
ZANDVOORT: Kerkstraat 12A, tel. 02507-12532, vooi
1000 AC Amsterdam
Geldig van 3 augustus- lóaugustus 1989.
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
T.k. 2 2'/2-zits bankjes, lengte"
Oproepen
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
185 cm, pr. ƒ350.
Onroerend goed
Tenten en
Lessen en clubs
Mededelingen
Tel. 02507-17905.
kampeeren woonruimte
* T.k. manou 2-zits bank +
benodigdheden
te huur
Woninginrichting
stoelen ƒ300. Lorentzslraat * Help de Polen. Stuur eens
aangeboden
475, Zandvoort.
een voedselpakket! Geen
(compact en compleet)
Te koop 4 pers. bungalowtent
* T.k.a. zeer mooie pauwe- adres? Dat hebben wij voor u!
Lijsten op maat * 2 Pers. matras 140X200 troon
start weer 12/14 sept. a.s. te Zandvoort Te huur kamer m. vaste wast in prima slaat. Prijs n.o.t.k.
in zeer goede staat. Inl.: tel. 02907-5235.
cm. als nieuw ƒ50. Tel.
Tel. 02507-14129.
bij
gr. nw. bed, gebr. v. toilet,
Vaste
prijs ƒ70.
Tel.
communiseren • plannen - organiseren
* Hiep, hiep, hoera. Sheila
02507-13962.
werk. persoon, ƒ450,- p.m * T.k. bungalowtent, 4 perbeheersen - motiveren - leiderschap
wordt zaterdag 1 jaar.
Foto Boomgaard Aangeb. antiek bankstel, uit- 02507-18829.
Tel. 02507-13863.
basis economie
Kusjes oma, opa, Angelo,
soons, i.g.st. Prijs ƒ 275. Tel.
Grote Krocht 26 gesn. houtwerk, bekl. m.
oma pleintje.
7 lessen om de 14 dagen van 19.00-21.30 uur
T.h. vrijstaand gem. zome 02977-22775.
bloemmotief, helemaal intact,
Huishoudelijk
Tel. 13529
huis, 2 kam., keuk., d.t., per
* Voor ons nieuwe TroepSluiting aanmelding 1 sept. a.s.
ƒ450. Tel. 02507-13863.
sept. a.s. Br. o. nr. 762-7657
personeel
huis zoeken wij nog een keuVraag folder
Rijwielen,
* Te koop lederen relax fau- Complete tienerkamer: ƒ 100.
bur.
v.d. blad.
kenblok!
Wie
kan
ons
helpen?
gevraagd
teuil ƒ245. Tel. 02507-19081. Tel. 02990-34714.
Management Adv.bur. - Dr. Gerkestraat 76 - Zandvoort
motoren,
Scoutinggroep The Buffalo's.
Telefoon 02507 - 15308
bromfietsen
Tel. 02507-19590.
Onroerend
* Spelen in teamverband? BADMINTON, 5 uur lang voor
goed te koop
Geyr. betrouwbare huishou- * Voor slechts ƒ 17.50 kunt u Bij het volleybal kom je volle- maar ƒ 140 per jaar, op de
beige slaapbankje, Pullman. Ideaal voor
delijke hulp 2 a 3 x per week, een halfjaar kennismaken dig aan je trekken. Sporting/ zondagmiddag. Inclusief trar
* Te koop crosstiets merk
aangeboden
kleinbehuisden, van ƒ 2350 voor ƒ 750.
event. ook voor onze zaak. met de Verg. Vrouwen van OSS geeft je de mogelijkhe- hing. Vanaf 27 aug.
BMX, Hawk ƒ200. Tel.
Nu. Word ook lid of bel eens
Bel voor info: 020-190811.
Tel. 02507-13201.
02507-14037.
den Bel: 13204.
Inl.: tel. 02507-18539.
met tel.nr. 02507-14462!
BRUGSTRAAT 8: eindwonim.
Gevr. huish. hulp m/v of echtnabij centrum,
c.v.-gas, opr. T.k. div. 80 cc's: Honda MBX,
paar v. schoonmaakwerkVoor trouwfoto's
GRATIS
101 m2. Ind.: entree, ha ƒ 1500; Honda MTX/R ƒ 1500;
Kunst en antiek
Verloren en
zaamheden, ca. u. p.w.
woonkam.
met
open haarc YAMAHA DT80, watergek.
Woninggids van Zandvoort
Foto Boomgaard
gevonden
Tel. 02507-16023.
keuken, toilet met fontein, 1i ƒ 1300; Yamaha RD LCII, waVEILINGGEBOUW
* Gevr. huish.hulp 2x p.w. Grote Krocht 26
et. 3 slaapkam. met wastafel tergek. ƒ 1500; Alles m. papieAMSTELVEEN
CEfl/E makelaars o.g.
Tel. 02507-12020.
badk. met ligbad en toilet ren + inv.doc. 020-797591.
* Zwarte portefeuille vermist
Heden
inbreng
van
goederen
Vraagprijs ƒ 144.000,- k.k.
bij bakker Tromp. Geld niet
Tel. 13529
* T.k.a. jongensfiets Gazelle
zelfstandige werker/
voor de veiling van 28 augus
NVM Gevr.
ster v. 5 uur p.w. Trees Burger • Zie de colofon voor opga- belangrijk, inhoud wel S.v.p. tus. Frans Halslaan 33 Van Schalk Makelaar O.G 8-10 jr. ƒ 125. 02507-15088.
Tel. 02507-12614
MAKELAAR
Tel.
02507-12944.
terugbezorgen
bij
v.
Lenneptel. 02507-19470 of 18789.
A'veen. Tel. 020-473004.
ve van uw rubieksadvertentie. weg 16/2.

WIJNEN/BIEREN/DRANKEN/DRANKJES

Cursus Bedrijfskunde

Lekker snurken en zitten!

C

5 REGELS

JH JV GRATIS

mswaaaJWi

ICRO

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

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

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aan/everadres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 16.00 uur.

Radio/tv/video

Kleding

Foto Boomgaard

J. van Campen & Zn

Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.
* Te koop gevr. Kleuren TV
met afstandbediening. Geen
grootbeeld. Tel. 02507-16522.
* Te koop mini wasmachine
Nova ƒ30. Tel. 02507-14529.
* Te koop prof, tuner-versterker merk Skandia, draaitafel Lenco, boxen A.R. Samen ƒ 100. Tel. 02507-15808
na 17 u..
TV-REPARATIE EN VIDEO
24-UURS SERVICE
Vrijbl. prijsopgave, geen voorrijkosten. Evt. direct bij u thuis
gerepareerd. Tel. 020-962603.

VIDEOTHEEK

m a a t
T e k 0 0 P b r u i d S ) a P 0 ri
e n
m 0 d e r n e 5 a 1 0 n t a f e 1
3 8
T e 1
0 2 3 4 3 .
r i e t e n s t 0 e 1

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met |
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Corn. glegtrsstrait 2 B
Of afgeven bij:
Tel. 02607-12070
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
Kantoor
Zandvoorts
Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
uao
UHJM
JmZandvoort
Gasthuisplein
12,
2041
ontvangt van ons
een
acceptgirokaart.
"'"">»"""' ' '• ' '
"""»""''
ons een
acceptgirokaart.
Wi; behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
S films

5,-/7,50 p.d.

r

25,- p. week

Verhuur Movle-boxen

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 3,43
2 regels ƒ 3,43
3 regels ƒ 3,43
4 regels ƒ 4,58
5 regels ƒ 5,72
6
7
8
9
10

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

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 6,87
ƒ 8,01
ƒ 9,16
ƒ 10,30
ƒ11,45

Alle prijzen ind. 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (beneden ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.
Naam:

Schoonmaakbedrijf

De Witte Tornado
voor uw gebouwen
en kantoren
Tel. 02507-18546.
Spoed!! Renovatie en verbouwingen: 020-865551 Fa. B & S
Timmer-, schilder-, wit- en
sluc.werk. Tel, 020 - 44.94,45.
Tuincentrum biedt zich aan
aanleg, bestrating en alle
hekwerk. Tevens onderhoud.
Vrijblijvend prijsopgave. Levering alle materialen. Tel.
023-390815/371443 na 18 uur.
ZEER ERVAREN SCHILDER
heeft nog lijd over.
Tel, voor info: 02507-14177.

Corn. Slegersstraat 2
bij het postkantoor.
Tel. 02507-15449.

Muziekinstrumenten

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

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

Te koop
aangeboden
diversen
Batavus
herenracefiets
Champion, ƒ75, damesracefiets Mixte ƒ 150, aanhangwagen ƒ400, 020-764196.
* Leuke radio-cassette-platenspeler comb. ƒ 50. Philips
953. Tel. 02507-12245.
* Te koop div. ds.kleding,
mt. 38 Ie gekke pnjsjes! Olielamp/elektr. / 30, serveerwagen wit/messing ƒ50. Legpuzzels/boeken 02507-19968.
Te koop
douchecabine,
compl., ƒ375.
Tel. 02507-19489.
Te koop kinderbox, blank
hout, in staat van nieuw.
Tel. 02507-17413.
* Te koop open haard inzetkorf mei aslade. Prijs ƒ 165.
Tel. 02507-18698.
* T.k. ± 50 verhuisdozen
ƒ 75. Tel. 02977-22775.
* T.k. Mc Laren tweelingbuggy 50.-, rood rieten kinderzitje v. achterop de fiets 25.-.
Tel. 02507-14843.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

schoonmaak/glazenwasser!)
J

Tel. 02507-17935

MANFRED LEERSHOP
(op het Raadhuisplein)
zoekt
GARAGE/OPSLAGRUIMTE
Br. o. nr. 763-76572 bur. blad
Van Schalk Makelaar O.G
zoekt voor cliënt:
LUXE APPARTEMENT
t.
huur voor minimaal 1 jaar
Prijsindicatie ƒ 2.500,- p.m.
Tel. 02507-12944.

PERSCOMBINAT:
HET BEZORGEN

GE
KC

l-oto Boomgaard

SNOWWHITE

Adres:

L

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

voor al uw

schoenreparaties

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Bob Schmidt

Te huur gevr. per eind

aug. of 1 sept.

(voor ee

APP., ZOMERHUIS
OF GEM. HUIS
min. 2 slp.kam.
v. periode v.
min. 3 mnd.
Tel. 072-331049.
Woningruil
Woningruil Rotterdam. Mooie
nieuwe mod. flat in centrum, 3
kamers, badkamer en bergr.,
huur ƒ580 incl. verw.
Gevr. Zandvoort, iets dergeijks. Tel. 02507-19852 of
010-4121143.

Dieren en
dierenbenodigdheden
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland. Be
voor gratis infoboek: 020
665.7658. Inruil en fin. mog.
* Te koop paardehoofdste
(zonder bit) en teugels ƒ 25
Tel. 02507-16548.
* Wegens omst. goed tehuis
gezocht v. Siamese poes 5Vi
jr. ƒ 100. Tel. 02507-14472

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

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

Te koop
gevraagd
diversen
* Te koop gevr. box, evt. pei
oktober Tel 02507-13075

BEGIN JE
MET DE B
Voor de actieven is ei
éénmaal per week krantt
op donderdag, meestal
gedaan. En een prima bij
Dus snel opgeven, wan

'" BEZORGER
VOOR DE SNEL

+ GRATIS VI
Daar ga ik werk v
Mijn naam
Adres
Postcode
Leeftijd
Telefoon
Beschikbaar vanaf .
Ik ontvang een bev
fraaie verrassing.
De bon - in een open envelc
Weekmedia Service, /
10051,1000 PA Amstcrdan
nodig.)

O». 1142:». 000-OOXTOBQVAQ-gar 000-000000.
r,k, oatweb,: MORGAN plus
8, b.j, 72, te m Nederland
geïmporteerde
8-cyllnder
(sraaBe neus). Kleur, zilvergrijs
metallic. *Groen, led, interieur,
'
ifi uitst, staat 000-

«tt 1.6 D itat. «SM, 5-

auto via een advertentie wil verkopen, kiest natuurlijk voor
k met de grootste oplage en het voordeligste tarief:
nt Showroom verschijnt niet alleen elke vrijdag in het Parool,
eens in alle nieuws- en huis-aan-huis bladen van Weekkent dat uw advertentie in Amsterdam en omgeving op
000 adressen in de bus glijdt Uw advertentie in Showroom
leeste kans op succes.

taat uw auto al in Showroom.
2t 5 september a.s. kunt u gebruikmaken van een introduktiesen advertentie van 3 regels in Showroom betaalt u niet
-delige tarief van f 25,-, maar slechts f 12,50 (excl, BTW). Dus
1 invult bent u de helft goedkoper uit!

it uw advertentie in Showroom?
beeld: wanneer u uw tekst op donderdag opgeeft, dan staat
vrijdag in het Parool, de dinsdag daarop in Zaanstad en
ervolgens woensdag en donderdag in Amsterdam/AmstelHaarlemmermeer, Amstelland, Meerlanden en Zandvoort
eeld: Komt de tekst van uw advertentie op dinsdag bij
i starten de plaatsingen op woensdag. En altijd in de gehele
).000. Dus of het nu gaat om een klassiek model, een gang3sser of een dierbare eend: zet 'm eerst in de was en dan

KAOETT '80, LPG, 3-drs
ï,g,sl„ APK, vr,pr. ƒ3750,
f OOO-OSE')

(Geldig t/m 5 september 1989.)
Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen in de autorubriek SHOWROOM.
Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten tellen voor 1 letter
Minstens drie regels beschrijven.
prijs
prijs
excl. 6% ind 6%
BTW
BTW
Aantal regels

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

|

|
i

l
_ i

i
|
j
i
i
|

j

l

i i .

j
J
1

,

i i
' 1
1

. 12,50
18.23,50
. 29,. 34,50
. 40,. 45,50

51-

13,25
19,08
24,91
30,74
36,57
42,40
48,23
54,06

Naam:
_ .
Adres:
_
_ _.
Postcode/Woonplaats: _
Startdatum*:
_
Telefoonnummer:
• Alleen een woensdag ol »cn vnpl.iq iiwullcn

Handtekening

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan1 SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam, of afgeven
Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 13; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

tste autorubriek voor Amsterdam en
oom ook in: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haai lemr'L-rmeci
urant, De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad. Totale oplage: 730.000
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Alfa Romeo
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000000000.
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T k A |fa Guilieta 1 6 bj
apk 0 g 90 mooi en goed vr
pr ƒ 5750 Tel 02979 84865
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Auto Beckeringh
neemt de BTW voor
zijn rekening
bij aanschaf van een
& stip-occasion
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utorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

RENAULT TOPOCCASIONS
5 TL,
01-'87/13500
5 GTL,
05-'86/13900
5 GTX,
05-'88 ƒ 23 500
9GTX,
04-'86/14900
11 TL,
06-'86^3900
11 GTL,
01-'84 ƒ 8500
11 GTL,
04-'86/14250
11 GTX,
08-'85/13500
11 GTX,
06-'86/16500
11 Aut
02-'86/14900
11 GTD,
07-'86/14900
21 GTS,
02•'87ƒ21900
21 TSE,
02-'87 ƒ 23 900
21 Turbo-D,
08-'88/39500
25 GTX,
01-'86 ƒ 23 900
25 GTS aut,
07-87 ƒ 29 000
Autobedrijf HANS MAFAIT
Zo plezierig kan service zijn
Nijverheidslaan 14 Weesp
02940-13044

Alpine V6 Turbo, 4-'87, roorj
airco,
rundl,
radio ren
25 900 km, ƒ 75 000
HANS MAFAIT 02940-13044
Renault 11 GTX, 2-'85, R 4
4-'85, R 4 L, 11-'84, Berebeit
Amsteldijk 25, 020-6627777
RENAULT 5, laat '83, APK
'90, m nieuwst, bordeauxrood
ƒ3250 020-132857
Renault 5 TL '80, APK 3-90
ƒ750 Tel 020-922244
Renault 5 TL, eind 81, root
APK 4/90, i g st, ƒ 3500,Tel 020-265437
Renault Broadway 1 4, beige
1985, ƒ 8300 (radio-slee)
Tel 020138332

RENAULT Super 5 TL blauw
T k Renault 4, '82, mooi en flash-uitvoenng,
juni
100% Elke keuring toegest, ƒ11750 Tel 02993-68281
Opel Kadett coupé, '79, APK Opel Corsa GSI, bj 1988 ƒ2950 Tel 020-152311
Van 1e eig Renault 5 SL,
T k Citroen Visa 1 1 RE bj 8 V 1eeig Citroen 2 CV 6 spec
l\ ujcasion van uw keuze nu supervoordelig
42750 km, div extra's Tel T k a Renault 5 Alpine, blauw bj 8-1-'88 13000 km vrpr
Mazda
12/89, sunroof, ƒ 1450,86 44 266 km i pr st vr pr 2/84 ƒ 2950 m perf staat
Di\erse merken en types
03240-19927/12500
met, alum velgen, stereo, enz ƒ13850 Tel 020-151129
Tel 020-767060
APK 7/90 020 968216
ƒ10000 Tel 075353296
Uw max
Opel Manta HB 205 bj '81 T k Opel Manta Bj '80 (20N) Vr pr ƒ 3500 Tel 02990-26323 T k a Renault 5 GTL, 5900;
incl
excl
voordeel
1
APK 3-'90, LPG, rev m, APK gek tot april '90 Prijs
Daihatsu
Voor RENAULT-SERVICE,
km, wit, opendak, spoiler
i f v ons
btw
btw
zonder inruil
ƒ3250 Tel 020-938387
i z g s t ƒ2500 02981-1508
Pim v Rootselaar, Rhôneweg i z g s t Pr n o t k Tel na 19[
: > -i '00 86
ƒ25750
ƒ21730 ƒ4020
Daihatsu
Van,
nov
1988,
vr
pr
AUTO GUIT
T k Op Kadett 16 D, b j 40-42 A'dam Sl'dijk tel 131375 020-149373
l r , i s'a «6
ƒ14900
ƒ12575 ƒ2325
ƒ31900
km 15000
Tel 626 HB 1 8 GLX '89, ant metal, stuurbekr
Daihatsu dealer ruime keuze ƒ14000
nov 87, 5 bak, el sch dak,
626 Sedan 2 O LX '88, nieuw model
i- i.i
=,n85
ƒ 9900
ƒ 8350
ƒ1550
ƒ25900
020977118
in nw en gebruikt, APK stat
39000 km, 3 d , v p ƒ18 250,
Rover
Seat
626 HB 2 O LX, 87, ant met
°2o IX 86
ƒ12900
ƒ10880
ƒ2020
ƒ19900
klaar terwijl u wacht onderde T k
Daihatsu
Charade 626 HB 1 6 LX, 86 blauwmetal
als nieuw, 02979-11752 na 17 u
o, J 1 G O O G L S 8 5 ƒ12500
ƒ10550
ƒ1950
ƒ16750
ALLE
KLEUREN
lenetc Parklaan 129 Haarlem Sept 87 42 OOOkm
Z g st 323 HB 3 drs 13 LX, '89, wit, 5 bak,
Off ROVER DEALER
AUTO MAAS BV biedt aan o a
orsa Sb
ƒ13900
ƒ 11725
ƒ2175
ƒ19900
T k pracht Opel Kadett 1,2 S,
OOK JN SPUITBUSSEN
Info 023312450
Overcompleet 02975 65225
323 Estate Van 1 3 LX, '88, wit, met ramen
'.er-d 85
ƒ12900
ƒ10886 ƒ2014
ƒ12950
2/82, ƒ 4750 M LPG, 81 OOOkm Pim v Rootselaar, Rhôneweg Seat Ibiza 1 5 GLX, zilverni
otto nieuwenhuizeri bv
'86 Seat Ibiza del Sol, wit, 87
323 Sedan 1 3 GLX, '87, wit 5 bak
Adverteren m
ueol 305 85
ƒ11500
ƒ 9700
ƒ1800 Daihatsu Charade Turbo Van
ƒ16900
nwbnd APK 6/90020968216 40-42-A'dam-SI dijk-131375
Overtoom 515. Amsterdam
Seat Marbella GL, wit, '87
323 Sedan 1 3 GLX, '86, antra metal, 5 bak
„SHOWROOM"
oecl -05 XE 88
ƒ16250
ƒ13713 ƒ2537 benz 5 87 45000km Wit
ƒ15750
(020) 12 96 04
Adverteren in
T k a met Gold Opel-Kadett,
OFF
SEAT DEALER, te
323 HB 1 3 LX 86, blauw met
O ^uriet 1 O DX 86
FAX- 020 - 665.63 21
ƒ13500 ƒ11390 ƒ 2 1 1 0 ƒ1250 Tel 020-956120
ƒ14 750
„SHOWROOM"
'83, Berlma hatchback, 1600
02977-24320 Aalsmeer
323 HB 3-drs 1 3 Flair, '85, groen met
LC'tGTieS
ƒ37900
ƒ31983 ƒ5917
ƒ10900 RIVA AMSTERDAM B V onze
FAX 020-6656321
D, trekh , schuifd , spoiler, ve323 Stationwagon 1 5 SDX, 84, wit, LPG,
^" GL 1600 84
ƒ14500
ƒ12235 ƒ2265
ƒ8950 kroon aambiedingen staan
Fiat
lours bekl, mot + caross
Amsteldijk 52, Amsterdam, 020-799569/791523
O C diesel 84
ƒ13950
ƒ11775 ƒ2175
onder de rubr ALGEMEEN
i z g st, nw banden, apk gek
Skoda
i\ .u<3 86
ƒ16900
ƒ14260
ƒ2640 Fiat 127 CL 1981 get glas,l o v cliënt Fiat Panda 1000CL,
t/m apr '90, pnm gez wagen,
Riva, Baarsjesweg 199, A'dam
Official Mazda Dealer
' v ' jrlia 85
ƒ15900
ƒ13420 ƒ2480 grijs metallic l z g st ƒ 1500 maart 87, ƒ10500, Berebeit
5
drs
,
vaste
prijs
ƒ
8950
Afspr
Skoda 120 LS, 8-'85, APK 8- 90
SKODA 105 L, 1984, 4 drs
Kadett, 5 drs , aut 49 000 km,
ƒ18500
ƒ15610 ƒ2890 Tel 02977-22805
' ,' J jssit diesel 86
Amsteldijk 25, 020 6627777
wit, 4 drs , sunroof, 79 000 km
groen 83, zeer mooi ƒ8800, na 18 uur 02503-35946 Hoofd- APK mei 1990, ƒ '750
ƒ14900
ƒ12575 ƒ2325
\ r- vso' aiesel 85
Ie eig, ƒ3475 020-132857
Kadett club, 3 drs , 43 000 km, dorp
Tel 020-976419
„ W oassal diesel 82
ƒ 9900
ƒ 8350
ƒ1550 Fiat Panda bj 81 APK2emnd Panda 750 L, rood 1987, radio,
Slijperweg 18, A'dam Noord, tel 020-320202
rood, 87 ƒ18950, Kadett 12
90 hele nette auto ƒ 1950 Tel 30000 km, ƒ8450 Tel 02968Opel Ascona 1 6 S, APK 5-'90,
0°'e ranbiedmg is geldig lot en met 31 juli 1989
biedt aan
92120 overdag 02940-77419
GLS, zilver, prachtexempl,
020 767060/754193
Subaru
'nruil financiering mogelijk
Mazda 929 Sedan
'85 12950, 70000 km, ƒ10250, Kadett ƒ650,- Tel 075-177771, b g g
T
k
Fiat
127
1050
CC
1983
Rat
RITMO
CLD
5
bak,
b
j
85,
02990-70162
Mazda
626
HB
1
6
GLX
'86
16950,
Auto Beckeringh BV
club, 4 drs , rood, '89,3000 km,
T k Subaru mini jumbo bj
MUSEUM-AUTOBEDRIJVEN
ƒ4500
Tel Mazda 626 HB 1 6 GLX, 30 000
zil met, mr kleine auto is be- I z g s t
86 17 950, prima prijs ƒ 24 750 DE BESTE OPEL ASCONA 4 drs , bj '78,
off dealer A'dam A'veen e o 9-'88, pr st Vr pr ƒ9950
Officieel VAG-dealer voor Uithoorn e.o. spreekb ƒ7250 0250311062 02975-40890 na 1800uur
Mazda 626 HB 1 6 LX
'85 14 750, DEAL 020-5632563
APK 3-'90, nette auto met
Tel 02987-5058
biedt aan
Tel 0297563418
86 16950,
FIAT UNO 60 S bj 86 74 000 T k Panda 34 rood, APK juli Mazda 626 Sedan 1 6 LX
trekh ƒ950 Tel 020-767060
MINI Jumbo en
RIVA-OPEL
Mazda
626
Sedan
1
8
Demo
88
23
950,
90,
36000
km
Elke
keuring
AUDI ICO bijna 81 ócil zilver Te koop witte Audi 100 1 8, km ƒ 9750 Met garantie
stationwagon occasions
OPEL ASCONA TRAV 1 6S,
OSDORP
'87 22 500,
Adverteren in „bhowroom
toegestaan
Keurige
auto Mazda 626 Coupe 1 6 GLX
q ijs APK 90 nette auto 1984 140 000 km met radio en Tel 020249074
RUYSDAELKADE 75,
'87, goud met, 27000 km
Uw beste Opel adres1
Mazda J23 Sedan 1 3 GLX
'86 13950,
Tel 020-6658686
ƒ7250
0299031683
/ 17EO Tel 0299368281
A'dam-Oud-Z
Info
nieuwe banden ƒ 11 500 Tel
FIAT VERMEY B V
ƒ19950,- RIVA OOST,
NOTWEG 38 A'DAM
Mazda 323 Sedan 1 3 LX
'8614950,
FAX 020-665 63 21
Uno
45
Amico
Bj
april
'86,
Apk
020-732853/6623167,
in
prijs
02990
26614
Keuze uit ruim 35 occasions
Stephensonstr
16, A'dam
Osdorp Info 196575
Mazda 323 Sedan 1 3 LX
'87 16 500,
Postbus 156, 1000 AD A'dair
ALTO MAAS B V b,edt aan
4-90 32 OOOkm Div extra's Mazda 323 HB 13 LX, 5 drs
gelijk
in service beter 1 '
m '86 13 950, Te koop mooie Opel Ascona, Oost Info 020-932872
AUDi 80 1 8S TORN ROOD AUDI 80 GLX b j 78 APK 4 A Philipsweg 13 Uithoorn
Prijs
ƒ8500
Tel
020141678
Mazda 323 HB 1 3 GLX
m '86 13750, b j '83, LPG, sunroof, APK juni Opel Commodore Berlma, aut,
27000 km 88 Audi 100 CS 90, 102200 km trekhaak, prijs Tel 0297562020
Suzuki
Mazda 323 HB 1 3 LX
'87, 16500, 1990 Vrpr ƒ 6000,075-157412 2, 55, goud met jan 1979, apk
22E bronsm 85 Audi 100 CC ƒ 1500 Tel 02521 17924
Mazda 323 HB 1 3 LX aut
'86 15750,
Ford
22E bronsm 85
juni 1990, techn goed ƒ3250
AUDI 90 bijna 88, 5 cil, alie
Mazda 323 HB 1 3 DX
'85 10500, Te koop Opel Kadett 13S Tel 02995-2245, na 18 00 uur T k Suzuki ALTO Blauw, '85, T k wegens omst Suzuki Alto
AALSMEER 02977 24320
access 1e eig servicepapie
'85 11 500, 1985, APK, diverse accessoiFiesta 1 1 L, 85, blauw met Occasion centrum Autovroon Mazda 323 HB 1 3 DX aut
41 000 km , APK 2-'90 ƒ 7000 GL automaat, bj sept 87
Diesel AUDI 80 1986 rookzil ren ter inzage nw pr ƒ 72 000,
28000 km Vrpr ƒ10650
Ascona 1 6S, '82, Ipg '86, apk Tel 18-22 u 020-341954
'87 15950,- res/11750 Tel 02907-3274
apk 3 90, i z g s t , nw banden, Ford Escort 1 4 CL, blauwmet, Mazda 323 HB 1 5 Limeted
ver 90000 km nieuwstaat van Lieshoutpnjs ƒ 35 950
020-823201
'85 14750.' T k Opel 20N, LPG, 1980 Prijs febr '90 + VVN msp ƒ4950
50000 km, vr pr ƒ9700 3 drs , 5 bak , blauwget glas, Toyota Camry 20 GLI üftback
T
k
SUZUKI
Alto,
rood,
3
drs,
ƒ15950 Tel 0299368281
Tel 0299368281
02503-40045
'84 11 500,' ƒ1950 Tel 020843945
02963 3726
T k wegens overlijden Suzuk
deelbare achterbank, dubb Ford escort 1 3 Bravo
b j 82, 79000 km ƒ3200
'85 6950,
Alto, 1e eigenaar, mei
spiegels, veel ace SH-13-JS, Lada2105GL
Kadett 1 3, 2 drs , bj '82, APK
Ford
Capri
bj
80
2
O
6
cil
APK
T
k
OPEL
ASCONA
eind
'77
Tel
020922068
Aiistin
VW Santana diesel
'85 12950,
6-1990, nwe bnd en uitl origineel bouwjaar 21-07 87,
1e eigenaar,
98000
km, 27-6-90, 77000 km Wegens T k Suzuki Alto Bj 1981 KI ƒ17000 Tel 020-117246
Amsterdam-Sloterdijk, 020auto v d zaak ƒ5000, 020ƒ3450 075170331
Adverteren m
Te koop Mazda 626 GLX 2 O i z g st, geen roest, Apk-juni 732421
wit 73 OOOkm APK gek tot 4De Mini specialist OFF Dealer Mini Mayfair 86, 20 000 km,
869611
„SHOWROOM"
HB, 1986, alles elektr ƒ 17 000, 90 Vr pr ƒ 1950 02940-10819
'90 ƒ3500 Tel 02507-15923
Austin Rover Davidson,
zwart Off Dealer Austm-Rover FORD ESCORT 1 3 luxe zilverKadett
1
3
LS,
LPG,
'86
en
'87,
Tel 020-6658686
tel 02975-40037
020361698370793
Davidson, 020-361698/370793 grijs 1983 LPG 2 deukjes, Ford Granada 2 O Stationcar 6
Occasion centrum Autovroon
Kadett 1 2 LS Station, LPG OB,
cyl
80 Zonder kenteken
ƒ6250 Tel 02993-68281
Opel Rekord 2 O S automaat,
323
Aktie
Te
koop
van
part
MAZDA
323
Mini Ebony 1000 bj 79 APK MINI METRO, rood, bijna 84,
7-'86, Berebeit, Amsteldijk 25,
ƒ425 Tel 020449539
sedan apr '87, 24 000 km, elke LPG, airco, stuurbekr, dubb 020 6627777
Talbot
3 90 58 000 km , achteras ge- 50000 krn, 1e eig , zeer mooi, Ford ESCORT 1 3 GL, b j '80,
spiegels, muisgrijsmet, ongikeuring toegest 02904-481
nw model, r cass , trefkh , Sierra 1 8 CL, 3 drs, met kat
brokcn ƒ250 020977983
ƒ4950 Tel 0299368281
Leonard
Lang
KADETT
16SGT,
'87,80000
neel 1985, ƒ 13750,en extra s, dec '88,20 000 km,
TALBOT 1510 exclusief, bijna Simca 1100 stat-car, b j
APK pr ƒ4800, 020-366454
T k Mazda 323, '85, 87000 km,
Dan Goedkoopstraat 13
Autovroon VW/Audi delaer, km, bril] rood Vrpr ƒ18750 '82, APK 6-'90, stuurbekr, el
ƒ23500,- 02507-17819
met mooi wel goed Vrpi
APK jun '90, luxe model, LPG Contactweg 47, Amsterdam- Tel 01723-9921
Amsterdam
FORD ESCORT 1 6L XRi,
ramen, centr vergr ƒ 1475 ƒ550 Apk6-'90 020-340377
Prijs n o t k Tel 02968-94431
uitv 87 blmet
19000 km, Taunus 1600, '80, nw model,
sloterdijk, 020-869611
020-936935.
020-132857
Witte ASCONA 1986, 55000
LPG APK 8 '90, 2 drs , GhiaBMW 316 4 drs 5 versn LPG BMW 318, bj 81 rood, apk ƒ 21 500 RIVA OOST,
UNIEKE Mazda 929 Coupe,
MAZDA 323 blauwmetallic, Amenk uitv , aut, el ramen, st Van partikuher, Opel Manta km, onderhoudsboekje ter in16, Adam- wielen, ƒ1675 020-163260
jan 87 ƒ 21 000 BMW 316 gekeurd, absoluut geen roest, Stephensonstr
Toyota
zage, 5 versn , donkerglas, steOost Info 020-932872
LPG 5 versn 4 84 ƒ 14 750, ƒ5000 0297911623
Te koop ESCORT XR3, b j 81, 1984,4 drs , 80 000 km, ƒ 7 750 bekr, ML behand , sp velgen, 1 6 S autom type 80, APK 3reoj 12750 Tel 02993-68281
Tel 0299368281
BMW 323I 5 versn kantel84, nieuwst, vrpr ƒ14500 '90, 02510-36259
H VAN POELGEEST B V
Ford Sierra 1 6 L, 5 drs , bj 6- APK 6-'90, kan sch dak, radioTercel bijna '81 APK 9-'90 Nwe V 1e eig als nieuw Toyot
schuifd metall kl zonw glas voor uw betrouwbare occa- 87, 22 000 km, als nieuw, met cass , zilv m Tel 02972-1668
MAZDA 323 combi eind '80, Tel 02979-84594 na 18 00 uur
frictie enz Met radio Nette Camry 20 GLi 2/86 ƒ 13750,- M
Peugeot
lm 10 81 ƒ7450 Berebeit sion Stationsstr 7-11-Amstel- rad/cass
ƒ19000 Te koop Ford Sierra 1600 L, b j APK 4-'90, 1400 CC, 5 drs,
schuifd APK '90 020-968216
auto ƒ 1275 Tel 020-163260
Amsteldijk 25 020 6627777
radio-cass
ƒ
1775
020-132857
veen Info 020410051
020-901593
1985, 8 maanden gar VraagPEUGEOT 305 SR 1983, beige, 205 XR, 3-'86, rood, 56 000 km, Toyota Corolla 1 3 DX, 1987,
B M W 316 wit 4 drs Alarm Perf onderh zwarte BMW 315 FORD SIERRA 20 GL 6 cyl
prijs ƒ16000,- 0206653125
MAZDA 323 wit, 4 drs, 1300
APK '90, schuifdak, paar plek- perfekt onderhouden, waarvan 30000 km, 5 drs, blauw, 12
Burg. v. Leeuwenlaan 31
DE GRAAF
9 86 In staat van nieuw 8 82, techn
100% goed,
aut bijna '84, Atlasgrauw-met T k Ford Capri, bj '78, i g s t LX, bijna 87, 24000 km,
A'dam - Sl.meer - lel. 130727 jes, ƒ2500 Tel 02993-68281
papieren,
ƒ13500
Tel kleppen, na 18u 02977-43825
45 OOOkm APK 7 90 ƒ 17950 ƒ 6 900
ƒ13750
Tel
0299368281
Inr /fin /gar ƒ9250 Tel 0299368281
Prijs n o t k . 020-412496
020-165655/238551
TOYOTA
Peugeot-dealer Zuidwijk BV
Tel 020458889
Toyota Tercel 4WD (4x4), juli |
02990 40573
Condensatorweg 44 •
Ford TAUNUS 1 6 L aut, APK T k Ford Granada 28 GL Auto104 GL blauw 3-'83 ƒ 5 250 Gevraagd PEUGEOTS 504, '83, div extra's, gas, sunroof,
Mercedes Benz
490
vr
pr ƒ1750 Tel maat Sch dak B j 1979 APK
205 xe grijs met 1-'86 ƒ 12850 505, sloop of schade enz Af- trekhaak, i g st v onderh Vr pr A'dam - Sl.dijk - 865511-021
OOK VOOR ONDERDELEN.
Chevrolet
02979 84958 of 84170
205 Junior wit 7-'86/12950 stand geen bezw 020-244255 f9900 Tel 02963-4560
7-'90 Veel nieuwe onderdelen,
Merc 280 S, gas Auto verk Mercedes 250 TD, 69000 km , 205 GR zwart
1-'86M3900
CV,
kleur
rood,
motor
1984,
Ik rijd het liefste Honda dus wie
Izgst
APK ƒ3990 Tel automaat, grijs kenteken, ivoor 309 GL Profil
4-'87 ƒ 16 700 J7, 5 pers CAMPER, gesch v
Importeur Globe Master Van
koopt mijn puntgave Ford Es- LPG ƒ 2250 Tel 023-250748
wit, 1e eigenaar
Perfekte
020710883/175393
zomer + winter, alle opties,
Volkswagen
tussen
1800-1900
uur
Chevrolet Dodge Chassis grijs en geel kentekenbewijs, uit voor- cort 1100 L Bj 83 APK gek
staat, nwe banden ƒ45000 305 GR grijs met 1 -'86 ƒ 12 850 vrpr ƒ8750 Tel 075-163008
Opel Kadett 13S3-'87 ƒ 16 950
raad leverbaar Bel voor info 04404 1888, telefax 04404 2048 tot mei 90 Vr pr ƒ7500
Weg vertr buitenl Ford
MERCEDES 280, klem model, incl BTW Tel 02990-29528
Colt l 2GL , Van 10/84 Totaal Blauwe GOLF Diesel, 4 drs |
Renault 4 blauw 1-'86 ƒ 7250
KUPERUS
Inl 020-138918
Granada 23 l , aut bj 80 i z g s t
APK 5/'90 Vrpr
Chevrolet EL Cammo 1977 Su ®AI voor ƒ12,50 kunt u uw
Renault 5 TD 5-'87/15800 voor alles van Peugeot nw en uitgebouwd, i z g st APK gek, versn, 100000 km, 1£"
trekh
ƒ2000
020432631
ƒ4750
Tel
02977-41638
Mini
Riva Baarsjesweg 199 A dam,
per Sport 350 480 LT BlOK 260
Renault 11 TL 1-'86 ƒ 12 500 gebruikte, v d Madeweg1-5bij wit Sp velgen+sp Uitl Plaat- ƒ14750 Tel 02993-68281
auto
PK ƒ17500 Tel 020331442 aanbieden in „SHOWROOM" Ford Escort Laser, wit, 1984, Ford Fiesta 1 6 diesel
Renault 19 GTS 11-'88 ƒ 24 950 Makro - A'dam - 6683311 - 020 je ƒ11000 Tel 02995-4056
Mits Galant 2 OGLX, st wag :
T k Camper Mercedes L206D, Te koop van stewardess b j Alle auto's 3-12 mnd gar +
70 000 km ƒ 7 999 mooi exem Bj sept 86 75 000 km
11-'82,
nw APK
PEUGEOT 104 GL, bijna '82, Santana '84, bl met, 85 000 km versn,
apk 4- 90, fabr mb , i z g s t , vr '78 Mini 1000 Motorisch 100% keur rapport en aflev beurt
plaar
Tel
020-182525
Vrpr
ƒ11500
02972-1739
achterw /tr h
Citroen
APK 5-'90, in keurige st ƒ 1875 zeer goede en zuinige motor, w w glas,
pr ƒ9000 Tel 020-332029
ƒ350 Tel 020-413252
Minervalaan 86 Amsterdam
nwe uitl ƒ 7750 02977-28139 z g verzorgde wagen ƒ4250
020-132857
020-6629517
AANBIEDING' Veerbollen op CITROEN BX TR Diesel 1987
Inr/fin/gar 02990-40573
Golf
C 1 69-'86,5deurs,4 + E
Peugeot
205
Accent,
10-'86,
Mitsubishi
druk brengen bij de Citroen- wit, 75 000 km, nw pr ƒ 40 000
Te koop Peugeot 104 GL 6 of
Occasion centrum Autovroon
Grijs
metal
35
OOOkm
ƒ
18000
77
000
km
ƒ12950
specialist m Zaanstad compl van üeshoutpnjs ƒ 19 950
ruilen bromfiets-fiets Bellen na
Golf GTI, 1987, type '88, torna
Tel 075-355213
J LANCKER B V
Mits Galant 2 O GLS, eind '83,
v a ƒ 120 met 1 jaar garantie Tel 0299368281
Colt
12
GL
11-84
ƒ12750
Autobedrijf Hagenaar BV
dorood, ƒ26750,- Autovroo'
blauw, 5 versn, get glas, zeer 20 00 u 020-909633
Hogeweyselaan 215 Weesp
Vraag tevens naar onze inruilColt 1 5 GL Royale
GOLF Diesel autom CL uitv, VW/Audi dealer, Contactwec
Citroen GSA Break, 1984, APK
Industrieterrein Noord
autob 075281193353788
9-'87
ƒ 17 950 luxe interieur, nw APK, ƒ 6 500 T k Volledig gerestaureerd
mei '86, 50000 km, nwst 47, Amsterdam-Sloterdijk 020
Peugeot 204 Cabriolet APK
mei 1990 ƒ6250 Tel 020
Tel 02940-16619
Colt 1 2 GL 3 83
ƒ 6 750 Inr/fin/gar Tel 0299040573
Schinkelkade 26-29 Amsterdam
ƒ17500 Tel 0299368281
Citroen 2CV 6 bj eind 82 i nw 427910 overdag 020 259689
869611
gek B j'72 Tel 02990-28904
Lancer
1
2
GL,
6-85
ƒ12650
Peugeot 309 GL Profiel, 5 drs JETTA 1800 GTX, LPG, 1986,
Mitsubishi
colt
EXE,
bj
88,
12
st V r p r ƒ800 020 124145
Telefoon 020-71 34 57
Lancer
1
5
GLX,
4-'85ƒ
13
950
V
1e
eig
pracht
Peugeot
305
±
40
000
km
,
jan
'87,
mnd
oud,
14000
km,
rood,
ml
60000 km, boekje ter inzage,
•".SHOWROOM",
Citroen AK Dyane 06 83 2 Citroen Visa Club Nov 84 Er is al een FSO met 3 jaar garantie v a ƒ 10 499,- incl BTW Lancer 1 5 GLX automaat
020-906646, na 1800 uurDR Station M, '84, ƒ 5500,- Berebeit, Amsteldijk 25, 020- wit, donkerglas enz ƒ14750
de autorubriek m
U kunt ook terecht voor occasions
pers Camper met voortent Zonder gebreken 27 OOOkm 4
4-'85
ƒ
14
950
6627777
APK
90
020-968216
Vraagprijs
ƒ
17
950drs ƒ7000 Tel 020-712288
Het Parool en Weekmedia
Tel 0299368281
ƒ3500 Tel 0252019810
Galant 1 6 GL 2-86 ƒ15950
Huis aan huis m heel
•Auto te koop? Plaats een
Galant 2 O GLS 11-'84/10950 MITSUBISHI Galant 2 3 Turbo
Honda
Occasion centrum Autovroon
CITROEN BX Sport
bj
Renault
Amsterdam en omgeving
Diesel, 1983, ƒ 3500,SHOWROOM
advertentie.
U
Sapporo
2
4i-GLS,
Citroen
BX
16
TRS
5
deurs
•3000 hm vt pr ƒ 19500
Oplage 730 000 ex
zult verbaasd slaan over het
ƒ 32 900 Tel 075215562
monzawit dubb spiegels 5 T k CIVIC zilv met b j eind Riva Baarsjesweg 199 A'dam, 9- 87
ui 075 163008
Renault 4 GTL, blauw, bj '81, RENAULT 14 TL '80, blauw
Tel 0206658686
resultaat.
Mitsubishi Galant '82 BI met goed onderhouden, vr pr APK '90, rijdt prima, ƒ 750
versn centr port vergr 1e 81 nwe apk motor 100% spec aanbied Honda Accord, Peugeot 205 accent,
CITROEN B* Sport GT 1986 eigenaar 73 000 km PN 02 i g s t ƒ2350 tel 020934210
3 drs blauw, 1983 95 000 km 10-86
ƒ12950 APK 5 90 5 versn trekh , raTel 0299368281
ƒ950 Tel 02990-41223
/'") 000 ' m alle ace donkerbl XS origineel bouwjaar 2008
ƒ7700 Tel 020182525
Volvo 340 DL 4- 85
dio ƒ6250 Tel 02990-20882
HONDA QUINTET laat 83
,ne' ƒ 11)950 Tel 0299368281 86
Renault 5 L, 10-'84, 45 500 km, RENAULT 25 GTS, bj '85,
ƒ12450
ƒ15750
Autovroon APK 8 90 nette auto 70000 HONDA PRELUDE EX zilver- 77 000 km
Nog meer Showroom-advertenties
MITSUBISHI TREDIA 1400 GL spoiler, radio, striping, alu vel- 48 000 km ƒ16500
Ci'roen Dyane oranje b j 79 VW Audi dealer Contactweg km LPG 5 drs
ƒ3975 gnjs stuurbekr
schuifdak, Mitsubishi J LANCKER B V
aut jan 85, APK jan '90, 4 gen, APK 02908-3231
op een volgende pagina
Met
garantie
Tel
020-249074
^PK 11 89 69 5001- m Rijdt 47 Amsterdam Sloterdijk 020 020 132857
58000 km 1e eig ƒ13750
drs, rood, in nw st ƒ8950
Hogeweyselaan 215 Weesp
go«d ƒ650 Tel 020927422 869611
Tel 0299368281
020 132857
M. Holdmga B V. T k Honda Prelude 1 8 EX
Industrieterrein Noord
Occasion centrum Autovroon
Ren Jazz 1 2 L 3 84 ƒ 7 950
Tel 0294016619
b jaar 1985 bordeauxrood
Mitsubishi Colt 1200, 3 drs,
CMC 1 3 L
4 84 ƒ 11 250
electr schuifdak 5 bak, stuur Galant 18 GLX turbodiesel, 21 000 km, beslist als nieuw,
Ovic 1 3 L
6 84 ƒ 10750
bekr 57 000 km, nw banden stuurbekr 8e mnd 86 Galant origineel bouwjaar 26-06 1988,
Civic Sedan 1 6 2 88 ƒ 24 950
Blaupunkt
stereo
Vr prijs 1 6 EL, LPG, 1e mnd 86,
ƒ16995, Autovroon VW/Audi
A c c o r d 4 d 1 6L11 84 ƒ 11750
ƒ15950 Tel 0297982602
Lancer 15 GLX, LPG 1-'86 dealer, Contactweg 47, AmAccord 2 O EX 8 87 ƒ 27 950
020
Berebeit, Amsteldijk 25, 020 sterdam Sloterdijk
Accord20i EX 10 86 ƒ 25 950
869011
6627777
uu i hiK i- SHOWROOM verschijn! elke vrijdag in
Aerodeck EX
3- 87 ƒ 26 750
Hyundai
1 i'jnil
Fiat Panda 34 5 85 ƒ 4 950
1
i i i 1 1 ' • li o \oe* in ille edities van Weekmedia t w
OpelKad 1 3 5d4 87 ƒ 16950
Nissan
i ' r MTI , '"tprt-.b'id Bui't_n.eldortse Courant Diemer
Daih Cuore 850ts6 88 ƒ 10950
Poslieskade 23-25
•Mt r] N^i-., bij'rrpr Nieuwsblad Gaasperdam
HONDA
WEESP
Te koop Nissan Cherry APK NISSAN SUNNY 1 3 LX, bijna
020-121666
, i 1 l ' p urtner d° Zaanse Ge.'insbode de Nieuwe
Hogeweyselaan 201
gekeurd, bj 9183, kleur wit 87, nieuw model, 4 drs , 68 000
'l
'
" "Mt,iv(_ens Weekblad Uithoornse Courant De
HYunoni ƒ3850 Tel 02907-3274
WEESP
km, zilvergrijs ƒ 11 750
i u
i
A ilar iteider Courant Nieuwsblad
Tel 0294017673
-j i M r i rit '-> ti Zand oortb Nieuwsblad
T k Datsun Bluebird Wagon Tel 0299368281
1 8 GL 81, trekh + impenal,
u
o: S'iint u uw tekst opgeven?
Jeeps/Terreinwagens
ƒ 1750, i g s t , 02975 C6562
r
T k Nissan King cab DSL, 4
'i 1 1 ri art mdandja t m vrijdag lussen 830 en 2000
Nissan Sunny, bj 1-1087, wit wd , bj '86, alle opties, n pr
n
' ( i . 'x/ ôbSb l J^ C206656321
T k NISSAN KING CAB DSL
Unimog 421 ƒ6750 Unimog 4000
r 'ii i,l V ii de bon in en /end deze aan SHOWROOM
km,
ƒ18500
Tel ƒ 46 000 nu ƒ 22 250 ex BTW
1
c
4 WD bj 86 alle opties nw pr 421 in onderd ƒ3750 Unimog 020 360787
Tel 02503-36935, na 18 uur
li
b 1000 AD Amsterdam Alqeven kan ook riet
ƒ46000 nu ƒ22250 ex BTW Lier ƒ950 Tel 02507 18460
l \ l itstmt 131 of Rokm 110 "Amsterdam
Tel 0250336935 na 1800 u
Opel
l<i'nde vVo^modiaKantoien Amstelveen
' i i n 5 t M > l- urinerend Weerwal 19 Uithoorn
T k Opel Corsa 1 3 GL, bj Opel Rekord 21, 80, APK 6/90,
Lada
l > n ir i ji 70 V,"esp Niouv.straat 13 Zandvoort
II87 blauw, rad /cass km st nwe banden aut, Ipg, ƒ 1950,M 1 1 . U in lc
3500 Pr ƒ 15 750 Gaarne tel Tel 020767060
Lada2105 b j mei 86 APK 6
020363392 na 18 00 uur
90 geen schade i z g st
> '^ <>| i'r V Ion (/ovipl telefonische als schriftelijke) die \oor
Opel Service
i i l >r, "S 'ir> uur of donderdag 19 45 uur m ons bezit 7ijn
ƒ2950 Tel 020312567
Opel Kadett 1 2,3 drs aug 87,
H
•'
n ' f olgende dag reeds geplaatst Totale oplage
km 48000 1e eig schadevrij, Westerstraat 146-174 A'dam
T
k
Lada
2105
GL
83
LPG
/ 00j() -T>rnpla,en
Tel 249074/236691
LPG, weg omst 02995 2588
radio Motor g st RoestplekSenator 2 5 E aut
'84
ken T e a b Tel 0299021786
Opel Kadett 1 2 S 1983, apk Omega 1 8i LPG
87
Lmnaeuskade
5-7
v.'al Kost een ndvertentie in SHOWROOM?
90, vr
pr
ƒ7500
tel Omega 2 Oi LPG
T k wegens bedrijfsauto
'87
1098 BC Amsterdam
020912569, na 18 uur
Lada 1200S Febr 89 ƒ8400
•>
u«l</ 25 '
Kadett 1 6 S 4 drs LPG '
020-929548
,o. olh ;Ura reg^l / 11
Tel 0206000058
'87
Opel Kadett 13 S LPG aut Kadett 1 3 S 4 drs
i prijs
/ 567
Kadett 1 2 S 4 drs
'86
APK, bj '82, ƒ 5000
n
r 'ijs mi>l .ignet / 6 10
Kadett 1 3 3-drs Club
87
Tel 075 163008
Lancia
Kadett 1 3 S Combi aut
85
r
i i j n . ijn cxcl 6"o BTW
Opel Kadett 13SLSHB0984 Kadett 1 6 S 3 drs aut
'86
Lancia Bèta coupe 76 wit THEMA TURBO DIESEL 1986, 85 OOOkm Kl bl, trekh nw
G \ v _ n e advertenties tarief op aanvraag
APK 90 alum velg Ansa uitl 98000 km div accessoires bnd radio, ƒ 7250,02968 96446 Kadett 1 2 S 3 drs Luxus '81
Renault 25 GTS
85
\ t j' m r r inlormdlie ol advies bel
ƒ26950 Tel 02975 62020
ƒ5750 Tel 020999888
Opel Kadett 1 6 S GT Bj '85 Rat Uno 60 S
86
M'87 58 OOOkm Pr ƒ15000 Volvo 343 GL aut
'81
Land-/Rangerover
Div extra 075 218850 na 17 u
Met BOVAG garantie

Mazda Ludriks

autolak

Van Vloten Car

Mazda

BMW

FSO

Lada

Meer Garage

• Zomei korting (geldig t/m 5/9'89) 50%

Landrover 109 D 76 verlengd,
grijs kent veel extra s ƒ 7000
Tel 020360762

Adverteren m
„SHOWROOM"
Tel 020 - 665 86 86

Opel Kadett Caravan 13 S automaat, blauw, 9-82 ƒ7 600
Autobedrijf DICK MUHL B V
Tel 0294018200

Opelcentrum Geldrop heeft 70
ANWB gekeurde occasions
Emopad 43 Geldrop Zien is
kopen info 040 862483

De autorubriek
"Showroom"
zal wel heel wat
auto adverteerders
uit hun tent lokken.
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Volkswagen
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DAF 33. Wit. In zeer goede
Beëindiging hobby: Austin staat. Vr. pr. ƒ2500.
Cambridge 1967, APK, prima Tel. 02968-93406.
auto ƒ 5500. Belair Vleugel '59 Klassieker Mercedes coupé
perfekt/ 22.500. Belair 2 drs. '73,
ƒ7500.
Tel.
aut. v. 8-'58, prima ƒ22.500. 075-163985/162392.
Fordatudor '31, gerest., zeer
mooi en goed ƒ 25.000. Ranger Triumph 2500 TC MK2, Ipg,
1972, APK, zeer goed ƒ2500. d.bl., 1975, APK, nwe mot. (nog
Volvo Amazone 1965 binnen- niet op Ipg), veel nwe onderd.,
werk matig, buiten en techn. techn. goed, plaatw. minder,
zeer goed . Tel. 02990-29528. veel res. onderd., ƒ3750,-.
Tel.: 01824-2444 (Stolwijk).
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lekoopVWScirocco, bj. 1979, Occasion centrum Autovroon:
Polo Coupé 1300 Sport., grijsorijs / 1000,- A'veen, tel.
metallic, 1e eigenaar, M. '86,
JQ.
020-436422.
"
f2ƒ 12.750,-. Autovroon VW/Audi
T k. Golf C Diesel, aug/85, dealer, Contactweg 47, Am"•75;
85.000 km, 1e eig„ ƒ 13.750. sterdam-Sloterdijk,
se,'.6
020-206040/712004.
020-869611.
T.k. Golf GTI, 1800 CC motor Occasion centrum Autovroon:
'83, nieuwe lak, veel ace.,
Golf 1300, 3 drs., alpinewit,
/4000. Tel: 02990-30785.
64.000 km, origineel 1986, div.
T k. VW Golf LX, roodmet., ace., ƒ 13.995,-. Autovroon
1983, 72.000 km, apk tot febr. VW/Audi dealer, Contactweg
•90, ƒ9000. Tel: 02993-71397. 47, Amsterdam-sloterdijk, 020AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. AUTOBANDEN UITVERKOOP!
Klaar terwijl u wacht. Ruilstar- Vele maten voor lage prijzen!
VW Camp.'76 verh.dak, motor 869611.
Iers en dynamo's. Erkend
Speciale aanbieding: 4x19520.000 km. APK 7-'90, carr.
Opel Kadett HB 1.3 S, m.'84,
inbouwbedrijf van TBBS/TNO 65-15, incl. balanceren, ƒ200.
gaaf Bovag garage 02908-3231
wit met zwart, get. glas, u.spoigoedgekeurde
autobeveili- De Wittenkade 69, 020-846276.
VW Golf 1.3 CL, 1987, rood, ler, toerenteller, open dak, rad/
gingssystemen.
Valkenbur39.000 km., i.z.g.st., ƒ 16.900. cass., siervlgn., APK, zeer
gerstr. 134. Tel. 020-240748. CARFIX groothandel gespeciaTel. na 18.00 uur 020-418873. mooie en sportieve auto,
Autoshop J. Schievink, Rozen- liseerd in Franse onderdelen.
V W. Golf '78. APK nov. '89.ƒ7250. Tel. 075-700763.
Honda Accord 3 drs, coupé de luxe, '84 . .ƒ ö.ybl) p.m. 205 gracht 69-71-73, A'dam, tel. Nwe Hemweg 6 L, 020-880348.
RIVA OPEL/USA CARS AMSTERDAM
f1500. Tel. 020-427445.
VW Golf CL 3 drs, '85
ƒ 13.250 p.m. 300 234986: IMPERIAALS, ladderSchepenbergweg 40 (bij AMC), tel. 020-5632563
Nu het goede en betrouwbare adres voor een betrouwbare 2x Renault Fuego GTX, '84
ƒ 11.250 p.m. 250
VW Golf D, bouwj. '84, APK
occasion. Al onze occasions zijn gekeurd en getest in eigen 2x Toyota Carina 11 DX 2.0 Diesel, '86 . . .ƒ 15.750 p.m. 350 steunen, fiets- en surfplankPONTIAC FIERO 2M4 AUTOMAAT/airco/getint glas,
dragers, alle kleuren autolak,
dec. '89, sportv. + trekh. Prijs
werkplaats, met 2 jaar garantie op arbeidsloon + onderdelen Renault 21 GTS, LPG, '87
ƒ 14.250 p.m. 320 gereedschappen.
zilver metallic, 37.512 miles
1984 onbeperkte km. Ook financiering binnen 1 uur geregeld.
Automobielbedrijf
n.o.t.k., 02908-5916.
Opel Ascona 1600 Diesel Hb, 5 drs, '85 . .ƒ 12.250 p.m. 275
OPEL VECTRA 2.0i GL spec. velgen/alarm, zwart metallic
Wij nemen uw oude lening eventueel ook over.
VW Golf Turbo diesel, bj. '87,
AKK. laswerk en reparatie., keu2 x VW GOlf Diesel, 3 drs, v.a. '82
ƒ 7.950 p.m. 220
7.700 km.
1989 Bepaal zelf uw maandelijkse aflossing.
5 deurs, zeer veel extra's
Honda Accord, 4 drs, EX automaat sedan, '84.ƒ 11.250 p.m. 250
ring klaarmaken, ieder merk
PONTIAC GRAND AM AUTOMAAT /getint glas, zilver metallic
23.950. Bovag 02907-3274.
aulo, vooraf prijsopgave. Autoƒ -5.950 p.m. 170
15.000 km.
1987 3x Rat Reg. 85S LPG Sedan 4 d. '85 .v.a. ƒ 6.950 p.m. 192 Skoda 120 LS, '86
Nissan Cherry 1300 GL, 3 drs, '84
ƒ 7.950 p.m. 220
bedrijf Been, Aalsmeerderdijk
VW Kever 1302, blauw, APK tot
MITSUBISHI COLT 1.8 diesel, zilver metallic
Burg. D. Kooimanweg 10 A
Mercedes 420SE aut. schuifd. armsteun. cent.lock metall, trekh. Ford Escort XR 3.i, veel extra's, '85
GOEDKOPb
autoverz.
met
terƒ 18.250 p.m. 410
386, Aalsmeerderbrug.
4'90, prima auto, ƒ 2675,-.
79.940 km.
1986 ww glas, rad/cass. als nw zo mooi '86 . . .ƒ64.500 p.m.1350
1442 BZ PURMEREND
mijnbet.
100%
autolening.
Lancia Delta 1600 GT, 5 drs, LPG, '86 . . .ƒ 12.250 p.m. 275
Tel. 02977-27262.'
Tel.: 02503-33043.
OPEL CORSA 4drs 1.3S GL, blauw,
BMW 525i aut. sportvlg. schfd. met. '87 . .ƒ30.750 p.m. 670
ƒ 11.250 p.m. 300 Bel of bezoek onze infowinkel
36.840 km.
1986 Ford Scorpio 20CL 5 drs zeer mooi '87 . . .ƒ 19.950 p.m. 450 BMW 518 sedan, '83
AUTOSPUITEN v.a. ƒ350 in
VW Passat m. '86,5 drs., roestDe
Rijpgracht
2,
lel.
Rat Uno 45S, 5500 km, '88
ƒ 15.750 p.m. 360
orig. spuitcab. incl. verf. Ook
vnj, nw. mod. Heel mooi, 1e Merc. 190E aut. wit, cv, wwOPEL KADETT 3 drs 1.3S LPG, blauw metallic,
Volvo 240GL LPG 4 drs. als nieuw '87 . . .ƒ 21.950 p.m. 500 Mercedes 190 2.5 5 cil., met., veel extr., '87.ƒ56.000 p.m.1250
020-846095. P.W.O. ass.
79.235
km.
1986
eig., ƒ 11750, Tel. 075-700763. glas open d., 11-'84 ƒ27.500
Ford Granada 2800 GL stat.car aut. LPG ww glas schuifd. trekh. Mitsubishi Galant 1800 Turbo Diesel, '87 . .ƒ 15.750 p.m. 360 Een lage premie voor caravan- schaderep. + tax. 020-152507.
RENAULT 11 GTX, LPG, grijs metallic,
sprtvlg. nevan. regel, rad/cass. '85
ƒ 18.750 p.m. 430 Opel Rekord 2.0S stationcar, 5 drs, '84 . . .ƒ 10.750 p.m. 250 boot- autoverzekering. Tevens Uw auto als nieuw gepoetst bij
BMW 316 blauw '82 ƒ 7.950 75.426 km.
1986 VW Scirocco GT zeer mooi '84
ƒ 16.750 p.m. 370 Peugeot 205GL, 5 drs, '85
ƒ 11.250 p.m. 250 alle verzekeringen/hypotheken nog wel de goedkoopste autoSierra 2.3D brons met., 5 bak, OPEL KADETT 3drs 1.6 diesel, wit
ƒ 16.950 p.m. 380 VW Polo C, 3 drs, '84
ƒ 9.250 p.m. 240 bel of bezoek onze info-winkel- poetser v.a. ƒ75. Ophalen is
ww glas, 60.000 km ƒ12.950 80.235 km.
1987 Audi 80 CL 4 drs. sportvlg. '86
4x
Ford
Sierra
2300
diesel
3+5
drs
v.a.
'86
.ƒ
15.750
p.m.
360
Volvo 360GL 2.0, LPG, 4 drs, sedan, '87 . .ƒ 16.750 p.m. 380kantoor Ass. CELIE, Linden- evt. mogelijk. Tel. 02526-75504.
Merc. 280SLC aut., m'80, USA OPEL REKORD 2.0S automaat, rood metallic,
3x Opel Asc 1600S LPG/zonder v.a. '83 . .ƒ 7.950 p.m. 219 Toyota Camry 1800 Turbo Diesel, 4 drs, '85.ƒ 11.250 p.m. 250 laan 380, A'veen, 020-416607.
bumpers + koplampen, Gold- 63.000 km.
Volvo 244 DL LPG
1985 5x Ford Sierra 1600/1800/2000 3/5 drs.
Opel Kadett stationcar 1600 diesel, 5 drs, '87.ƒ 17.950 p.m. 400
blauw-groen 1-'88 ƒ32.600,- met., sp.wielen, wielkuipen, OPEL KADETT 3 drs Caravan 1.6 diesel, beige
ƒ 14.750 p.m. 335 Opel Kadett 1600GT, 3 drs, '87
ƒ 19.750 p.m. 445
leerint.
ƒ 35.000 103.222 km.
Volvo 244 DL, wit
1986 LPG of zonder v.a. '86
3
x
Ford
Resta,
1100/1300
3
drs
v.a.
'87
.
.ƒ
13.750
p.m.
310
Opel Ascona 1600LS, 4 drs, '85
ƒ 10.250 p.m. 275
7-'87
ƒ 26.800,- Opel Kadett 133 zilvermet, b.j. ISUZU 9 pers. bus diesel, wit
ANSA RENT A CAR
Toyota Starlet 1300 spec. 12 valve, 3 drs, '87.ƒ 12.750 p.m. 290 Seat Fura 900L, 3 drs, '85
ƒ 7.750 p.m. 220
'82
ƒ 7.500 6.200 km.
20 JAAR MICHEL
Volvo 360, groen,
1986 5x Ford Escort 1100/1300/1600, 3 + 5 drs
De nieuwste autotypes voor
Mazda 626 2.0GLX coupé, '85
ƒ 14.250 p.m. 400
1e 10 echte autorijlessen
1-84
ƒ 7.500,- Ford Granada m.'82 ƒ 4.000 ISUZU Van benzine, wit
partikulier en bedrijfsleven.
of LPG v.a. '85
ƒ 13.700 p.m. 316
Mazda 323 station'82 ƒ 4.500 8.350 km.
ƒ 25 PER LES
Volvo 340 DL rood
1988 Renault 18GTL stat.car 5 d. LPG ond.b '87.ƒ 13.250 p.m. 300 Honda Civic 1200, 12 valve, 3 drs, '85 . . .ƒ 10.750 p.m. 250
Alles Inklusief Tarief v.a.
Ford
Sierra
1800L
stationcar
laser,
5
drs,
'87.ƒ
19.250
p.m.
430
Kadett
station
wit
'85
ƒ
8.500
Korting
op
theorieboekjes
lO-'82
ƒ 5.800,Of één van onze andere aanbiedingen.
ƒ70 p.d. (ex brandstof).
Hyundai Pony 1500L 5 drs zeer mooi '87 . .ƒ 12.250 p.m. 280 Ford Sierra 2300GL diesel stationcar, '85 . .ƒ 15.750 p.m. 360 en theoriecursus op video.
Skoda 120 LS wit 60.000 km
Volvo 340 Winner
Rnancieren zonder aanbetaling mogelijk
Hobbemakade 6. 020-6648252,
Mits
Gal
2300
GLX
turbo
D
stat
5
d
als
nw
'85.ƒ
14.950
p.m.
340
Renault
18
T
diesel
stationcar,
5
drs,
'86
.
.ƒ
13.750
p.m.
400
b.j.
'84
ƒ
3.900
Amsterdam
020-853683
Special rood, 12-'86 ƒ 15.800,Zuiderbad achter
Audi
80
CL
diesel
4
drs
Sedan
zeer
mooi
'86./
15.250
p.m.
350
Let
op!
Wagenpark
Johan
HAMERSVELD
Auto's
BV,
Escort
1.3
brons
met.,
uitgev.
Austin
Maestro
LE,
5
drs,
'85
ƒ
7.950
p.m.
200
Purmerend
0299040087
Volvo 340 DL automaat
Rijksmuseum.
biedt aan:
Boom, Zuiderakerweg 83, Renault 11 aut. GTS uitv. 5 drs. als nieuw '85./ 10.950 p.m. 250
ƒ 10.500
Zaandam
075-174996
blauw, 3-'82
ƒ 6.700,- met s.parket '85
ƒ 8.750 p.m. 200 Wij geven NU minimaal ƒ 1500 inruil voor uw oude auto terug Probeer maar eens het verschil
A'dam.Osdorp, telef. 020- Rat Panda 750 L '87
keurkollektie automobielen
Renault 9 wit '83
ƒ 5.000
3 MAANDEN
ƒ 10.750 p.m. 248 ongeacht de staat. Ook voor uw motor of caravan. NU met 2 jaar tussen 1 of 20 jaar ervaring!
Scorpio 20 GL '86 bl.met. LPG Audi 100 5EGL, bj.'82, blauw, 105478. Door grote omzet Renault 11 T diesel 5 drs. '87
BOVAG-GARANTIE OF
ƒ22.000 p.m. 500 garantie op arbeidsloon en onderdelen, onbeperkte km.
ƒ 17.950 get. glas, puhllman inter., airco, scherpe prijzen. Alle auto's Ford Scorpio 5 drs. '87
AANVULLENDE GARANTIE open d. ww glas
• Handelaar of particulier.
Mooie HONDA CB 400 A, wei2x Citroen BX 14E '86
ƒ 13.250 p.m. 300
BMW 325 l rood 210 PK, deel- centr.lock, ƒ 6.350. BMW 318i, APK-gekeurd. Vanaf ƒ4000,VOLVO DEALER
Amersfoortseweg
3
hoek
Godelindeweg
Uw auto(s) aanbieden in
nig kilometers, snel en wendOpel
Ascona
1600LS
LPG
'87
ƒ
16.750
p.m.
400
m.
'82,
full-cabriolet,
satijn1
jaar
garantie.
Hoge
inruil,
stein
onderstel,
spardif.,
Autobedrijf DICK MUHL B.V.
SHOWROOM"
is
dé
manier.
baar, incl. accessoires ƒ 3000.
ƒ 10.950 p.m. 250
sp.wielen, alarm
ƒ34.500 zwart, alle opties, ƒ 18.950. VW financiering mog. Geopend Renault 11 GTL 5 drs. LPG '86
Achtergracht 71 a, Weesp.
Tel. 020-6658686.
Tel. 020-123472.
ƒ 12.950 p.m. 300
Suzuki Alto GL '87, 52.000 km, Golf 1300 L, 4 deurs, m. '87, van 09.00 tot 20.00 u. Donder- Peugeot 205 GL 3 drs. '87
Tel. 02940-18200.
ƒ 7.950 p.m. 190
rookzilver .
ƒ 8.950 lotuswit, 60.000 km, ƒ13.750. dag tot 21.00 uur. Honda Civic Ford Escort 1300 stat.car '82
VOLVO 343 aut. bj. '81, ƒ 3500. Mits. Colt 12 GL, brons met., Golf 1600, m. '85, pastelwit, in GTI, m.'86, ƒ 13.950,-. Rat Uno Citroen AX 11 RE 3 drs. '87
ƒ 12.950 p.m. 290
APK tot juli '90.
m'86, ww glas, 5 bak ƒ 11.750 st.v.nw., ƒ 10.950. Golf 1300 L, 45, m'87, ƒ 790. Volvo 360,'84, Honda Accord Sedan 2.0 deLuxe LPG '87 .ƒ 18.950 p.m. 425
Tel. 020-249074.
AUTOSLOPERIJ
ƒ 7.950 p.m. 190
Corsa 3 drs. blauw ƒ 11.750 m. '86, staalblauw, ƒ11.450. ƒ 6950. Peugeot 205 XE, scha- Toyota Starlet 1300 deLuxe '84
OPENINGSTIJDEN MAANDAG-DONDERDAG VAN 9-18 UUR,
AMSTELVEEN
Autosloperij
DE ZOMBIE
Volvo 343 DL, autom., b.j. 8-79. Escort Van blauw '82 ƒ 5.250 Golf Diesel, m. '87, Ferrarirood, de, '88, ƒ 8950. Peugeot 205, Opel Corsa 1300 TRS Sedan deLuxe '84 . .ƒ 9.250 p.m. 210
VRIJDAGS
KOOPAVOND
VAN
9-21
UUR,
Koopt alle loop- en sloopƒ 14.750 p.m. 330
vraagt te koop: schadeauto's.
Zg.st. APK tot okt.-'89. Vr. pr Peugeot 505 GL LPG wit ƒ 13.950. Golf 1800 L, m. '87, 4-drs., '85. ƒ7950. Peugeot 2x Mazda 626 LX 4 drs. LPG '87
ZATERDAGS
VAN
9'17
UUR.
auto's. Tel. 020-458494 of Tevens verkoop van alle mer/1400. 020-340377
'83
ƒ 4.900 staalblauw, 5-bak, ƒ 13.450. 205,'88, ƒ 8950. Opel Corsa 1.2 2x Rekord 2300 D 5 speed, traveleruitv., '86./17.950 p.m. 400
02508-1315.
ken onderdelen. GespecialiToyota Starlet '80 Gold 3 Passat Variant Van diesel, m. S, '85, ƒ6950. Opel Corsa TR,
340 DL 4-'85 77000 km./ 12.450 drs.
seerd in verkoop van motoren.
'
ƒ 8.950 '87, 5-bak, ƒ 11.500. Passat CL '85, ƒ7950. Citoèn BX, '86 LPG-INBOUW nu zéér voor- 35 APK GEKEURDE auto's, tot
Grote
sortering
ONDERDELEN
J. LANCKER B.V.
Inbouw mogelijk. Osdorperweg
Opel Kadett aut. '83, rood diesel '86, staalblauw, 5 bak,ƒ 10.950. Land Rover Diesel, delig met 2 jaar garantie, ook 1986, ƒ 650 tot ƒ 8250. Inr., fin.,
van alle schade-auto's, alle 520 A, Amsterdam-Osdorp.
Hogeweyselaan 215 Weesp 59.000 km
gar. mog. Den Brielstraat 18,
ƒ 8.250 ƒ12.950. Audi 100 CC 2.2, m. '83, ƒ11.950. Nissan Bluebird rep. telef. 020-182163.
merken,
alle
bouwjaren
Industrieterrein Noord
A'dam, zijstraat HaarlemmerTel. 020-107566.
Toyota Carina 11 diesel stuur- '84, zilvermet., centr. lock, 4 Diesel, '85, T.h.7950. Mazda
Door- aanschaf nieuw, zeer Peugeot J5 diesel, bj. '86, recl.- Ravenstijn, 02502-5435.
Tel. 02940-16619.
bekr., ww glas, 5 bak, hoofdsteunen, LPG, ƒ9.950.626 GLX, '84, ƒ 6950. Mitsubishi Grote sortering ONDERDELEN weg bij molen. Donderdagav. geopend. 020-844079. goed onderhouden auto's aan- vrij, geh. i.z.g.verz.st. Onderƒ 13.950 Audi 80 CL diesel, '86, 4 deurs, Colt '84, ƒ 6950. Nissan Micra, van schade-auto's, alle
480 ES, wit 7-'87. 21.000km. 80.000 km, '86
geboden:
Dealersgar. okt. '89. ƒ33.000.Nissan Cin Cap zwart, sp.wiel 5-bak, getint glas, ƒ13.950. '85,/6950.0pelAscona1.6S, merken, alle bouwjaren.
TNO-test mislukt door vettig MERCEDES BENZ (b) 308 houdspap. aanw. ƒ 12.500 incl.
RAVENSTIJN, 02502-5435.
met alle extr., 70.000 km, Audi80 LS aut., m. '85,4 deurs, '83, ƒ6950. Opel Kadett 1.2,
Geen inr. 02963-5944/3678.
luchtfilter? Practijktest slaagt! model '83, verhoogd, km Inr./fin./gar. 02990-40573.
Lid Nevar.
'86
ƒ 24.500 lotuswit, ƒ8.250. Ford Escort '83, ƒ 5950. Toyota Starlet,
Dhr. V/d Hulst (83) uit Leeuwar- 97000, a.p.k. t/m 27-7-'90, Renault Express 1.6D
Ron Geurs Personen Auto BV Mercedes 204 D. met., nw. mo- 1600 diesel, nieuwste mod. '87, '85, ƒ 6950. Austin Metro, '86,
den bericht ons: Ik reed mijn ƒ 5950,- ex btw.
3-'88
ƒ11.750. koopt alle merken auto's tegen de hoogste prijzen. Ook sloop,
Voor exclusieve Volvo's
tor, m. '79
4.250 blauwmet., ƒ 12.750. VW Jetta ƒ 6950. Ford Escort Estate, '82, Grote sortering ONDERDELEN
A'dam-Oost. Info 020-920505. Toyota Corolla 1.6 Coupé GT diesel, '85, 4 deurs, 5 bak, zil- ƒ 5950. Granada 2.5 Diesel, '83, van alle schade-auto's, alle Volvo 340 GL 2x Lwrdn-A'dam FIAT PANDA de luxe, van, bj. Renault Express 1.6D
schade of defekt geen bezwaar. Met vrijwaringsbewijs.
mét I-CAT (+25% trekkracht) '86, km 52000, a.p.k. t/m 7-4- 4-'88
ƒ 15.250. Ophaaldienst door geheel Nederland. Bel voor gratis info
SAOUDS VOLVO SERVICE en Twin cam., moet opgeknapt vermet., ƒ11.950. VW Trans- ƒ3950. Rat Panda 45, '84, merken, alle bouwjaren.
1 : 17,6!! DHZ-plan: ƒ 30 bij
Renault Trafic T 423
'90, ƒ 3950,-ex btw.
autotelefoonnr. 06-52918475 tot 23.00 uur. Bel en wij komen.
adviseur. BOVAG-lid. In- en worden. '86
ƒ 6.250 porter diesel, kleur blauw, ab- ƒ3950. Rat Regata 70, '85, Ravenstijn, 02502-5435.
DOYER - MOTOR, Bussum.
2-'88
ƒ22.500.
Voor informatie tel:
ƒ5950. Ford Escort 1.3, '84,
verkoop gebruikte VOLVO's en VW Transporter Caravel, klein- solute nw.st. '85, ƒ9850.
Gevraagd: Van of personen Auto's te koop gevraagd v.a.
Tel.: 02159 - 45265.
HANS MAFAIT 02940-13044
020-954045.
verkoop nieuwe en gebruikte bus 10 pers., '84
• „SHOWROOM":
ƒ10.500 Harmenjansweg 81, Haarlem. ƒ 7950. Mazda RX7 Sport, '82.
Volvo 345 + '83. Evtueel LPG, '81, ook BESTEL, tegen dagOpel
Kadett
diesel
bj.
'8
SIMCA
bestel,
APK
7-'90.
Tel. 023-354644.
ƒ9950. Mini HLE, '85, ƒ4950.
MAZDA E2200 DIESEL BUS,
onderdelen. Sluisstr. 42-48. VW Transporter Caravei kleinDe autorubriek voor
koersprijzen. J. Huizingalaan
trekh. Tel. 020-991182.
ƒ17.000.
Golf
G.T.I.
bj.
'8
Prima,
ook
voor
invalidenverMazda 323 HB, '82, ƒ2950.
rood, ramen 1987, ƒ 13.000 ex.
;020-6624548.
Amsterdam en omgeving.
bus, 10 pers. '85
ƒ 12.500
629, A'dam. 020-151488.
ƒ29.000.
020-261829/263797
HOOGSTE
PRIJS
voer. ƒ1250. 020-420751.
•Bewijsnummers van een ge- Opel Manta 1.6 S, '81, ƒ3450.
BTW. Tel. 02993-68281.
Oplage 730.000 ex.
IVan part. Volvo 343 Dl, bj. '80 Cadillac Eldorado Cabrio '76 plaatste "SHOWROOM"
DE HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
Opel Rekord 20 S, '82, ƒ 3450. Elke week in Het Parool en •De advertentie-afdeling be|i.z.g.st. Prijs ƒ 2250. Nwe. APK met alle ex.
met vrijwaringsbewijs, geen elk merk auto a contant met
advertentie krijgt u alleen toe- Opel Ascona HB, '82, ƒ3950. alle uitgaven van WEEKMEDIA. houdt zich het recht voor adIkeuring t.m. 6-'90. 020-941620.
sloopauto's. Tel. 02990-37825. vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.
gezonden als u dat bij de op- Suzuki 100 GX,'81, ƒ 1950. VW
Vraag naar onze lage
GARANTIE-INRUIL en
vertenties eventueel zonder
gave van de advertentie ken- Polo Combi, '83, ƒ 3950. En nog
l Volvo 66 Luxe bj. 5-'81, APK FINANCIERING MOGELIJK
ZOMERPRIJZEN
INKOOP/VERK. Den Brielstr.
• De autorubriek
opgaaf van redenen te weige- T.k. Fiat 500 R '75. Kleur oker- Opel Kadett 1973, type LS.
baar maakt. De kosten daar- div. auto's v.a. ƒ800 tot
|8-'90, heel mooie auto ƒ 1750.
t/m 1 september.
Alle auto's worden
„SHOWROOM" heeft
ren.
(Art.
16
regelen
voor
het
geel. APK tot 2-'90. I.z.g.st. Tel. 045-314472 na 18.00 u. 18, A'dam, zijstr. Haarlemvoor bedragen ƒ 3,ƒ15.000.
ITel. 020-163260.
Tel. 020-6658686.
merw. bij molen. 020-844079.
APK afgeleverd.
een oplage van 730.000 ex.
advertentiewezen).
Prijs ƒ 4750. Tel. 020-424529. Veel res. onderdelen.

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Accessoires en onderdelen

üccasiondealer Roossien

Algemeen

Service, en
reparatie

Nic. Bart

Autofinanciering
en verzekering

Tel. 02990-39383

Volvo

Rijscholen

Autoverhuur

Motoren/scooters

Naarden
Tel. 02159-50005/49188

Autosloperijen

Bedrijfsauto's

Auto's te koop gevraagd

Autobedrijf Dirk

Klassiekers en oldtimers

succes geprolongeerd.
voor f 12,50 in de SHOWROOM.
De autoruJ3riekSHpVyRpOM1s zo sucqesvqtdat wij dit succes met u willen delen. Tot en met 1 september komt uw advertentie voor
f 12,50, niet alleen in Het Parool; maar ^^ _ _:_;_^J, _;li_«_:_,_ J. _
.
.
Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst
ook in alle nieuws-en huis~aanplaatsen in de autorubriek SHOWROOM:
huisbtaden van Weekmedia. Zodat -u.
98S0
(Geldig t/m 1 september 1989)
prijs
prijs
de kans loopt dat ruim een miljoen
excl. 6% incl. 6%
mensen uw advertentie zullen zien,
BTW
BTW
ita l re?ge?ls
•Endat voor slechts f 12,50. Succes
Schrijf hier uw tekst
1
1 letter per hokje.
moetje delen, dus: vul de bon in en
2
Cijfers, leestekens en
12,50
13,251
maak gebruik van deze aantrekke3
woordtussenruimten
19,08
tellen voor 1 letter.
nt"4
lijke aanbieding,
x
;
Minstens drie regels

Voordeelbon

beschrijven.

5
6
7
8
9
10

23,50

24,91

2940-

30,74
36f57~]
42,40

45,50

48,2 3 j

51-

54,06 ,

34,50

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Startdatum*:
Telefoonnummer:
Handtekening:
' Alleen een woensdag of een vti|d,iy invullen

v

Opsturen in een ongefrankeerde envelop <vui SHOWROOM, Antwoordnummer 24 /(),
1000 PA Amsterdam of afgeven: Het Parool, Wihautstiaat 131/Rokin 110, Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoien. Amstelveen, Dorpsstraat VJ 56,
Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp. Nieuwstiaat 13, Zandvoort,
ocisiriuispiein 12.
iz.
•

Het Vendorado Jazz Behind the Beach Programma

VENDORADO Park Zandvoort zet op 4-5-6 augustus
de deuren open voor alle JAZZ BEMIND THE BEACH
liefhebbers. Iedereen is van harte welkom en kan op
één van de drie gezellige lokaties genieten van een
heerlijk Buffet en of drankje, terwijl de betere Jazzmuziek klinkt.

Vrijdag 4 aug.:

18.00-21.00 uur 'Jazzeker'
Boulevardrestaurant
22.00-01.00 uur 'Jazzeker'
Bar Grill Time-Out
Zaterdag 5 aug.: 18.00-21.00 uur 'Jazzeker'
Boulevardrestaurant
22.00-01.00 uur 'Jazzeker'
Bar Grill Time-Out
18.00-03.00 uur 'Silver Leaf BrassBand - Gran Place
23.30-03.00 uur 'Magie Frankie'
Gran Place
Zondag 6 aug.: 18.00-21.00 uur 'Kwartet Dico v.
Putten' - Boulevardrestaurant
22.00-01.00 uur 'Kwartet Dico v.
Putten' - Bar Grill Time-Out

4-5-6 AUG.
Voor een Jazz-avondje uit, met uitzicht op de
Noordzee, terwijl stijlvolle Jazz-muziek ten
gehore wordt gebracht, is het prachtige Boulevard
restaurant ten zeerste aan te bevelen.
Kom ook en maak gebruik van ons speciale
Jazz-arrangement, Het Buffet NEW ORLEANS:

4-5-6 AUG.

Cocktail
van Noorse garnalen
*
Koud/warm Buffet met o.a.
hele zalmforel
aan buffet gesneden varkensham
diverse rauwkostsalades
kiprollade in kerrysaus
*
Dessert Buffet

Vendorado biedt u de mogelijkheid om later op de
avond in de sfeervolle Bar Grill Time-Out van
Jazz Behind the Beach te komen genieten.
Gezellig eten bij kaarslicht. Wij bieden u daar een
uitstekend verzorgd "JAZZ NIGHT DINER":
Moot zalmforel

*
Kervelsoep
*
Champagne ijsdrank

PRIJS f 39,50
KINDERHOEK
Uw kinderen worden in een
speciaal ingerichte hoek van het
restaurant aangenaam bezig
gehouden door ons rekreatieteam.
Het kindermenu wordt daar
geserveerd en kost f 11,50 inkl. glaasje fris.
Aanvang: 18.00 uur

Ossehaas in *
rode wijn saus
Op zaterdag 5 augustus vanaf 18.00 uur een
swingende en sfeervolle Jazz Behind the Beach
in het overdekte Gran Place... Weer of geen
weer, Gran Place blijft u het gevoel geven van een
warme zomeravond.
Diverse eetgelegenheden, terrasjes, marktkraampjes, kinderaktiviteiten, akrobaat/clown,
winkeltjes en uiteraard... Jazz-muziek.

Reserveren gewenst: Tel. 02507-20000

JAZZ VAN
18.00-03.00 UUR

* ijsberg
Vlammende
PRIJS f 60,- (inkl. welkomstdrankje)
Aanvang: 22.00 uur
Reserveren gewenst: Tel. 02507-20000
Uiteraard is het ook mogelijk om tijdens deze
avonden bij "moonlight" het spel Bowling te
spelen.
Voor reserveringen van de Bowlingbanen kunt u
terecht bij de sportreceptie. Tel. 02507-20000
tst. 1041

PARK ZANDVOORT

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 616.000 BRIEVENBUSSEN
Donderdag 17 augustus 1989

Nieuwsblad
Los nummer ƒ 1.25

49e jaargang nummer 33

Zandvoort 75 voelt zich gepasseerd

edia

Burgemeester mag
extra grond huren

Rekreade
afgelopen

Zandvoortmeeuwen maakt
plaats voor woningbouw

ZANDVOORT - Het stuk
grond dat burgemeester Van
der Heijden aan de Kostverlorenstraat heeft gekocht en
waarop hij zijn huis laat bouwen, wordt uitgebreid met een
stuk van 430 vierkante meter.
De commissie financiën heeft
zich reeds grotendeels accoord
verklaard met de verhuur, met
het eerste recht van koop.

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen is bereid plaats te maken
voor de bouw van 300 woningen op haar huidige velden. Het
bestuur van de voetbalvereniging heeft zich onder bepaalde
voorwaarden accoord verklaard met de verhuizing naar het
binnenterrein van het voormalige circuit, al moet de ledenvergadering hier nog over stemmen. Het nieuwe sportcomplex moet
op l augustus 1990 opgeleverd worden. Zandvoort '75 voelt zich
daarbij gepasseerd.
Zandvoortmeeuwen heeft als
voorwaarde aan haar medewerking
verbonden, dat de verhuizing in één
keer gebeurt. Voor de gemeente is
dat duurder maar voor de vereniging organisatorisch veel makkelijker. Daarnaast moet het nieuwe
complex uiterlijk l augustus 1990
worden opgeleverd, om de voorbereidingen en het begin van het voetbalseizoen 1990/1991 ongestoord te
kunnen laten verlopen.
Een derde voorwaarde is, dat tegen de datum van oplevering een
nieuw huurcontract wordt overeen-

'DEZE
WEEK
• De sloop van de Pellikaanhal is even in de
wachtkamer gezet. Pag. 3
• De gemeente wordt de
nieuwe eigenaar van een
garagebedrijf.
Pag. 3
• Ondernemers aan de
Grote Krocht ageren tegen
de nieuwe pui van Albert
Heijn.
Pag. 3

Het huidige hoofdveld moet vanwege het circuit verschoven worden. In
februari is ons door het college een
en ander toegezegd, en wij zouden er
nog van horen. Maar dat gesprek is
nooit afgerond. Nu krijgt dit veld
achter onze rug om een nieuwe bestemming". Hij betreurt het ook dat
op een brief aan de gemeenteraad,
gekomen, met duidelijke regelingen verzonden in februari, nooit antover zaken als onderhoud en verze- woord is gekomen.
kering.
"Wij gunnen Zandvoortmeeuwen
wel vier velden, maar dat steekt wel
zeer schril af tegen onze speelgeleWoningbouw
genheid. Wij hebben 9 seniorenHet College van Burgemeester en teams en 7 jeugdteams die allemaal
Wethouders is van mening dat aan op zaterdag spelen. Zandvoortmeeudeze voorwaarden kan worden vol- wen heeft er respectievelijk 8 en 11,
daan, maar men stelt wel dat nog te verdelen over twee dagen. "Met
deze maand aan de voorbereidende dit plan wordt in feite onze nek omwerkzaamheden moet worden be- gedraaid", is de conclusie van Rui-'
gonnen, wil de nieuwe accommoda- grok. De twee velden zijn er door het
tie begin augustus 1990 klaar zijn. intensieve gebruik slecht aan toe!"
Het is ook een uitdrukkelijke wens
Directeur Publieke Werken Wertvan het college om op deze termijn heim ontkent dat er sprake is van
klaar te zijn, opdat direct na de een optie. "Een mogelijkheid is misbouwvakvakantie van 1990 begon- schien wel dat als hun ledenaantal
nen kan worden met nieuwbouw op nog groeit, zij gebruik kunnen made huidige terreinen van Zandvoort- ken van een van de velden van Zandmeeuwen aan Vondellaan/Van Len- voortmeeuwen. Dan willen wij evennepweg en Vondellaan/A.J. v.d.tueel wel intermediair zijn".
Moolenstraat. Volgens het in voorZie ook pagina 5
bereiding zijnde bestemmingsplan
kunnen op de vrijkomende velden
(ADVERTENTIE)
zo'n 300 woningen worden gebouwd:
145 woningwetwoningen, 75 premiekoop, 60 premie C en 20 vrije sector.
DAMES
De realisatie moet plaatsvinden in
de jaren 1990 tot en met 1994.
ZOMERRESTANTEN

Z'75
Het bestuur van Zandvoort '75
voelt zich behoorlijk 'gebelgd' over
de gang van zaken, aldus voorzitter
Ruigrok. "Wij hadden het terrein
voor onze kantine in optie voor een
nieuw hoofdveld. Dat zou daar aangelegd kunnen worden als wij de
meerprijs zouden betalen, ten opzichte van het oorspronkelijke plan.

De te Rozenburg geboren en nu
43-jarige Gerard Hokke trad op l
augustus 1977 als leraar Nederlands
in dienst van de Gertenbach Mavo.
Het directeurschap is hem niet hélemaal vreemd, want vóór die tijd bekleedde hij deze functie al een aantal
jaren op een lagere school in Haarlem. Dat is een ervaring die hem
ongetwijfeld ten goede komt, omdat
hij in die tijd al de nodige contacten
had gelegd met op het onderwijs gerichte instanties. "Je kent wat mensen", verduidelijkt hij, "en je weet de
'ingangen'".
Aanleiding tot zijn benoeming is
het vertrek van de heer Karst, die
vorig jaar directeur Nijboer opvolgde maar nu gebruik maakt van de
Doorstromingsregeling Onderwijs
Personeel, een soort 'vervroegde
VUT'. "Als ik dat nu niet doe, moet
ik waarschijnlijk vier jaar wachten",
verklaart Karst.

Ontwikkelingen
Een andere reden is dat er nieuwe
ontwikkelingen aan zitten te komen,
zoals het 'voortgezet basisonderwijs' op de middelbare scholen. Dat
heeft tot gevolg dat het onderwijzend personeel allerlei cursussen
moet gaan volgen en Karst betwijfelt
sterk of dat voor hem en zijn functie
nog wel zin heeft, nu zijn vervroegde
pensionering nadert.
Hij hoeft niet ontevreden te zijn
over het afgelopen jaar, van diverse
kanten is er hard aan gewerkt om de
teruggang in het leerlingenaantal
om tot stilstand te brengen. Dit jaar
hebben zich 29 nieuwe leerlingen gemeld, tegen 17 vorig jaar. "We zitten
gelukkig weer een beetje in de opgaande lijn", luidt de conclusie van
Karst dan ook, al is het totaal aantal
leerlingen ten opzichte van vorig
jaar gedaald van 144 naar rond de
130. Dat komt doordat na het eindexamen zo'n 40 leerlingen de school

hebben verlaten. "We hopen weer in
het goede spoor te komen", zo omschrijft zijn opvolger de intentie
waarmee hij en de overige leerkrachten het nieuwe jaar ingaan.

Enquête

17
18
19
20
21
22
23
24
25

aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug

'Krakkemikkig'

Kerkplein 3
2042 JH Zandvoort
Tel. 02507/14828

ZANDVOORT - Het ziet er naar uit dat het plan voor drieëndertig woningwetwoningen op het Zwarte Veld, tussen Prinsesseweg, Oosterstraat en Koningstraat, toch gerealiseerd wordt.
De gemeente wil dit zelf uitvoeren, de streefdatum om met de
bouw te beginnen, is l oktober van dit jaar. De gemeenteraad
beslist op 29 augustus over het benodigde krediet van bijna 3,5
miljoen gulden.

een directeur van buitenaf kon betekenen dat één van de leerkrachten
het veld moest ruimen. Een ander
voordeel is dat hij al 'thuis' is in het
Zandvoortse onderwijswereldje. Zo
heeft hij al meegedraaid in het plaatselijke schooloverleg. Hij blijft wel
Nederlands geven, maar daarin gaat
hij terug van 29 naar 12 uur per
week, in de vierde en de brugklas.
"Het voordeel van lesgeven in de
brugklas is, dat je de nieuwe leerlingen, die dus nog een aantal jaren op
school blijven, direct leert kennen".

Zoals reeds in juni te voorspellen
viel, aan de hand van uitlatingen van
wethouder Van Caspel aan deze
krant, neemt de gemeente de bouw
van de woningen nu in eigen hand.
Aanleiding hiervoor is de afwijzing
van Eendracht Maakt Macht, nadat
de ledenvergadering hiertoe had besloten. Het besluit om de grond te
verkopen, zal dan ook ingetrokken
moeten worden. Tevens moet de gemeenteraad haar goedkeuring geven
aan het beschikbaar stellen van een
krediet aan het gemeentelijk woningbedrijf.

De benoeming van Hokke, die
voorgedragen is na onder andere een
De benoeming moet nog goedge- Problemen
kleine enquête onder de leerkrach- keurd worden door de gemeenteHiermee is een bedrag gemoeid
ten, voorkomt consequenties voor raad, maar in de voorafgaande com- van ƒ3.484.207,-, waarvoor op de kaging men pitaalmarkt een annuïteitenlening
het onderwijzend personeel van de missievergaderingen
wordt aangetrokken, met een loopGertenbach Mavo. Aantrekken van reeds accoord.

tijd van vijftig jaar. De totale 'stichtingskosten' bedragen ƒ194.700,méér, maar dit bedrag wordt gedragen door het rijk. De commissies
voor Publieke Werken en Financiën
zijn reeds accoord gegaan met het
voorgestelde krediet, zodat te verwachten valt dat ook de gemeenteraad er eind deze maand geen probleem van zal maken. Die problemen vallen wel te verwachten van
taezwaarmakenden.
GBZ-raadslid
Flieringa waarschuwde hier nadrukkelijk voor tijdens laatst genoemde commissievergadering. In
de beroepschriftencommissie had
hij van hen 'een buitengewoon goed
verhaal' gehoord. "Ik ben bang dat je
het wel kunt vergeten", luidde zijn
conclusie en hij raadde het college
dan ook aan, de pleitnota nog eens
goed te lezen.

Vervanging van opgeheven plaats aan Raadhuisplein

Parkeerplaats invaliden nu in Oranjestraat
ZANDVOORT - De gemeente
lijkt gehoor te hebben gegeven
aan de brief van mevrouw
M.H.
Lohman-Winnubst,
waarin zij betreurt dat de invalidenparkeerplaats aan het
Raadhuisplein is verdwenen.
Een rechtstreeks antwoord heeft zij
nog niet gekregen, maar wel is inmiddels onder aan de Oranjestraat

een nieuwe parkeerplaats aangebracht. De briefschrijfster is er blij
mee, maar ideaal vindt zij deze situatie niet.
Mevrouw Lohman-Winnubst voelde zich ernstig gedupeerd toen enige
maanden geleden de invalidenparkeerplaats voor bakkerij Keur en de
Hema aan het Raadhuisplein plotseling van de aardbodem was verdwe-

nen. Het trottoir werd in een nieuwe
vorm gegoten waardoor de straat,
die voortaan vanaf 11.00 uur voor
alle verkeer werd afgesloten, een
smallere ingang kreeg.

betekende dat de winkels aan deze
kant van het Raadhuisplein niet
meer te voet te bereiken waren. Zij
zou daarvoor gebruik moeten gaan
maken van een rolstoel. En het lijkt
voor de hand liggend dat meerdere
invaliden of gehandicapten geduRolstoel
peerd waren door het opheffen van
Voor mevrouw Lohman-Win- de parkeerplaats.
nubst, die zelf van dergelijke par- De nieuwe locatie betekent enige
keerplaatsen gebruik moet maken, verbetering in de situatie van mevrouw Lohman-Winnubst. "Ik ben
wel blij dat die nieuwe plaats er is
gekomen, maar toch vind ik het vervelend dat het niet voor de Hema is.
Want nu moet ik daar toch in de
rolstoel naar toe.

LW

HW

LW

04.16
04.55
05.32
06.16
06.57
07.38
08.29
09.23
10.40

14.01
00.36
01.04
01.44
02.29
03.20
03.55
04.55
05.25

16.41
17.18
18.00
18.37
19.22
20.02
20.49
21.44
23.04

14.56
15.41
16.22
14.45
15.24
16.26
17.10
18.15

Maanstanden:
Woensdag 23 aug. LK 20.40 uur
Doodtij 26 aug. 12.15 u. NAP+58cm

(ADVERTENTIE)

Zoals eerder vermeld heeft de belangenvereniging in oprichting 'Hartje Zandvoort', die tot bij de Raad
van State strijd voert tegen deze woningbouwplannen, B & W erop gewezen dat de provincie de termijn
voor een 'verklaring van geen bezwaar' heeft laten verlopen.
Bij overschrijding van de 'fatale
termijn', zoals deze wordt genoemd
in het wetboek voor de Ruimtelijke
Ordening, wordt de verklaring geacht te zijn geweigerd. Dit om slepende procedures te voorkomen.
'Hartje Zandvoort' stelde dan ook
dat de gemeente het bouwplan moet
intrekken.

'Fataal'
Het college is dat echter niet van
plan. "Zo'n overschrijding komt regelmatig voor", benadrukte Van
Caspel, "en die heeft geen juridische
consequenties". Uiteindelijk gaat
het dus om de interpretatie van het
begrip 'fatale datum'.' Die van de
wethouder is duidelijk anders dan
die van de belangenvereniging. Volgens hem is deze datum alleen defintief als GS niets meer van zich zouden laten horen. "Er staat nergens
dat zij niet alsnog een beslissing
kunnen nemen", luidde zijn reactie
naderhand. Later, na navraag bij een
instantie die goed op de hoogte is
van dit soort zaken, bevestigt hij 'dat
Gedeputeerde Staten volkomen bevoegd zijn alsnog een rechtsgeldige
beslissing te nemen'.
De gemeente streeft ernaar om op
l oktober met de bouw te beginnen,
om de hiervoor beschikbare contingenten (subsidie) veilig te stellen. In
verband daarmee zijn diverse procedures gelijktijdig gestart, zoals ook
het gedeeltelijk onttrekken van de
Prinsesseweg en de Oosterstraat
aan het openbaar verkeer. Over dat
laatste méér elders in dit blad.

Voor
TURBOSNELHEID

Kwaliteit en
persoonlijke service
naar

RINKO
RENAULT
J.M.

Vernielingen op
parkeerterrein
bij Watertoren
ZANDVOORT - Op het parkeerterrein bij de watertoren
worden regelmatig 's nachts
auto's vernield en benzinetanks leeggehaald. De gemeente wil hier wat aan doen door
de verlichting te verbeteren.
Het parkeerterrein wordt momenteel zeer schaars verlicht door de
lichtmasten in de Westerstraat, is de
conclusie van het College van Burgemeester en Wethouders. Om de
situatie aan te passen aan het huidige niveau van de openbare straatverïichting zijn minimaal vierlichtmasten nodig. De kosten van aanschaf,
plaatsing en kabellegging worden
geraamd op ƒ14.000,-.
Zoals enige tijd geleden vermeld
laat het een onderzoek verrichten
naar de mogelijkheden om op deze
locatie een parkeergarage te bouwen. Het aanbrengen van de verlichting duidt erop dat realisering daarvan nog wel enige tijd op zich kan
laten wachten.

Parkeren
Wat betreft de parkeer-omstandigheden voor gehandicapten valt er
volgens haar nog flink wat te verbeteren. Op de eerste plaats door de
gemeente, want "Er zijn veel te weinig invalidenparkeerplaatsen in
Zandvoort", zo luidt haar eerste kritiek. Als voorbeeld waar er makkelijk nog een of twee bij zouden kunnen komen, noemt zij het eind van
de busbaan.

Grote mond

HW

Flieringa was het daar niet mee
eens omdat er sprake was van een
'krakkemikkige indeling' van grond
en omliggende woningen: "Dat is
waarschijnlijk niet te bebouwen".
Hij betreurde het zelfs dat het eerste
recht van koop tot vijfjaar beperkt
bleef.
VVD-fractievoorzitter Methorst
ging accoord, vooral omdat de grond
aan de burgemeester was aangeboden. Het zou 'uitermate onelegant'
zijn om dat nu in te trekken, aldus
Methorst. Zijn fractiegenoot Van
Marie behield zijn stem voor.

Woningbouw 'Zwarte Veld' moet
op l oktoberaanstaande beginnen

Cortina Modes

l
Waterstanden
Datum

PvdA-raadslid Pim Kuyken had
nogal wat moeite met het voorstel
om de grond, vooral vanwege het
flinke oppervlak, ook te koop aan te
bieden. "Je moet altijd goed afwegen
wat je met je grond doet", zo verklaarde hij. Hij maakte bezwaar omdat de grond zou kunnen dienen
voor andere woningen. "In de totale
afweging naar de bevolking toe kan
dit niet".

Foto: Berlott

Leraar Gerard Hokke wordt nieuwe
directeur van de Gertenbach Mavo
ZANDVOORT - De huidige leraar Nederlands G.A.J. Hokke
wordt de nieuwe directeur van de Gertenbach Mavo. Zijn voorganger, de heer Karst, maakt gebruik van de zogenaamde DOP-regeling. Hokke is al ruim twaalf jaar aan de school verbonden.

De grond wordt verhuurd voor
een bedrag van ƒ3268,- per jaar. Voor
de komende vijf jaar heeft Van der
Heijden het eerste recht van koop,
voor de algemeen voor tuingrond gehanteerde verkoopprijs van ƒ100,per vierkante meter, het totale perceel, dat overigens niet bebouwd
mag worden, komt dan in totaal op
ƒ43.000,-.

ZANDVOORT Regen deert nauwelijks als je
moet ringsteken
of andere leuke
spelletjes
wil
doen. En gelukkig maar, want
Santekraampie,
waarmee Rekreade vrijdag haar
seizoen afsloot,
werd enigszins
geteisterd door
het hemelwater.
Vier weken lang
hebben kinderen
kunnen genieten
van tal van activiteiten. De belangstelling was
erg groot, zodat
het tiental vrijwillig medewerkers
onder leiding van
Nel de Waard tevreden kan terugkijken.
Nu
maar weer een
jaartje wachten.

2 halen 1 betalen
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Anderzijds slaat het op een groot
aantal andere, valide automobilisten. "De parkeerplaatsen worden
heel vaak door anderen gebruikt, die
geen invalidenkaart hebben. Hier in
het centrum en vooral bij Dirk van
de Broek is het helemaal schrikbarend. Als je er wat van zegt, krijg je
nog een grote mond ook, of zo'n opmerking als 'Jullie denken dat je
overal maar mag gaan staan"'.

Voor de familie Lohman-Winnubst of elke andere gehandicapte
automobilist zit er op zo'n momentSt^^C^^g
niets anders op dan rond te blijven
r%^^g^^£5
\\aats in
• Het echtpaar Lohman-Winnubst, wel blij met de nieuwe invalidenparkeerplaats
in de
de Oranjestraat
Oranjestraat 'm:
'maar het had rijden of - indien mogelijk - te blijven
beter gekund'.
FOIO Boiioii wachten tot de plaats vrij komt.

Naam:.
Adres:.
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon: _

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
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Op 7 september 1989 hopen onze broer, zuster, zwager,
schoonzuster

Martinus Kemp
en
Claudia C. M. v. Turenhout
de dag te herdenken dat zij 50 jaar geleden op 7 september 1939 in Zandvoort in het huwelijk traden.
„Kern en Dien", hartelijk gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst met jullie familie in
NORLANE AUSTRALIË
Riek, Ada, Ans en Aad

In de Algemene Vergadering van 8 juni jl. heeft de Ledenvergadering het reglement
„Klachten/geschillen-adviescommissie" vastgesteld. Dit houdt in dat er 7 commissieleden benoemd kunnen worden, waarvan 2 leden op voordracht van het Algemeen
Bestuur van EMM.
Het Algemeen Bestuur zoekt leden die zitting willen nemen in deze commissie.
Geïnteresseerde leden worden verzocht zich schriftelijk aan te melden bij:
Woningbouwvereniging „Eendracht maakt Macht"
Thomsonstraat 1 2040 EA Zandvoort t.a.v. het Algemeen Bestuur
Sollicitatie voor 1 september 1989

SPAffSUPER - NOORD
Ruime parkeergelegenheid

t
Diep bedroefd, maar dankbaar dat hem een verder lijden bespaard is gebleven geven wij kennis
dat, na voorzien te zijn van het H. Sacrament der
zieken, toch nog onverwacht rustig is ingeslapen
mijn lieve zorgzame man, onze vader, schoonvader en opa

Gegrilde
beenham

Slagers
achterham

100 gr.

A. C. Vossen

H. Vossen-Visser
Zandvoort:
C. W. A. Wielders-Vossen
B. P. H. Wielders
Zandvoort:
A. M. H. de Goede-Vossen
A. de Goede
Linda, Jolanda, René, Monique
Marco
2042 VH Zandvoort, 10 augustus 1989
De uitvaartdienst en de begrafenis hebben maandag 14 augustus plaatsgehad.

Bananen

Ribkarbonade

1f79

James
Grieve

Engeltje Paap
Uit aller naam:
A. E. Spiers
11 augustus 1989
van Ostadestraat 21
Zandvoort
Correspondentieadres:
Cort van der Lindenstraat 2, flat 16

12,90
iedere maandagochtend open
Celciusstraat 192

Te huur
aangeb.

bij BLOEMENHUIS

gemeubileerde
woonruimte

J. BLUYS

bev. 2 kamers
K.D.T.
Te bevr.
tel. 02507-14529

Te huur

garage

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van onze lieve vader, schoonvader,
grootvader en overgrootvader

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud

Jacobus Halderman

Oranjestraat 12
(einde afrit)

DAKSERVICE
2

45,- p.m gelegd.
Pannedaken timmer- en
metselwerk.

SFEER EN GEZELLIGHEID

geopend elke za.
van 20.00-03.00 uur
Ruime parkeergelegenheid
Info 02507-16023

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Dinsdag

Tel. 02507-13278
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Woensdag
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Secretaris Bosmanstraat 40
112041 ICT Zandvoort.
luifel 02507-17244

19.30-20.30
20.30-21.30

Alle lessen onder leiding van ervaren en
gediplomeerde docenten.
Lessen voor beginners en gevorderden
van alle leeftijden.

Met spoed gevraagd

winkelpersoneel
en

broodbakker
BAKKERIJ KEUR

Te koop gevraagd

schilderijen
met Indische
voorstellingen van
o.a. Sonega, R.
Bonnet, La Mayeur,
Hofker en/of
Adolfs.
Inlichtingen:
02507-17759.

Oproep

Gediplomeerde

PEDICURE

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 18 september worden ingediend bij het
college van burgemeester en wethouders van Zandvoort. Degene die een
bezwaarschrift indient, kan vragen persoonlijke gegevens niet bekend te
maken. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage gelegd.
Als daarom wordt gevraagd, kunnen tot één week voor de bovengenoemde
datum mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij wordt dan tevens
gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het
bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben onder voorwaarden om gevaar, schade
of hinder voor de omgeving te ondervangen op 21 juli 1989 vergunning verleend
ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvraag van H.W.Z. Bodemsanering voor een dergelijke vergunning voor het oprichten en in werking hebben
van een grondwaterreinigingsinstallatie, gelegen op het braakliggend terrein
hoek Van Lennepweg/hoek A. J. v. d. Moolenstraat te Zandvoort.
De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen van 18 augustus 1989 tot 18
september 1989 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken,
Swaluëstraat 2 te Zandvoort, op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur, alwaar
desgewenst een mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34 te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
staat tot 18 september 1989 beroep open bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State voor:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20,21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid,
onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben
ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28 eerste lid
onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te
brengen.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor
deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op
de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking
danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht en verzonden aan de Raad van State,
afdeling voor de geschillen van bestuur, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is
beslist.

Plan voor verbetering verkeersveiligheid
Zuiderstraat en Paradijsweg
Het college van burgemeester en wethouders heeft een plan ontwikkeld
voor de verbetering van de verkeersveiligheid in de Zuiderstraat en de
Paradijsweg.
Dit plan ligt tot en met dinsdag 29 augustus ter inzage bij de afdeling
Planontwikkeling van de dienst Publieke Werken, Raadhuisplein 4. Deze
afdeling is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 uur tot 12.00
uur.
Gedurende de periode dat het plan ter inzage ligt kan er schriftelijk op
worden gereageerd. Die reacties moeten worden gestuurd aan het
college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad het
definitieve plan in de vergadering van september 1989 behandelt.

Bouwplannen
Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort is voornemens
met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van:
- woning met garage Max Euwestraat 36;
- woning met garage Max Euwestraat 38.

Tweede Kamer Verkiezingen

Telegraaf Zandvoort
vraagt

Verdiensten ƒ 60,- tot ƒ 80,- p.w.
voor kleine wijken te uur per dag

Op woensdag 6 september 1989 zijn de verkiezingen voor de leden
van de Tweede Kamer. Tussen 8.00 uur en 19.00 uur zijn de
stembureaus in Zandvoort die dag geopend.
Als u die dag niet zelf kunt stemmen, door bijvoorbeeld ziekte of
vakantie, hoeft uw stem niet verloren te gaan! U kunt een ander uw
stem laten uitbrengen, of zelf in een ander stembureau ergens in
Nederland stemmen.
Meer informatie daarover kunt u krijgen bij de afdeling Burgerzaken,
Schoolstraat 6, telefoonnummer 61400. Doet u dat wel voor woensdag 23 augustus!

Tel. 023-312880
van 09.00-17.00 uur

KOMT OOK
AAN HUIS
Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.
Tel. 19632.

'Het door mij te besteden
budget is tot mijn spijt
ontoereikend om tot de
aanschaf over te gaan!

De aanvraag en stukken die daar betrekking op hebben liggen van 18 augustus
1989 tot 18 september 1989 ter inzage bij de afd. algemene zaken, in het
Raadhuis, Swaluëstraat 2 in Zandvoort. U kunt daar ook terecht voor een
mondelinge toelichting. Het kantoor is op werkdagen geopend van 9.00 tot
12.00 uur.
De stukken liggen tevens elke zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur ter inzage bij de
Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 in Zandvoort.

Deze bouwplannen liggen met ingang van 21 augustus 1989 gedurende 14 dagen bij
de afdeling Ruimtelijke Ordening voor een ieder ter inzage (geopend maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur). Gedurende de termijn van de ter inzage ligging
kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij het college van Burgemeester en
wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Raadhuisplein 2
Zandvoort
tel. 12404

Bezorgers/sters

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

NVM
MAKELAAR

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.
fTT fir\QrniIF'D TJ TT telef. 02507-15531
. W . lAJ01JIl£fi -D. V . telefax 02507-20025
Bnrg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

H

vraagt
voor de weekends

serveerster

'Wat
bedoelt u?'
'Ik kan het niet betalen.'

^^ia||nüstig •vrijblijvend
l alle inlichtingen bij:

19.00-20.00
10.00-11.00
19.00-20.00

Aerobics

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DA G en NACHT bereikbaar

18.30-19.30
16.00-17.00
17.00-18.00

Jazzercise

Tel. 02507-16551

een begrip voor ongebonden mensen
in

DE MANEGE ZANDVOORT

16.00-17.00
17.00-18.00
16.00-16.45

De lessen beginnen m.i.v.
4 september a.s.

Gespec. in Garant Gum
daken 4 mm

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort»
Tel.02507-12972

Maandag

Inl. tel. 15212.

van DEIMSEIM en ZN.

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

betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Zandvoort, augustus 1989

BALLETSTUDIO
„MARIJKE' "

bij de Schelp
ƒ 100,-p.mnd.

naar

(art. 12W.A.B.M.)

Op 7 juli 1989 is ingekomen een aanvraag van de heer R. G. M. de Goede te
Zandvoort, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en
in werking tiebben van een croissanterie/snackbar aan de Kerkstraat 22/1 te
Zandvoort.

Degene die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een ieder
die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, krijgt de
gelegenheid om bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen.

Aanmelden in de studio
woensdagavond tijdens
lesuren of telefonisch
02507-14677 of 18981.

reeds meer dan 25 jaar
voor

Weduwe van Th. van Staveren
op de leeftijd van 75 jaar.
Familie Ottho
Familie van Staveren
Familie Huberts
15 augustus 1989
Burg. Nawijnlaan 19 2042 PN Zandvoort
Correspondentieadres: Haltestraat 74
2042 LP Zandvoort.
De overledene is opgebaard in het rouwcentrum
aan de Poststraat te Zandvoort alwaar gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 17 augustus van 19.00 tot 19.30 uur.
De H. Eucharistieviering zal worden gehouden
op vrijdag 18 augustus 1989 om 14.00 uur in de
parochiekerk van de H. St Agatha, Krocht 43 te
Zandvoort, waarna aansluitend de crematieplechtigheid zal plaatsvinden om ± 15.30 uur in
het crematorium "Velsen" te DriehuisWesterveld.
Na afloop van de plechtigheid gelegenheid tot
condoleren in een der ontvangkamers.

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

Jazzballet

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Maria J. (Mieke) van Staveren-Ottho

UITVAARTVERZORGING

Zijlweg183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

Klassiek ballet

2042 CA Zandvoort

Na een langzaam afnemende gezondheid is toch
nog onverwacht, gesterkt door de sacramenten
der zieken, van ons heengegaan onze dierbare
zuster, schoonzuster, tante en vriendin

^ ASSOCIATIE

ZANDVOORT
(CENTRUM)

De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

t

023-315855

3 pond

1 kilo

Voor elk gebeuren
een passende
bloemengroet
Op de leeftijd van 95 jaar is rustig ingeslapen
mijn zuster, onze tante en oudtante

,

flakon

5

Christianus Albertus Vossen
op de leeftijd van 78 jaar.
Zandvoort:
W. Vossen-van Dijk
Joure:

SPAR
Wasverzachter

'USIOFSfW

Hinderwet
Aangevraagde vergunningen

J

'Zeg dat
dan meteen'.
Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met
dit blari het gebruik van Klare Taal bevorderen.

Rundergehakt
Runderborstlappen
Runder braadof riblappen
Verse worst
BQUCHERIE

2 kilo

Haltestraat 13
Tel. 14738

Meisje
of

jongen

27,50

voor
bediening gevraagd
na 28 augustus
Strandpaviljoen 21
Tel. 15524

Loods
te huur

160 m?
1250,- p.m.

Tel. 16840

r
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Hoe goed kent u Zandvoort ?

B.ennoheim wordt volgens Planningslijst in 1990 gesloopt

Sloop Pellikaanhal voorlopig
even 'in de wachtkamer gezet'
ZANDVOORT - Het plan om het terrein van de Pellikaanhal te
bebouwen, is 'in de wachtkamer' gezet. Het is niet opgenomen in
de Planningslijst nieuwbouw/verbouw 1990-1994 die aan de gemeenteraad is voorgelegd. De lijst vermeldt wel tal van andere
plannen. Zo wordt bijvoorbeeld het pand Bennoheim, hoek
Kostverlorenstraat/Koninginneweg, waarschijnlijk in 1994 gesloopt.

"De bebouwing van het terrein van
de Pellikaanhal is op de planningslijst niet terug te vinden", merkte
Marijke Paap (CDA) op. Op de vraag
of deze niet is ingepland, antwoordde wethouder Van Caspel dat dit
plan 'in de wachtkamer is gezet'.
"Maar het kan er nog bij komen",
voegde hij eraan toe. Van sloop van
de hal kan pas sprake zijn als de
gemeenteraad accoord gaat met dit
plan, waaraan gekoppeld wordt dat
er een gelijkwaardige accommodatie voor terugkomt op het binnenterrein van het voormalige circuit. Van
diverse zijden, waaronder van een
groot aantal gemeenteraadsleden,
zijn er echter veel bezwaren en bedenkingen te horen. "Ik heb een kleine hoop dat ik u nog kan overtui| ZANDVOORT - Bijna dertig goede inzendingen kwamen er Een andere schrijver herinnert zich dat er vroeger, 80 jaar gen", aldus Van Caspel.
' binnen op de foto van 3 augustus, in de rubriek 'Hoe goed
kent U Zandvoort'. Sommige weer met wat extra informatie,
wat - zo wij hebben vernomen- door veel lezers erg wordt
gewaardeerd. De oude schuurdeuren bevinden zich in de
Spoorbuurtstraat, onder aan de zogenaamde 'Kippetrap'.
Volgens enkele schrijvers is de linkerschuur van bouwbedrijf Koster en zijn de twee rechtse van Van Deursen, deze
waren vroeger eigendom van de heer A. de Roode, werkzaam bij de P.E.N. Hij is de vader van J. de Roode, voormalig directeur van 'Spaarneland', en schoonvader van zangeirès Annie Palmen, ook wel 'Drika' bij de Beertjes van
l Buuten. In de middelste schuur zat in de jaren vijftig de
| oude voddenman 'opa Veen'.

geleden, voor de schuren oud-Zandvoortse huisjes stonden. In één daarvan woonde de oude heer Paap, met de
bijnaam 'Mok', die houten tobben maakte.
Na loting zijn er weer drie winnaars van een Parker-fijnschrijver uit de bus gekomen. Dat zijn: A. de Joode, Stationstraat 2; P. Paap, Potgieterstraat 7 en K. Weber-Koning,
Gasthuisstraat 1.
Ook met de foto van deze week, gemaakt in het centrum, is
er weer een fijnschrijver te winnen. Oplossingen dienen
daarvoor uiterlijk maandag 28 augustus te worden ingeleverd op het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12.
Foto Berlotl

Ned. Vereniging van Huisvrouwen
De NVvH afdeling Haarlem en
Omstreken heeft voor woensdag 23
augustus een fietstocht op het programma staan. Deze leidt door
Woestduin, Leyduin, over de Manpadslaan en door Bennebroek. Vertrek bij Dreefzicht te Haarlem om
09.15 uur, vanaf NS-station Heemstede/Aerdenhout om 09.30 uur.
Op donderdag 24 augustus maakt
| men een avondwandeling langs het
1
strand. Vertrek vanuit Haarlem om

J

lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
i POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
j 14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- Dienstencentrum Zandvoort: Koninnummer 12000.
ginneweg l, tel. (02507) 19393.
^AMBULANCE: tel. 023-319191 (On- Spreekuur op dinsdag en donderdag
Jgevalllen), Centrale Post Ambulan- van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
jcevervoer (CPA) Kennemerland.
hiervoor kan men bellen van dinsd.
i DIERENAMBULANCE (Regionale): t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor betó-334323/363476.
j
woners van 55 jaar en ouder) ge5 Voor de huisartsen Van Bergen, Sci- bruik te kunnen maken, dient men
jpio, Mol en Paardekooper heeft zich 24 uur van tevoren op te geven
jdienst: dr. G. Mol, Koninginneweg bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus34 a, tel. 15600. Spreekuren zaterdag sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
l'en zondag: 12.00 en 17.00 uur.
r Verdere inlichtingen omtrent binnen de gemeente.
Iweekenddiensten worden verstrekt Alg. Maatschappelijk Werk Zand,via de telefoonnummers van de voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
huisartsen: Anderson, 12058; Drenth, 023-320899 of 320464. Spreekuur op
13355; Flieringa, 12181; Zwerver, werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan12499.
dagavond van 19.00-20.00 uur. VerTandarts: Hiervoor de eigen tand- der volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. woner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
Neutel, tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor informatie 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
over de dienstdoende wijkverpleeg- uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
kundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine Davidsstraat. Eerste en derde
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- woensdag van de maand van
voort, tel. 02507-14437, bgg: 17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flebeckestraat 17 te Zandvoort, tel. mingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
15847.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
^Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- Taxi: tel. 12600.
S Weekend: 19/20 augustus 1989

Het bijna historische Bennoheim
heeft zijn langste tijd gehad. Het gebouw verkeert in een slechte staat
en voldoet niet aan de eisen van de
bouwverordening. Het is dermate
slecht, dat het wel gesloopt moet
worden, aldus wethouder Van Caspel afgelopen donderdag in de commissie Publieke Werken. Slopen
wordt dan ook voorgesteld in het
beleidsplan dorpsvernieuwing. Op

Een en ander zou in 1994 plaats
moeten vinden, voor raadslid Landman (GBZ) wel wat 'ver weg'. Het
hangt echter af van de beschikbare
contingenten voor nieuwbouw, aldus Van Caspel. "En we kunnen met
alles tegelijk". Op een vraag van
Sandbergen (D'66) antwoordde hij
ZANDVOORT - In een kledmgdat er gedacht zou kunnen worden zaak
de Haltestraat hebbeneen
aan woningen voor ouderen op de Franseaan
man
en vrouw enige kledmgbegane grond.
stukken gekocht met oud Frans
Tegen de huidige koers werd
Voor de Prinsenhofstraat staat geld.bedrag
van 140 gulden teruggenog een gedeeltelijke afsluiting op een
geven. Naderhand bleek dat het aande nominatie, de uit het Provinciaal geboden
Franse geld al 15 jaar uit de
Fonds Stads- en Dorpsvernieuwing roulatie is.
toegezegde subsidie is nog van
kracht. Door de gedeeltelijke afsluiting van de straat komt een perceel
vrij wat de mogelijkheid biedt om
twee premie-C woningen te bouwen.
ZANDVOORT - Bij een aanrijding
raakte zondag op de Vondellaan een
Verbeteringen
16-jarige bromfietser uit Zandvoort
Een en ander staat gepland voor licht gewond. Hij werd aangereden
1990, maar de uitvoering hangt sa- door een 57-jarige Zandvoortse automobihst, die de Nicolaas Beetsstraat
in wilde rijden. De bromfietser liep
daarbij enkele schaafwonden op

Oud geld

Gewond

Vergunning surf school nog onzeker

18.22 uur met bus 81 vanaf het
NS-station. Uitstappen halte Kop
Zeeweg. Bij mevrouw W. Beukers,
tel. 023-330187, kan men inlichtingen
krijgen over de excursies naar Texel,
te houden op dinsdag 19 en woens
dag 20 september. Beide dagen vertrek om 08.30 uur vanaf het Sportfondsenbad of om 08.45 uur van perron K van het NS-station te Haarlem. Men is rond 18.00 uur weer te
rug.

| Weekenddiensten

Bennoheim

de vrijgekomen plaats zou dan
nieuwbouw gepleegd kunnen worden, waarbij gedacht wordt aan vijftien premie C woningen plus vijf in
de vrije sector. 'Vooralsnog zijn voor
1994 twintig woningwetwoningen
opgenomen'. Momenteel zijn er acht
wooneenheden.

ZANDVOORT - De beperkte
horeca-vergunning voor surfschool Klijn is opnieuw onderwerp van discussie geworden.
De strandpachters zijn tegen,
het College van Burgemeester
en Wethouders vóór. Het merendeel van de raadsleden is in
principe voor het afgeven van
de vergunning, maar twijfelt
nog over de juridische aspecten.
De strandpachters hebben opnieuw tegen het afgeven van een beperkte vergunning geageerd, omdat
zij vrezen dat de surfschool verandert in een strandpaviljoen en zij er
zodoende een concurrent bij krijgen. Dit argument brachten zij ook
in 1987 al naar voren, één van de
redenen toen voor de gemeenteraad
om de vergunning af te wijzen.
Methorst (WD) wees vorige week
woensdag, tijdens de commissie
voor Algemene Zaken, op een destijds ingenomen standpunt. Dat
hield in dat er deugdelijke argumenten moesten zijn om de bestaande

situatie te wijzigen. Hij miste deze.
Volgens Sandbergen, (D'66), is de
surfschool van belang bij hetgeen
het Zandvoortse strand heeft te bieden. Hij pleitte voor de vergunning.
Daarnaast wees hij erop dat sommige strandpaviljoens tegenwoordig
ook surfplanken verhuren.

Broodje
Ook Van As (CDA) lijkt de school
niets in de weg te willen leggen. Hij
wees erop dat paviljoenhouders in
de loop der jaren eveneens de gelegenheid hebben gehad om hun bedrijf uit te breiden. Het begon met
koffie met een broodje, dat is ondertussen uitgebreid tot complete
maaltijden, aldus Van As. Gelet de
veranderingen die deze gemeente
sinds 1987 heeft ondergaan, acht hij
een vergunning voor de surfschool
nu wél verantwoord, waarmee hij
bewust afweek van het standpunt
dat hij twee jaar geleden had ingenomen.

Werken nog geen definitief standpunt in.

Juridisch
Ook Jongsma (CDA) is in principe
voor, maar volgens hem heeft de gemeente juridisch gezien 'geen poot
om op te staan' om aan de vraag van
de surfschool tegemoet te komen.
Zijn fractiegenoot Landman vond
het maar een 'slechte zaak' dat de
kwestie nu weer aan de orde kwam.
Hij lijkt met Jongsma mee te gaan,
maar de pachtprijs zal dan wel omhoog moeten gaan.

Bloeme (PvdA) leek eveneens niet
onwelwillend te staan tegenover het
afgeven van vergunning, maar er
moet zekerheid zijn dat de surfschool niet alsnog verandert in een
strandpaviljoen.
Volgens burgemeester Van der
Heijden wordt dat zeker voorkomen
doordat er sprake is van een beperkte vergunning, waarin de grenzen
duidelijk aangegeven zijn. De uiteinFractiegenote Marijke Paap nam delijke beslissing valt in de gemeenevenals Rita de Jong (WD) donder- teraadsvergadering op dinsdag 29
dag in de commissie voor Publieke augustus.

Gemeente koopt garage Brederodestraat

Roomskatholieke Kerk:
Vrijdag 10.00 uur: E.v.
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Zaterdag 19.00 uur: Eucharistievies, vlootpredikant uit Haarlem ring met samenzang, D. Duijves
Kinderdienst i.h. Jeugdhuis
Zondag 10.30 uur: Woord-komm.
viering m.m.v. koor, B.J. v. Gaart
li-'rvormde Kerk,

Kerkplein:

*reformeerde Kerk:

M'B:

ondag 10.30 uur: Dhr. H. de Jong, Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Sandvoorts
023-244553.
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Burgerlijke stand
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de Brederodestraat
en de Schaapmans
• Rond het garagebedrijf op de hoek\oek
van van
de Brederodestraat
en de Schaapmanstraat
komt definitief rust.

ZANDVOORT - De gemeente
wordt waarschijnlijk de nieuwe eigenaar van het garagebedrijf op de hoek van de Brederodestraat en de Schaapmanstraat. Men is voornemens het
pand te kopen, om aan 'ongewenste ontwikkelingen' een
eind te maken.

en andere vormen van overlast.
"Met de aankoop worden die ontwikkelingen definitief beëindigd",
aldus wethouder Van Caspel.

Voor de gemeente betekent het
ook meer rust. "We hebben hier hele
dikke pakken klachtenbrieven liggen. Ik denk dat het wel een ton
Periode:
gekost heeft om alle klachten te be8 • 14 augustus 1989
De autohandel in en rond het be- handelen".
drijf is de omwonenden jarenlang
Ondertrouwd:
Van Caspel lanceerde het plan afVan der Werff, Jan Jacob en Van een doorn in het oog geweest.
gelopen donderdag in de commissie
Bemmel, Johanna Henrica
Het gaf aanleiding tot tal van voor Publieke Werken. Met de aanBoer, Kornelis Harm en Voragen,
klachten over fout-parkeren, het koop, waarover de gemeenteraad
Maria Felicie
blokkeren van de Schaapmanstraat waarschijnlijk eind september een
Gehuwd:
Voesenek, Ludovicus Adrianus en
Hesse, Elisabeth Maria
Overleden:
Van Bijsterveld, Dina, oud 77 jaar
Abbenes, Alfred, oud 53 jaar
Van Zundert, Wilhelmina, oud 63
jaar
Keizer geb. Van Adelberg, Suzanna
Petronella, oud 83 jaar
De Geus geb. Van Maanen, Wilhelmina Johanna, oud 85 jaar
Paap, Baardhout, oud 64 jaar
Molenaar, Baardhout, oud. 77 jaar
Paap, Engeltje, oud 95 jaar

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

Medemens

Zondagavond 13 augustus reed
een paard en wagen, l man en l
hondje, het grasveldje op bij de oost-tunnel van het circuit. Lekker plekje, boom, schaduw, gras voor het
paard, even rusten.

ZANDVOORT - De verbouwing van Albert Heijn aan de
Grote Krocht is niet bij ieder
een in goede aarde gevallen.
Bijna alle ondernemers aan
deze straat, op twee na, hebben
zich zodanig aan het nieuwe
stuk voorgevel geërgerd, dat zij
schriftelijk hun beklag hebben
gedaan bij het College van Burgemeester en Wethouders.
Piet Loos, de bloemist van de over
kant, vraagt m de brief mede na
mens de ondernemers 'hoe het mogelijk is dat Altaert Heijn een vergunning heeft gekregen voor zo'n wanstaltige voorgevel'
Volgens hen wordt het aanzien
van de Grote Krocht door deze ondoorzichtige glaswand geschaad Zij
vragen dan ook of er een mogelijkheid is om bezwaar in te dienen tegen de reeds afgegeven vergunning
Zo met, dan dringen zij er in ieder
geval bij het college op aan, dat 'er
geen verdere afbraak gedaan zal
worden aan het karakter van de Grote Krocht'.

Drankwinkel
Zij dringen aan op een spoedig ant
woord, omdat hen ter ore is gekomen dat het grootwinkelbedrijf ook
het aangrenzende pand in gebruik
wil nemen als drankwinkel.
In dit perceel is momenteel de tabakswinkel annex boekhandel van
Rinus Visser gevestigd. Het voornemen bestaat, dat zijn zaak naar de
overkant verhuist, naar het pand
van Taxicentrale Zandvoort.
Dit laatste bedrijf is m onderhandeling met de Nederlandse Spoorwegen over een mogelijke verhuizing
naar het stationsgebouw. Of een en
ander doorgaat is echter nog niet
zeker.
Naar verluidt heeft wethouder
Van Caspel toegezegd contact op te
nemen met de directie van Albert
Heijn, om te bezien of de gevel is aan
te passen.

WD-kamerleden
op de Rotonde
ZANDVOORT - In verband
met de Tweede Kamerverkiezingen op 6 september staat de
VVD donderdag 24 augustus
met een grote promotiewagen,
de 'Tweede Kamer op Wielen',
op de Rotonde.

Vanuit de wagen zullen vijf kamerleden vragen beantwoorden die
Maandagavond werden zij door de het publiek op hen af kan vuren.
politie gevraagd te vertrekken, na
klachten van omwonenden, wegens
Dat zijn Weisglas, Korthals Altes,
'stankoverlast'. Op een veldje dat Dijkstal, Korthals en Blaauw. Zij
door omwonenden als honden-uit- zullen de discussie niet schuwen.
laatplaats gebruikt wordt. Of was
het de stank van eigendunk?
De wagen staat vanaf 15.00 uur op
Hoe dan ook, ze vertrokken.
de Rotonde opgesteld. Om 17 00 uur
Wat zijn we weer aardig.
is ook Erica Terpstra aanwezig, die
L van der Werff dan een korte spreekbeurt houdt.
Zandvoort Daarna is er gelegenheid om vragen
;e stellen.

ZANDVOORT - Het voormalige dolfinarium staat weer leeg.
De nieuwe eigenaars, de gebroeders Gerard en Sjaak Versteege,
hebben de showprogramma's gestopt omdat er te weinig animo
voor was. De ruimte wordt niet meer benut in afwachting van de
nodige bouwvergunningen.

Zandvoort

Zondag 10.00 uur: Dhr. W. Volker, Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Amstelveen
Zondag 10.30 uur: Ds. J. Overduin
ïijzinnige
Crèche en kindernevendienst
'doofsgemeenschap
Zondag 19.00 uur: Ds. J. Overduin

MENINGEN

Ondernemers zijn
ontevreden over
pui Albert Heijn

Shows in voormalig
dolfinarium gestopt

Kerkdiensten
[\\eekend: 19/20 augustus 1989

men met eventuele plannen voor de
Brugstraat.
Verder vermeldt de planmngslijst
de nieuwbouw van 300 woningen op
de huidige voetbalvelden van Zandvoortmeeuwen. Daarnaast tal van
woningverbeteringen, wat er als
volgt uitziet: 1990: Prmsesseweg 24
woningen, Gasthuishofje en omgeving 41, Nic. Beetslaan e.o. 18; 1991:
Duinwindelaan 16, J.P. Heyeplantsoen e.o. 61 en verspreid gelegen 14
woningen.
Voor 1992: C. Huygensstraat e.o.
29, A.J. v.d. Moolenstraat/Vondellaan 38, verspreid gelegen 12; 1993:
Van Lennepweg/V.d. Moolenstraat
26 en A.J. v.d. Moolenstraat/Vondellaan 24 woningen.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Hap in edele delen Aanrijding

ZANDVOORT - Een Duitse
hond beet zondag omstreeks
18.30 uur in het kruis van een
man uit Zandvoort.
Het slachtoffer is werkzaam bij
het strandpaviljoen waar een 25-jarige vrouw uit Duitsland zich zondagmiddag met haar hond ophield. Tijdens het bedienen van de klanten
hapte de hond onverwacht in 's
mans edele delen.

ZANDVOORT - Bij een aanrijding
in de Burgemeester van Alphenstraat ter hoogte van de ingang van
het circuit, raakte zaterdag een 8jarig meisje uit Almere licht gewond.
Zij reed op haar fiets toen een 24jarige man uit Duitsland vanaf de
ingang van het circuit de Van Alphenstraat opreed. Hij zag daarbij
het meisje over het hoofd waarna zij
kwam te vallen.

beslissing neemt, is een bedrag van
./150.000,- gemoeid. Als voorwaarde
was gesteld dat de bodem niet verontreinigd is, nader onderzoek heeft
uitgewezen dat dit in orde is.
Wat er uiteindelijk met het perceel gaat gebeuren is nog niet hélemaal duidelijk, maar waarschijnlijk
wordt het later aan een particulier
verkocht voor de bomv van een \voning.

De gigantische ruimte, met ruim
duizend zitplaatsen en een podium
op een enorm houten vlonder boven
het waterbassin, bleef vrijwel leeg
tijdens de uitvoeringen van de Vanity Variaty Shows. De bezoekers waren meestal op twee handen te tellen, waardoor de shows met verlies
moesten draaien. De uit Brabant afkomstige organisatoren hebben er
na anderhalve week dan ook de brui
aangegeven.

voor hun gezamenlijke autobedrijf:
te vestigen, evenals een ondergrondse parkeergarage. Daarnaast zijn er
plannen voor wooneenheden verdeeld over enkele verdiepingen bovenop het pand Momenteel wordt
er nog gewerkt aan de planontwiKkeling, aldus Sjaak Versteege "En
dat heeft zijn tijd nodig" Zo ook het
wachten op de nodige vergunningen
"In deze tijd is geduld een schone
zaak", bevestigt Versteege

Aangepast

Erfpacht

De shows waren de tweede poging
om het pand tijdelijk te exploiteren.
Ook de eerste, de witte markt, kwam
niet van de grond. Zowel handelaren
die hier hun spullen te koop konden
aanbieden als publiek bleven weg.
Een en ander heeft dan ook alleen
maar geld gekost, omdat het dollmanum wél met allerlei voorzieningen
die tienduizenden guldens kostten,
moest worden aangepast.
De heren Versteege geven er nu
dan ook maar de voorkeur aan om
het pand leeg te laten staan, zolang
er niet verbouwd kan worden. De
plannen zijn om er een showroom

"Maar we hebben er twee jaai voor
uitgetrokken en nu zitten wc nog
niet eens op een jaar". Wel vei wacht
hij dat een en ander in september m
een stroomversnelling raakt
De heren hadden het pei ceel, met
een oppervlak van zo'n 1800 \ icrkan
te meter, willen kopen, maar de genieente heeft dit verzoek algewezen.
Zij houdt zich vast aan de erfpacht,
die nog zevenendertig ]aur loopt.
Toch geeft Versteege de moed niet
op en rekent ei op dat hier nog ovei
te onderhandelen valt. Vooi de reali
satie van de verdere plannen is het
echter geen belemmering

j Dommel
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STEENGRILL RESTAURANT

CENTRAGAS
VAN GALEN BV

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

LANDELIJK ERKEND GAS- EN WATERFITTER
CENTRALE VERWARMING
ZELFBOUWPAKKETTEN MET
TECHNISCHE BEGELEIDING
ELEKTRO-EN KOELTECHNIEK
VLOERVERWARMING

HUIS GEKOCHT?
HYPOTHEEK NODIG?

„De Vuurboet"

COMPLETE
BADKAMERINRICHTING
DAK EN ZINKWERK
ONDERDELENVERKOOP
ENERGIEZUINIGE APP.

* Bel dan nu voor
* deskundig advies
en
* vrijblijvende offerte

29,50

023-38 03 81

Alles zoveel u wilt!!

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

RIJKSSTRAATWEG 244 - HAARLEM-NOORD

Gaarne reserveren
De gehele
week geopend
v.a. 17.00 uur.
Politie Zandvoort zoekt

't Familie Restaurant

VRIJWILLIGERS (m/v)

VAN DEN HEUVEL

Kerkstraat 27
vraagt voor de weekenden

voor de reservepolitie.

MEDEWERKERS
De gemeentepolitie Zandvoort zoekt vrijwilligers voor de reservepolitie.
De functie van reserve-agent is volledig gebaseerd op vrijwilligheid
om in bijzondere omstandigheden en bij calamiteiten de beroepspolitie bijstand te verlenen.
De opleiding en oefening van de reserve-agenten hebben plaats in
vrije tijd.
Naast oefening in de normale surveillance assisteren de reservisten
bij bijzondere evenementen, zoals sportmanifestaties, circuit, intocht Sint Nicolaas, enz.

VOOR IN DE BEDIENING
Tel. 12537

ZANDVOORT
TE KOOP

Na de selectie van de gegadigden volgt gedurende twee jaar een
opleiding. In de cursusseizoenen van september tot en met mei
moeten veertig theorie- en praktijklessen worden gevolgd. (1 avond
per week).
Daarnaast wordt gedurende veertien avonden (1 maal per 14 dagen)
een vuurwapenopleiding gegeven.

VISVERKOOPBEDRIJF
OPEN DAG ZATERDAG 19 AUGUSTUS
VAN 15.00-18.00 UUR (Fabrieksterrein Corodex, Noorderduinweg 48)

Reservisten, die worden aangesteld, verbinden zich voor de duur van
tenminste twee jaar door middel van een verbandakte.

bod gevraagd op
- gekoelde visverkoopwagen (ingericht
met visbakoven, en ingerichte vitrine) +
traktor.
- Inventaris (huur)loods: 2 visbakovens,
koelcel, magazijnrekken en 50 liter-boiler.
- Visventvergunning trajekt zuid strand (rotonde t/m nudistenstrand), het gehele
jaar door.
Dit alles in z'n geheel of per kavel te koop.
Telefoon 17596.

Eisen voor toelating
Naast een algemene geschiktheid voor de functie van reserve-agent
moeten gegadigden:
- in het bezit zijn van de Nederlandse nationalteit en de Nederlandse
taal goed beheersen;
- bij voorkeur inwoner van Zandvoort zijn;
- tussen 21 en 40 jaar zijn;
- tenminste 1,70 meter lang zijn (voor vrouwen tenminste 1,65 meter
lang);
- medisch geschikt zijn.
Voorlichtingsavond
Op dinsdag 22 augustus 1989 is er in het bureau van Politie,
Hogeweg 37 in Zandvoort een voorlichtingsavond voor belangstellenden.
Tijdens deze avond worden de taak en functie van de reservepolitie
nader toegelicht. Ook kunnen er persoonlijke gesprekken met leden
van de reservepolitie worden gevoerd.
De voorlichtingsavond begint om 20.00 uur.
Wie op deze avond verhinderd is, kan telefonisch meer informatie
krijgen bij de heer G. W. Schaap, tel. 02507-15140, of de heer R. J.
Brentink, tel. 02507-13043.

Fa. Gansner & Co.

I

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN
HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

GAS- en OLIEHAARDEN
GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

WIKA B.V.
Autoruiten en kentekenplaten
ook voor lekkages van voor-of
achterruiten (met garantie).

GEVRAAGD
KOPLOPERS
M/V

Bel 020-739931
of na 18.00 uur 02507-14634
Wika is echt de goedkoopste

makelaar

in a s s u r a n t i ë n

TEL. 02507-12468
Danzij ons samenwerkingsverband met de
grootste hypotheekverzekeraars in
Nederland, kunnen wij u vanuit een
objectief zichtspunt het beste op
hypotheekgebied of f reren, waarbij de
nadruk ligt op de grootst mogelijke
stabiliteit van uw maandlasten.
Daarnaast hanteren wij zeer scherpe
rentepercentages (7.9% 5 jr., 8.0% 10 jr.
zonder afsluitkosten) zodat uiteindelijk een
product ontstaat dat het voor een ieder
mogelijk maakt VERANTWOORD een
eigen huis te kopen.

VAN DEN HEUVEL
makelaar

4>

nva t lid

in a s s u r a n t i ë n

TEL. 02507-12468

(UNIEK! 30 JAAR VAST: 8.6%)

(voor een uurtje per week)
CHRIS HARDENDOOD

iGIN JE LOOPBAAN
IET DE BESTE BIJBAAN
Voor de actieven is er nu een aantrekkelijk baantje. Slechts
éénmaal per week kranten bezorgen. Op dinsdag, op woensdag of
op donderdag, meestal huis-aan-huis. Leuk werk. In een uurtje
gedaan. En een prima bijverdienste. Er zijn nu een paar wijken vrij.
Dus snel opgeven, want laat niemand je voor zijn.

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

-r GRATIS VERRASSING
Daar ga ik werk van maken.
Mijn naam
Adres
Postcode
Plaats
Leertijd
M/V
Telefoon
wm-5
Beschikbaar vanaf
Ik ontvang een bevestiging van de aanmelding en een
fraaie verrassing.

Wij zoeken met spoed

Zandvoopts Nieuwsblad
L05$ËVERKOÜPADRË5$EN
Fa.
Kroonenberg

BEZORGERS/STERS
voor het verspreiden op vrijdag in Zandvoort.
Bel ons eens!
Postbus 173 2170 AD SASSENHEIM
Telefoonnummer: 02521-19042*

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Kwekerij P. van KLEEFF

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr. 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr. Krocht 17, ZarnJvoort

T. Goosens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

Tel. O25O7-14443

GRANDIOZE OPRUIMING
1
Vele schoenen
/2 prijs
Alle niet afgeprijsde
damesschoenen

nu 25% korting

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Vraag vrijblijvend offerte.

Alle lederen laarzen 1/2 prijs
Sesamstraat gympen 28/35

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

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186
I TM

PVC Lamellen en aluminium jalouzieèn
Tevens zonneschermen en markiezen

Kerkstraat 12, Zandvoort

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

De bon - in een open envelop - inzenden naar
Weekmedia Service, Antwoordnummer
10051,1000 PA Amsterdam. (Geen postzegel
nodig.)

NU GOEDKOPER DAN OOIT

telefoon: 023-385478

Sig. mag.
Lissenberg

VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE

"DESUNSHOP"

Reklamediensten

van 49,95 voor 29,'

Herman Harms Shoe Bizz
Grote Krocht 22, Zandvoort

WEEKMEDIA22
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Gigantisch internationaal
race-gezelschap op circuit
ZANDVOORT - Komend
weekend worden op het Circuit Park Zandvoort internationale autoraces gehouden
waarbij een gigantisch internationaal deelnemersveld acte de
precense geeft. De organisatie
heeft een zeer aantrekkelijk
programma opgezet wat zeer
de moeite waard is om van
dicht bij te volgen.

cé. Tijdens de races van 23 juli
jongstleden bleek al dat het nieuwe
circuit zowel voor rijders als toeschouwers aan aantrekkelijkheid
heeft gewonnen.
De wedstrijd om het Europees
Kampioenschap Opel Lotus moet de
grote publiekstrekker worden van
dit enerverende race-weekend. De
punten voor het kampioenschap
worden fel bestreden door coureurs
uit Nederland, België, Duitsland,
Denemarken, Zweden, Engeland,
Eén van de hoogtepunten wordt Brazilië, Turkije en Italië.
de lange afstandsrace om het Nederlands Kampioenschap KONI ProOnder de kanshebbers bevinden
duktiewagens. Deze race start om zich de Nederlanders Allard Kalff,
14 30 uur en gaat één uur en één Peter Kox en Frans Vörós. Plaatsgeronde duren. Wordt er veel strijd om noot Frans Vrös maakte afgelopen
de secondes verwacht ook in de pits zondag al een zeer sterke indruk op
zullen de secondes belangrijk zijn. de Zandvoortse racepiste en alleen
De coureurs zijn namelijk verplicht pech kon hem van een eerste plaats
om tussen de 20e en 40e minuut een afhouden. Andere kanshebbers zijn
pitstop te maken en het linker voor- de snelle Deen Henrik Larsen en de
wiel te wisselen. Tijdens die stop Zweden Magnus Wallinder en Peter
mag er ook van rijders gewisseld Aslund terwijl de Brazilianen Paolo
worden. Niet alleen van de rijder en Carcasci en Eduar Neto niet te onde auto wordt alles verwacht ook derschatten zijn.
van de mechaniciens zullen, tijdens
De race voor de Samson Benelux
de pitstop het uiterste worden gevergd. Deze race op het vernieuwde Cup Renault 5 Elf Turbo, waarin
circuit van Zandvoort, met een leng- hoofdrollen zijn toegedacht aan
te van 2519 meter, biedt het publiek John Postmaa, de gebroeders Rayvanaf vele punten ronde de piste, mond, Jip Coronel en Frans Vereen prachtig schouwspel, mede schuur belooft eveneens een spectadoordat de coureurs vaker voorbij- kelstuk te worden en gaat van start
komen dan op het oude, langere tra- om 13.45 uur. De Marlboro Challen-

Jeugdsportdag
bij TZB geslaagd
ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdag werd er op het Kennemersportpark een jeugdsportdag georganiseerd, die goed
aansloeg bij de Zandvoortse
jongeren.

gewinnaar Marcel Albers en zijn rivaal Evan Kersbergen staan garant
voor een spannende race in de race
van de Formule Ford 1600. Om 17.30
uur wordt gestart voor de Toerwagens Groep A die eveneens strijden
om het Nederlands Kampioenschap.

De leugd, ingedeeld in klassen van
4 t/m 16 jaar, werd vanaf 11.00 tot
16.00 uur bezig gehouden met sport
en spel, betrekking hebbende op allerlei onderdelen van de softtaalsport. Een daarvan bestond uit onder andere het 'fielden' van de bal.
Ook aan de allerklemsten werd gedacht, namelijk met het 'peanutbal',
wat inhoudt dat de bal van een paaltje geslagen moet worden.

Race-liefhebbers komen dus aanstaand weekend weer volop aan hun
trekken. De officiële trainingen op
zaterdag zijn gratis toegankelijk. Op
zondag zijn de entreeprijzen aan de
lage kant gehouden waardoor een
bezoek zeker de moeite waard is.
Een hoofdtribunekaart voor volwassenen is ƒ 15,- en voor een rennerskwartierkaart betaalt men ƒ 15,- extra. Kinderen tot 12 jaar betalen de
halve prijs.

Programma
Het trainingsprogramma voor zaterdag is alsvolgt: 10-00-10.20/14.0014.20 uur Samson Benelux Renault
Elf Turbo; 10.25-10.55/14.25-14.55
uur NK KONI Produktiewagens;
11.00-11.30/15.00-15.30 uur Euroserie
Opel Lotus A; 12.10-12.05/15.35-16.05
uur. Euroserie Opel Lotus BV 12.1012.30/16.10-16.30 uur FF 1600/Pre 80;
12.35-12.55/16.35-16.55 uur Groep A;
17.00-17.30 uur extra vrije training
NK KONI Produktiewagens. Races
zondag: 13.00 uur Opel Lotus Consolation Race, 20 ronden; 13.45 uur

De strijd om het Europees Kampioenschap Opel Lotus is een van de publiekstrekkers.

Samson Benelux Cup Renault Elf
Turbo, 20 ronden; 13.45 uur Samson
Benelux Cup Renault Elf Turbo, 20
punten; 14.30 uur NK KONI Produktiewagens, l uur en l ronde; 15.45
uur Euroserie Opel Lotus, 30 ronden; 16.45 uur FF 1600/Pre 80, 20
ronden; 17.30 uur Groep A, 20 ronden.

Vrijwillige Hulpverlening

ZANDVOORT - Tijdens de
zondag jongstleden gehouden
race op het circuit van Zandvoprt toonde Frans Vörös een
prima vorm. Lange tijd voerde
Vörös het veld aan maar door
ZANDVOORT - Bij diefstal in een lekke band werd hij in de
een winkel aan het Raadhuis- slotfase naar achter geworpen.
plein werden vorige week
woensdagmiddag een 42-jarige In het door de Westduitse motorZANDVOORT - Het initia- finish". Een boek over de internatio- houden en heeft de Casino-ZVM op de tweede plaats Harry Trouw en man en en 28-jarige vrouw aan- club Langenfeld georganiseerde
strijd om de ADAC/Noordzeecup
tief van de handbalvereniging nale autosport van weleer, waarin handbalvereniging op vrijdag en za- derde werd Annie Trouw, 4e Marjo- gehouden.
door Prins Bernhard het voorwoord terdag nog een enkel uurtje vrij. In- lein Boon, 5e Jan Molenaar, 6e Dirk
Het tweetal, afkomstig uit Den was voor een klein Nederlands proCasino-ZVM, om in de zomer- werd
geschreven.
lichtingen over de vrije uren zijn te Berkhout, 7e Stien Stadtman, 8e Haag, had een fles port en een kmp- gramma ruimte gemaakt. De Opel/maanden de verharde handbalverkrijgen bij R. Cappel telefoon Mirjam van Nieuwenhuizen, 9e Yo- tang weggenomen. Beide waren flink Lotus klasse kon daardoor voor het
velden in het binnencircuitte
02507-18269.
lande van de Broek, 10e Brenda door de drank beneveld en gedroe- eerst kennismaken met het verkorte
gebruiken als tennisbanen is Grandioos
Trouw. Voor vrijwel alle deelnemers gen zich agressief. Na hun aanhou- circuit en menig rijder die aanstaaneen ongekend groot succes geZVM-bestuurslid Rien Cappel, die
Zoals vermeld werd het toernooi waren door sponsors leuke prijzen ding zijn zij ingesloten op het politie- de zondag aan de start verschijnt
worden. Op de vrijdagavond en zelf ook voor het eerst het tennisrac- gewonnen door Martin de Haan met beschikbaar gesteld.
maakte van die gelegenheid gebruik.
bureau.
op de zaterdag hebben vele ten- ket handteerde, was van mening dat
nisliefhebbers zich kunnen het initiatief van de club erg goed
was aangeslagen. „Grandioos bevaluitleven op de drie banen.

Tennis op handbalvelden sportief succes

Een veertigtal tennisstarters
maakte dit seizoen voor het eerst
kennis met deze sport en onder leiding van leraar Jaap Methorst werden de eerste beginselen bijgebracht. Het succesvolle gebeuren
werd afgelopen vrijdag afgesloten
met een onderling dubbelspel-tenmstoernooi waarin duidelijk werd
de progressie die de tennissportbeoefenaars hebben gemaakt in de afgelopen maanden. Maar liefst dertig
enthousiastelingen namen deel aan
dit toernooi waarin uiterst felle
maar zeer sportieve wedstrijden gespeeld werden.
Het tennisgebeuren werd besloten
met een uiterst geanimeerde prijsuitreiking in het clubhuis van ZVMhandbal. Voor die prijsuitreiking
was Maus Gatsonides bereid gevonden de eerste prijs uit te reiken. Die
prijs, voor winnaar Martin de Haan,
was bijzonder origineel. Gatsosnides, zelf nog steeds verwoed tennisliefhebber, overhandigde De Haan
een dummy van zijn in november uit
te geven boek „Gatso race zonder

len," meende hij. „Volgend jaar gaan
we door en dan gaan we beginnen
met kinderen vanaf zes jaar." Ook
de groep beginners had dermate de
smaak te pakken dat het tennisgebeuren bij ZVM-handbal niet een
eenmalige zaak wordt.
Cappel bedankte in zijn dankwoord tennisleider Methorst voor
het fijne lesgeven en deed dat vergezeld gaan van een cadeaubon. Methorst op zijn beurt was bijzonder
verheugd over de perfecte medewerking van de handbalvereniging en
stelde voorts erg enthousiast te zijn
over de geweldige inzet van tennisdebutanten. „Het was een uitdaging
voor mij en het is bijzonder positief
overgekomen. Ik heb geen onvertogen woord gehoord en iedereen was
erg enthousiast. Bovendien zat het
erg mee aangezien we elke week zeer
mooi weer hadden."

De tennisfanaten kunnen zich dit
seizoen nog blijven meten met elkaar. Zo wordt er op 9 semtepber
aanstaande een single toernooi ge-

Twaalf maanden per jaar sporten mogelijk

TZB heeft activiteiten
voor kinderen en ouders
ZANDVOORT - TZB mag
zich waarschijnlijk wel de enige 'omnium-sportvereniging'
van Zandvoort noemen. Het
hele gezin kan er terecht, het is
een echte familieclub met een
scala aan mogelijkheden. Bovendien is de mogelijkheid om
twaalf maanden per jaar bij
één en dezelfde organisatie
verschillende sporten te beoefenen uniek in Zandvoort. Een
korte kennismaking.

Zonder twijfel zal men de drie letters 'TZB' ooit wel eens in deze volgorde zijn tegengekomen. Het is de
afkorting van 'The Zandvoort Boys',
°oit ontstaan als sportorganisatie
diverse takken van sport onder
haar hoede nam. Toch was zij vele
jaren uitsluitend een voetbalvereni»mg. Momenteel zijn veld- en zaal'oetbal plus softbal dé sporten die,
hetzij in de zaal dan wel op het gezelKennemersportpark aan de
ennemerweg 6 beoefend worden.
Het softbal-seizoen nadert het einen de voetballers maken zich
|»eer op voor de nieuwe competitie,
in het weekend van 2 en 3 sepItember van start gaat. Deze afdeling
loeoft de afgelopen tijd wat nieuwe
[ontwikkelingen doorgemaakt. Zo is
|net aantal voetballende leden geste|ïen en zijn er twee nieuwe sponsors
"angetrokken. Voor de selectie is
at het onlangs geopende Elysee BeHotel, het vierde elftal wordt
ondersteund door het las- en instal'Wiebedrijf Cees Sebregts.
Met Jaap Bloem Sport en C'est
ton is het aantal sponsors voor de
^ondagveldvoetbal-afdeling
nu op
v
'er
gekomen.
De
ondersteuning
bes
'aat echter uitsluitend uit het ver•*haffen van de sportkleding, wat bij
''verse zaalvoetbalteams al enige jate
n voorkomt.
Het bestuur heeft ten aanzien van
'et nieuwe voetbalseizoen slechts
e wensen. De eerste is een jeug'eelf- of zevental in te kunnen schrij' n. In het bijzonder wordt daarbij
Macht aan E- dan wel F-junioren,
le
leeftijdsgroepen van 8-10 en 6-8
r. De tweede wens is dat de diverelftallen dusdanig zullen presten, dat zij in het jaar dat de vereni-

ging haar veertigjarig bestaan viert,
1990, een klasse hoger spelen.
De spelersgroep van TZB-trainer
Thijs Bouma, die de club nu voor
het derde seizoen onder zijn hoede
heeft, is flink uitgebreid en men verwacht dat dit de komende weken
zeker te merken zal zijn in de resultaten. Het goede voorbeeld van
TZB-softbal en -zaalvoetbal moet inspirerend werken op de veldvoetbaltak, de oorspronkelijke levensader
van de vereniging.
Zoals inmiddels wel duidelijk is
geworden, werd TZB in 1950 opgericht, en wel op 22 augustus. De
voorbereidingen voor de viering van
het veertigjarig bestaan zijn reeds in
gang gezet en begin september
wordt de jubileum-commissie officieel geïnstalleerd. Tegenwoordig
heeft de vereniging vele mogelijkheden voor degenen die op een prettige
manier aan sport willen doen. Uiteraard wordt er in alle geledingen naar
gestreefd de prestatiecurve te verhogen, maar dat gaat niet ten koste van
de gezelligheid en de menselijke verhoudingen, zo laat het bestuur weten. Het moet zo prettig mogelijk
gaan. De kracht van de vereniging is,
zo is men overtuigd, dat het iedereen
zo veel mogelijk naar de zin wordt
gemaakt, terwijl nieuwe inzichten
en een eigen inbreng van de leden
een ruime plaats krijgen.

Toernooien
Wie kennis wil maken met TZB
kan dat op verschillende manieren
doen. Tot en met 26 augustus is er,
met uitzondering van de dinsdagavond, vrijwel iedere door-de-weekse
avond vanaf 19.00 uur softbal, zowel
trainingen als wedstrijden. In het
weekend van 27 en 28 augustus worden respectievelijk het J. Heiligerstoernooi en het Dr. C.F.M. Robbers-toernooi gehouden. Beide evenementen zijn genoemd naar oud-voorzitters die in de loop der jaren
erg veel voor de vereniging hebben
gedaan. Belangstellenden kunnen
bij de navolgende adressen terecht.
Voor veld- en zaalvoetbal senioren
en jeugd: M. Crabbendam, Celciusstraat 207, tel. 12514. Softbal senioren: F. Vleeshouwers, Marisstraat 35
zwart, tel. 18087. Softbal jeugd: B.
Schmidt, Lorentzstraat 507, tel.
17935 en E. v.d. Hoek, Cort v.d. Lindenstraat 20, tel. 16271.

De kinderen lieten zich tussen de
middag de aangeboden patat en kroket goed smaken 's Middags stond
er nog een softbal- en peanutbalwedstrijd op het programma, waaraan
ook door de ouders met veel enthousiasme werd deelgenomen.
De dag werd afgesloten met een
waterfestijn, waarbij de kinderen
zich konden uitleven op een nat bespoten zeil.

17373

Benevelde dieven

Geslaagd toernooi doet zorgen even vergeten

Golf af deling ZHC teleurgesteld over veldverlies

Kanshebber op het Benelux kampioenschap Peter Kox was present en
ook de Braziliaan Neto vond het een
uitstekende gelegenheid het circuit
te verkennen.
Door een botsing, vlak na de start,
had de Braziliaan weinig in de melk
te brokkelen maar met Frans Voros
ging het voortreffelijk. Al snel nam
hij de leiding en knap sturend leek
de Zandvoorter op de overwinning
af te stevenen.
Na elf van de 25 ronden kreeg Voros echter problemen met een langzaam leeglopende band waarvan
Kox profiteerde en de kop over nam.
Een tweede plaats leek nog haalbaar
voor Frans Voros maar toen de band
in de laatste ronde er geheel afknalde moest op de velg de finish worden
gehaald. De Belg Dewulf en de Itahaans Lovatto passeerden Voros
nog waardoor hij met een vierde
plaats genoegen moest nemen. De
race belooft echter veel goeds voor
de strijd van aanstaande zondag.

mer dat we hier weg moeten, ik denk
dat we eind volgende maand al moe- Uitslagen:
ten stoppen vanwege de aanleg van
Opel/Lotus Benelux: 1. Kox, 2. Dede voetbalvelden".
wulf (Bel.), 3. Lovatto (It.), 4. Voros,
5. Kamps (Wdl). Stand Benelux: 1.
"Ik hoop in overleg met de ge- Kox 63 punten, 2. Voros 58 punten, 3.
meente een oplossing te vinden, Wallinder (Zwe) 47 punten, 4. Eglem
Voorzitter Sikkens van de ZHC staan van de golf-activiteiten. Deze
want we willen graag doorgaan. Het 41 punten.
golfafdeling sprak van een geweldig vinden namelijk plaats op een hocis een sport in opkomst, maar ik zie
Squadra Bianca, NK: 1. Huisman,
geslaagde sportdag, maar was min- keyveld van ZHC dat binnenkort
dat het niet goed gaat in Zandvoort. 2. Gerhards, 3. Lanfermeijer, 4. Van
der optimistisch over het voortbe- veranderd wordt in een voetbalveld
Niet alleen ik maar alle golfspelers Reenen, 5. Rosman. Stand: 1. en
van ZHC zijn erg teleurgesteld".
kampioen Gerhards 75 punten, 2.
Huisman 40, 3. Schippers 34.
Toyota Starlet: 1. Vos, 2. Top, 3.
Toernooi
Van Krimpen, 4. Meyer, 5. Vosveld.
Het ZHC golftoernooi van afgeloOpel Ascona, NK: 1. Van Dissel, 2.
pen zondag was bijzonder geslaagd. Thung, 3. Van Rijn, 4. Santisi, 5. De
Aan dit zogenaamde 'Puurtoernooi', Lange. Stand: 1. Van Dissel 79 pungenoemd naar de sponsor restau- ten, 2. Van Rijn 63, 3. Thung 58.
rant De Puur, namen achtenveertig
golfliefhebbers deel. Op het Duintjesveld ontspon zich een spannende
strijd met uitstekend spel. De deelnemers werden verdeeld over 24
teams van twee personen. Zij moesten zes holes spelen, waarbij het Stable Ford systeem werd gehanteerd.
ZANDVOORT - Ter voorbeDat houdt in, dat mindere 'golf-go- reiding op de naderende comden' toch in aanmerking kunnen ko- petitie organiseert Casinomen voor de hoofdprijs.
handbal aanstaande zonNa een bijzonder leuke partij golf ZVM
dag
een
toernooi. Dit handbalwerd het team Kitty Koenekoop/Jan
van den Bergen eerste. Zij kwamen toernooi wordt afgewerkt op
in het bezit van de fraaie wisselbe- de handbalvelden van ZVM in
ker en bovendien wacht hen een gra- het binnencircuit.
tis diner. Op de tweede plaats eindigde het duo Theo Polman/Jan KraayHet is een dermate groot toernooi
enoord terwijl de derde plaats werd dat niet alleen op de twee verharde
opgeëist door Julliet Harms en Erik velden van ZVM wordt gehandbald
Hamaker.
maar ook een grasveld bij Zandvoort'75 wordt voor dit evenement
De onderlinge krachtsverhoudm gebruikt. De aanvang van dit sterk
gen waren zo klein, dat om de bezet- bezette toernooi is om 10.00 uur terting van de vierde en de vijfde plaats wijl de prijsuitreiking om ongeveer
zelfs een play-off moest worden ge- 16.30 uur wordt verwacht.
speeld. Een toernooi dus met volop
• De drie winnende teams hebben hun prijs in ontvangst mogen nemen. V.l.n.r. Kitty Koenekoop en Jan van den spanning en dat gladjes verliep, en
In diverse poules wordt er gestreBergen (1.), de heren Theo Polman en Jan Kraayenoord (2.), Julliet Harms en Erik Hamaker (3.).
dat alles onder ideale weersomstan- den voor een finaleplaats voor zowel
Foto Bram Stijnen dieheden.
dames, heren als junioren

ZANDVOORT - De golfafdeling van de Zandvoortse Hockey
Club is bijzonder teleurgesteld over het verlies van haar speelveld. Dit wordt afgestaan voor Zandvoortmeeuwen. "Ik hoop
een andere oplossing te vinden", aldus voorzitter Sikkens na
afloop van de overigens zeer geslaagde toernooidag.

voor Zandvoortmeeuwen. Deze club
krijgt een eigen sportaccommodatie
op het binnenterrein van het circuit,
nu zij in het dorp plaatsmaakt voor
woningbouw. "De groei van de golfsport is enorm", aldus Sikkens. "De
laatste twee weken al zijn er dertig
leden bijgekomen en nu hebben we
honderd leden. We kunnen niet groter worden, we hebben zelfs een
wachtlijst. Daarom is het erg jam-

Casino-ZVM houdt
handbaltoernooi

Complex Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Het nieuwe
sportcomplex van Zandvoqrtmeeuwen op het voormalige
circuitterrein gaat vier speelvelden omvatten en worcit
compleet door de gemeente ppgeleverd. Bij de overdekking
van de tribune moet de vereniging zelf helpen.

Dat houdt in inclusief drainage,
automatische beregeningsinstallaties, hekwerken, paden, parkeerterreinen en veldverlichting. Daarnaast
is er een gebouwencomplex gepland,
inhoud 1900 kubieke meter, met
kleedruimtes, een kantine en vergaderruimtes. In het duintalud wordt
een tribune gebouwd met een capaciteit van vierhonderd toeschouwers. 'Mede in het licht van de staat
waarin de huidige tribune zich bevindt', wordt de uitvoering daarvan
zo sober mogelijk gehouden, waarbij op 'zelfwerkzaamheid' van de
vereniging wordt gerekend ten aanzien van de montage van de overkappingsconstructie.
Zowel het hoofd- als het trainingsveld worden voorzien van een adequate veldverlichting, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de op het oude complex
aanwezige materialen. Meerkosten
van masten met klimsporten ten opzichte van standaardmasten, komen
voor rekening van de sportvereniging. Eén van de velden komt te liggen op een voormalig veld van ZHC,
recht tegenover tunnel-oost. Deze
vereniging doet hier afstand van.
Om de toegang tot het terrein te verbeteren, wordt de tunnel-oost ge-

sloopt en de Dr. J.P. Thijsseweg verlengd over de voormalige racebaan
tot aan de Thomsonstraat. De wegen
worden voorzien van openbare verlichting. De gemeenteraad beslist
deze maand over een krediet van
ƒ156.300,- voor de voorbereidende
werkzaamheden voor de aanleg van
de nieuwe velden, uit te voeren door
Heidemij Adviesbureau. Snelle uitvoering hiervan is gewenst, opdat er
bij de provincie zo snel mogelijk een
ontgrondingenvergunning voor het
nieuwe terrein kan worden aangevraagd. Verder wordt een deel van
het bedrag besteed aan de begeleiding van de aanleg, uit te voeren
door de dienst Publieke Werken, en
aan voorbereidingen voor de bebouwing van de huidige sportvelden.
Beginnen of misschien kan men
ook wel dóórgaan met de bouw na de
'bouwvak' van 1990, dat hangt er
vanaf of men reeds eerder kan beginnen op het vijfde veld van de vereniging, bij de Nicolaas Beetslaan. Volgens voorzitter Jongbloed wil ZVM
dit veld niet graag vóór de verhuizing afstaan, maar is zij hiertoe wel
bereid indien er woningbouwcontingenten verloren dreigen te gaan.
Daarvóór dienen echter eerst alle
afspraken door de gemeenteraad bekrachtigd te zijn, zo liet hij donderdag tijdens de commissievergadering Publieke Werken weten. Ook
moet de ledenvergadering nog met
een en ander accoord gaan. De golfspelers van de Zandvoortse Hockey
Club staan met lede ogen voor het
nieuwe complex hun veld af, in de
hoop dat er nog een andere oplos- • De situering van het nieuwe ZVM-complex op het binnenterrein van het voormalige circuit. Bovenin ligt het
nieuwe hoofdveld (1) met de tribune, rechts daarvan de kantine.
sing te vinden is.
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SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergroot
ten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0 3 6 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1600 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507 17166 of 02977
28411 of afgeven/zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 2
2042 JM Zandvoort
i- Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn
* Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad Nieuwsblad Haarlemmermeer
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant
Diemer Courant De Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasper
dam alle edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuws
blad De Purmer De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe
Weesper en alle bijbehorende advertentie edities
ƒ 6 01 per millimeter
S'uitingstijd vrijdag 1600 uur
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie
combinaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kanto
ren verkrijgbaar
* Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
o BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 3 00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro advertentie combinatie Z telefo
nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

* A s vrijdag 1430 uur
snoep rapen bij het raadhuis
Komt allen1
* Carla en Guus een fijne
dag vrijdag en een leuke
Huwelijksreis Hermien Henk
Anita Pappa en Mamma
* Carla en Guus t is voor 1
nachtje maar Morgen zijn jul
lie weer bij elkaar
Jullie ouders
* Carla en Guus Heel veel
geluk en een fijne huwelijks
reis Pap Mam en verdere
familie
* Gerard Bluys wordt 40 en
fietst nog zonder leesbril Ga
fijn vissen op de 23ste Harte
lijk gefeliciteerd van Mathieu
Karlijn Stan Marja
•* Hallo Sandhoopje
Was
t gezellig in Griekenland9
Nou hier was t wel gezellig
maar we zijn blij dat jullie te
rug zijnJ Doei M •"- A
* Lieve Opa en Oma
gefeliciteerd met jullie
35 jarig huwelijksfeest
Kusjes en groetjes van
Simone en Natascha

* Wil de heer M Habecotte
of een zijner kennissen s v p
contact opnemen met 02507
12226 na 18 uur
* Ook de jeugd van Zand
voort is op donderdagavond
7 september in het Gemeen
schapshuis om te schaken
* Schakers zijn er vanaf don
derdagavond 7 september
weer m het Gemeenschaps
huis

Woninginrichting

LET OP: Wijnhandel van Deursen neet voortaan

Schoonmaakbedrijf

De Witte Tornado
voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 02507 18546

Tuincentrum biedt zich aan
aanleg bestrating en alle
hekwerk Tevens onderhoud
Vrijblijvend prijsopgave Le
vering alle materialen Tel
•* Wie heeft mijn bril + zon * Te koop 2 moderne 2 zits 023 390815/371443 na 18 uur
neklep m bruin briletui gevon bankjes ƒ200 Tel 02507
Voor al uw stucadoors lood
den9 Tel 02507 16544 na 20 19606
gieters en onderhoudswerk
* T k donkerblauwe leder Bel voor vrijblijvende offerte
look draaistoel nieuw ƒ 295 tel 020854563
Huishoudelijk
Tel 02507 17862

Tel 13529

personeel
gevraagd

* Tka
bankjes
melstoel
ƒ35 Tel

Gevraagd HUISH HULP
4 uur p w Tel 02507 18532
na 18 uur

2 d bruine 2zits
(stof) ƒ75 schom
(grenen met net)
0250716456

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1 75 per minuut met
Elisabeth Otter Knoll Stichting
gratis achtergrondmuziek
een bejaardenoord met 60 bewoners en 72 aanleunflats * Aangeboden eiken tv
vraagt
kast met onder video 4 deu
ren inklapbaar 2 schuifpla
taeus draaibaar ƒ300 Tel
02507 14716
* Te koop Marantz digital
synthesized tuner ST 430 tip
voor zo spoedig mogelijk voor 20 resp 32 uur per week
Wisselende diensten volgens rooster (ook in de weekends) toetsen bijna nieuw ƒ115
Tel 02507 17547
Voornamelijk dagdiensten

2 ziekenverzorgenden m/v

TV REPARATIE EN VIDEO
24 UURS SERVICE
Vrijbl prijsopgave geen voor
Het takenpakket omvat alle binnen de verzorgingsafdeling njkosten Evt direct bij u thuis
voorkomende werkzaamheden
gerepareerd Tel 020 962603
Incidenteel zal de noodzaak bestaan extra te werken

Uw schriftelijke sollicitatie zien wij graag zo spoedig mogelijk)
tegemoet gericht aan
ELISABETH OTTER KNOLL STICHTING
t a v mevrouw C van Antwerpen directeur
Loowaard 3
1082 KR AMSTERDAM

J van Campen & Zn
schoenreparaties

Foto Boomgaard

De salariëring en overige arbeidsvoorwaarden vloeien voort |
uit de C A O voor de bejaardentehuizen

Kleding

voor al uw

Radio/tv/video

(Para)medisch personeel gevraagd

VIDEOTHEEK
Corn. SlMirsstraat 21
Tel. 02507-12070

Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor
Tel 02507 15449

Hobby's en
verzamelingen
* Heeft u DE Punten? Ik
geef een zeer hoge tegen
waarde in de vorm van zilve
ren en andere sieraden ook
tinnen soldaatjes Tel 17193
* Te koop gevraagd postze
gels munten ansichtkaarten
speldjes door verzamelaar
Aanb tel 0250716734

OPPAS GEVRAAGD van
1000 tot 1400 uur max 3
dagen per week Liefst niet
rokend Tel 0250717948

25,- p. week

Verhuur Movli-boxcn

Divers personeel gevraagd

Print Electric B V
PRINSESSEWEG 38 A

* T k handwerkboeken Het
complete Handwerken (3 de
len) ƒ 150 Tel 02507 16456

Dieren en
dierenbenodigdheden

Muziekmstrumenten

Al geruime tijd oogsten we veel succes
met onze Liters rode en witte wijnen, die
we zorgvuldig m Frankrijk selecteerden en
die we u voor ongeloof lijk lage prijzen aanbieden Zelf vonden we de etiketten nietzo
mooi. Die hebben we nu veranderd
De prijsen de kwaliteit hebben we natuur- ïï
lijk niet veranderd
^TJ/AW/
»»
*-.-U V> £ l
En, bovendien geen statiegeld. De lege
flessen kunnen zo de glasbak ml
Vlnd«tabl«Roug«,Blancd«Blancs mgn
•nDMiUSvc
liter 'T m
Bordeaux Rouge AX.

liter O>

Bordeaux Blanc MC
•nMocllcux

C 95
liter «*•

Cöt«s<fuRhôn*A.C.

liter / •

CötmduRousslllon

liter 5>

odrasjubileum
Spaar innp voor gram
nten
geschenken

18« 18*5
l 00 liter
Goblet
Jonge
GraanJenever

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

voor licht montagewerk Leeftijd 30 a 35 jaar

Tel 13529

Kunst en antiek

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

Gaarne telefonische afspraak 02507 12317
TUINMAN GEVR Tel 19100

schoonmaak/glazenwasserij
Tel 02507-17935

Bob Schmidt

Middenstandsavondschool
„Heemstede"

Vrijdag 18 aug van 1600 tot 21 00 uur
zaterdag 19 en zondag 20 aug van 11 00 tot 1700 uur
ORG BURO DE SMALEN tel 033611794

Volg een eenjarige of tweejarige opleiding aan de
njkserkende en gesubsidieerde avondschool Heemstede
voor het

6Z5

m a a t
b r u i d s 1 a P 0 n
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m 0 d e r n e
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0 0

Diploma NIMA-A

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

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

lndi°n uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt .fan ons een acceptgirokaart
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of met op te nemen

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 3,43
ƒ 3,43
ƒ 3,43
ƒ 4,58
ƒ 5,72
ƒ 6,87
ƒ 8,01
ƒ 9,16
ƒ 10,30
ƒ11,45

Alle prijzen mcl 6°» BTW

Naam

BADMINTON 5 uur lang voor
maar ƒ 140 per jaar op de
zondagmiddag inclusief trai
nmg Vanaf 27 augustus Inl
tel 02507 18539

* Scoutinggroep The Buffa
los heeft een nieuw troephuis
Kom kijken en wordt lid Bel
02507 15676 na 18 uur

* Wie wil onze 11 jarige
* Voor Volleybalplezier nu dochter orgelles geven m
op de camping straks in de Zandvoort Tel 02507 12117
zaal bij Sportmg/Oss Wil je
meer weten? Bel 13204 Mera
Te koop
of 17719 Riet

gevraagd
diversen

* Wilt u leren bridgen Doe
eens een cursus van de
N V v H lidmaatschap is ƒ 45
per jaar ook gezelligheid
* Gevraagd waterschoen
vindt u bij ons Bel 19583
tjes ± maat 18/19 B v b
* Zomer of winter het is al dank Tel 02507 18637
tijd gezellig bij de Ver Vrou
wen van Nu1 Word ook lid of * Regenton (1 of 2) ter over
gevraagd
Tel
bel om inlichtingen met tel nr name
02507 13414 na 19 uur
02507 14462
* Te koop gevraagd 1 rieten
poppenwagen Tel 02507
Te koop
13509
aangeboden
* Te koop gevraagd rieten
strandkorf Tel 0251044191
diversen

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Telefoon

S v p in rubriek

52°

4J8

620

L

(^\^
lARTÜil/

SS1,^'

CEflfE makelaars o.g.

i

Tel. 02507-12614

Sangrla

liter

Tapperij alleen indien
* achter het adres vermeld is
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ZANDVOORT Kerkstraat 12A tel 02507-12532 voorheen Wijnhandel van Deursen

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

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

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
J dame in opl te A dam zoekt
zelfst woonr m Zandvoort
Tel 0575011670
Jong stel zoekt onmiddellijk
woonruimte Gevr ETAGE
o i d Tel 023293670
Te huur gevraagd
woonruimte voor jong
werkend stel
per 1 10 600 mcl p m
tel 070944070

Woningruil

Financien en
handelszaken

Wonmggids van Zandvoort
Plaats

Nieuw Fanta Strong- '
1870 van Orange bowCIder
Amstel
liter
De ongi
nele
six pack ,_ 20
jtéU»
••
Engere
*Vf'
Gder
flesje
O 275 liter

Woningruil met Zandvoort
Aang benedenhuis A dam
west vrijbl uitzicht dubb ra
men 1 grote kamer 1 grote
Per 1 september VRIJ kam /keuken 1 si k douche/
Kleine tuin
huur
STAAND
ZOMERHUISJE toilet
perm te huur mcl k d t v ƒ 304 69 Gevr 2/3 kamer flat
1 pers ƒ 500 p m mcl Tel na of huisje in Zandvoort huur
tot ƒ 600 Br o nr 76476589
18 uur 02507 18599
bur v d blad

GRATIS

Adres

•

erkend door de Minister van O&W voor die opleidingen
binnen de reikwijdte van de wet
Binnenkort starten de volgende avondopleidingen
-Typen steno tekstverw notuleren/vergadertechniek
secretaresse kantoor assistent(e)
-Talen conversatie bedrijfscorrespondentie Cambndge
-Tolk/Vertaler Engels Frans Spaans (dagopl Engels)
- Middenstand boekh comp boekh MBA soc wetgeving
- Wordperfect Library Dbase III+ Lotus 1 2 3 Intro PC
MS DOS AMBI 11 HE1 HE2 T6 Praktijk Dipl Inf 1
- SEPR vak en handelskennis lATA UFTAA
- Praktijkdiploma Marketing NIMA A
LESADRESSEN Amsterdam Stadhouderskade 113 020
760013 Willemsparkweg 191 020764220 Middenweg 57a
020 6655355 en Almere Stad Stationsplein 38 03240 37755

* Te koop etalagepop (vr)
mat gips ƒ300 Tel 02507
17206
* Te koop z g a n pauwen
troon Vaste .prijs ƒ 70 Tel
02507 18829
Wegens aanschaf c v t k a
z g a n Dru GASHAARD 3'/2
jr oud Nieuwprijs was ƒ 1800
vraagprijs ƒ 800
Tel 02507 19400

Zonder vermelding vraagprijs (beneden ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren

Postcode

7?

Wolf- Chateau Domalne Refosco
berger Bemadon L'Anclen Grave
Edel Bordeaux Courrler
del
zwicker Rouge/
Cor- Frlull
bleres
Blanc
DuOuC.

Tips uit de TAPPERIJ

Studiecentrum ASR

9

~i

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

52«
Cotes
du
Rhone
Blanc

Informatie/inschrijving F Schuurmans 023 293176

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 1330 uur
Betaalde Micro s ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 16 00 uur

T e

1228

O 75 liter Chablls
Martini
Cave
rood/wit/
St.
dry/rose Vincent

Tevens mogelijkheid v e marketingcursus voor het

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Gebru k bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter punt komma of cijfer een vakje Laat na ieder
woord punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft

O 70 liter
Harveys
Sherry
medium
pale
Manzanilla

Informatie/inschrijving J A van Kleef 023 283922 of
P Verhoeven 02523 75858

ICRO

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

O 70 liter
Stewarts
Scotch
y/Vnlsky

U

Antiekbeurs Duivendrecht
in Sportcentrum Borchland
GRATIS

72*

O 70 liter
Rlcard

Cockburn's Port
RubyTawny
White

DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland Bel
voor gratis infoboek 020
665 7658 Inruil en fin mog
* Goed tehuis gezocht rode
kater en zwarte schildpad
poes 6 jaar gezond Tel
02507 17366 of 16750

Middenstandsdiploma
5 REGELS

14? 22I5

Canadlan Club
Whisky
0,70 liter

Lessen en clubs

SNOWWHITE

1728

O 70 liter
Paxsoa
Ucorde
Maracuja

Kofflekaatje
0,70 liter

vraagt voor 33 Va uur per week

produktiemedewerkster

1328

l 00 liter
l 00 liter
Vieux
Henkes
Dujardln Bessen
jenever

PisangAmbon
0,70 liter

Boeken
Tijdschriften

1 film
5 films

Dé Liters va
zijn nu even
als ze smake

Oppas gevraagd/
aangeboden

5,-/7,50 p.d.

Oproepen - Mededelingen
TANTE TINEKE en OOM
HENNY Jullie waren te gek in
het echt viel ik ook mee'' Kus
jes van Melissa
* Tmeke en Henny goede
reis terug naar Singapore We
zullen jullie missen Tot gauw
een dikke zoen van de familie
XXXXX

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Verloren en
gevonden

Telefonische inlichtingen worden verstrekt door de heer
J Blom hoofd verzorging/verpleging Tel 020 44 59 07

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres9 Dat hebben wij voor u1
Inl tel 029075235
HELP Onderdak gezocht
voor motor Uiteraard tegen
fin vergoeding Liefst Nw
Noord Br o nr 701 76596
bur v d blad
Hoi Guus Vergeet je in je
zenuwen niet om me op te
halen Tot morgen om 2 uur
Groetje Carla
* Ja ja het is waar Carla en
Guus worden morgen een
paar

VE LINGGEBOUW
AMSTELVEEN
Heden inbreng van goederen
voor de veiling van 28 augus
tus
Frans Halslaan 33
A veen Tel 020473004

Autoverzekering
VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkooeri
Bel nu 02507 14534

Rijles auto's en motoren
AUTO MOTORRIJSCHOOL FRANS VAN SPRANG
De meest gespecialiseerde rijschool
m opleidingssystemen o a

* Te koop crossfiets tot 8 jr
ƒ 50 meisjesfiets tot 8 jr ƒ 50 Versnelde rij opleiding categorie B (duur 8 weken)
kleuterfiets
ƒ 40
Tel Groepsverband rijden
categorie B
02507 16182 na 18 uur
Privé opleidingen
categorie B A E

Voor informatie
Maandag t/m vrijdag van0900 uur t/m 1700 uur
1900 uur t'm 21 00 uur
Zaterdag
09 00 uur t/m 15 00 uur
Hoofdstraat 244
Tollensstraat 35
Te koop FORD GRANADA Santpoort 023 370408
Zandvoort 02507 14QSTATION 2L spet 81 Vr pr
ƒ3500 Tel 0250712060 na
18 uur 15680
Diversen
Te koop OPEL KADETT 1977
APK tot okt 89 2 nwe ban
Broodje Burger
J van Campen &Z
den nwe uitlaat accu Vr pr
verzorgt HET HELE JAAR
ƒ750 Tel 02507 19138
sleutelservice
door * lunchpakketten
• Rubrieksadvertentie op
•*• borrelhapjes
Nu ook autosleutels
geven? Zie voor adres en/of
* salades enz
op code
telefoonnummer de colofon Belt u voor informatie of haal
Corn Slegersstraat 2
in deze krant
vrijblijvend de folder in onze
bij het postkantoor
winkel Tel 02507 18789
Tel 02507 15449
* 7 e koop Zanussi afzuig
Diverse clubs
kap kl bruin geruisloos X Y Z BV verhuizingen
nooit gebruikt ƒ 75 Te koop kamerverhuizingen Voll
Love
gevr wet suit mt 40 Tel Dag/nachtservice 020 42*
echt de gehele dag onbe 02507 16019
perkt relaxen met 12 sexy
naakte jonge meisjes
Geen 2 keer maar wel 16 keer
voor ƒ 200 all m
Incl drankjes hapjes sauna
hotwhirlpool en gezellige bar
en video
Geop ma t/m vr 12 24 uur
Balthasar Floriszstraat
37 hs Adam Tel 020
762176
Beter naakt dan namaak
Credit Cards ace Gastvrou
VORMGEVEND IN ZET EN DRUKWERK
wen gevr ƒ 1500 vast loon
per week
WIBAUTSTRAAT 131 1091 GL AMSTERDAM
ZAAN CSCORT
TELEFOON 020 562 2522, FAX 020 5622713
ƒ 175 p u 075 172123 Meis
jes gevr m A dam Zaanstad

Auto's en
auto-accessoires

Uw krant of magazine verzorgd
van kopij tot films?

Bei

ODUKTIES
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Tropische temperaturen bij boksgala in Zandvoorthal

Gilbert, pak hem van links!
ZANDVOORT - De Zandvoorthal was maandagavond
omgetoverd tot een waar bokspaleis. De firma Hangjas had
voor een duizendtal klapstoeltjes gezorgd, de meeste waren
bezet. In de tot het tropische
stijgende temperatuur vormde
de strijd tussen de Nederlandse vedette Gilbert Hallie en de
Belg Philip Houthoofd het absolute hoogtepunt.
Het programma toestaat uit zes
amateur- en drie prof-partijen. Goed
voor een hele avond kijkgenot, zo
deelt Henk Ruhling, boksmanager
en initiatiefnemer van dit gala,
mede. In het felle licht van de lampen bewerken in de voorronden enkele jonge knapen in veel te grote
broeken elkaar 'Pro Deo' met een
ongeloofelijk fanatisme. De enige
beloning bij een eventuele overwinning bestaat uit een miniscule beker. De sterke parfum van de hoogblonde dame in ultra korte rok, op
de derde rij, geeft een extra dimentie
aan de warme vochtige atmosfeer
van de Zandvoorthal. Kirrend stoot
zij haar metgezel aan en met omvloerste stem deelt zij hem vanuit
het donker mede, dat de voor hen
zittende reus Lee Towers is. 'Wijf
hou je b..'. In onvervalst Amsterdams maakt de 'adonis' naast haar
duidelijk dat de storing pp dit moment hem niet welgevallig is.
In het halfduister zitten zo'n negenhonderd boksfanaten, waaronder twee ex-Europese kampioenen,
Blanchard en Van Raamsdonk, te
glunderen bij elke klap die wordt
uitgedeeld. Naarmate de avond vordert, stijgt naast de stemming ook
de temperatuur naar tropische
hoogte.

Beschaamd
Na de tweede partij acht de organisatie de tijd al rijp voor een muzikaal intermezzo. Het zangeresje
Willeke d' Estell, ooit - na een waarschijnlijk dubieuze beslissing - tot
winnares van een sterrenjacht van
Veronica uitgeroepen, mag vanavond op komen draven om de meute
m de zaal kont te doen van het feit,
dat zij vanavond wat in een mineurstemming verkeert. 'Mijn eerste
nummer is een wat triest nummer,
maar bij zoveel gezelligheid hier in
de zaal moet dat best kunnen', zo

laat zij de verzamelde menigte weten. Het hooggeëerd publiek, waaronder opmerkelijk veel Amsterdammers uit het 'zakenleven', heeft hier
blijkbaar geen boodschap aan en
verlaat en masse de zaal. Boksmanager en promotor Henk Ruhling kijkt
ons vanachter zijn eeuwige sigaar
wat verontschuldigend aan. 'Dit was
niet mijn keus', laat hij enigszins
beschaamd weten. Rond kwart over
negen kan het grote werk eindelijk
beginnen.
De beide halfgewichten 'Past'
Eddy Smulders en de Engelsman
Dave Lawrence betreden de ring. Al
in de eerste ronde blijkt de Engelsman niet opgewassen tegen het slaggeweld van de voormalige kickbokser uit Eindhoven. De tweede ronde
wordt hem al fataal. Na een tiental
seconden moet hij het na een indirecte rechtse af laten weten en
Smulders wordt winnaar na een
technisch KO.

'Eenzaam'
Tijd voor een drankje, tijd voor de
volgende pauze. De organisatie
heeft, eveneens buiten medeweten
van Ruhling, de 'Haarlemse Lee Towers', Lion O'Neill, uit de 'mottenballen' gehaald. Al bij de eerste tonen van het liedje 'Hurt', ooit op de
plaat gezet door Timi Yuro, vlucht
het publiek inclusief Lee Towers
zelf, andermaal de zaal uit. De tweede song van O'Neill is tekenend voor
de situatie. 'Ik zit hier alleen, waarom, ik blijf altijd eenzaam' van André Hazes doet vermoeden dat deze
zanger zelf al weet, dat hem waarschijnlijk geen lang leven is beschoren in de wereld van de lichte muze.
Na de pauze vraagt de omroeper
aan het publiek, of iemand soms het
gebit van Dave Lawrence gevonden
heeft. Hij moet het ergens verloren
hebben in de buurt van de ring. De
hoogblonde dame in minirok op de
derde rij loopt rood aan van taenauwdheid.
Bij de aankondiging van de tweede
prof-partij ontstaat er enige deining
onder het publiek. Boe-geroep voor
de Westduitser Bernd Kulle en applaus voor de Nederlander Ramon
Voorn. 'Zoiets kun je alleen in Zandvoort verwachten', merkt een Amsterdammer fijntjes op. Deze wedstrijd wordt een genante vertoning.
Al in de eerste ronde gaat de Duitser,
na eerst een vluchtpoging om aan de
slagen van zijn tegenstander te ont-

snappen, drie maal tegen het canvas.
De ongelijke strijd wordt dan ook op
last van scheidsrechter Adriaanse in
een vroegtijdig stadium afgebroken.

Bloedstollend
De uitsmijter van de avond is ongetwijfeld de wedstrijd tussen de Nederlandse vedette Gilbert Hallie en
de Belg Philip Houthoofd. Onder de
tonen van de ouverture uit 'Also
sprach Zarathustra' van de componist Richard Straus en begeleid met
paukeslagen bestijgen beide pugilisten het strijdveld om in een bloedstollend gevecht ten overstaan van
het uitzinnige publiek te proberen
elkaar naar - naar het schijnt - de
andere wereld te helpen. Voorafgaand verschijnt een hoogbenige in
badpak gestoken ronde-miss uit de
stal van Yab-Yum, het 'verwenhuis
voor mannen', zoals GBZ-man Herman Landman een dergelijke instelling destijds placht te noemen. Het
is één van de hoofdsponsors van
deze happening, naast het Casino.
Al in de eerste ronde krijgt de Belg
het zwaar te verduren en hij wordt
ter kennismaking aan het publiek in
sneltreinvaart door de ring gejaagd.
In de tweede ronde komt het verwachte bloed aan de paal. Met een
gapende hoofdwond aan de linkerslaap moet Houthoofd, die het vertikt
zich bij de situatie neer te leggen, na
drie minuten aan de kant weer enigzins worden opgelapt. De formule
'links - links - rechts' van Hallie in de
derde ronde blijkt goed gekozen, de
wond wordt er alleen maar groter
op.

Charge
In de zesde ronde krijgt Hallie het
zowaar nog even moeilijk. Na een
felle charge van de standvastige
Houthoofd heeft Hallie even moeite
om bij de les te blijven. Een openbare waarschuwing wegens ongeoorloofd afklemmen van de Nederlander kan natuurlijk niet uitblijven.
De zevende en achtste ronden geven
eenzelfde beeld te zien als de vorige
vijf. Hallie, na een korte pauze weer
geheel hersteld, beukt er tot groot
genoegen van het enthousiaste publiek lustig op los. De bloedspatten
vliegen hierbij in het rond.
'Gilbert!', schreeuwt een opgewonde dame naast ons, 'pak hem van
links'. De essentie van haar verzoek
ontgaat ons. Het inmiddels uitzinnige publiek verzoekt dringend om

Ruckert verlangt naar een nieuwe
kinderboerderij voor zijn manege

De strijd tussen de Nederlander Gilbert Hallie en de Belg Philip Houthoofd werd het absolute hoogtepunt.

een ter plekke uitgevoerde executie,
maar gelukkig voor de Belg wordt
daaraan geen gevolg gegeven. Na een
laatste gongslag moet ook deze wedstrijd als beëindigd worden beschouwd en vallen de boksers
amechtig hijgend in eikaars armen
om in een innige omhelzing het applaus van het tevreden publiek in
ontvangst te nemen.
De 'Fanfare for the coming man'
heeft succes gehad. Hallie wordt uitgeroepen tot de overwinnaar en kan
zijn met Belgisch bloed doorweekte
broek aan de wasbaas meegeven.
Buiten, in de zwoele avondlucht,
staat een breedgrijnzende Ruhling.
De bokspromoter heeft net een verse sigaar opgestoken. De zoveelste
van vanavond.
BRAM STIJNEN
(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Manegehouder Ben Ruckert heeft nieuwe
plannen. Op het braakliggend
stuk grond voor zijn manege
moet op korte termijn een
nieuwe kinderboerderij komen. De buurtbewoners zijn
volgens hem vóór dit plan.
Ben Ruckert heeft in zijn leven al
heel wat generaties over de vloer gehad. Bij zijn oude manege, die in
verband met het Vendorado-park
moest verdwijnen, was destijds een
volwaardige kinderboerderij opgezet. In de weekenden trok dit beestenspul veel belangstelling, vooral
bij ouders met kinderen.
'Alle Zandvoortse kleuterscholen
zijn in de loop der jaren meerdere
malen bij mij op bezoek geweest',
laat de duidelijk geëmotioneerde
manegehouder weten. Vanwege de
verhuizing heeft hij destijds tot zijn
grote verdriet de pauwen, geiten,
kippen en ander kleinvee van de
hand moeten doen. Nu hij volledig
gesetteld is aan de Heimanstraat,
denkt hij vaak met weemoed aan de
jaren van weleer terug.
Het braakliggend stuk terrein
voor zijn nieuwe manege is hem en
enkele buurtbewoners een doorn in
het oog. Hij heeft het gemeentebestuur dan ook verzocht dit stuk beschikbaar te stellen voor zijn plan.
De pauwen, geiten en kippen moeten weer terug in de Zandvoortse
samenleving, vindt hij. De plannen
zijn al uitgewerkt en het hoeft de
gemeenschap bijna niets te kosten,
zo laat hij weten.
Ook de heer Bitter, hoofd van de

ZOEKT DRINGEND
voor werknemers van buitenlandse
bedrijven:
gestoffeerde en/of gemeubileerde

FLATS EN HUIZEN
in de driehoek
Amsterdam/Utrecht/Den

020-44.87.51 (4 lijnen)
PENTHOUSE INT. B.V.
^^••^^^^^^^^^^^^^^••^^•^^^•^^^^••^^•••^•^••«••^^^^^^^^•««•^•^^^••^•••^^^^^^^^•^^^^^••m^HMBWM

• Ben Ruckert wil liefst het braakliggende terrein voor zijn manege benutten voor de kinderboerderij.
Foto Bram stijnen
school voor Praktische vorming aan buurtbewoners van de Linnaeusde Oosterhoutlaan in Haarlem, is straat en de Heimanstraat niet in
voor het plan. Ten behoeve van zijn dank zullen afnemen, tenminste zo
schoolkinderen wil hij graag mee- denkt Ruckert erover. Als redenen
werken aan het realiseren van de geeft hij op: te verwachten geluidskinderboerderij, zodat de kinderen overlast en het ontbreken van saniuit Zandvoort én omgeving weer le- taire voorzieningen. Hij pleit ervoor
ren omgaan met de dieren.
deze baan elders te plaatsen, namelijk naast het fietspad achter het
kerkhof, 'zodat niemand er last van
Skateboardbaan
heeft'.
Met een handtekeningenaktie wil
Of de droom van Ruckert ooit werkelijkheid wordt, valt nog niet te zeg- hij de plaatselijke bevolking haar
gen. Het gemeentebestuur heeft la- steun vragen, om zo het beoogde
ten doorschemeren dat er plannen doel te bereiken. Op zijn terrein bebestaan om op dit terrein een nieu- vinden zich momenteel al twee schawe skateboardbaan. Een plan dat de pen.

TZB 4 verslaat hoger geplaatste
clubgenoten in een slopend duel

ZANDVOORT - Met een verlies van 9-14 moest het derde
team van TZB in het lagere
team TZB 4 zijn meerdere erkennen. TZB 4 behaalde de onverwachte overwinning op zijn
weinig imponerende tegenstander in een slopend duel
over zeven innings.

Haag

Pitcher Han van Soest verlaat vroegtijdig het veld en als hij na ontdekking van zijn vergissing op het honk
wil terugkeren, wordt hij er prompt
door een van de tegenstanders uitgegooid.

Slopend

Door gebrek aan mankracht had
TZB 4 zijn gelederen aangevuld met
enkele spelers uit het eerste team.
Een daad, die niet bepaald bevorderhjk was voor het moreel van de gedoodverfde winnaars. Toch kwamen
de mannen van TZB 3 in de eerste
inning, na een gelijkmakende slagbeurt, de mannen van TZB 3 middels een aktie van Jos van Houten en
Pitcher Han van Soest op een 2-0
voorsprong te staan.^Maar in de derde inning werd al duidelijk dat de
favorieten het in de rest van het duel
behoorlijk moeilijk zouden krijgen.

Met een achterstand van 6-7 moeten de mannen van coach Clara Koper alle zeilen bijzetten om in het
slopende duel te trachten het puntenverschil zo miniem mogelijk te
houden. De vierde inning werd beslissend voor het verdere verloop
van de wedstrijd. Coach Piet Paap
had zijn mannen goed geïnstrueerd.
Na een één-honkslag kwamen Hans
Rijnders, Rob Bijster en Marchel
Draijer op de honken te staan en een
'line drive' van Hans loos, een twee-honkslag van Joot de Jong en een
opofferingslag door Calista van Keulen completeerden de zaak.

'Runner second base out'.
Scheidsrechter mevrouw van der
Horst uit Heemstede is onverbiddehjk als zij een van de spelers van
TZB 3 van het honk stuurt. Vanwege
een vermeende foute beslissing ontstaat er enige paniek bij deze ploeg.

Het ene puntje van TZB 3, na een
veldfout van Pitcher Willem van de
Sloot waardoor Jos van Houten kon
binnenkomen, zette geen zoden aan
de dijk voor het duidelijk ondermijnde moreel van deze ploeg. Het
werd 7-12.

De vijfde en zesde inning leverden
verder geen spectaculaire beelden
op. Slechts een mager puntje kon
worden gescoord door TZB 3. Pas in
de zevende en laatste inning kon het
pleit definitief worden beslecht. In
een zinderende finale wist TZB 4 de
welverdiende overwinning naar zich
toe te trekken. Door de binnekomst
van A. Draijer en R. Bijster kwamen
zij op veertien punten te staan, terwijl TZB 3 ondanks de vergeefse
eindsprint van een van de spelers
slechts één punt op haar conto kon
laten bijschrijven. Dit team mocht
met een 9-14 nederlaag de kleedkamer weer opzoeken.

Dames
Aanstaande zaterdag 19 augustus
zijn er naar verwachting weer enkele
spannende softbal-wedstrijden op
de velden aan de Kennemerweg te
beleven. Dan namelijk zal het Dames 4 en 5 toernooi worden gehouden.
Een spectaculair gebeuren, gezien
de sterke bezetting van de deelnemende ploegen. Een kijkje derhalve
alleszins waard. Het toernooi begint
om 10.00 uur en de toegang is weer
gratis.

Nederhoven 19-21, Amsterdam
(lid WW)
(vergunning v.d. gemeente A'dam)

Vrouwen VanNu
Vereniging Vrouwen VanNu vertrekt woensdag 23 augustus al om
07.30 uur per bus vanaf het Gemeenschapshuis voor een dagje Brussel.
Daar kan men naar hartelust winkelen, musea bezoeken of andere dingen doen. Later rijdt men naar het
adres van 'De Harmonie' in Ulvenhout, waar men in een gezellige sfeer
kan dineren. Kosten ƒ43,- p.p. incl.
dinera. Zoals gebruikelijk in augustus zijn donateurs hierbij welkom.
Donderdag 31 augustus houdt
men een kontaktochtend in Hotel
Triton.

Driehonderd bezwaarschriften tegen
plan voor Oosterstraat/Prinsesseweg
ZANDVOORT - Tegen het
ontwerp-voorstel om een gedeelte van de Prinsesseweg en
de Oosterstraat aan het openbaar verkeer te onttrekken,
zijn 312 bezwaarschriften ingediend.
Indirect vechten de bezwaarmakenden, waarvan 311 uit Zandvoort
en één uit Beverwijk, hiermee ook
tegen het plan voor 33 woningen op
het Zwarte Veld, waarvoor de reconstructie van de straten nodig is. Zij
verwijten de gemeente dat aan de
parkeerproblematiek en de relatie
met de weekmarkt geen aandacht is
besteed. Daarnaast stellen zij dat
beide straten een belangrijke functie
vervullen voor het doorgaande verkeer van en naar het centrum, maar
ook als ontsluiting van het omliggende woongebied. Zij vrezen uiterst
negatieve gevolgen van de afsluiting
ten aanzien van de bereikbaarheid
van het centrum, de scholen, de parkeerplaats Prinsesseweg en van woningen en winkels in de Koning-

straat, de Kanaalweg, de Ooster- feit dat de reconstructie van de stra
straat en op de Prinsesseweg.
ten te maken heeft met de woningbouwplannen op het Zwarte Veld.

Winkels
Een bezwaar is ook, dat men de
Kanaalweg alleen nog maar vanaf de
Haltestraat in kan rijden en er niet
meer uit kan. Daarnaast zou de Koningstraat enkel nog te bereiken zijn
via de route Van Ostadestraat-Diaconiehuisstraat-Oosterstraat, die
als ontsluitingsroute volledig ongeschikt wordt geacht. Winkels en woningen in genoemde straten zouden
daardoor niet meer bereikbaar zijn
voor bevoorrading en verzorgend
verkeer.
De bezwaren werden donderdagavond tijdens de commissievergadering Publieke Werken nog eens benadrukt vanaf de bomvolle, rumoerige publieke tribune. Bezwaarmakenden waren in zo'n grote getale
opgekomen, dat er met voldoende
stoelen aangedragen konden worden. Deze belangstelling kan zonder
meer toegeschreven worden aan het

'Auto Dicht -Buit eruit'
ook bij Vendoradopark
ZANDVOORT - De afdeling
Voorkoming misdrijven van
de gemeentepolitie heeft vorige week woensdag een aantal
borden met het opschrift 'Auto
Dicht- Buit Eruit' overhandigd
aan het Vendorado Park.
Het is één van de maatregelen in
het preventieproject bij het park.
Vanaf het begin werd de politie bij
de bouw betrokken, voor preventieve maatregelen, ondersteund door
het Regionale Bureau Voorkoming
Misdrijven uit Haarlem.
De directie van Vendorado wil uiteraard dat haar gasten van een onbekommerde vakantie kunnen genieten. De vakantiewoningen zijn
dan ook voorzien van extra hang- en
sluitwerk. 'Er kan zelfs gezegd worden dat de vakantiewoningen beter
beveiligd zijn dan menig woningbouw-project', vertelt coördinator
Cappel van de Zandvoortse politie.
In de woningen is een kluis aangebracht en een particuliere beveihgingsdienst surveilleert 's avonds en
's nachts op het park en het parkeer-

Tegen de bezwaren stelt het college dat de winkels wél bereikbaar
blijven, doordat er bij de bouw van
de woningen op het Zwarte Veld een
nieuwe verbinding wordt gemaakt
tussen Prinsesseweg en Komngstraat/Oosterstraat. Daarnaast stellen B & W dat de parkeerproblematiek en de relatie met de weekmarkt
geen belangen betreffen, die de Wegenwet beoogt te beschermen. En
volgens wethouder Van Caspel is er
door een 'economischer grondgebruik meer parkeerruimte' gecreeerd. Het college vraagt de ge
meenteraad dan ook de bezwaren
ongegrond te verklaren en accoord
te gaan met het desbetreffende voorstel.
Gelet op de reacties van de commissieleden, die zich tot details beperkten, valt te verwachten dat de
gemeenteraad het voorstel zal steu-

Weekmarkt
Op antwoorden van Rita de Jong
(VVD) en Folkert Bloeme (PvdA)
zegde Van Caspel toe dat de weekmarkt op die locatie kan blijven bestaan en dat er pas aan de uitvoering
wordt begonnen als alles rond is.
Marijke Paap (CDA), die van mening
is dat de huizen wel bereikbaar moeten blijven maar dat er in een woonbuurt zo mm mogelijk doorgaand
verkeer mag zijn, verzocht het college rekening te houden met de bewoners in de komende 'moeilijke perio
de'. Volgens Van Caspel is overlast
echter onvermijdbaar als er gebouwd wordt.
Een - waarschijnlijk - groot aantal
omwonenden gaat nog steeds niet
accoord. "Wij handhaven onze bc
zwaren", aldus de heer De Zwait,
een van hen. Ook de busmaatschap
pij NZH heeft een bezwaarschrift m
gediend

Kennismaken
met kanovaren

ZANDVOORT - Voor de tiende keer wordt aanstaande zondag in Zandvoort het standwerkers-concours gehouden.
Evenals voorgaande jaren is
als lokatie gekozen voor het
Gasthuisplein en de Kleine
Krocht. Het Samenwerkingsverband Zandvoort tekent pok
dit keer voor de organisatie.

• De humorvolle Lekkerkerkse plantenverkoper Van der Linden is ook
komende zondag weer van de partij.
(Archioffoto)

De deelnemers, die weer een groot
aantal zaken zoals gebruiksartike- oordeel van de jury luidde dat 'hij als
len of anderszins te verhandelen een ware artiest, alle goede eigenwaar aan de man zullen brengen, schappen van een briljant verkoper
worden door een deskundige jury in zich verenigt'. Als tweede eindigbeoordeeld. Daarbij wordt gekeken de de plantenverkoper uit Lekkernaar welsprekendheid, orginaliteit kerk, Van der Linden. Hij blonk
vooral uit door zijn overtuigingsen overtuigingskracht.
kracht en gevoel voor humor.
Er zijn weer heel wat humoristische uurtjes te verwachten, getuige
het concours van vorig jaar, toen de Wisselbeker
Gezien de grote belangstelling van
handelaar in huishoudelijke artikelen R. Dirkzwager eerste werd. Het het publiek voor zijn kraam was dat

Nieuw

terrein.
In het algemeen doen nog veel
mensen aan het bureau aangifte van
diefstal uit de auto, terwijl dat gemakkelijk voorkomen had kunnen
worden. Cappel raadt dan ook aan
kostbare voorwerpen niet in het
zicht achter te laten en de auto goed
af te sluiten. Verder adviseert de
hoofdagent een eventuele slede-radio bij het verlaten van de auto mee
te nemen en deze met onder een
stoel weg te stoppen. De inbreker
weet dat er vaak een radio onder de
stoel te vinden is.
Om een en ander nogmaals onder
de aandacht van het publiek te brengen, heeft de politie van het Regionale Bureau Voorkoming Misdrijven
twaalf van de bekende blauw-witte
preventie-borden in bruikleen gekregen. Zeven daarvan zijn vorige
week geplaatst op de parkeerterreinen van het Vendorado-park, de andere vijf zijn voor het Elyssee Beach
Hotel.
'Voorkomen van misdrijven is een
ZANDVOORT - Kanovaren
zaak van de politie en de burger', is is een nieuw onderdeel van het
de stellige overtuiging van Cappel. programma van sportvereni-

Tweede lustrum standwerkers-concours

Zo'n twintig standwerkers uit het
hele land zijn door hun vereniging
voor ambulante handel uitgenodigd
om weer acte de presece te komen
geven.
Zij kunnen dit jaarlijks terugkerende evenement tot één van de
hoogtepunten maken van de vele activiteiten die jaarlijks in Zandvoort
worden gehouden.

Foto Bram Stijncn

iets waar de toeschouwers kennelijk
het meest behoefte aan hadden.
Het concours dient als een voorselectie voor de Nederlandse Kampioenschappen Standwerker 1989.
Naast drie bekers kan men dit jaar
tevens een Wisselbeker voor de beste
verkoper in de wacht slepen. Het
concours begint om 12 00 uur en eindigd om 17.45 uur. Om 18.00 uur is
de prijsuitreiking en als lokatie is
ook nu weer gekozen voor het Gasthuisplein en de Kleine Krocht.

ging Afafa. Afgelopen zaterdag
kon men op het strand kennismaken met deze sport.

Afafa, gevestigd aan de Brim
straat, is pas gestart met de afdehnu
kanovaren Men was enthousiast gr
raakt door een kanoweek m de Ai
dennen. Zaterdag kon hot publiek
kennis maken met alle tacetten on
een 15-tal kanoers deed de eerste ei
varing op in Zandvooits woelige
branding. In de toekomst worden
meer van dit soort dagen georgam
seerd, zo voorspelt Ruud Luttik, een
van de organisatoren
Van april tot oktober vaart men op
zee, in de wintermaanden beoefent
men de peddelslagen en het eskimo
teren (omslaan) m het zwembad
Daarnaast komen er weekenden, zo
als in de Ardennen, het Mekka van
kanoers op korte afstand Binnen
kort meldt men zich aan als lid van
de Nederlandse Kano Bond.

Kampioenschap
Enkele leden nemen zondag .'i sep
tember deel aan de nationale bian
dingkampioenschappen in Katwiik.
zo ook zaterdag 22 oktober aan bran
dmgwedstrrjden ti.idens de Pi o
World Surf-cup in Schevemgen Ti]
dens de toiuvtrek-wedstrijden op 2ti
augustus, bij strandpaviljoen Sun
set, kunnen gemtresseerden een
proeivaart maken. Die dag wordt ui
ook een demonstratie gegeven.
Voor meer informatie kan men
contact opnemen met Martin Dray
er, tel. 18583 of met Ruud Luttik. tel
19171.

Alfa Romeo
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Alfa 33 J R rood 87 36000 km
ƒ 15 750 0206622204

Audi 100 5 E autom st bekr
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Audi 1 0 0 G L 5 S b j 81 LPG
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• De advertentie afdeling be
houdt zich het recht voor ad
vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige
ren (Art 16 regelen voor het
advertentiewezen)

AUDI
i ai 100 automaat 5 cilinder
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^eigen
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, 1986 60 000 km ƒ23995
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Minor Motor Cars opent een

NIEUWE SCHOWROOM
aan de Sloterkade 43 44

- u tijdens onze openingsshow van 19 aug t/m 2 sept een
i,we MINI METRO MAESTRO MONTEGO of ROVER koopt PANDA 750 L Van, rood, 5- 86
z g st 31 000 km APK 5 90
rjt u een 4 daagse reis met de Olau Line cadeau voor
ƒ5950 Tel 075170293
2 personen naar een 4 sterren Hotel m Londen
T k Rat 131 20 i sportuit
voering met kuipst leuke opMinor Motor Cars Rover-dealer
knapper Tel 020430209
Amsterdam 020 177975
T
k Fiat Panda 45, bj 82 Ge
Mini HL geel 84 ƒ3500
heel rood 60000 km vrpr
020 6622204
ƒ3750 Tel 0297740753
T k Rat UNO Turbo i e , zeer
BMW
mooi, el ramen, Bilstem ver'W 316 juni 85 4 deurs 5 BMW 315 open dak 5 bak laagd sp uitlaat bj 6-85
A get glas grijs met APK elekt spiegels D j 83 ƒ 9500 - ƒ14000 Tel 020972538
-r mooi Vr pr ƒ 16 250
02907 3274
Uno45S 86 35000km 40 jaar
0296892915
Te koop BMW 320 bouwj 79 bedrijf van vertrouwen VAN
1W 316 m 85 rood zeer 6 cylmder APK jan 90 ƒ 2950 KLEEF A VEEN 020431002
joi APK nieuwe banden Tel na 1800 u 020-429416
Fiat Panda bj 81 APK2emnd
or ƒ14950 0296892915
T k zeer mooie BMW 320 6 90 hele nette auto ƒ 1950
.W 3206 cil okt 78 APK cil b j 79 Veel extra s, o a Tel 020-767060
•iS velgen vr spoiler Dikke gerev l met velgen en sunroof Rat Ritmo ES 1100 cc 1984
negel nieuw kopp uitlaat,
etc Vrpr ƒ4500,78000km Trekh APK I z g s t
m motor 100% Zeer mooie
Tel 0299071367
ƒ4750 Tel 03473-73713
to ƒ3500 Tel 020951557
V 1e eig pracht BMW 525 l FIAT UNO 60 S, bj 86, 74 000
VIW 5 25 79 LPG APK 3/90 2 85, ƒ 14 450 get glas alarm, km, ƒ 9750 Met garantie
olor def verder perfekt apk 5-90, mr
mog
Tel 020-249074
, pr ƒ 1 195 020 838850
020-968216
Fiat Uno 60S, 5 86 1e eig
H VAN POELGEEST B V
Wg omst t k aang BMW 318, Groen met APK 5- 90 Abs nw
oor uw betrouwbare occa- bouwjr 79, APK tot 8- 90, nwe
st ƒ9500 Tel 0297729992
on Stationsstr 7-11-Amstel- band , schokb Vr pr O 3750,
Rat Uno 70S 85, 1 jr APK en 2
-en Info 020410051
Tel 020-864957
ir garantie Tel 020-184402
Fiat 133, 76, 9 mnd APK klein
en zuinig, ƒ 795
Tel 075-166932
Importeur Globe Master Van
'evrolet/Dodge Chassis, grijs en geel kentekenbewijs uit voor Fiat Ronno, 1984 APK, wit,
achterdeuren
Tel
-d leverbaar Bel voor info 04404-1888 telefax 04404-2048 2
03240 37484, 9 18 uur
Fiat MIRAFIORI 1982, APK
gekeurd tot 1990 Pr n o t k
Tel 02521-17866
Importeur MVS - Dealer van Chrysler,
FIAT VERMEY B V
Dodge en Jeep
Keuze uit ruim 35 occasions
A Philipsweg 13, Uithoorn
Tel 0297562020
Verkoop & Service van Mercedes Benz.

Chevrolet

Postiesxade 23-25
020-121666

Fiat Panda 23 rood, 1-'86,
45 000 km ƒ 7500 Autobedrijf
DICK MUHL B V 02940 18200
Panda 34 11/85, rood, 37000
km, APK tot 7/90, ƒ6450,Tel 02990 31683 na 18 u
Panda 34 LX-38-KF 3/85 rood
34 000 km
ƒ 6 250
Panda white 34 NH-29 FH 5/85
wit 70 000 km
ƒ 5 750
Panda 750 L RN 64-GN 2/87
rood 39 000 km
ƒ 8 950
Panda 750 CL RV 65 SB 4/87
rood 21 000 km
ƒ 9 250
Panda 750 L SJ 62-YZ 8/87
rood 35 000 km
ƒ 9 250
Panda 750 CL TD 67-BL 3/88
wit 24 000 km
ƒ10750
Panda 4x4 PG-30 DS 3/86 zil
ver met 15 000 km dubbel rol
dak
ƒ14950
Uno 45 PR-92BY 10/86 wit
27 000 km
ƒ10500
Uno 45 RL-24-SZ 1/87 wit
29 000 km
ƒ12500
Uno 45 S RY-79-BT 4/87 wit
35 000 km
ƒ13500
Uno 60 S PP 68-RJ 3/86 rood
48000 km
ƒ11250
Uno 60SRL02-ZN 1/87 rood
34 000 km
ƒ12500
Uno 60 S silver RX-70 HK 4/87
grijs met 55 000 km
ƒ 12500
Tipo 1 4 DGT T J 55-ZH 6/88
blauw met 28 000 km/23 500
Ritmo60LRP73GT3/87rood
45000
ƒ12500
Regata 100 S PL-80-NS 4/86
blauw met 80 000 km ƒ 13 750
INRUIL BOCAGGARANTIE
EN FINANCIERING
ANWB KEURING ƒ150Automobielbednjf
CASPARUS BV
Casparuslaan 1
1382 KE WEESP
tel 02940-15108

2 CV 6 Spec 84, rood APK
7/'90, 58 000 km , goede st Vr
pr f4250 Tel 02503-35588
Citroen Visa 1 1 RE PN-97-BP
5/86 wit 64 000 km ƒ 9 750
Citroen BX 1 4 E ND-04-TS 7/85
blauw met 70000 km/ 11250
INRUIL-BOVAGGARANTIE
EN FINANCIERING
ANWB KEURING ƒ 150 Autobedrijf VAN DER POUW
Amstellandlaan 1 Weesp
Tel 0294015110
Citroen Visa Super E 11-82
APK 11-89 l gst KI rood Vr
pr ƒ2200 Tel 075163410
Te koop Citroen Visa super 81
apk 6- 90 ƒ 1350 niet mooi wel
goed 020 124787
Visa 14 TRS 85, APK 5-90
Elke keuring leegstaan ƒ 8750
Tel 020939722
Visa Club wit 83, ƒ4750
020 6622204

Verkoop & Service van Mercedes Benz.
MOTORMEYER, Overtoom 116-126, Amsterdam, 020-124876
Jeep SJ 410V geel kent m '83 Autobedr ZEIJINGA, Wiegerzilver met 70 000 km, geen Bruinlaan 73, Uithoorn Off
roest of schade, nieuwe auto dealer Info 02975-61212
ƒ8750,- Inr fin gar tot
„SHOWROOM'
2 jr mog Dolman Auto's
Postbus 156,
Tel 0297984102
1000 AD Amsterdam

Lada

Lada

Lada 2105, rood, 86, 30000
km, ƒ 6000 020-6622204

T k wegens bedrijfsauto
Lada 1200S Bj febr'89
ƒ8400 Tel 0206000058
Lmnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam
WESTDORP voor Uw nieuwe
of jonge LADA, natuurlijk met
020-929548
BOVAG garantie, 100 % finanLada 1200,86, 1 jr APK en 1 jr ciermg, v a /250 p m
garantie Tel 020-184402
Aanbieding
Lada 2105 GL, 9/'83, 4 drs, LADA 2104, 1 3 station, nieuw,
i g s t , vr pr ƒ2350 Tel robijnrood, van ƒ 14 495 voor
ƒ13495
020-370906 na 18 uur
SAMARA ' black beauty', exT k Lada 2105, 1300 S, m '87, clusieve zwarte uitv uit voorr
ƒ 5500, m serv boekjes in per- leverb Admiraal de Ruyterweg
fectest 020968216
398, A'dam, tel 020-825983

Meer Garage

Lancia

Lancia Ypsilon Fire RJ-02-LJ Bèta 1300 coupe, wit, apk '90,
12/86, wit 37 000 km ƒ12950 ansa uitl, alu velg Tax rap
Lancia Prisma 1600 LF-12-SG port ƒ 5750 Tel 020-999888
6-84, groen met
97000
km
ƒ10950 THEMA TURBO DIESEL 1986,
Lancia Prisma 1500 NF-01-NS 98 000 km , div accessoires
5-'85, wit
ƒ11950 ƒ26950 Tel 02975-62020
Lancia Thema IE Turbo NX-85YS 1-'86, grijs met
ƒ27500
Autobedrijf CASPARUS B V
Casparuslaan 1 Weesp
Tel 02940-15108
Adverteren m
Range Rover m '80 z g s met
Escort 1 1 Bravo, bj 83 m Ford Taunus 2,0 L 4 drs b j
„SHOWROOM"
LP, geel kent ƒ8250 Inruil
z g s t , trekh, APK 9/90
eind 81 nwj, LPG install trekFAX 020 - 665 63 21
mog Tel 020 6651534/237606
ƒ7950 Tel 020-203427
haak APK 7e mnd 90 ƒ 2750,02907-3274
Escort 1 6 CL 86 Nieuw 40 jr
bedrijf van vertrouwen VAN Ford Taunus 20 L Bj '79
KLEEF A VEEN 020-431002
l z g st APK tot 2- 90 Trekh KOOPJEi Mazda 626 LX Hl
Escort 1979, z g goed onderh , ƒ1500 Tel 0250315213
'88 LPG Nieuwstaat ƒ15750
geen roest, APK tot 01-90 Granada 2 3 V 6, Bj eind '78 Tel 020-286139/242004
Burg v Leeuwenlaan 31
Prijs ƒ 1250 Tel 02507-15063 Mot/plaatw 100% Nwe lak
A'dam Sl.meer . tel. 130727
Sportvelgen APK eind mrt '90
Escort Laser 85 55 OOOkm
Mazda 626 HB LXD SG-33-FB
5 bak LPG 6- 89 ingeb 40 jaar Geen tweede zo mooi Vaste
6/87, blauw met, 85000
bedrijf van vertrouwen VAN pr ƒ3500 02990-70727
323
Aktie
km
ƒ19950
KLEEF A VEEN 020-431002
Te koop FORD FIESTA 1 1 L,
INRUIL-BOVAGGARANTIE
Escort XR3 m 82, APK 6- 90, bj 84 In zeer goede staat
EN FINANCIERING
Leonard Lang
zilvm kant sch dak, dure radio Vrpr ƒ8000 Inl 020442183
ANWB-KEURING ƒ150Dan Goedkoopstraat 13
Vrpr ƒ7500 02972-1668
T k Escort 1600 sport autoAutobednjf VAN DER POUW
Amsterdam
Amstellandlaan 1 Weesp
Ford Escort 1300, 85, 1 jr APK maat, grijs, APK 3-'90, bj '79,
Tel 02940-15110
ƒ1750 Tel 075159968 na
en 2 jr gar Tel 020-184402
1800 uur
Mazda 323 1 4, zwart, b j 80, Mazda 626 Sedan 1 6 LX, met
Ford Escort 1,3 CL 5 drs, b j
86 nwst
ƒ13950,
tel T k Ford Escort 1 6 Bravo die- APK 6-'90, in zeer goede staat, LPG, 1986 Tel 020-320202
sel, sept
87, 63000 km, ƒ2500 Tel 020-956009
02907-3274
Te koop Mazda 929L aut '81,
mercury
gray
metallic, Mazda 323, autom , bruin, '80, APK 7-'90, i p s Vr pr ƒ 1500
Ford Escort 16 CL Bj '86
ƒ 21 500,-Tel 02993-72417
ƒ3000
0206622204
Tel 075-313813/287395
65 OOOkm 1e eig APK juni-90
T k FORD Mustang Cobra, 8 Mazda 626, 1981, apk tot oct T k Mazda 323 Sedan Diesel
ƒ13000 Tel 020843275
cyl, automaat, wit, 79, ƒ 4550 tel 020-940723, m zeer goede Bj '87 1e eig Sch vrij Vr pr
Ford Fiesta SV-10-NZ 1/88 grijs Tel 02503-11964
staat -i- zeer goede motor
ƒ15000 Tel 02290-43446
met 18000 km
ƒ16500
T k Ford Scorpio Bj 85 2 CL Mazda 626 20 GLX coupe, T k Mazda 626, 2 l, '81, LPG,
INRUIL-BOVAGGARANTIE
APK 8-90 Groen met Nw eind '84, 88 000 km , LPG
EN FINANCIERING
APK '90, luxe uitv Vr pr ƒ 2450
LPG Tel 020 371733
ANWBKEURING ƒ 150Vr pr ƒ10500 02995-4009
Tel 02518-55029
Autobedrijf VAN DER POUW T k Ford Sierra 20 L b j
Amstellandlaan 1 Weesp
12/82 5 drs , dr grijs met, APK
Tel 0294015110
zeer goede en betrouwb auto
FORD SCORPIO 2 O CL juni Vrpr'ƒ6750 02907-5162
Importeur MVS - Dealer van Chrysler,
86, 5 bak wit LPG cent lock, T k Ford Taunus 1600 79 APK
Dodge en Jeep
1e eig Vrpr ƒ16750
april 90 Techn 100% Prijs
Tel 0296892915
n o t k Tel 02503-15059
Ford SIERRA 1 8 L met extra s, T k a Ford Sierra 2 3 D, 85, in
3 drs dec 85 99 000 km , prima staat st bekr, sch dak,
Verkoop & Service van Mercedes Benz.
goede st ANWB gek ƒ 11 500 5 d, p ƒ13500 02503-32703
Tel 020995852 na 18 u
MOTORMEYER, Overtoom 116-126, Amsterdam, 020-124876

Land-/
Rangerover

mazoa

Mazda
020-936935.

TERECHT APPLAUS
v a half sept in onze showr
High-tech mod v DAIHATSU
de new 5 deurs sed voor de
prijs van een middenkl
Uiteraard bij Heto B V
Tel 020463390/968841
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Autobedrijf Hagenaar BV
jtouibriek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag m
t Parool
idrnaast elke v\eek in alle edities van Weekmedia t w

^msteidams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
ourant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam
•Jipuwsblad de Purmer de Zaanse Ge^msbode de Nieuwe
.Veesper Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant

-londe Voner Aalsmeerder Courant

Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Telefoon 020-71 34 57

i' bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen
[ 1 orpsslraat 54 56 Purmerend Weerwal 19 Uithoorn
stationsstraat 70 Weesp Nieuwstraat 13 Zandvoort
uisthuisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die voor
dinsdag 15 45 uur of donderdag 19 45 uur in ons bezit zijn
worden de volgende dag reeds geplaatst Totale oplage
30 000 exemplaren
Wat kost een advertentie m SHOWROOM?

/ 25 '

,/oor elke extra regel ƒ 11

mm prijs
mm prijs met vignet

ƒ 5 67
/ G 10

Alle prijken /ijn excl 6°o BTW
Gewone advertenties tarief op aanvraag
Voor meer intormatie of advies bel

020-665 86 86
• Zomerkortmg (geldig t/m 5/9'89) 50%

Mini

Honda

Mitsubishi

De

Telefonisch van maandag t m vrijdag tussen 830 en 2000
u « Tel 020 665 86 86 Fax 020 665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en ?end deze aan SHOWROOM
Poitbus 156 1000 AD Amsterdam Afgeven kan ook Het
Parool Wibautstraal 131 of Rokm 110 Amsterdam

Te k Mercedes jeep 280GE,
lange uitv, bj '84, geel kent
Div extra's, i p st Inruil mog
Inl 045-215771

Er is al een FSO met 3 jaar garantie va ƒ 10499,- mcl BTW
U kunt ook terecht voor occasions

Nieuwsblad

Hoe kunt u uw tekst opgeven?

Mercedes 280 S '78 (dikke)
APK 8-'90 Vaste prijs ƒ 3000
Tel 0299040391
Mercedes 300 D, '76, APK apr
'90, z g s, sportvelgen, spoiler,
enz, ƒ 2500 Tel 02977-26725

•Al voor ƒ 12,50 kunt u uw Goede Mini 1000 Spec '81,
auto
o a sport-, wielen/stuur, r/c
aanbieden in „SHOWROOM' Moet helaas weg 020 133242

Haarlemmermeer en Zandvoorts Nieuwsblad

i regels

Opel

Kadett 1300 LPG, groen, 79,
ƒ3000 0206622204
Westerstraat 146-174 A'dam
Tel 249074/236691
KADETT 1 6 S - GT, '87, 80 000
'84
km, bnlj rood Prijs n o t k Tel Senator 2 5 E aut
Omega 1 8i LPG
'87
017239921
Omega 2 Oi LPG
'87
Nieuw m Nederland
Kadett 1 6 S 4 drs LPG '86
T F S Convertible Cars
Kadett 1 3 S 4 drs
'87
bouwt exclusieve Cabriolet op Kadett 1 2 S 4-drs
'86
basis van Opel GT (Mini Cor- Kadett 1 3 3-drs Club
87
vette) Verschillende modellen Kadett 1 3 S Combi aut '85
Vele mogelijkheden
Type Kadett 1 6 S 3 drs aut
'86
goedkeuring gegarandeerd Kadett 1 3 S 3 drs aut
'82
Tevens m- en verkoop en leve- Kadett 1 2 S 3-drs Luxus 81
rmg onderdelen T F S Conver- Renault 25 GTS
'85
tible Cars Tel 01883-20015
Fiat Uno 60 S
'86
84
Opel Ascona, 16 S, 4 deurs, Volvo 360 GL LPG
'81
wit, LPG, hoofdsteunen, stof- Volvo 343 GL aut
Met BOVAG garantie
fenbekleding, origineel 1986,
ƒ 13 995,Opelcentrum Geldrop heeft 70
AUTOVROON 020-869611
ANWB gekeurde occasions
OPEL ASCONA 4 drs , bj '78, Emopad 43, Geldrop Zien is
APK 3-'90, nette auto met kopen, info 040-862483
trekh ƒ950 Tel 020-767060
Opel Ascona LS 1 8S kleur wit
LPG 65 000 km, 1988 Van Lent
Opel, Kam Onnesstr 15,
ALLE KLEUREN
Zandvoort, tel 02507-15346
OOK JN SPUITBUSSEN
otto nwuwenhuizeri bv
Opel Corsa 13S, 5 versn bak,
Overtoom 515, Amsterdam
drie deurs, 1986, 63000 km,
(020) 12 96 04
ƒ10750 Tel 020-371893
Opel Corsa GL 12S, 48 000 km, OpelRekord2,3Dieselbj '83
aug '86, APK-keur, ƒ 13500,- pas
gekeurd,
ƒ6750,Tel 02975-69210
02907-3274
Opel Kadett 1 3 station Bj '81 T k Opel Kadett '76 APK dec
APK 7-'90 Zeer goede auto '89 ƒ800 Goede auto Tel
Vr pr/4500 Tel 020-6659993 02993-68589

Biesheuvel
Honda

Haarlem

Delftstraat 34
Julianalaan 295
Ovic13L
285/11.900
Civic 13 L
6 85 ƒ 12500
Civic 13 L
3 86 ƒ 14900
Civic 13 L
10 86 ƒ15500
Qvic13L
2-87/16900
Civic 15 GL 10 87 ƒ17900
Civiel 4 AT 1 0 8 8 / 2 2 9 0 0
Accord 2 O EX 4 87 ƒ 24 900
Accord 2 O l EX 8 87 ƒ 25 900
Aero deck EX 4- 88 ƒ 28 900
Prelude EXR
6 85 ƒ19900
Legend 2 5 IAT 4 88/49900
Legend 2 5 IAT 3 89 ƒ 59 900
Citroen AX 1 1
Mazda 323 AT
Opel Ascona
Peugeot 205
VWJeita18
Volvo 340 DL

1 88 ƒ12900
9 85 ƒ 8 900
1-86/16900
4 86 ƒ 14 900
1085/13900
687/16900

Telf. 023-319349
Civic 1300 autom , blauw met
87, ƒ 16 750 020 6622204

Civic 1300, Autom 12 GS Bj
sept 80 88 OOOkm weg omst
ƒ3450 Tel 020-184272
Honda CRX coupe, 1985,
56000 km Suzuki Amstelstad,
Hemonylaan 25a, 020799100

M. Holdinga B.V.
Civic13L
7-'86/15250
Civic 15 G LPG5-'86/16750
Civic 5 d L
2 82 ƒ 6 750
Accord 4-d16L 11 84/11750
Accord 2 O EX 8 87/27950
Accord 20i EX 10 86/25950
Aerodeck EX 3-87/26750
Fiat Panda 34 5- 85 ƒ 4 950
OpelKad 13 5d4-'87 ƒ 16950
DaihCuore850ts6-88/10950
HONDA
WEESP
Hogeweyselaan 201
WEESP
Tel 0294017673
T k Honda Civic 1 3 L, 5 versn ,
1985, 43000 km brons met
ƒ11000 0297988004
Adverteren m „Showroom
Tel 020 - 665 86 86
FAX 020 - 665 63 21
Postbus 156 1000 AD A dam

Peugeot 205 Accent, 10-'86,
77 000 km
ƒ129501
J LANCKER B V
Hogeweyselaan 215 Weesp
Industrieterrein Noord
Tel 02940-16619
Peugeot 205 GE, 5 drs , 1-'87
Lacoste gesp 22000 km
ƒ15000 0252674290
Peugeot 205 Junior Jeans wit
6-'86 Prima staat 49 OOOkm
ƒ12000 Tel 020 903759
Peugeot 205 XS bj 1987
schuifdak, wit, 24 000 km als
nieuwe auto, ƒ 17 500,- 2 jaar
garantie Inr financiering
Dolman Auto's 02979 84102
Peugeot 309 GRD, diesel
1987, 65000 km
Suzuki Amstelstad, Hemony
laan 25a, 020-799100
Peugeot 505 GL break, bj
1983
Vrpr
ƒ4150
Tel
020766130 na 1800 uur
Wegens vertrek buitenland te
koop Peugeot 205 1 1 Accent
1988, 13000 km, wit, ƒ14000
Inl 020 910133, na 18 uur
T k Peugeot 305 GLD, '82, die
sel apk 7-90, niet mooi, wel l
goed ƒ 2150 020968216
Gevraagd PEUGEOTS 504
505, sloop of schade enz Af
stand geen bezw 020 244255

Renault

T k Renault 4TL, uit 1978, apk RENAULT TOPOCCASIONS
01-'87/13500|
tot mei 1990, pr ƒ950, Tel 5 TL,
5 GTL,
05-'86/13900|
020-248997 (s'avonds)
5 GTX,
05-'88/23500l
Ren 11 GTD diesel, bijna'87,4 9 GTX,
04-86 ƒ 14 9001
drs, 5 bak, 2 spiegels, zuinig, 11 TL,
06-'86 ƒ139001
mwst ƒ10750 02159-12018 11 GTL,
01-'84 ƒ 8500ËÏ
RENAULT 25 GTS, bj '85,
11 GTL,
04-'86 ƒ 14 250 F
11 GTX,
08-'85 ƒ135001
48 000 km ƒ16500
06 86 ƒ 16 5001
Met garantie Tel 020-249074 11 GTX,
07-'86/14900|
Renault 4 GTL '82,1e eig APK, 11 GTD,
02-'87/21900[
2-90 pas geheel nagezien 21 GTS,
21 TSE,
02-87 ƒ 23 9001,.
ƒ3450 02977-29992
21 Turbo-D,
08- 88 ƒ 39 500 f
Renault 4 GTL, bj '81, blauw, 25 GTX,
01-'86 ƒ239001
zonder APK ƒ500 Met APK 25 GTS aut, 07-'87 ƒ 29 0001
ƒ1500 Tel 0299041223
Autobedrijf HANS MAFAIT
Renault 5 L, 10 84, 47 500 km, Zo plezierig kan service zijn
Nijverheidslaan 14 Weesp |>
spoiler, radio, striping, alum
0294013044
"
velgen, APK 02908-3231
Renault
TX
injectie,
origineel
l
Renault 5 TL '80 Blauw
bouwjaar 1988, zeer veel op [
Rijdt prima ƒ400
ties, blauwmetallic, 54 000 km L
Tel 020-327392
lichte deurschade, ƒ 24 750,- i
Renault 9 Broadway 1 4,86,1 jr AUTOVROON 020-869611
"
APK en 2 jr garantie
Schitterend
mooie
Renault
5C
|
Tel 020-184402
v juli '85, kl wit, 47 000 km
Renault 9 TL, juni '86, 55000 ƒ7500 02524-4563
km Suzuki Amstelstad, HemoT k Renault 18 GTL stationcar l
nylaan 25a, 020-799100
i z g s t , 5-'83, APK 7-'90 met|
Renault Fuego GTS, 81, zwart trekhaak en imperiaal, ƒ 5975
met, APK 5/90, 5 bak, trekh, Tel 02977-20103 (na 19 uur)
i p s t , ƒ4500,-, 020-244575
Alpine V6 Turbo, 4-'87, rood
Renault Fuego GTS, bj '80, airco, rundl, radio ren
APK, zilvergrijs, sunroof, prijs, 25 900 km, ƒ75000
T k pracht Opel Kadett, 1 2 S, ƒ2700 Tel 0206000957
HANS MAFAIT 02940-13044
2-'82,/4750, m Ipg, apk 2-90,
in perfecte staat 020-968216 Renault Super 5 TL, 06-'85 Beige, nwe APK, m perfecte staat
Tka OPEL KADETT C2, bj Vr pr ƒ9000 Tel 020-969323
'79, z g a n , pas gespoten,
ƒ2000 Tel 020-182524
T k Renault 9 GTL, in z g st,
Off ROVER DEALER
nwe LPG gasmst W omst Pim v Rootselaar, Rhôneweg
T k a z g a n alu velgen
40-42-A'dam-Sldijk-131375
6 j x 14 + band Fulda 195/60 Tel 0299362582
voor Opel Tel 020-148057
Voor RENAULT-SERVICE,
Van Lent Opel B V , Kam On- Pim v Rootselaar, Rhôneweg
nesstr 15, Zandvoort Noord 4042 A'dam Sl'dijk tel 131375
Tel 02507-15346 Voor uw per- Te koop Renault 12 TL Break Robin 850 polyest auto, ook
fecte nieuwe of gebruikte Bouwj '77 Km stand 160000 voor motornjb '76 Opknappal,
Opel Van Lent Opel Zand- Rood Tel 02975-40834
f450 020-276230/370325
"
voort, Kam Onnesstr 15,
Zandvoort tel 02507-15346
Weg omst OMEGA 18 S, stat
Ong RIVA-auto, 17000 km, Saab 99 GL autom Bj 3-77 SAAB 900i zwart, beige bekl
grijs kent bj mrt '88 Pracht- APK tot 12-'89 Rijdt prima bj 1987, 84000 km, LPG en
Vaste pr ƒ 1650 02995-2366
autoi/22500 020-185405
alarminst Vrpr ƒ25000 Tel f
Wegens omstandigheden t k SAAB99GL Spec uitv b j '83 020-6622166
OPEL KADETT 12SC, bj 83, 5 bak i z g st APK tot 27-6-90
Convertible Cars biedt aan
zonnedak, APK aug '90, Tel 02990-37618
Saab 900 GLE, sedan, nov '83 l
z g st Vr prijs ƒ 7 500
SAAB 900 GL 3 drs
nw APK, met LPG, 3 mnd gar t
el 033-750777 of 94C
940040
APK juni-'90 Pnjsidee ƒ 6000 Pr ƒ10950 01883-20015
Wegens omstandigh t k Opel Tel 02997-4309
Kadett 1 2, bj '85, 30 000 km
Tel 02902-3370, na 18 uur
Z g oh Ascona 1 9 N '80, APK
'90, zeer goed en mooi Pr Marbella L type, zwart, '87, T k pracht Seat Ronda, 5 drs
DLX6-'83, ƒ4450, m Ipg, nwe
ƒ8750 020-6622204
ƒ2250 Tel 0299369262
uitl,
apk
6-'90
Seat Ibiza 86, 1 jr APK en 1 jr bnd,
020-968216
garantie Tel 020-184402
Seat Marbella GLX '87, zwart T k SEAT IBIZA 5 drs 15 GLX
b j '88 10000 km met acces
Opel Ascona 4 drs , 18 muectie
Vrpr ƒ9500,LPG bj 1986, 80000 km , 1e Hemkd 28, Z'dam 075-170027 Pms ƒ18000 Tel 075-351819
eig, nieuwstaat, ƒ 13 900
Inr fin gar tot 2 jaar mog
Dolman Auto's 02979-84102

autolak

Opel Kadett 13 S station,
blauw, 9-'82, 80 000 km ƒ 7 600
Autobedrijf DICK MUHL B V
Tel 02940-18200
Opel Kadett, 1,3 S b j eind'85,
kleur
rood
ƒ10750,02907-3274
OPEL KADETT 1,3 Station, Ipg,
bj '81 APK Vraagprijs ƒ 3 300
Tel 020-103485
Opel Kadett, 1 6 S, LS-uitv,
okt '85, blauwmet, LPG
Tel 020-970053 (18 - 19 uur)
OPEL KADETT diesel 3 drs,
HB, bj '84, i z g s t , APK 7-'90
ƒ7000 020-714225
Opel Kadett LS 13S hatchback
1985,17 000 km, zilvergrijs, div
accessoires Wegens emigratie ƒ14950 Van Lent Opel
Zandvoort, Kam Onnesstr 15,
Zandvoort
Noord,
tel
02507-15346
Opel Manta 1 6 S autom, type
'80, trekhaak, APK 3-'90
Tel 02510-36259
Opel Omega 2 3 Turbo diesel
de luxe, blauwmetallic getint
glas, 5 bak, 1e eigenaar, dubb
spiegels, siervelgen, onderhoudsboekjes, origineel 1987,
ƒ24,750,AUTOVROON 020-869611
RIVA-OPEL
OSDORP
Uw beste Opel adres1
NOTWEG 38 A'DAM
Osdorp Info 196575

Mercedes Benz

Daihatsu
AUTO GUIT
ihatsu dealer ruime keuze
nw en gebruikt APK-stat
lar terwijl u wacht onderde
i etc Psrklaan 129 Haarlem
-i 023312450

Nissan Cherry 1 3 L, 5 drs, nov
'84 Suzuki Amstelstad, Hemo
nylaan 25a, 020-799100
Nissan Sunny 1 6 SLX Sedan,
LPG, blauw, 2'87, 110000 km
ƒ15400
Autobedrijf DICK
MUHL B V Tel 02940-18200

Importeur MVS - Dealer van Chrysler,
Dodge en Jeep

Mazda

Citroen

:

Nissan

Voor alles van Hyundai Centrale Auto Garage, Postjeskade
23 Tel 020-121666 A'dam

Ford

Autobedr ZEIJINGA voor uw
Chrysler, Wieger Brumlaan 73,
Uithoorn Info 02975-61212

**v-jwï /•& ,'#«,»

Hyundai

Jeeps/Terreinwagens

Fiat

10TORMEYER Overtoom 116-126 Amsterdam, 020-124876
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WERD HET GEEN TIJD VOOR
EEN NIEUWE? Voor de prijs
van sommige 2e hands heeft u
ook al een nieuwe DAIHATSU
b v Cuore va ƒ 13 195,- vol
gens US 83 norm, dus schoon1
Uiteraard bij Heto B V A dam
Tel 020463390/968841

GRATIS NAAR LONDEN

Chrysler

• i" v*^.» .""^ i«L."'-\*jstt /'"itifbsW^'J PJ./I V'

Peugeot-dealer Zuidwijk BV
104 GL blauw 3-'83 ƒ 5 250
205 xe grijs met 1-'86 ƒ 12850
205 Junior wit 7-'86/12950
205 XE Junior 7-'86 ƒ 12 950
205 GR zwart 1-'86/13900
309 GL Profil
4'87 ƒ 16 700
309 XRD do grijs met schuifdak ,
6'87 ƒ 18 950
305 GR grijs met 1-'86/12850
Opel Kadett 13S 3-'87 ƒ 16 950
Renault 4 blauw 1-'86 ƒ 7250
Renault 5 TD 5-'87/15800
Renault 11 TL 1-'86 ƒ 12 500
Renault 19 GTS 11-'88 ƒ 24 950
Alle auto s 3-12 mnd gar +
keur rapport en aflev beurt
Minervalaan 86 Amsterdam
020 6629517
T k Peugeot 104 APK gek
Bj'78 Vrpr ƒ600
Tel 020-943670
T k Peugeot 205 Accent,
blauw, apk, ± 7 500 km, ƒ 7 900
bj '84 020-143150, na 18 u
T k Peugeot 304S Coupe Bj
Nissan Sunny SLX 1 7 dies '73, nw st geh gerest Pr
grijs met, van mrt '87, 67 500 ƒ8500 Tel 020-148205
km, ƒ14000 Tel 033-613086
T k Peugeot 505 GL, elec bev
T k NISSAN Micra DX, sept
LPG Bj '85 APK t/rn 12-89
'88, metallic blauw, met
92 OOOkm Goed onderh , mooi
schuifd , ƒ 14 500
ƒ8400 Tel 02503-13932
Tel 020-835664
KUPERUS
voor alles van Peugeot nw en
gebruikte, v d Madeweg 1-5 bij
Makro-A'dam-6683311-020
Opel Service

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Austin

ANBIEDING1 Veerbollen op
jk brengen bij de Citroenwcialist m Zaanstad, compl
a ƒ 120 met 1 jaar garantie
aag tevens naar onze inruil
ulo s 075281193/353788
utobedr ZEIJINGA uw dea-" Wieger Brumlaan 73 Uit
Dorn Info 0297561212
X 14 bj 86 LPG, spierwit
•=>kh APK als nieuw ƒ9750
cl 02159 12018
troen 2 CV 6 81 l g st Rijdt
oed APK tot 4 90 Vr pr
'500 020905594 na 18uur
troen BX 14 E wit veel ace
g s t bj 85 52000 km
pr ƒ 11 950 020 436290
roen CX 2500 Pallas 1E
torn sept 84 nieuwe ban
n APK elektr ramen klem
fekt aan bak Vr pr
750 Tel 0296892915

14

16/17 AUGUSTUS 1989

EEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22

Rover

Reliant

Saab

Seat

Oldsmobile

Skoda

Peugeot
•
•
•
•
•
•
•

KOUDIJS PEUGEOT
3 maanden garantie op
arbeidsloon en onderdelen
geen eigen risico
geen uitsluitingen
geen kilometerbeperking
geen bep bepalingen
omruilgarantie
aanvullende gar mogelijk

Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot

205 GE
04-86
205 GE
08 86
205 GE
04 85
205 GE
04-85
205 GE Accent 07-86
205 GL 01-85
205 GL
05-86
205 GL
05 84
205 GRD
04-87
205 GT
04-86
205 GTI 130 pk04-87
205 XE 1 O
04-85
205 XE 1 1
07-86
205 XE Junior 11-.
205 XL
0686
205 XT
01-86
305 GL
0583
305 GL
1083
04-84
305 GR
07-85
305 GTX
02-84
305 Sedan
305 Supr S
0583
04-86
309 GE
309 GL 1 1
04-86
309 GL 1 1
C4-86
309 GL profil 10-86
0687
309 XL
0484
505GL20
1085
505 GTI
505 Select
03-85
11-85
505 SR

Colt 1 2 GL 11-'84
ƒ12750 Lancer 1 8 EL, diesel, blauw
Colt 1 2 GL 3 '83
ƒ 6 750 met '84/9000 020-6622204
Lancer 1 2 GL, 6-85 ƒ12650
Mitsubishi Colt 1 8 GLD
Lancer 1 5 GLX, 4-'85/ 13950 RT92-FV, 3/87, grijs met,
Lancer 1 5 GLX
70 000 km
ƒ16950
automaat 4- 85
ƒ 14 950
INRUIL-BOVAGGARANTIE
Galant 20 GLS 11-'84/11450
EN FINANCIERING
Sapporo 2 4i-GLS,
ANWB-KEURING ƒ 150,-987
ƒ32900 Autobednjf VAN DER POUW
Peugeot 205 accent,
Amstellandlaan 1 Weesp
10-86
ƒ12950
Tel 02940-15110
Nissan Micra 10GL 5V 1'85
ƒ9850,- Mitsubishi Colt EL 11-'81
150 OOOkm APK t/m 12-'89
Volvo 340 DL 4 '85
77 000 km
ƒ12450 ƒ2000 Tel 020-187217
Opel Kadett 1 3LS
Mitsubishi
Colt
12 GL,
5 d 7-'87
•
ƒ16950 nov '85 52000 km ƒ10000
Mitsubishi J LANCKER B V
Tel 02940-13695
Hogeweyselaan 215 Weesp Mitsubishi Galant 1600 GL,
Industriële! rem Noord
DIVERSE MERKEN
bronsmetallic, hoofdsteunen,
Tel 02940-16619
Talbot Samba GL
03-86
getint glas, 5 bak, LPG,
Citroen Visa 11 RE LPG 0985
COLT 1500 GLX bj '86, 4 drs, origineel 1987, 15995,Citroen Visa Club
03-86
sunroof
ƒ11500
Tel AUTOVROON 020-869611
Ford Escort 1 6 Bra
07-87
020418900
Mitsubishi Lancer 1200 GL 182 Renault 5 TL
02-87
Galant 1800 TD GLX, blauw apk 8-90 4-drs pracht auto
met '86, ƒ 15000 020-6622204 ƒ2375 020-163260
WESTELIJK HALFROND 70
T k Mitsubishi Lancer 1 8 GLD, Mitsubishi Wagon GLD diesel, Amstelveen - Tel 020-455451
b j '88, radio/cass ree, zeer wit, 5 bak, 1800 diesel 1986, Peugeot 104 ZL coupé bj
mooi Tel 0297562613
zeer compleet, ƒ 15 995,1982, rood, 69 000 km, 1e eig,
AUTOVROON 020-869611
nwe banden + uitlaat plaatje
• „ SHOWROOM ", de autorubriek voor Amsterdam
ƒ5500,- Inr fin garantie
en omgeving Oplage 730 000 ex Tel 020 6658686
Dolman Auto s 02979-84102

205 Junior RN-03 LR 2/87 wit
36 000 km ruitenwisserachter
ƒ13950
205 Accent SN-58-RV 10/87 wit
40 000 km
ƒ14250
205 Accent RL-60-FK 1/87
blauw 40 000 km
ƒ13750
205 GT LP-58-NX 11/84 rood
92000 km
ƒ11500
205 GTI 16 115 pk RV-10-XF
5/84
gnjsmet
110000
km
ƒ15950
205 XT NS-73 FV 10/85 zwart
61000 km lichtinetalenvelgen
ƒ12950
205 XR RT-36-TS 3/87 wit
42 000 km
ƒ16250
205 XR PD-29-VB 2/86 wit
48000 km schuifdak ƒ 14950
205 XLD RL-66-NY 2/87 beige
met 68 800 km
ƒ16750
305 GL KP-97-TF 2/84 wit
117 000 km LPG
ƒ 9250
305 Select LZ-57-KR 3/85 grijs
met
54000 km schuifdak
ƒ11950
305 Select NS-39JH 10/85
rood met 72000 km ƒ12500
309 Profil PT-27-YV 7/86 wit
48 000 km
ƒ15950
309 GR PF-78-LT 2/86 rood
60 000 km
ƒ16950
309 SR PV-10-NG 7/86 beigemet 50000 km
ƒ18950
309 GLD RD-31-BL 9/86 wit
101 000 km
ƒ18750
405 GR 9/87 gnjsmet 35 000
km
ƒ26950
405 Break GRD TZ 97-RV 2/89
gnjsmet 15000 km ƒ37950
505 GL LJ 07-HD 4/83 beige
100000 km
ƒ 8950
505 Comm GLD BT-50 LY 1/87
gnjsmet 80000 km ƒ19950
Break GR RN-68-KT1/83 blauw
103000 km
ƒ 9950
505 GLNV-54-ZL 1/86 gnjsmet
88 000 km
ƒ16500
505 Break GRD NY44-JN 1/86
wit,
160000
km
open
dak
ƒ19950
Inruil-bovagga'antie en fmancienng ANWB keuring ƒ 150
Autobedrijf VAN DER POUW
Amstelland'aan 1 Weesp
Tel 02940-15110

V 1e eig Skoda 1 2D LS 5-'83,
ƒ 1850, nwe band , uitl, 65 000
km, apk 6-'90 020-968216
WERD HET GEEN TIJD VOOR
EEN NIEUWE' Voor de pr v d
2e hands heeft u ook al een
splinternieuwe Skoda m 2 jr
voll gar Neem geen nsiko Koop nieuw, v a ƒ10295,Uiteraard bij Heto B V A'dam
Tel 020463390

HET VERANDERDE GEZICHT
VAN SKODA Op uw verzoek
bouwt SKODA nu moderne
voorw aangedr auto's, de
FAVORiT 1300 cc, 60 pk mei
kat, 5 versn, etc V a
ƒ16295,- met 2 jr voll gar
Uiteraard bij Heto B V , A'dam
Tel 020463390

Subaru
MUSEUM-AUTOBEDRIJVEN
off dealer A'dam-A'veen e o
biedt aan
MINI Jumbo en
stationwagon occasions
RUYSDAELKADE 75,
A'dam-Oud-Z Info
020-732853/6623167, in prijs
gelijk m service beter''

Bus E 10, met ramen, groen
'85, ƒ 6250 020-6622204
T k Subaru! 6 GL, coupe, mei
Ipg, bj juli '87, 55000 km, vr
pr ƒ19000 Tel 020-956166
na 18 uur

Suzuki
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions m voorraad
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel
020-799100 Werkplaats Minervalaan 85, tel 020-713581
Autobedr ZEIJINGA voor alle
Suzuki-modellen Wieger-Brumlaan 73, Uithoorn 02975-61212
Suzuki Alto aut, sept '85,
23000 km Suzuki Amstelstad,
Hemonylaan 25a, 020-799100
Suzuki Alto Bj '88 Spring
Vr pr ƒ 10 500 ZIEN IS
KOPEN Tel 020-321794
Suzuki Alto GL, sept '86,
30900 km Suzuki Amstelstad,
Hemonylaan 25a, 020-799100
Suzuki Alto GL aut, mrt '86,
22000 km Suzuki Amstelstad,
Hemonylaan 25a, 020-799100

Suzuki Alto GL aut, jan 88
28336 km
Suzuki Amstelstad, Hemon>
laan 25a, tel 020-799100
Suzuki Alto GL, '87, 1e eig
27000 km, rood, abs nwst
ƒ9500 02977-29992
Suzuki Swift 1000, nov 84
45000 km Suzuki Amstelstad
Hemonylaan 25a, 020-799100.
Suzuki Swift 1 3 GS, april 85
35000 km Suzuki Amstelstad
Hemonylaan 25a, 020 799100.
T k SUZUKI Alto b j 7-'84, 3
drs blauw met 58000 M
ƒ5400 Tel 02990-48423
.

Talbot
Talbot 1100 VF1, geel kent, Simca/Talbot 1100 bestel, gn]s
'82, apk 7 - '90 Techn perf kenteken, bj '83, APK gek
T e a b Tel 02940-12092
ƒ2000,- Tel 020-412239

Nog meer Showroom-advertenties
op een volgende pagina

Talbot

ïfVAÖËIT'&fi' te~«i<v->v/ii>..s ,.• ov'ni&i-». ,„ *#,.^8,' *ft. .• rëvffjvws»
i.« ,o« „tem/wasT model, v .'feOQC, ƒ j^asoV"""--'™'-' ./.. uuu IMXXA,. .,

,ol 1309 SX, aut., groen TALBOT 1100, gr.
„79, ƒ450, 02963-4259.
dec.'81,
kapotte
ot Horizon 1.1 LS, 1982, 020-266636.
OOkm. APK t/m sept. '89.
50 Tel. na 19 uur 020'82 of 020-901071 t.407
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CAREO AMSTERDAM

kent.,
kopp.

BIEDT AAN EEN AANTAL GOED
GESELECTEERDE OCCASIONS:
Speciale vakantieaanbiedingen
met goede inruilprijzen

Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX: 020'- 665.63.21

BMW 325i, bj. '86, rood, w.w. glas, 210 PK, Bilstein onderste
spare diff. 15 inch sportv., Ricardo inter., afst. alarm
nw.st
ƒ3450!
BMW 316 m. '86, 4-drs. diamanlzwart met., 5 versn. LPG stoff
inter
ƒ 16.90
BMW 316 m. '85, 5 versn., zwart met., sportvelgen .ƒ 14.901
Chevrolet Chevy Van, bj. '82, 8 cil. autom., met nw.
verhoogd dak, vele opties, grijs kent
ƒ11.901
Chevrolet Chevy Van 20, m. '85, autom. m. overdr., 6.2 dsl
allerduurste pers. uitv., draaistoelen met tafel en slaapb., schuifi
met horren, dubb. airco., el. ramen, centr. lock, sportvelger
treepl., in nw.st. Pr. n.o.t.k.
Fiat Ritmo 70 CL m. '83 bordeauxrood met. 3 drs. . ƒ 2.951
Ford Escort 1100, m. '85, 5-drs., wit, in pr. st
ƒ 8.75'
Ford Transit Customcar, mod. '83, sportv., spec.
painting, zeer apart, div. ace
ƒ 6.95'
Ford Sierra 2.3 D, m. '86, 3-drs., rookzilv.met
ƒ 12.90
Ford Scorpio 2.0 CL, m. '86, bl.met., LPG, orig. sunroof,
w.w. glas, 1e eig., in z.g.st
ƒ 15.751
Ford Taunus 16 L, m. '82, grijs met., 2-drs
ƒ 3.25(
Honda Prelude, bj. '84, grijs met. LPG, in z.g.st. . .ƒ 13.751
Mazda 626, 1.6, 4-drs., m. '82, rood, nette auto, / 3.450
Mazda 626 Sedan 2.0 GLX, m. '84 LPG elec. ramen
i.z.g.st
ƒ 6.251
Mercedes 200 TD pers., bj. '86, 1e eig., dubb. hoofdst., stuur
bekr., centr. vergr., niv.reg., 5 versn., wit, vr.pr. ƒ42.500
Mercedes 280 SE, aut., m. '82, lapis blauw met., el.
schuifd., el. ramen, sportvelg., 4 hoofdst., vr. pr. . .ƒ 16.751
Mercedes 280 SE, m. '82, aut., lapisblauw, gel. glas, verv,stoelen, in pr.st
ƒ 15.75'
Mercedes 300 SE, '86, rookzilv., autom., w.w. glas, LPG,
centr. lock, 4 hoofdst., schuif/kanteldak, alarm,
ruitenw. op kopl., in nw. staat
ƒ50.50!
Mercedes 300 D, bj. '86 rookzilvermet., ABS, alarm, niv.reg., :
versn. get. glas, in nw.st
ƒ46.50!
Mercedes 190 D m. '85 bordeauxrood, w.w. glas, centr. deu
vergr., schuifdak, i.z.g.st
ƒ26.501
Mitsubishi Colt, 1.2 GL, m. '86, brons met., w.w.glas,
5-bak, 1e eig., 45.000 km
ƒ 11.75'
Mitsubishi Tredia 1400 GL, type '83, 4-drs. blauwmet. ƒ 4.65!
Nissan Sunny 13 LX, bj. '88, 3-drs., wit, 23.000 km, 1e eig
nw.pr./ 23.500, nu
ƒ 15.95!
Nissan Cherry 1.7 D, m. '86, antrac. met., w.w. glas,
jubileumuitvoering
ƒ 11.75!
Nissan 280 ZX Targa, m. '81, gold met., aut., vele opties,.ƒ 11.25!
Opel Kadett hatchback, 16 LS, nw. model, '85, 3 drs., wit
prijs
ƒ 9.85!
Opel Omega 2 Itr i, bj. '87, wit, LPG, get. glas, in. nw.st. .ƒ 21.75!
Opel Ascona 13 S, m. '83, 2 drs. LPG, goede auto, .ƒ 5.25!
Opel Kadett Van met ramen, 1.6 D, '84, i.z.g.st. . . .ƒ 6.95!
Opel Kadett HB 1.6 D, bj. '84, grijs met., 3-drs. . . .ƒ 7.75!
Opel Manta GTE m.'80 HB i.z.g.st
ƒ 3.95!
Opel Corsa 12 S, 3-drs., bj. '86, bl., getint glas, weinig
bereden, in nw.staat, vr. pr
.ƒ 11.75!
Porsche 911 Targa, bj. '71, 935 uitgev., rood, geheel
gerestaureerd, in nw.st., tax.rapp. aanw., inruil mog. ./45.00i
Peugeot 505 GL, m. '84, ivoorwit, i.z.g.st
ƒ 5.90!
Peugeot 505, m. '83, ivoorwit, LPG, weinig km's . . .ƒ 4.90
Renault Fuego GTS m. '82, blauw met. w.w. glas, sportvelgei
5 bak, i.z.g.st
ƒ 5.25'
Saab 900 GLT, autom., m. '80, zwart, in z.g.st. . . . ƒ 2.75<
Toyota Starlet, '85, gold met., 3-drs., w.w. glas, 1e eig.,
in abs. nw.staat
ƒ 8.95i
Volvo 343 DLS 2.0 L, m. '83, wijnrood met., LPG, i.nw.st..ƒ '6.29
Volvo 343, m. '83, 3-drs., wit, vr.pr
ƒ 4.90
VW Golf GL turbo diesel, type '85,5 versn.. get. glas, stoff. inter.
in nw.st
ƒ 14.751
VW Kleinbus, Carevelle, dsl., pers. uitv., in pr. cond., '85.ƒ 13.75!
3x VW Kleinbus Carevelle, bj. '85, personenbussen, watergek., ii
pr. st, v.a
ƒ 11.90!
Citroen Special Service, m. '84, gesloten stationcar .ƒ 3.25!
Mercedes 207 m. '82, combi, vervoer, weinig bereden,
i.z.g.st
ƒ 8.90!
Mercedes 307, open laadbak, m. '81, met tandemasseraanh., bj. '81, vr.pr
ƒ10.25!
1 Skagerak 21 speedcruiser, 8 cil., Chrysler 225 PK,
kompleet met trailer, vr.pr
ƒ 17.95!
Speedboat VIP Louisiana 5.70 m., 165 pK, 6 cil. inboard, Mercru
ser, v.z.v. cabrioletkap, dik leren inter., powertrim, instap
trap, zilvermet, met Damco kanteltrailer, 1986, vr.pr. .ƒ25.95!
Inruil/financiering mogelijk, 6 maanden garantie
APK en BOVAG-gekeurd.
Geopend ma. t/m za. van 9.30-18.00 uur.
DONDERDAG KOOPAVOND.
Osdorperweg 928, tel. 02907-2021, Amsterdam-West.
Ook div. caravans en boten.

Toyota
ri. Toyota Celica 1600 cou80, APK 7/90, ƒ5750,-.
03497-1923.

DE GRAAF
TOYOTA

Toyota COROLLA 1.3 HB l
Condensatorweg 44
/alves, bj. '85, i.z.g.st. Pr. A'dam - Sl.dijk - 865511-020
OOK VOOR ONDERDELEN.
30. Tel. 075-213672.
Toyota Landcr. 2.4 dies.,
=nl., bj. 05-'85, 78.000 km,
05-'90. Vr.pr. ƒ21.000.
03240-24500.
jia Corolla Hatchback, juli
j in uitstekende staat,
50: 02979-82162.
OTA Starlet 1981. APK tot
'89. Geel. In prima staat.
020-168223/02904-569.

Vauxhall
Vauxhall Cav. GL, 2.0 S (Opel
motor), bj. '78, bnd., uitl. en
koppeling nieuw. APK t/m 9'90. ƒ1250. Tel. 020-979340.
•Al

voor ƒ 12,50 kunt u uw
auto
aanbieden in „SHOWROOM"

Volkswagen

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Automobielbedrijf

Nic. Bart
Burg. D. Kooimanweg 10 A
1442 BZ PURMEREND

Tel. 02990-39383

Accessoires en
onderdelen
4 ATS sportvelgen met banden
als nieuw. Maat 205/6-13, v.
part., pr. ƒ850. 02949-3173.

AUTOBANDEN UITVERKOOP!
•onderlijke mooie VW Jetta, VW Golf, CL diesel, 5 versn.,
Vele maten voor lage prijzen!
O Holiday, LPG, bj. '82,antraciet metall., 5-drs., m. '85, Merc. 190E aut. wit, cv, ww Speciale aanbieding: 4x195.rtief inter. ƒ5900. Inr./fin. gen. als nieuw, ƒ 12.900. Inr./ glas open d., 11-'84 ƒ27.500 65-15, incl. balanceren, ƒ200.
BMW 316 blauw '82 ƒ 7.950 De Wittenkade 69,020-846276.
Tel. 02990-40573.
fin. Tel. 02990-40573.
Sierra 2.3D brons met., 5 bak,
Camper '76 verh.dak, 4
JETTA Elan D, jadegroen met., ww glas, 60.000 km ƒ12.950 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
5 kompl. inger., motor okt. '86, 59.000 km., ƒ 17.000.
Merc. 280SLC aut., m'80, USA Klaar terwijl u wacht. Ruilstar}00 km. APK 7-'90, carr.
Tel. 02990-44208 na 20 u.
bumpers + koplampen, Gold- ters en dynamo's. Erkend
[f Bovag garage 02908-3231
inbouwbedrijf van TBBS/TNO
KEVER 1300 l. groen, '70, no- met., sp.wielen, wielkuipen, goedgekeurde
autobeveiliGolf C, bwjr. '86, met APK,
leerint.
ƒ35.000
ta's,
in
goede
staat,
Valkenburjgprijs
ƒ 14.000,-.
Tel.: 020-367570. zo. na 18 uur.
Opel Kadett 13S zilvermet, b.j. gingssystemen.
40-10612 na 18.00 u.
'82
ƒ 7.500 gerstr. 134. Tel. 020-240748.
Mitsubishi Galant stat.wagen,
Benzine- en dieselmotoren
d Diesel, 5-drs, 5-bak, div. 5-versn. LPG onderb., type '84, Ford Granada m.'82 ƒ 4.000
TOROS MOTOR BV
•a's, b.j. '85. ƒ14.750,- blauw metall., APK, uitzonder- Mazda 323 station'82 ƒ 4.500
Kadett station wit '85 ƒ 8.500
Revisie-en motordelen
07-3274.
lijk net en goed, ƒ 5800. Inr./fin. Skoda 120 LS wit 60.000 km
A'dam, 020-6651403/920114
Tel. 02990-40573.
Golf dsl, 157.000 km, bj.
b.j. '84
ƒ 3.900
CARFIX
groothandel gespeciaJ mn APK-gekeurd worden, Passat CLD diesel, 5-drs., at- Escort 1.3 brons met., uitgev.
=urs, ƒ 2000, 02990-37462. lasgrijsmetallic., 5 bak., hoogte met s.parket '85
ƒ 10.500 liseerd in Franse onderdelen.
ƒ 5.000 Nwe Hemweg 6 L, 020-880348.
JETTA, bj. 1980, APK 10- verstelbare stoel, origineel Renault 9 wit '83
Scorpio
20
GL
'86
bl.met.
LPG Grote sortering ONDERDELEN
Moet iets opgenknapt wor- 1987., ƒ 17.750,open d. ww glas
ƒ 17.950 van alle schade-auto's, alle
ƒ 1000. Tel. 02990-38312. AUTOVROON 020-869611.
BMW 325 l rood 210 PK, deel- merken, alle bouwjaren.
i Jetta C '83. 1e eig. 4-'90.Passat Diesel, 5-drs, 5-bak, stein
onderstel,
spardif., Ravenstijn, 02502-5435.
;
kleur rood, div. extra's, b.j. '86. sp.wielen, alarm
s. Abs. nw. st. ƒ7750.
ƒ34.500
ƒ 14.250,- 02907-3274.
: 02977-29992.
Suzuki Alto GL '87, 52.000 km, Grote sortering ONDERDELEN
ƒ 8.950 van schade-auto's, alle
Passat, gas, 82, IjrAPKen Polo Oxford, b.j. '84, radiocass. rookzilver
Mits. Colt 12 GL, brons met., merken, alle bouwjaren.
garantie. Tel.: 020-184402. ƒ 6750,-02907-3274.
m'86, ww glas, 5 bak ƒ 11.750
RAVENSTIJN, 02502-5435.
!
1.3 signaalrood., donker Te koop: in zeer goede staat Corsa 3 drs. blauw ƒ 11.750
Lid Nevar.
GOLF
C.
1600.
Bouwjr.
1984,
kl.
nt glas, achterspoiler., sierEscort Van blauw '82 ƒ 5.250
zwart. Vaste prijs ƒ 10.600.
ier,., luxe bekleding.,
Peugeot 505 GL LPG wit LPG-INBOUW nu zéér voorineel 1986., 30.000 km., Tel. 02990-1989.
'83
ƒ 4.900 delig met 2 jaar garantie, ook
.750,Te koop: in zeer goede staat Toyota Starlet '80 Gold 3 rep. telef. 020-182163.
fOVROON 020-869611.
GOLFC. 1600. Bouwjr. 1984, kl. drs.
Oei! Wat rijdt I-CAT fijn!
ƒ 8.950
Ford Sierra '85, 5 drs.,
Waterdamp is het geheim van
[ Diesel, 5-bak, 3-drs., 1e zwart. Vaste prijs ƒ 10.600.
Tel.
02990-46138.
5 bak, antrac.met.
ƒ 10.950 Doyer's l-Cat. Voor diesel,
; 82.000 km ƒ14.250,37-3274.
T.k. van part. VW Scirocco GT, Toyota Carina 11 diesel stuur- benz., LPG. Geeft - 50% roet
bekr., ww glas, 5 bak, en + 25% kracht! DHZ-plan
[GL diesel, '81, blauw met., 78, zwart. Div. as.: o.m. zonƒ13.950 ƒ 30. Bel Doyer-Motor Bussum
ned., licht met. siervelg. Weinig 80.000 km, '86
t 6-90, ƒ4250,-.
bereden, i.z.g.s.t., 020-474813. Nissan Cin Cap zwart, sp.wiel 02159 - 45265.
i 02968-92752.
met alle extr., 70.000 km, Te koop 2-hands onderdelen
f TURBO diesel, 5-drs, ge- T.k. V.W. Polo b.j. '78 i.p.st., '86
ƒ24.500 v.Visa, Dyane, 2CV6. Bel
APK
t/m
mei
'90,
ƒ
1250.
Bellen
iias ATS-velgen, 5-bak, b.j.
Mercedes 204 D. met., nw. mo- 015-612135 18.00-20.00 uur.
na
19.00
u.
020-903669.
! f 23.950,- 02907-3274.
tor, m. '79
4.250
Toyota Corolla 1.6 Coupé GT T.k. aanhanger SARIS Speed 4
Twin cam., moet opgeknapt incl. deks. res. wiel 2x vak.geworden. '86
ƒ 6.250 bruikt ƒ 1000. 03240-39061.
i/o 244 DL. LPG. APK. Rijdt 340 DL 4-'85 77000 km./ 12.450 VW Transporter Caravel, kleinT.k. interieur Golf GTI, '87, origiJ.
LANCKER
B.V.
lect. Bj. '78. ƒ 1475.
bus 10 pers.,'84
ƒ10.500 nele kuipstoelen, + bijbehorenHogeweyselaan
215
Weesp
020-28639/242004.
VW Transporter Caravel klein- de achterbank, prijs ƒ600.
Industrieterrein Noord
bus, 10 pers. '85
ƒ 12.500 02997-1256.
LVO 244 gl. b.j. '79, APK
Tel. 02940-16619.
Koopavond vrijdag tot 21.00 u.
bug. '90. Vr.pr. ƒ2500.
Automaat Volvo 345 GL, b.j.
02987-3201.
GARANTIE-INRUIL en
1984, l.m. velg., sunroof,
w 244 DL LPG, blauw/
FINANCIERING MOGELIJK
5-drs. ƒ 7950,-02940-11207.
en. 1 -'88, 72000 km/32.600
Alle auto's worden
Ron Geurs Personen Auto BV
m 244 DL wit
APK afgeleverd.
T.k. Volvo, Amazone-combi,
Voor
exclusieve
Volvo's
J7 145000 km
ƒ 26.800
'67, wit, zeer goed onderh.,
A'dam-Oost.
Info
020-920505.
Div. goedkope
occassions trekhaak, origin. imperiaal,
vo 440 GLT, rood,
S, 2000 km
ƒ33.500 SAOUDS VOLVO SERVICE en APK gekeurd o.a. Kadett '79, ƒ6800,-. Tel.:03200-40130.
i-o 340 Winner special rood adviseur. BOVAG-lid. In- en Kadett '81, Toyota '82. Van
S6 27000 km
ƒ 15.800 verkoop gebruikte VOLVO's en Lent Opel Zandvoort, Kam. On- Rat 1100'62, APK sept. '89,1e
i/o 340 Winner rood
verkoop nieuwe en gebruikte nesstr. 15, Zandvoort Noord, eig. Vr.pr. ƒ 3250. Tussen 18-19
u. Sypesteynstr. 8 Assendelft.
82, 117000 km
ƒ 5.900 onderdelen. Sluisstr. 42-48. tel. 02507-15346.
i/o 340DL aut. blauw,
020-6624548.
2 80000 km
ƒ 6.700
VOLVO 343 aut. bj.'81, ƒ 3500.
i-o 344 DL diesel
APK tot juli '90.
lan, blauw, 3-'86,
AUTOSPUITEN v.a. ƒ350 in
000 km
ƒ 14.800 Tel. 020-249074.
si Kadett 1.3S station, Volvo 343 DL ND-86-FV 4/85 orig. spuitcab. incl. verf. Ook APK laswerk en reparatie., keuJ'.v, 9-'82, 80000 km/ 7.600 bordeaux 70.000 km ƒ 12.250 schaderep. + tax. 020-152507. ring klaarmaken, ieder merk
san Sunny 1.6SLX LPG
Uw auto als nieuw gepoetst bij auto, vooraf prijsopgave. AutoINRUIL-BOVAGGARANTIE
lan, blauw, 2-'87
nog wel de goedkoopste auto- bedrijf Been, Aalsmeerderdijk
EN FINANCIERING
000 km
ƒ 15.400
poetser v.a. ƒ75. Ophalen is 386, Aalsmeerderbrug.
ANWB KEURING ƒ 150.-Panda 4S, rood, 1-'86, Autobedrijf VAN DER POUW evt. mogelijk. Tel. 02526-75504. Tel. 02977-27262.
X» km
ƒ 7.500
Amstellandlaan 1 Weesp
3 MAANDEN
Tel. 02940-15110

Volvo

Klassiekers en
oldtimers

Autoverhuur
ANSA RENT A CAR
De nieuwste autotypes voor
partikulier en bedrijfsleven.
Alles Inklusief Tarief v.a.
ƒ 70 p.d. (ex brandstof).
Hobbemakade 6.020-6648252,
Zuiderbad achter
Rijksmuseum.

Rijscholen

Autofinanciering
en verzekering
Een lage premie voor caravanboot- autoverzekering. Tevens
alle verzekeringen/hypotheken
bel of bezoek onze info-winkelkantoor Ass. CELIE, Lindenlaan 380, A'veen, 020-416607.
GOEDKOPE autoverz. met termijnbet. 100% autolening.
Bel of bezoek onze infowinkel
De Rijpgracht 2, tel.
020-846095, P.W.O. ass.

20 JAAR MICHEL
1e 10 echte autorijlessen
ƒ25 PER LES
Korting pp theorieboekjes
Nwe Honda 1000 CBR, 3 mnd
en theoriecursus op video.
Amsterdam
020-853683 oud weg. bekeur, vaste pr.
Purmerend
02990- 40087 ƒ 17500 + lop. gar. 020-142756
Zaandam
075-174996
Probeer maar eens het verschil
tussen 1 of 20 jaar ervaring!
Renault Express 1.6D
AUTORIJSCHOOL ZEEMANS
3-'88
ƒ11.750.
Al meer dan 30 jaar uw adres
Renault Express 1.60
voor een gedegen rij-opleiding.
4-'88
ƒ 15.250.
NU: Rooseveltlaan 213, A'dam.
Renault Trafic T 423
Tel.: 020 - 460699.
2-'88
ƒ22.500.
HANS MAFAIT 02940-13044

Motoren/scooters

Bedrijfsautos

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

Autosloopbedr. Onne van de
Stadt, ink. v. sloop- en
SCHADEWAGENS, verk. autoonderdelen. Rijshoutweg 4,
Zaandam. Tel. 075-165272.

AUTOSLOPERIJ
AMSTELVEEN
Grote sortering ONDERDELEN Koopt alle loop- en sloopvan alle schade-auto's, alle auto's. Tel. 020-458494 of
02508-1315.
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.

Auto's te koop gevraagd

Autobedrijf Dirk
koopt alle merken auto's tegen de hoogste prijzen. Ook sloop,
schade of defekt geen .bezwaar. Met vrijwaringsbewijs.
Ophaaldienst door geheel Nederland. Bel voor gratis info
autotelefoonnr. 06-52918475 tot 23.00 uur. Bel en wij komen.
Auto's te koop gevraagd v.a. INKOOP AUTO'S, ±ANWB'81, ook BESTEL, tegen dag- pr., snelle afw. a contant m.
koersprijzen.' J. Huizingalaan vrijw.bew., def. geen bezw.
629, A'dam. 020-151488.
Tel. 020-108280/149352.
Van part. Renault 5 bestel, eind INKOOPA/ERK. Den Brielstr.
'86, APK-gek.z.g.a.n., met ga- 18, A'dam, zijstr. Haarlemrantie, ƒ 8250. 020-142756.
merw. bij molen. 020-844079.
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met T.k. gevr. 206 D bestelbus. In
prima staat. Betaal goede prijs,
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.
tel. 020-266280.
HOOGSTE PRIJS
• De autorubriek
voor elk merk auto, a contant,
„SHOWROOM;' heeft
met vrijwaringsbewijs, geen
sloopauto's. Tel. 02990-37825. een oplage van 730.000 ex.

Alfa Romeo 33 1.3 Milano roodws1986 11.950,Audi
Audi
Audi
Audi

90
80
80
80

2.0 E nw type
1.8 S nw type
1.8 CC H- Comfort pakket
Diesel 5-versnel.

1987 27.9501987 27.950,1986 15.9501986 14.950,-

Austin Mini Metro

1983 4.950-

Citroen BX 1.9 GTi
Citroen BX 1.9 TR Diesel

198721.9501987 17.750-

Fiat Panda 1000CL knalrood
Rat Panda 1000CL knalrood

1987 9.9501985 6.750-

Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford

1986 16.9501986 15.9501988 20.0001985 12.9501982 3.7501987 15.9501987 16.9501983 6.7501980 2.250-

Sierra 2.0 Laser Automaat
Sierra 2.0 GL 5-drs.
Sierra 2.0 CL Sedan
Sierra 1.8 Bravo LPG
Taunus 1.6 L Bravo
Escort 1.4 CL Station
Escort 1.4 CL Bravo
Escort 1.3 zilver
Escort 1.1

Honda Prelude 1.8 EX

1983 13.950-

Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda

1988 27.9501984 12.9501984 11.750,1984 11.7501985 11.7501984 7.5001987 14.000excl. BTW

626 GLX HB Diesel
626 GLX 1.6 Coupé
626 2.0 GLX HB
626 HB wit
323 1.3 LX Automaat Sedan
323 1.3 Sedan
E 2200 Bus

Mitsubishi Lancer 1.2 GL Sedan
Mitsubishi Colt Gl Automaat

1983 7.250,1983 7.950-

Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel

1988 39.950,1987 29.9501983 9.9501986 16.9501987 14.950,1983 16.9501983 7.9501986 12.9501986 12.9501985 13.7501985 12.950-

Omega 2.0i Station Autom.
Omega 2.0i GLS
Rekord 2.0 S Automaat
Rekord 2.0 S Stationcar
Ascona 1.6 S 4-drs.
Ascona 1.8i GT HB
Kadett Station Diesel
Corsa 1.2 S HB 3-drs.
Corsa 1.2 STR 4-drs.

Peugeot 505 GTi
Peugeot 505 GLD Diesel

VW Passat 1.6 Rimini Benzine
VW Passat 1.6 Diesel 5-drs.
VW Passat CLD Stationcar
VW Jetta 1.8 GTX wit
VW Golf 1.8 GTi type '88
VW^Golf CL Diesel/Automaat

1986 14.9501987 11.9501984 10.9501984 9.950,1981 3.9501985 14.9501987 27.9501986 18.950-

Volvo 740 GL stuurbekrachtiging
Volvo 240 DL 2.3 5-versnel.
Volvo 240 GL 2.3 stuurbekr.

1986 24.9501983 16.9501983 13.950-

Renault'21 GTS Sedan
Renault 5 TL Flash 3-drs.

,

Lieshout Auto's

Jüüanaweg 194, Volendam

02993-68281
vrijdagavond geopend!

Service en reparatie

BOVAG-GARANTIE OF
WILLENDE GARANTIE
VOLVO DEALER

tobedrijf DICK MUHL B.V.
chtergracht 71a, Weesp.
Tel. 02940-18200.

Volvo 343 special, get. glas, in
pr. st., apk jan. 1990, vr. pr.
ƒ 1100: 020-961495.
Volvo 360 GL, 84, ƒ6800,-.
Tel.: 020-249074.

Algemeen
' OP! Grote vakantieopruiVQ bij Wagenpark JOHAN
DM. Zuiderakerweg 83,
pterdam-Osdorp, tel. 020fff8. Door grote omzet
erpe prijzen. Alle auto's
^•gekeurd. Vanaf ƒ 4000,- 1
j garantie. Hoge inruil en fipering mog. Geopend van
B tot 20.00 u. Donderdag
21.00 uur. Opel Kadett met
Isfb. mod.'87 ƒ 14.950,-met
s VW Polo bj. '85 ƒ 7950,-.
k. Escort 1.6 GL bj. '84
pO,-. Opel Kadett nw. mod.
85/11.950,-. Ford Sierra
' diesel bj. '86 ƒ 12.950,-.
«n BX bj. '87 17.000 km.
950,-. Ford Scorpio 2.0 CL
m., LPG, bj.'86, ƒ 17.950,-.
Golf, nieuw model, bj.'85,
950,-. Rat Uno 60 S, orig.
3 km, mod.'88, ƒ 13.950,-.
D
't 1.4CL, nieuwmodel'87,
950,-. Renault 5 GTL,
•v model'86, ƒ 8.950,-. NisCherry, nieuw model '84,
50,-. Jaguar 4.2, nieuw mo5. ƒ 27.950,-. Fiat Uno 45,
87, ƒ7.950,-. Volvo 360,
/6.950,-. Peugeot 205, 4'85, ƒ 7.950,-. Nissan BlueDiesel,'85, ƒ 7.950,-. MitsuColt, '84, ƒ 6.950,-. Nissan
, '85, ƒ 6.950,-. Opel Asco»S, '83,/6.950,-.Granada
Diesel, '83, ƒ3.950,-. Fiat
* 45, '84, ƒ3.950,-. Fiat
a
'a70, '85, ƒ5.950,-. Ford
3
" 1.3, '84, ƒ 7.950,-. Mazda
Sport, '82, ƒ9.950,-. Mini
'85, ƒ4.950,-. Opel Manta
'81, ƒ 3.450,-. Opel Asco3
. '82, ƒ 3.950,-. Suzuki 100
81, ƒ 1.950,-.
n
h °g diverse auto's v.a.
tot ƒ 15.000,-.

HAMERSVELD Auto's BV,
biedt aan:
keurkollektie automobielen
Renault 25 GTX m'87 aut.
elektr. schuifd./ramen blauw
met., rad./cass. comp. gest.
ƒ 18.950; VW Passat CL diesel
m'87 Petrolblue met. 5-bak
WW glas ƒ 12.950; VW Passat
Variant diesel '86 Lotuswit
88.000 km. ƒ 12.950; VW Passat Variant Van diesel 5-bak
Staalblauw 90.000 km ƒ 11.950;
VW Passat CL diesel '83 Saffiergroen met. beige int. ƒ 5950;
VW Passat CL diesel '86 blauw
5-bak get. glas ƒ 12.500; VW
Golf GL diesel m.'87 4-drs. Pastelwit get.glas 5-bak gemêl.
grijs int. Pullman uitv. ƒ 14.950;
VW Golf 1300 L m.'87 Atlasgrijs
met. 4-drs. 60.000 km. ƒ 13.950;
VW Golf 1300 m.'86 Staalblauw
75.000 km. ƒ 10.500; VW Golf
1300 L m.'87 Mexicoblauw
met. get. glas ƒ13.750; VW
Golf 1600 L m.'85 zilver met.
WW glas ƒ 10.850; VW Golf diesel m.'86 zilver met. get. glas
ƒ 11.950; VW Golf 1300 L m.'87
Pastelwit get. glas 5 bak
ƒ 13.950; BMW 315 '83 2-drs.
Lotuswit get. glas ƒ 7.950; Ford
Escort 1.6 diesel nwste. model
'87 blauw met. ƒ 12.950; Audi
200 Turbo '82 Saffiergroen
met. centr. lock elektr. ramen
get. glas Pullman int. sportwielen 5-bak ƒ 8.950; Audi 80 GLS
m.'85 aut. 4-drs. Pastelwit
ƒ 8.950; Audi 100'82 Petrolblue
5 EGL get. glas Pullman int.
airco ƒ 4.950; Audi 100 CC 2.2
m.'84 blauwgrijs met. get. glas
centr. lock 5-bak ƒ 10.950; Audi
100 CS 2.2i m.'84 get. glas
centr. lock Pullman int. 5-bak
KEUS in nieuwe &
'*te auto's, o.a. MAZDA, ƒ 11.950; Opel Kadett 1.3 S'84
AUDI benz. of diesel. 40 jr. Saffiergroen ƒ 6.750; Opel Ka'j' van vertrouwen. VAN dett 1.6 diesel '84 BahamabeiEf:
. A'VEEN: 020-431002.. ge get. glas ƒ 6.950.
Harmenjansweg 81, Haarlem.
f K GEKEURDE auto's, tot Tel. 023-354644.
/ 650 tot ƒ 8250. Inr., fin.,
• Handelaar of particulier.
og. Den Brielstraat 18,
Uw auto(s) aanbieden in
J.. zijstraat Haarlemmer„SHOWROOM" is dé manier.
bij molen. DonderTel. 020-6658686.
3v
geopend. 020-844079.

»c^.

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal

Wegens enorm succes geprolongeerd.
Uw auto t/m 1 september voor f 12,50 in de SHOWROOM.
De aütÖrubriek SHOWROOM'is zo succesvol, dat.wij dit succes met ü willen delen. Tot en met 1 september komt uw advertentie voor
f 12,50, niet alleen:in Het Parool, maar^• __ir,
Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst
ook in alle,nieuws-~en hüis-aan-*
plaatsen in de autorubriek SHOWROOM:
huisbladen van Weekmédia! Zodat u
(Geldig t/m 1 september 1989)
prijs
de kans loopt dat ruimden miljoen
incl. 6%i
mensen uw advertentie zullen zien.
BTW
Aantal regels
En dat voor slechts f 12,50. Succes •.
Schrijf hier uw teksL
1
1 letter per hokje.
moetje delen, dus: vul de bon in en
Cijfers, leestekens en
13,25
maak gebruik van deze aahtrekke- .
woordtussenruimten
"19,08
tellen voor 1 letter.
lijke aanbieding:
;
24,91
Minstens drie regels

Voordeelbon

beschrijven.

30,74
36;57"
42,40

48,2 3^

54,06
Naam:
Adres'
Postcode/Woonplaats
Startdatum"

...

Telefoonnummer'
Handtekening.

.

Opsturen in een ongetrankeetde envelop aan SHOWROOM. Aiituinininumiiiei .'•! 'IV
1000 PA Amsterdam ol afgeven Het Parool, Willai.tsttaat l'51 Rnkin 110. Amstekia'r
Afgeven kan ook bi] de volgende VVeekrnediakantoren Amstelveen. [)iv[is',tr,i,it ! >-l lnx
Puinierend, Weerwal 19, Uiilioom. Stationsstraat /O, Weesp. NieuxYsüaa! l \ .'.nxi'.i" "i.
Gasthuisplein 12
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IN HET VENDORADO
BUNGALOWPARK
ZANDVOORT
hebben wij plaats voor

3 ENTHOUSIASTE
MEDEWERKERS
die 's morgens van 07.00-8.30 uur
broodjes en de krant aan de bungaiows bezorgen.
Onze gedachten gaan uit naar 3
studenten en/of scholieren v.a. 18
jaar. Liefst i.b.v. rijbewijs, die
s morgens deze service op zich
willen nemen.
Voor ini. 02507-20000
L. v. d. Vooren
Retail manager.

Ook na 't wassen blijven ze
passen bij de Hema.
GOED >KOOPJ£

GOED >KOOPJ£

zo herkent u aanbiedingen in de Hema

zo herkent u aanbiedingen m de Hema

SPORT CENTER WiM BUCHEL
A J v d Moolenstraat 47
tel 15825-13965

BECREATBEF VOLLEYBALLEN
VOOR HEREN
Club 40+ Donderdag 20.15 uur
Club 30+ Donderdag 21.15 uur

DAMES KEEP FIT EN SKI
GYMNASTIEK OP MUZIEK

14.25

2.50
2 voor

Universele automatten. 2 voor-en
2 achtermatten met hakstuk. In
blauw en antraciet.

Badschuim verrijkt met avocado.
Verzorgend en huidvnendelijk.
Inhoud 500 ml.

Maandag 19 30 uur
Donderdag 9.15 uur

ZELFVERDEDIGING DAMES
v.a. 14 jaar
Dinsdag 19.00 uur

vanaf

KARATE GEMENGD v.a. 14 jaar
Dinsdag 20.00 uur

SQUASH

16.75

Ruitewisserbladen. Geschikt voor
praktisch elke auto. 18.75 t/m
23 75 16.75 t/m 21.75.

Dagelijks

Jumperwol. 100% scheerwol. Bol
a 100 gram. Bol over? Geld terug!

KRetts

4,75

vis en

Uni katoenen herensokken. 85%
katoen/15% polyamide. In diverse
kleuren. Mt 39/42 en 43/46.

specialiteiten
vraagt

winkelmeisje

4r

Lekvrije alkalme-battenjen voor
licht, geluid en kracht. Extra lange
levensduur.

enkele dagen per week

inl. tel. 02507-16204
of 19322 na 19.00 uur

Burg. van Alphenstraat 61/3: uitst. onderh.
dnekamerparterreflat (vh 4), ind. entree, hal, toilet, roy. keuken met balkon, grote living (42 mz),
gr. slaapk. met balkon, slaapk., het geheel is
onder architectuur verbouwd. Vraagprijs
ƒ190.000,- - k.k.
Thorbeckestraat 3 II, 4 kamermaisonette op 1e
en 2e etage, ind. 1e et.: entree, hal, toilet, woonkamer, keuken, 2e et.: 2 slaapk. met vaste kasten, badkamer met wstafel, douche en toilet, zolderetage: slaapkamer. C.V.gas, Vraagprijs
ƒ 225.000,-k.k.
De Favaugeplein 13 III: 4 kam. app. op 4e etage, uitzicht zee, strand en dorp. Ind.: entree, hal,
toilet, badk. met douche, garderobekast, keuken, zitkamer, woonk., 2 slaapk., thermopane
begl., kunststof schuifpui naar balkon. Serv.k.
ƒ225,- p.m. Vraagprijs ƒ225.000,- k.k.

Diverse Hema examengidsen of
Het Spreekbeurtenboek. Voor het
komend examenjaar Mavo, Havo

en VWO.

).7S
2 voor

Damesslips
5.25 nu 2 voor 7.50
Na elke wasbeurt zit- EaSMiEMïmiïiïtxBiSM

Beha met applique. In o.a. wit en
peach. Mt 70-80A, 70-85B en
75-85C.

ten ze nog steeds als
gegoten. Dat komt door de combinatie van katoen (97%) en elastische
vezels (3%). In wit, skin en bleu, van maat 36/38 tot en met 46/48.

GRATIS
miNGBROCHURE

18.75

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

Sportcenter Wim Buchel
Zandvoort

BALLET STUDIO 118
CONNY LODEWIJK

A. J. v.d. Moolenstraat 47, tel. 02507-15829/13965
Badminton-Volleybal-Squash-Conditie en
Ski-gymnastiek
Judo-Jiu Jitsu-Karale-Jeugd Judo
Sauna-Zonnebanken-Massage

TOEGEWIJD AAN DE
DANSKUNST
Van beginner tot professioneel
Start per september
nieuwe cursussen
KLASSIEK BALLET
JAZZ BALLET
CONDITIONING JAZZ

Aankoop ' Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

BIJVERDIENSTE
ƒ 250,- PER MAAND

Hogeweq 56 a /2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

of meer is de vergoeding voor
een ochtendwijk van

DE VOLKSKRANT EN TROUW
CURSUS CONVERSATIE
ENGELS EN FRANS
Van september t/m april wordt in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17,
Zandvoort, weer een cursus Engelse en
Franse conversatie gegeven op de Woensdagavond.
Eerste bijeenkomst op Woensdag 6 Septembei
van 19.00-20.00 uur Beginners Engels
van 20.00-21.00 uur Gevorderden Engels
van 21.00-22.00 uur Frans voor 2e jaars en
anderen met enige ondergrond.
Naast oefeningen m het taalgebruik worden
spoedig verhaaltjes gelezen, voorzien van
uitleg.
De cursisten vertellen deze na, dus conversatie.
Lesgeld 35.- per maand.
Opgave bij de Beheerder van het Gemeenschapshuis.
Tel.: 02507-b.g.g. 17070
Inl.: 02240-96170 na 18.00 uur
Evenals vorig jaar organiseren wij weer een
lang weekend Londen.

in Amsterdam of Diemen/Duivendrecht
Minimum leeftijd: 15 jaar
(ook voor tijdelijk!)
Tel. opgave: 020-562.2925 tussen 09.00 en 18.00 uur.

Nog een koekje?
Verpakte amandelharten
of spritsstukken Bereid
met echte boter. Doos a
200 gram

Zak met 10 zachte puntjes of bolletjes.
' .2-50-2.15
Ongezouten pinda's uit
de notenbar. 250gram
1.50 400 gram 1.95
Côtes du Ventoux A.C.
1988 Mont Serem. Een
fruitige, rode Rhônewijn.
475
2 voor 8.25

Jonge Goudse kaas. l kg

lö-ecr 9.20

Gekruide varkensrollade
100 gram. &K 2.35
Bosvruchtenroomvlaai
028 cm Met verse room
en heel veel heerlijke bosvruchten -I2r?5 10.75
Ajnbiuli"Ki'i nelcU l m 14 n.jL.ustu^ l

zu herklit u aanbiedingen in de Hema

) 89207-15 8

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.

BANDENHAL
Speciaal adres voor:
gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

Adres: Parallelweg l O
(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
Geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Tel. 020-226445.

KINDER JAZZ
PRÉ BALLET
v.a. 4 jaar

CONDITIONING VOOR HUISVROUWEN
op hedendaagse muziek (buikspieroef, lichaamshouding etc. etc.)
Inschrijving telefonisch van 19.00-21.00 uur tel. 02507-17789 of
12598
STUDIO ADRES: CORN. SLEGERSSTRAAT 2A

Kwaliteitsfoto's
in

1 UURKLAAR!!
* Bij ontwikkelen en l
afdrukken van uw film

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoo
Tel. 02507-12327
uw adres voor
ELAST. KOUSEN
PANTIES, KNIE- &
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR IvlAA'

ƒ 5,50 KORTING

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

op uw nieuwe kleurennegatieffilm.
ALLÉÉN BIJ:

Kroon Mod

FOTO

NIEUWE DESSIN

BOOMGAARD

VOSSEN
BADJASSEN

Grole Krocht 26
Zandvoort -Tel. 02507-13529
óók 's maandags geopend van 9.00 tot 18.00 u.

HALTESTRAAT 5

in dames- en
herenmaten
lusvast

99,-

EEN DAGJE UIT IN DE BUURT?
NU OVERAL TE KOOP VOOR ƒ 1.-

zomerty
^^

Donderdag 24 augustus 1989

Los nummer ƒ 1.25

49e jaargang nummer 34

Oplage: 4.650

Fractievoorzitters uitgenodigd in de hoop 'dat democratische beginselen weer in Zandvoort doordringen'

Sportclubs verzetten zich
ZANDVOORT - Drie Zandvoortse
sportverenigingen,
Zandvoort '75, Casino/ZVM-Handbal en de Zandvoortse
Hockey Club, hebben de grootste bezwaren tegen de ligging
van het nieuw geplande complex van Zandvoortmeeuwen.
Deze heeft voor hen allerlei
nare consequenties, zo stellen
zij. Omdat zij zich, mede door
de gevolgde procedures, 'met
de rug tegen de muur gezet'
voelen, hebben zij de fractievoorzitters van de politieke
partijen uitgenodigd, voor een
rondwandeling over hun terrein.
'Op deze manier hopen de verenigingen te bewerkstelligen dat de democratische beginselen van onze o
zo mooie rechtsstaat ook weer in
Zandvoort zullen doordringen', aldus Rinie Cappel, PR-man van Casi-

no/ZVM-Handbal in een persbericht
namens en met de instemming van
de drie sportverenigingen. Zij voelen
zich duidelijk gepasseerd en 'met de
rug tegen de muur gezet' bij de planning van het nieuwe terrein van
Zandvoortmeeuwen, dat uit het centrum moet wijken ten behoeve van
woningbouw. Met name vanwege
het achterwege blijven van informatie en het gebrek aan overleg.

Overleg

houden met de belangen van anderen, dus moeten zij ook overleg plegen met de betrokkenen'.
Zij wijzen erop dat zij al vroegtijdig gevraagd hebben wat de consequenties voor hen zouden zijn, zowel rechtstreeks bij de gemeente als
via de Sportraad Zandvoort. Dat

laatste al op de openbare vergadering van 17 april 1989. 'De vragen
leken makkelijk te beantwoorden
omdat de directeur van de dienst
Publieke Werken (de planontwikkelaar), tevens de voorzitter van de
Sportraad is', aldus Cappel. 'De gestelde vragen bleven echter steeds

onbeantwoord'. Pas op 11 juli, nadat
de vice-voorzitter nogmaals om informatie had gevraagd (de voorzitter was met vakantie), kreeg men
een 'summier' antwoord. 'Er was
niet uit op te maken dat de plannen
in een vergevorderd stadium waren'.
De bestuursleden toonden zich

® Directeur
Brabander
van het Huis in de Duinen
geeft voor voorlopig zijn
taak over.
Pag. 3

dan ook verbaasd toen een week later in het Zandvoorts Nieuwsblad
het eerste bericht over de veranderingen verscheen. 'Een week later
lazen de (nu nog meer verbaasde)
bestuurders in genoemd nieuwsblad
wat de verhuizing precies voor hun
Vervolg op pagina 3

® Vier jonge Zandvoortse
voetballers zijn officieus
Nederlands kampioen geworden.
Pag. 5

Eerste schooldag

De verenigingen tonen zich op de
hoogte van het feit dat het gemeentebestuur gedwongen is binnen de gemeentegrenzen te zoeken naar aanvaardbare oplossingen voor betaalbare woningbouw. Zij zijn bereid
hier ook over na te denken. 'Maar
het gemeentebestuur, en met name
de wethouder met de portefeuille
van Ruimtelijke Ordening (Van Caspel), dient bij de ontwikkeling van
woningbouwplannen rekening te

Uitslaande brand
teistert De Dolfijn
ZANDVOORT - Visrestaurant De Dolfijn aan de Boulevard Barnaart is maandagavond rond tien uur geteisterd
door een uitslaande brand.
Vermoed wordt dat deze is
aangestoken.
De brand was het hevigst bij de
zijdeur. De brandweer, met zo'n
twintig man en twee wagens vanuit
centrum en noord uitgerukt, was
snel ter plekke en had het vuur binnen een halfuur onder controle. Het
verkeer op de boulevard was ondertussen over één rijbaan geleid.

'Gevoerde politiek blijkt een slechte te zijn'

CDA wenst beter politiek
beleid tegen criminaliteit
ZANDVOORT - De door het college gevoerde politiek tegen de
criminaliteit blijkt een slechte te zijn. Dit concludeert CDA-fractievoorzitter Peter Ingwersen naar aanleiding van de veertig
procent stijging van het aantal misdrijven. Bij de komende
begrotingsbehandeling verwacht hij voorstellen die tot verbetering leiden.
De CDA-fractie heeft 'met zeer gemengde gevoelens' kennis genomen
van de publicatie onlangs in het
Zandvoorts Nieuwsblad, waarin de
stijging van het aantal misdrijven
werd gemeld. 'De preventie laat duidelijk te wensen over en de korpsleiding is doodeenvoudig niet in staat
om voldoende politiezorg te waar-

Paradijsweg en
Zuiderstraat
verkeersveiliger

borgen', is de conclusie van Ingwersen.
Een en ander heeft hij namens
zijn fractie verwoord in een schrijven aan het College van Burgemeester en Wethouders. Hij constateert
dat de bezuinigingen consequenties
hebben en dat na een aantal zeer
positief verlopen jaren de hoge criminaliteitscijfers weer terugkeren,
'de inzet en het enthousiasme van de • De eerste schooldag valt altijd wat moeilijk. Duidelijk te zien ook voor het
meisje midden op de foto, dat op de speelplaats voor de Nicolaasschool nog wat
Politie Zandvoort ten spijt'.

Gewaarschuwd

ZANDVOORT - Bewoners van de Zuiderstraat en
de Paradijsweg maken zich
al enige tijd ongerust over
de verkeersonveiligheid
van hun woonbuurt, met
name voor jonge kinderen.
De gemeente heeft nu een
plan ontwikkeld om de veiligheid te vergroten.
Vooruitlopend op verdere beslissingen is enige weken geleden het trottoir van de Hogeweg
op de kruising met de Paradij s;
weg doorgetrokken. Dat moet
binnenkort ook gebeuren op de
kruising met de Zuiderstraat en
met het trottoir van de Brederodestraat. De maximum-snelheid
in beide straten wordt dertig kilometer en om het verkeer af te
remmen worden er nog drie verkeersdrempels aangelegd: één
op de Paradijsweg, één op de
Zuiderstraat en de derde op de
/ kruising van beide straten.
Om zoveel mogelijk orde te
scheppen in het parkeergedrag,
worden in beide straten parkeervakken aangebracht, op
sommige plaatsen afwijkend
van de huidige indeling. Voor de
rest van het gebied wordt een
parkeerverbod • van
kracht,
waaraan men op de Paradijsweg
herinnerd wordt door paaltjes
langs de stoep.

Ongerust

'Zoals u weet', vervolgt de fractie-voorzitter, 'is onze fractie in de gemeenteraad de enige politieke partij
geweest die zich stelselmatig uitsprak tegen de vergaande bezuinigingen op de politie. Daarbij waarschuwden wij voor hogere criminaliteitscijfers indien de politie buitensporig gekort zou worden. Helaas
krijgen wij nu gelijk. De door u gevoerde politiek blijkt een slechte te
zijn!'
Zijn fractie ontvangt 'gaarne' bij
de komende begrotingsbehandeling
voorstellen die gericht zijn op een
verbeterde aanpak van de criminaliteitsbestrijding, ofwel de mogelijkheid scheppen dat de politie 'op een
verantwoorde wijze het vele werk
kan doen.'

angstig de hand van haar moeder vasthoudt.
En dat ie., vast ook wel het geval geweest zijn bij méér van du tientallen
Zandvoortse kinderen die afgelopen maandag zo onder moeders 'rokken'

(ADVERTENTIE)

Bel voor vrijdag
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

Standwerkers woedend terug naar huis
ZANDVOORT - De standwerkers die zondagmiddag op het
concours hun verkoopkunsten in het centrum zouden vertonen,
zijn woedend en onverrichter zake naar huis gegaan. De reden:
zij mochten hun kramen niet op de Grote Krocht opzetten. Bij
het ontbreken van de deelnemers werd het Nederlands kampioenschap 1989 afgelast.
De gecontracteerden voor het
standwerkersconcours dat zondag
voor de tiende keer gehouden zou
worden, was lang tevoren beloofd
dat zij op de Grote Krocht mochten
staan. Bij aankomst bleek het alle-

Datum

HW

24 aug
'5 aug

09.23
10.40
12.15
00.46
02.04
03.09
04.06
04.25
05.00

aug
aug
aug
aug
aug
31 aug
sep

LW HW
04.55
05.25
06.54
08.44
10.14
11.46
13.26
00.04
00.44

Animo voor beroep visventer niet groot
ZANDVOORT - Zandvoort is wellicht de enige plaats op de
aardbol waar de ambulante vishandel al sinds jaar en dag op het
strand te vinden is. In een plaats met zo'n traditie een luxe
viskar dan niet kunnen slijten, dat wekt wel enige verwondering.
Zo ook bij Peter en Esther Loos, die afgelopen zaterdag opnieuw
hun wagen te koop aanboden.
"We hebben de wagen vorig jaar al
in de verkoop gebracht", vertelt Peter Loos. "Maar hoewel alles erop en
eraan zit, zijn we hem nog niet kwijtgeraakt". Peter, zoon van Arie Loos
van strandpaviljoen en visrestaurant Bad Zuid en kleinzoon van het
echtpaar dat vroeger als 'Kerkman
en Loos' de viszaak op de hoek van

de Schoolstraat en Haltestraat exploiteerde, heeft zelf een jaar of vijf
als visventer over het strand gereden. Hij behaalde het visvakdiploma
en deed handelskennis voor de ambulante handel.
Het zat hem echter niet mee. Na
eerst een knie-operatie te hebben ondergaan kreeg hij rugklachten en

mocht hij het toch tamelijk zware
werk niet meer doen. "Ik heb het
vorig jaar nog wel een paar maanden
geprobeerd, want wat moet je anders als je een eigen bedrijf hebt.
Maar uiteindeijk ging het niet meer
en ben ik defintief gestopt".

Uniek
De wagen, indertijd overgenomen
van Jaap Kroon, de broer van Esther, staat sindsdien stil in de loods
achter de Corodex in noord. "Het is
een mooi beroep, zo op het strand.
En uniek, want op de hele wereld

Afgelopen meldden zich twee geïnteresseerden bij de loods. "Het is
jammer dat er zo weinig interesse
voor is", merkt Loos wat onbegrijpend op, al waren er ook wel wat
reacties nadat hij in een landelijke
krant had geadverteerd. "Dan krijg
je vreemden die denken even snel
hun zakken te kunnen vullen om
dan in de winter met vakantie te
gaan. Maar dat gaat natuurlijk niet
zo. In de winter is er genoeg werk te
doen en in de weekenden heb je het
op strand vaak nog drukker dan in
de zomer". "Maar met zo'n seizoen
als dit had je de koopsom er al lang
uit gehaald", vult Esther aan.

LW

21.44 17.10
23.04 18.15
--.- 19.35
13.39 21.04
14.3922.36
15.24 23.15
16.16 --.-16.46 14.06
17.16 14.42
• Peter en Esther Loos: 'Onbegrijpelijk dat niemand hier zijn beroep van wil maken'.
Foto: Berloll

die de standwerkers heeft benaderd.
Deze kon het niet meer op tijd doorgeven. Na een ruzie met vertegenwoordigers van het Samenwerkingsverband en een rumoerig overleg
stemden achttien van de twintig
standwerkers, de best gekwalif iceerden van Nederland, ervoor om gezamenlijk de biezen te pakken. Zij namen geen genoegen met het Gasthuisplein omdat daar volgens hen te
weinig te verdienen valt. Voor de
meesten, die er een ander concours
voor hadden afgezegd, werd het een
verloren dag. "We kunnen er wel om
janken", zo verwoordde één van hen
de gevoelens.

groot aantal badgasten plus een verwachte grote toeloop naar de races
op het circuit, moest die inzet tot het
uiterste beperkt blijven. De gemoederen waren bij aankomst toch al
enigszins verhit. Zo niet doordat zij
er al enige uren in de file op hadden
zitten, dan wel omdat zij vijftig gulden de man moesten betalen om aan
het concours deel te mogen nemen.
In andere plaatsen in Nederland
blijkt de deelname gratis en worden
de kosten gedragen door de plaatselijke ondernemersvereniging. "Dit is
het enige concours in Nederland
waar de standwerkers moeten taetalen", bevestigde CVAH-secretaris
Sappey.

Organisatie

Vroeger, toen het concours onder
auspiciën van de plaatselijke VVV
plaatsvond, kregen de deelnemers
gezamenlijk ƒ500,- toe. Maar na zes
jaar haakte de VVV af omdat het
evenement te duur werd met het gevolg dat dit voor enkele jaren verdween. Vorig jaar is het evenement
voor het eerst onder supervisie van
de CVAH, die achthonderd leden
telt, georganiseerd.

Henk Vermeulen, die een deel van
de organisatie op zich heeft genomen, heeft inmiddels laten weten
dat hem of het Samenwerkingsverband geen blaam treft. Omdat het
Gasthuisplein tegenwoordig dé aangewezen plaats is voor evenementen
als dit, hebben politie en gemeentebestuur besloten óók het standwerkersconcours daar te laten plaatsvinden. Deze locatie vergt ook minder politiepersoneel.

rijden er waarschijnlijk maar elf viskarren op het strand, en dat is in
Zandvoort. Het is dan ook vreemd
dat er niet een jong iemand is die de
wagen wil overnemen om hier zijn
beroep van te maken". Zelf rekent
hij op omscholing, het liefst werkt
hij weer in de horeca, waar hij al
enige jaren ervaring heeft opgedaan.
"Ik wil graag onder de mensen blijven", verklaart hij.
De viskar, compleet met moderne Betalen
Gezien de samenloop van omstantractor en ondertussen uitgebreid
met een oplaadbare koeling voor de digheden, mooi weer en dus een
vitrine, moet ƒ75.000,- gaan kosten.
"Maar er zit een vergunning bij voor
tien jaar", laat Peter weten, "voor
het strand van de Rotonde tot en
met het naaktstrand, in feite tot aan
Langevelderslag. En vaak ben je
daar de enige". Bovendien wordt er
de loods bij geleverd, met onder andere twee bakovens, een afzuiginstallatie, krachtstroom en een koelcel. De verkoop van een en ander is
nu ondergebracht bij makelaar Van
Schaik.

Durf

j

^aanstanden:
"onderdag 31 aug. NM 07.44 uur
Vingtij 2 sep. 05.27 u. NAP+113cm

maal anders geregeld en kregen zij
het Gasthuisplein toegewezen. Deze
wijziging was drie weken geleden al
bekend maar een week tevoren pas
gemeld aan de Centrale Vereniging
voor Ambulante Handel (CVAH),

Viskar en ventvergunning blijken in Zandvoort maar moeilijk te verkopen

De ongerustheid, aanleiding
tot dit plan dat waarschijnlijk in
september in de gemeenteraad
komt, betrof vooral de Paradijsweg. Deze wordt veelvuldig als
sluiproute wordt gebruikt, vaak
met hoge snelheden. En dat terwijl de nauwe straatjes juist uitnodigen tot spelen. Dat is dan
ook erg gevaarlijk, met name
omdat het verkeer er geen uitwijkmogelijkheden heeft. Bovendien komen er in deze buurt
steeds méér jonge gezinnen wonen.

Waterstanden

Men kon niet meer voorkomen
dat het interieur van het op dat moment gesloten restaurant volledig
verwoest werd. Omdat waarschijnlijk ook de dakconstructie ernstig is
aangetast, wordt de schade geraamd
op rond de drie ton. Het restaurant
van J. Wijnberg is in augustus in
andere handen overgegaan met de
bedoeling er een kantoor met woonruimte van te maken.
De politie heeft het pand de hele
nacht bewaakt in verband met nader
onderzoek, waarbij men dinsdag assistentie kreeg van de Technische
Opsporingsdienst uit Haarlem. Men
vermoedt dat de brand is aangestoken, omdat omwonenden kort voor
het uitbreken daarvan twee mensen
vandaan voor het eerst naar de basisschool gingen. De wat oudere kinderen op zagen weglopen. De politie laat zich
de foto hadden dat duidelijk al achter de rug en toonden weinig moeite met het nog niet uit over de onderzoeksresultaten, die inmiddels naar het Geaanbreken van het nieuwe schooljaar.
rechtelijk Laboratorium zijn geFoto: Beriott stuurd.

Of het wegblijven van een koper
een geldkwestie is? Peter: "Over het
geld'valt te praten. We wachten in
feite dus nog steeds op iemand die
een bod wil doen. Maar we denken
eerder dat het gebrek aan interesse
of durf is".

Toen was men wel bereid de
ƒ1000,- te betalen omdat men op de
blijkbaar veel rendabeler Grote
Krocht kon staan. Dit jaar zouden
oorspronkelijk dezelfde condities
celden als in' 1988.

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon: _

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam,

o

bellen kan ook: 020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN
Geboren 22 augustus
Mitch Brian Franke
zoon van
Henk en Sandra Franke
Celsiusstraat 138 Zandvoort

67 KOOPWONINGEN IN ZANDVOORT
Openbare raadsvergadering

U wilt een hypotheek
met een gunstige rente.

ijker-Molenaar
is vandaag

•i»
i
George
ziet zaterdag ABRAHAM
proficiat!
Lienke en Jaap
Gonnie en Roei
Trudy en Cor
Susan en Harry
Nel en Hans
Hanny en Reinoud
Ria en Wim

Na een kortstondige ziekte is toch nog onverwacht van ons heengegaan onze lieve moeder en
oma
Anna Catharina Prent-Meier
weduwe van Gerard Prent
op de leeftijd van 81 jaar.
Kinderen
en kleinkinderen
17 augustus 1989
Dr. C. A. Gerkestraat 30 rood
Zandvoort
Correspondentieadres:
Ontvanger Schoutenstraat 5
2041 KV Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Als u een huis koopt, wilt u
natuurlijk de hypotheek met de
laagste rente. Bij ons bent u dan
aan het goede adres: wij staan al
sinds jaaren dagbckcnd om onze
lage hypotheektaricvcn en gunstige voorwaarden. Bovendien
berekenen wij een lage afsluitprovisic. Wij bieden u verschillende hypotheekvormen, waaronder de fiscaal interessante
Spaarhypotheek.
In een persoonlijk gesprek
x.ctten onx.e hypothcekspecialistcn de /.aken graag voor u op een

rijtje.

Wij geven er voor hetzelfde geld
gunstige voorwaarden bij.

Gr. Krocht 38

was.

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE IJSKAST

DEI T* Ji
STEENGRILL RESTAURANT

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

Openstellingstijden m.i.v.
1 september 1989
08.30-18.00
08.30-19.00
gesloten

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Teï. 02507-13278

t

Alles zoveel u wilt!!

Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren
De gehele
week geopend
v.a. 17.00 uur.

w

.^ %
*A

DRINGENDE VERKOOP
CONFORM DE IN HET GERECHTELIJK VONNIS NR. RC 36330B7 GESTELDE
VOORWAARDEN EN OP VERZOEK VAN DE AGENT VAN DE CURATOR
IN HET FAILLISSEMENT WORDT THANS OVERGEGAAN TOT

ONMIDDELLIJKE VERKOOP

l

29,50

Postkantoor Zandvoort

- ZONDER BIJKOMENDE KOSTEN -

VAN EEN KWALITATIEF ZEER HOOGWAARDIGE,
OMVANGRIJKE GROOTHANDELSVOORRAAD AUTHENTIEKE,
HANDGEKNOOPTE, WOLLEN EN ZIJDEN

PERZISCHE
OOSTERSE TAPIJTEN
EN

ALSMEDE NEPAL- EN CHINESE TAPIJTEN
TEVENS BERBERS
- RECHTSTREEKS AAN PARTIKULIEREN INGEVOLGE HET UITBRENGEN DER DAGVAARDING
EN HET DAAROP VOLGEND VONNIS VAN DE RECHTBANK EN
TER VOLDOENING VAN DE DAARIN GESTELDE BEPALINGEN
ZIJN DEZE ONVOORZIEN LANGDURIG
IN OPSLAG GEHOUDEN GOEDEREN NU VRIJGEGEVEN
EN DIENEN OMGAAND TE GELDE TE WORDEN GEMAAKT
UITSLUITEND:

ZONDAG 27 AUGUSTUS 13.00 - 17.00 UUR (BEZICHTIGING)
MAANDAG 28 AUGUSTUS 13.00 - 17.00 UUR (VERKOOP)

GEMEENSCHAPSHUIS
L DAVIDSSTRAAT 17 ZANDVOORT

Sportcenter Wim Buchel
Zandvoort

Dansschool
Albert van Lingen
Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum

Ballroom - Latin - American
ADVERTENTIES

24 augustus 1989

17230
maandag t/m donderdag
vrijdag
zaterdag

Station NS Zandvoort -veranderen bagageruimte
Secr. Bosmanstraat 24 -plaatsen dakkapel
Grote Krocht 18 -verbouwen winkelpand
Kostverlorenstraat 29 -wijzigen achtergevel
Gerkestraat 51 r -plaatsen dakkapel

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur gedurende een week na verschijning van dit blad.
Belangstellenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en
wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen moet echter zonder meer een vergunning worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Bel voor uw projekt offerte

Wij verloren een goede buur, maar bovenal een
VRIEND
Arend Groen
Ger, Dick, Ingrid, Marcel en Erica

Dit heeft ons bijzonder goed gedaan.
Uit aller naam:
H. Klinkert
Zandvoort, augustus 1989

131B89
132B89
133B89
134B87
135B89

verenigde
spaarbank

Louis Davidsstraat 18

Op deze wijze willen wij U graag bedanken voor het
medeleven, dat wij mochten ondervinden bij het overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en grootmoeder
Petronella Jacoba
KUnkert-Stapper
Uit vele reakties bleek ons steeds weer hoe geliefd zij

Aangevraagde bouwvergunningen

De Verenigde Spaarbank
doet meer.

post
Geheel onverwacht is tot mijn diepe droefheid
overleden, mijn lieve man en levenskameraad
Arend Groen
in de leeftijd van 63 jaar.
G. H. Groen-Rosielle
Zandvoort, 19 augustus 1989
Celsiusstraat 27
Correspondentieadres:
Fam. D. J. G. Kraaijenoord
Celsiusstraat 31, 2041 TB Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels op woensdag 23
augustus op de algemene begraafplaats te Zandvoort plaatsgevonden.

tijdstip
: dinsdag 29 augustus 1989,20,00 uur
plaats
: raadhuis
agenda :(o.m.)
voorstellen, tot inzake of naar aanleiding van:
- krediet voor automatisering bij de politie, uitbreiding windsurfschool op het strand met
horecafaciliteit;
- benoemen directeur Wim Gertenbachschool voor Mavo;
- beroepschrift tegen weigering bouwvergunning (plaatsen dakkapel Wilhelminaweg
50);
- beslissing over AROB-bezwaarschrift tegen voorbereidingsbesluit 't Zwarte Veld Prinsesseweg, budgetafspraken normkostensysteem en grondexploitatie bouwplan
33 woningen;
- kredietverlening, grondinbreng en financiering voor bouw 33 woningen Prinsesseweg door gemeentelijk Woningbedrijf;
- gedeeltelijk onttrekken van Oosterstraat en Prinsesseweg aan openbaar verkeer;
- voorbereidingsbesluit Wilhelminaweg 46;
- planningslijsten voor nieuwbouw/verbouw en verbetering van woningen;
- verhuurstrookgrondbij Prof.Zeemanstraat9;
- verhuur strook grond achter Kostverlorenstraat 125a;
- aangaan huurovereenkomst met postduivenvereniging Pleines voor binnenterrein
circuit;
- krediet voor herprofilering Zeereep;
- krediet voor aanbrengen verlichting parkeerterrein bij watertoren;
- krediet voor beregeningsinstallatie sportvelden Duintjesveld;
- advies aan minister van WVC over aanwijzing Nederlands Hervormde Kerk tot beschermd monument;
- aanvulling op Duinbeheersplan;
- voorbereidingskredieten voor verplaatsing sportcomplex Zandvoortmeeuwen en ontwikkeling woningbouwlocatie op die plaats.

Nieuwe lesclubs voor

scholieren - jongelui
en paren.
Ie j aars - 2e j aars en 3e j aars
Aanvang Ie week oktober

INSCHRIJVING NU
elke vrijdagavond van 19.00-21.00 uur en
zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur of telefonisch 02507-16623 of 17082.

A. J. v.d. Moolenstraat 47, tel. 02507-15829/13965
Badminton-Volleybal-Squash-Conditie en
Ski-gymnastiek
Judo-Jiu Jitsu-Karate-Jeugd Judo
Sauna-Zonnebanken-Massage

CURSUS CONVERSATIE
ENGELS EN FRANS
Van september t/m april wordt in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17,
Zandvoort, weer een cursus Engelse en
Franse conversatie gegeven op de Woensdagavond.
Eerste bijeenkomst op woensdag 6 september
van 19.00-20.00 uur Beginners Engels
van 20.00-21.00 uur Gevorderden Engels
van 21.00-22.00 uur Frans voor 2e jaars en
anderen met enige ondergrond.
Naast oefeningen in het taalgebruik worden
spoedig verhaaltjes gelezen, voorzien van
uitleg.
De cursisten vertellen deze na, dus conversatie.
Lesgeld 35,- per maand.
Opgave bij de Beheerder van het Gemeenschapshuis.
Tel.: 02507-b.g.g. 17070
Inl.: 02240-96170 na 18.00 uur voor belangstellenden
Evenals vorig jaar organiseren wij weer een
lang weekend Londen.

Borstlappen
klio
Mager
rundergehakt *.<>
Spare-ribs
2k,io
Shoarma vlees *.<>
per kilo 5 broodjes gratis
BOUCHERIE
Grote Krocht, Zandvoort

DAKSERVICE
Gespec. in Garant Gum
daken 4 mm
45,- p.m2 gelegd.
Pannedaken timmer- en
metselwerk.

HAARLEM JAZZ STAD
De 1-jarige 'La Plume' en het 126 jarige Proef lokaal
presenteren u 3 Jazz optredens

Dond. 24 aug. binnen bij La Plume v.a. 22.00 uur
RUUD JANSEN

Te huur
per 1 sept. a.s.

ETAGE
v. werk. stel.
Woonk., slaapk.,
eigen k.d.t., tuin
achter, vlak bij
strand en centr.
ƒ750,- p.m. incl.
Br. ond. nr. 976521.

"DE BCAU1DE DRUIF"
atum 1863

Tel. 02507-16551

BEN.-

PROEFCOKAAC

:
;
|

Dagelijks geopend van 16.00-24.00 uur
Keuken geopend van 17.30-23.00 uur
Vrijdag en zaterdag 17.30-01.00 uur

i Lange Veerstraat 1, Haarlem-C., tel. 023-31 32 02.

ONS TERRAS IS VERWARMD!

Vrijd. 25 aug. (buitenpodium) van 20.30 tot 24.00 uur
DIRTY DOZEN
Zat 26 aug. (buitenpodium) van 20.30 tot 24.00 uur
kwartet formatie
MANNING VAN DE HOOP, BORIS VAN DE LEK,
DOLF DE VRIES, FRANKIE NOYA

Hans Bank
Cange Veerstraat 7

.023-320330
2011 DA Haarlem

m
P
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Rotary Club zendt
155 rolstoelen naar
Argentijns project

Karel Doormanschool

ZANDVOORT - Rotary Club Zandvoort heeft deze zomer 15
rolstoelen en allerlei ander hulpmateriaal naar een ziekenhuis
en leprasanatorium in het Argentijnse Iquazu kunnen sturen.
Tijdens het wereldkampioenschap surfen van vorig jaar haalde
men hiervoor een bedrag van ƒ23.000,- bij elkaar.

Deze week weer eens een 'echte' oude schoolf oto, genomen voor de deur van
de voormalige Karel Doormanschool aan de Burg. van Alphenstraat. Zoals de
naam al zegt, zijn naar deze school de daar gelegen woningencomplexen
Karel Doorman l en II genoemd. In één daarvan is nog de gevelsteen van de
school te vinden, aangebracht door steenhouwer Lavertu.

bekend, zijn:
Eerste rij (v.l.n.r.): onb. (3x), Petra Kuvener, Emile Loos, Karin Kaspers, onb.,
Ingrid Wallig, Annelies Lubberink en Leni Westerop. Tweede rij: onb. (2x),
Gerard Poots, Piet Groeneweg, Visser (?), onb., Piet (?), onb., Gerard Schmidt,
onb., Linda Lagendijk. Derde rij: onb., Gerard (?), Patricia Pieters, Rob Blom,
Joep Leen, Rudi de Wolf, Ciska Bakker, onb., en Frits Keur.
Vierde rij: Peter Keur, (Juffrouw de Vries), Dinie (?), Marijke van Roon, Rudi
De foto is van de eerste klas uit het schooljaar 1959-1960, met juffrouw Rina Zaremba, Gerda van Keulen. Vijfde rij: Pieter Pijper, Marijke Koper, Nanka
de Vries, en werd ingezonden door Karin Kaspers. De leerlingen, voor zover Gebhard. Zesde rij: Manfred Bakels, onb.

Oververhitte lampjes veroorzaken brand
ZANDVOORT - Bij een brand in
een woning aan de Haarlemmerstraat moest de brandweer, vrijdag
om 16.30 uur, blussingswerkzaamheden verrichten op de bovenetage.'
Daar bleken brandende lampjes

oververhit te zijn geraakt, waardoor
de zich in de nabijheid bevindende
kunststof vlam vatte. Door de brand
onstond schade aan de bovenverdieping. Na tien minuten was de brand
geblust.

j Weekenddiensten
Weekend: 26/27 aug. juli 1989
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Regionale):
023-334323/363476.
Voor de huisartsenpraktijken B. van
Bergen/H.A. Scipio-Blüme en G.
Mol/P.C.F. Paardekoper,
heeft
weekenddienst: dr. H.A. Scipio, Pasteurstraat 10, tel. 19507. Spreekuur:
zat. en zondag 12.00 en 17.00 uur.
Inlichtingen omtrent de overige
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de betrokken huisartsen: Anderson,
12058; Drenth, 13355; Flieringa,
12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw
Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-

lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
Taxi: tel. 12600.

| Kerkdiensten
Weekend: 26/27 augustus 1989

NPB:
Zondag 10.30 uur: ds. A. Thimm,
Haarlem

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: dhr. J. Lasthuis
uit Zandvoort
Roomskatholieke Kerk:
Kinderdienst i.h. Jeugdhuis
Vrijdag 10.00 uur: E.v.
Zaterdag 19.00 uur: EucharistievieGereformeerde Kerk:
ring met samenzang, F. Meijer
Zondag 10.00 uur: mevr. Van Keu- Zondag 10.30 uur: Eucharistievie'en-Schaafsma uit Overveen
ring m.m.v. koor, P. Meijer
Vrijzinnige

Geloofsgemeenschap Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Ds. J. Overduin
Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: Ds. J. Overduin
Zandvoorüs
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is opgericht in

ZANDVOORT - Loeiende sirenes, mogelijkerwijs hoort
men die dinsdagavond 29 augustus door Zandvoort-noord
schallen. Die avond houdt de
brandweer namelijk een oefening-op-locatie in het winkelcentrum aan de Celciusstraat,
die om 20.00 uur begint.

knippen en uit elkaar te buigen. Dat
materiaal is, evenals een vijzel, geplaatst op een aanhangwagen, die
speciaal hiervoor is omgebouwd.
Tijdens deze uitgebreide oefening
Hoogstwaarschijnlijk zal men er
wordt er een oude auto bewerkt met ook een blusoefening houden, want
het splinternieuwe hidraulisch red- het is de bedoeling zoveel mogelijk
dingsgereedschap. Dat omvat onder mensen en materieel in te zetten.
andere scharen en een spreider, bij- Mogelijk dus dat er, met in acht nevoorbeeld om het plaatwerk door te ming van de serieuze kanten van het

Ademnood

Directeur Huis in de Duinen geeft functie tijdelijk over

'Afscheid komt eigenlijk nooitgelegen'
ZANDVOORT - Jan Brabander, ruim elf jaar directeur van
het Huis in de Duinen, legt op
doktersadvies zijn drukke
werkzaamheden voor een
poosje neer. De kans zit er echter in, dat het afscheid van het
bejaardenhuis
definitief
wordt. Voor Brabander zou
dat een voortijdig einde zijn
van een periode van veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Toch laat hij de leiding
zolang met een gerust hart
over aan Rene de Vries uit
Haarlem, die voorlopig als ad
interim-directeur wordt aangesteld.

"Ik had last van hartklachten en
daarom is mij dringend aangeraden
met ziekteverlof te gaan", legt Brabander uit. "Ik weet niet hoe het
verder gaat lopen". Wel zit er een
kans in, dat hij niet meer terugkeert
op het Huis in de Duinen, als is dat
nog lang niet zeker. Het voorlopig
afscheid is een moeilijke stap voor
hem geweest, dat blijkt wel uit het
gesprek dat plaatsvindt in zijn oud-Zandvoortse woning aan de Marisstraat. Maar de periode van verwerken is al enige tijd aan de gang en
Brabander lijkt zich er goed doorheen te slaan.
Of het nédr is om er nu tussendoor
even uit te moeten stappen? "Ach,
het komt eigenlijk nooit gelegen", is
het enigszins bevestigende antwoord van Brabander. "En nu dus in
feite óók niet. We zijn bezig met de
bouw van de nieuwe woningen en
die zijn pas half af. Die zie ik graag
klaar voor mijn vertrek. Er is ontzettend veel energie in gestoken, bijvoorbeeld met het maken van afspraken met de bewoners. Maar ik
ken De Vries nog van vroeger en ik
heb er het volste vertrouwen in dat
hij het gedurende periode goed overneemt".

Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Tevredenheid
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
Brabander hoopt nog op een pe19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, riode waarin hij normaal functioneL. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. rend afscheid kan nemen. "Als dat
023-244553.
plotseling moet gebeuren, is dat wel
vervelend. En ik heb erop gerekend
tot mijn zestigste, de pensioengerechtigde leeftijd, door te kunnen
gaan", aldus de nu 53-jarige Brabander. Hij heeft tot nu toe een carrière
Periode: 1 5 - 2 1 augustus 1989
van 32 jaar achter de rug, waarvan
ruim elf jaar als directeur van het
HiD. "Toen ik in Haarlem woonde,
Ondertrouwd:
Gaus, Roger Robert en Schoemaker, kwam ik er regelmatig met mijn
Simone Jolanda
vrouw langs en dan zei ik wel: als
daar nog eens een functie vrijkomt,
Gehuwd:
dan zou,ik die wel willen hebben".
Van der Mije, August en Spaans, En zo gebeurde het pok. Het was het
Carla
oegin van een periode waar hij tot nu
toe met tevredenheid op terug kan
Overleden:
kijken omdat hij er behoorlijk wat
Vossen, Christianus Albertus, oud heeft kunnen verwezenlijken.
78 jaar
Daarvóór had Brabander een coKoper geb. Fahle, Theresia, oud 77 ördinerende functie gehad bij een
jaar
?rote stichting met tien bejaardenStrijbos geb. Eijsvoogel, Alida Sop- nuizen in Amsterdam en ruime omhia Catharina, oud 86 jaar
geving, in Zandvoort bleek het er
Van Staveren geb. Otthc, Maria Jo- illemaal wat anders aan toe te gaan.
sephina, oud 75 jaar
"Er was een enorm verschil in de

Burgerlijke stand

Brandweer geeft
demonstratie

Tijdens het surfkampioenschap
Vorig jaar werd het plan opgevat
had de Rotary Club Zandvoort een om een uitleencentrum op te zetten
'prijzenfestival' georganiseerd, met voor rolstoelen, krukken, prothesen
het genoemde resultaat. Hiermee en meer van dergerlijke artikelen.
verzamelde men behalve de rolstoelen ook reserve-onderdelen, opera- Rotary Club Zandvoort zocht satie-, verpleegkundig- en orthope- menwerking met een stichting die
disch materiaal, plus honderden zich bezighoudt met verzamelen en
armkrukken en tal van verschillen- verzenden van dit soort materiaal en
de loophulpen. Daarnaast nog eens sindsdien biedt de International
sterilisatiesets, gereedschap, kin- Community Rehabilitation Support
derwagens en twee driewielerfiet- alle hulp. Daarnaast benaderde men
sen. Het materiaal is afkomstig uit de Nederlandse ambassade in Arverpleegtehuizen, bejaardenhuizen gentinië evenals de Argentijnse amen vergelijkbare instanties.
bassade. Deze laatste zorgde ervoor
De organisatoren van het project dat de vracht vrij van invoerrechten
hebben zich erg dankbaar getoond kon worden overgebracht.
ten opzichte van iedereen die een
steentje hebben bijgedragen. Men Verscheept
hoopt in de toekomst nog eens een
beroep te mogen doen op de ZandEen aantal leden van de plaatselijvoortse bevolking. Men is van plan ke Rotary kon halverwege de maand
ook nogmaals een beroep te doen op juni het materiaal demonteren en in
de gemeente om het initiatief te sub- een container laden, die drie dagen
sidieëren. Vorig jaar werd is dit ver- later in Rotterdam werd verscheept.
zoek afgewezen.
Aan de overkant van de Atlantische
Oceaan kreeg Rotary Argentinië de
taak ervoor te zorgen dat deze snel
Oerwoud
naar de plaats van bestemming kon
Rotary Club Zandvoort biedt al worden doorgestuurd, zonder lange
twee. jaar lang hulp aan het zieken- tijd in Buenos Aires op de kade te
huis in het Argentijnse plaatsje blijven staan. Vanuit de havenplaats
Iquazu, gelegen in het oerwoud van moest de container nog eens 2500
het grensgebied met Brazilië. Nor- kilometer over land worden vermaal gesproken heeft men er weinig voerd.
middelen, maar door de hulp vanuit
Zandvoort kon men reeds worden
In oktober reizen twee leden van
voorzien van nieuwe wasappara- de stichting af naar Iquazu om daar
tuur, lakens, slopen, keukenmateri- de rolstoelen in elkaar te zetten.
aal en verpleegkundige materialen. Daarvoor is een daar gevestigde
technische school al om medewerking verzocht. Deze zal bovendien in
vak, wat spectaculaire beelden te de toekomst het onderhoud voor
zien zijn.
haar rekening nemen.
Degenen die zich aangetrokken
voelen tot het vrijwilligerswerk bij
de brandweer kunnen dinsdagavond
alle informatie krijgen. Want: "We
ZANDVOORT - Een vrouw uit Askunnen nog zes mensen extra gebruiken", aldus commandant Rob sendelft werd zondag, omstreeks
Schröder. "We hebben nu vierender- 20.30 uur op het strand ter hoogte
tig vrijwillige brandweerlieden, van paviljoen zes, onwel. De oorzaak
waaronder drie vrouwen. In totaal was onbekend. Per ambulance werd
moeten we op veertig zitten". Enige de vrouw overgebracht naar het zietijd geleden werd al een actie gehou- kenhuis. In de ziekenauto verkeerde
den om mensen te werven, deze le- zij een paar maal in ademnood. Ververde drie nieuwe vrijwilligers op, moed wordt, dat zij een zware astmaaanval heeft gekregen.
waaronder één vrouw.

Zandvoorts
Nieuwsblad

'Revolutionaire'
verkeersregeling
ZANDVOORT - De politie
heeft zondag met behulp van
twee verkeerslichten een nieuwe verkeersregeling uitgeprobeerd om de file op de Kostverlorenstraat eerder af te voeren.
Voor het experiment, 'een revolutionair type verkeersregeling' aldus
de politie, werd gebruik gemaakt
van twee mobiele verkeerslichten
van de dienst Publieke Werken. Het
eerste werd op de Zandvoortselaan
geplaatst, ongeveer 30 meter voor de
kruising met de Kostverlorenstraat,
het andere op de Dr. C.A. Gerkestraat 30 meter voor de kruising met
de Tolweg. Als beide lichten op rood
stonden, kreeg het verkeer vanaf de
Kostverlorenstraat de mogelijkheid
om de Zandvoortselaan ongehinderd over te steken en via de Tolweg
op de Gerkestraat in te voegen. Als
de lichten op groen sprongen, werd
de bestaande voorrangsregeling
weer van kracht.
Ondanks de afvloeiingsproblemen
buiten Zandvoort, is het experiment
geslaagd. De doorstroming van het
desbetreffende verkeer werd aanzienlijk bevorderd, waarmee het aan
het doel beantwoordde: gedurende
filevorming op de Kostverlorenstraat een effectieve verkeersafwikkeling te bewerkstelligen, waarbij
geen extra mensen nodig zijn.
In september wordt begonnen met
de reconstructie van het kruispunt
waar Zandvoortselaan, Kostverlorenstraat, Haarlemmerstraat en
Tolweg bij elkaar komen. Daarbij
wordt rekening gehouden met de
mogelijkheid om dit verkeerslichten-systeem toe te passen.

Nieuwe cursussen
in 't Stekkie
ZANDVOORT - Aktiviteitencentrum 't Stekkie heeft een
nieuw programma opgesteld
van cursussen en andere activiteiten voor komend najaar.
Deze zijn er zowel voor de
jeugd als voor volwassenen.
Nieuwe cursussen zijn onder andere calligraferen, creatief schrijven, en Frans en Engels voor zowel
beginners als gevorderden. Voor de
jeugd zijn er eveneens nieuwe activiteiten zoals kookkafé, kleding maken en een 'meidenklub'. Daarnaast
is er: yoga, koersbal, tekenen, schilderen, aquarelleren, alternatieve geneeswij zen, volksdansen en Indisch
koken, dat laatste voor beginners en
gevorderden.
De activiteiten vinden overdag of
's avonds plaats. Een en ander is met
meer informatie terug te vinden in
het nieuwe programmaboekje, dat
op 't Stekkie, Celsiusstraat 190 (bij
de Van Pagéehal), is te verkrijgen.
Voor inlichtingen of om zich op te
geven kan men ook bellen: tel. 17113,
maandag t/m woensdag van 10.00 tot
15.00 uur.

Sportclubs
Vervolg van voorpagina
in ging houden. Zelfs een tekening
van deze herindeling (die eerder off icieel door een vereniging aan de gemeente was gevraagd en geweigerd
als geheim) werd geplaatst. Dit terwijl de verenigingen nog steeds geen
enkel officieel bericht van de Gemeente hadden mogen ontvangen'.
De verantwoordelijkheid van het
jebrek aan overleg legt men bij wettiouder Van Caspel. 'Van een behoorlijk bestuur, dat men van een
;emeentelijk college toch wel mag
verwachten, is nauwelijks sprake',
zo is men van mening. 'Helaas lijken
de andere collegeleden en de gemeenteraad niet bij machte hieraan
wel een goede invulling te geven'. In
de hoop dat dit alsnog zal gebeuren,
ijn de fractievoorzitters voor aanstaande vrijdag uitgenodigd om hen
nader te informeren over de consequenties voor de verenigingen.

Consequenties
Eén daarvan is dat een voetbalveld van Zandvoort '75 zodanig
wordt verlegd, dat er vanuit het eigen clubhuis geen zicht meer op is.
Jan Brabander heeft in zijn carrière tot nu toe flink wat 'klussen' geklaard.
Daarentegen is een nieuw veld van
Foto: Berlott
Zandvoortmeeuwen recht voor dat
manier van leiding geven". Het eer- pleegkundigen. Maar inzet van de waardoor zaken zo snel mogelijk lutahuis geprojecteerd. Een honste wat hij dan ook deed, was de medewerkers was er ook volop voor worden afgehandeld en niet blijven derdtal golfers dat bij ZHC een eigen
organisatiestructuur moderniseren. de bewoners, getuige de feestelijke liggen. En het streven was altijd de driving-range heeft, 'mag weer voor
"Daar ging een hoop tijd in zitten. zomerfestivals van de afgelopen ja- medewerkenden zo dicht mogelijk de TV gaan zitten, omdat hun veld
Maar dat is gelukt mede dankzij het ren. Daarnaast is de sfeer in het HiD bij de bewoners te zetten. "Het is maar weg moet voor een voetbalfeit dat ik de goede mensen heb kun- ook anders dan in de andere Zand- gewoon een lekker huis", conclu- veld'. Daarnaast moet een speeltuin,
verleden jaar door de verenigingen
nen aantrekken, zoals zuster Van voortse bejaardenhuizen vooral om- deert Brabander.
zelf voor hun jeugd aangelegd, geBreukelen, en anderen heb kunnen dat er veel, momenteel zo'n vijfenleel verdwijnen, evenals het - zelf
inpassen in de nieuwe structuur".
veertig van de ongeveer hondertwinbetaalde - nieuwe hekwerk.
Een ander voorbeeld is de renova- tig, mensen uit Amsterdam wonen. Communicatief
Van de nieuwe interim-directeur
tie van het hele huis in de jaren '84 "Die zijn veel directer dan de Zanden '85. Een 'gigantische klus' zoals voorters, zij komen eerder met hun Rene de Vries, 44 jaar en afkomstig
Brabander het omschrijft, 'die we kritiek". Wie Brabander kent, kan uit Oterleek bij Alkmaar, heeft Bramet al het personeel hebben ge- ervan uitgaan dat hij inspraak van bander goede verwachtingen. Hij
ZANDVOORT - In de nacht van
klaard'. In een periode van één jaar de bewoners duidelijk stimuleert. kent hem onder andere uit de periovonden er niet minder dan 380 ver- Zo zijn er nu bijvoorbeeld een bewo- de dat De Vries adjunct-directeur vrijdag op zaterdag zijn op het parhuizingen plaats. En nu dus is de nerscommissie en een menu-com- was van de Molenburg. Later be- keerterrein van het Vendoradepark
nieuwbouw van aanleunwoningen missie. Daarnaast is er veelvuldig kleedde hij dezelfde functie in de in totaal zeventien autobanden lekvolop aan de gang. Met nieuwbouw overleg tussen de leidinggevenden Janskliniek. "Hij is open en commu- gestoken. In totaal werden tien menhad hij trouwens al de nodige erva- over zaken die gesignaleerd worden. nicatief", aldus Brabander. De Vries sen benadeeld.
Bij een Duitse Mercedes moesten
ring opgedaan, zij het in een nog De staf komt elke ochtend om negen wordt met ingang van l september
ruimer opzet. Zo heeft hij in de tijd uur even bij elkaar, één maal per aangesteld. Uiteraard tijdelijk, want alle vier de banden het ontgelden. De
dat hij voor eerder genoemde stich- week is er een stafvergadering plus de kans dat Brabander terugkeert, auto's stonden allen op een parkeerplaats die niet zichtbaar is vanaf de
ting werkte een nieuw bejaarden- een hoofdenoverleg. Dat alles met blijft bestaan.
openbare weg.
huis laten bouwen in Amsterdam bij een snelle terugkoppeling als doel, JOAN KURPERSHOEK
het Surinameplein.
Het valt niet te ontkennen dat Brabander een duidelijk stempel heeft
gedrukt op het Huis in de Duinen.
Opvallend daar is altijd de open
sfeer geweest. Ook ten opzichte van
IK BEGRIJP NOG STEEPS MIE'
het personeel, dat bijvoorbeeld de
WAAROM Ü PIE INENTING
laatste tijd met gemak maar ook
WILl?
weloverwogen de ruimte nam voor
acties tegen de overheid voor een
betere salariëring en meer personeel. In de directeur vond men duidelijk een medestander. "Ze worden
puur onderbetaald", is de eenvoudige verklaring van Brabander, die het
ook betreurt dat er met een krappe
bezetting gewerkt moet worden. Hij
kon achter de acties staan, mede
dankzij zijn ervaringen die hij in zijn
jonge jaren had opgedaan als hoofdbestuurslid van de bond voor ver-

Banden lekgestoken

j Dommel

WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1989

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

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Print Electric B.V.
PRINSESSEWEG 38-A
vraagt voor 33'/s uur per week

produktiemedewerkster
voor licht montagewerk. Leeftijd 30 a 35 jaar
Gaarne telefonische afspraak: 02507-12317

vraagt
voor de weekends

serveerster

GAS- en OLIEHAARDEN
GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Haltestraat 13
Tel. 14738

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Seijsener
Haltestraat 23
2042 LK ZANDVOORT
Voor al uw luxe brood en banketprodukten
Gespecialiseerd in luxe dozen bonbons en
exclusieve bruidstaarten.
Wij zoeken voor onze winkel nog

een nette verkoopster
± 18 a 20 jaar

Tel. 12159
's avonds 023-272803

reeds meer dan 25 jaar
voor
Centrale Verwarming
C.V zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

Nic. Beetslaan 32:
Tussenwon. met voor- en achtertuin (zuid). Ind.: entree, hal, toilet, keuken met inbouwapp., woonk. 1e
et.: 2 slaapk., balkon, douche. 2 et.: 2 slaapk., wastafel.
Vraagprijs ƒ 183.000,- k.k.

Voor de veiling
van september
kunnen dagelijks
nette goederen
worden
ingebracht of
gehaald.

Start per september
nieuwe cursussen
KINDER JAZZ
KLASSIEK BALLET
JAZZ BALLET
PRÉ BALLET
v.a.
4 jaar
CONDITIONING JAZZ
CONDITIONING VOOR HUISVROUWEN

Frans Zwaanstraat 30:

op hedendaagse muziek (buikspieroef, lichaamshouding etc.

Twee onder een kapwoning met rondom tuin, opp. 370
m?, uitz. duinen. Ind.: entree, hal, woonk. met erker en
open keuken, toilet. 1e et.: 2 slaapk., balkon, badk.
met ligbad, douche en 2e toilet. 2e et.: slaapk.
Vraagprijs ƒ 275.000,-k.k.

Inschrijving telefonisch van 19.00-21.00 uur tel. 02507-17789 of
12598

Vrijstaand woonhuis, bouwj. 1978, tuin op zuid/oost,
opp. 115 m*. Ind.: entree, hal, toilet, grote woonk. (2
delen), open haard, open keuken, studeer/slaapk.,
berging. 2e et.: 2 grote slaapk., badkamer, 2e toilet,
grote berging, vliering, C.V.-gas.
Vraagprijs ƒ 298.000,- k.k.

OPEN HUIS

LUXAFLEX
ROLGORDIJNEN
VERT. LAMELLEN

Verhuur: sproei extractie Tapijtreinigers
Bel voor info 14764-14090

Middenwoning met voor- en achtertuin. Ind.: entree,
hal, toilet, woonk., keuken. 1e et.: 2 slaapk., balkon,
badk. met ligbad, douche en toilet. 2e et.: zolderk.,
C.V.-gas.
Vraagprijs ƒ 179.000,- k.k.

Gasthuisstraat 6:

Specialiteit:

SCHOONMAAK
REPARATIE
VERKOOP

Van beginner tot" professioneel

Nic. Beetslaan 38:

Fa. Gansner & Co,

WEBER'S
Schoonmaakbedrijl-glazenmsser-ij

CONNY LODEWIJK
TOEGEWIJD AAN DE
DANSKUNST

2/3 kamerapp. op 1e etage, entree, hal, toilet, woonk.,
slaapk., keuken (voorh. slaapk.), badkamer met ligbad, balkon zuid, garage, serv.k. ƒ329,- p.m.
Vraagprijs ƒ 189.000,- k.k.

telefoon: 023-385478
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.

BALLET STUDIO 118

Passage 3/3:

STUDIO ADRES: CORN. SLEGERSSTRAAT 2A

Gevr. nette
oproep
kamermeisjes
dagelijks event.
'weekend in hotel te

Prof. Zeemanstraat 7, zat. 26 augustus van 14.0016.00 uur. Vrijst. won. met inp. garage, voortuin met
terras op zuiden, bouwj. 1975, opp. 180 m*, roy.
woonkam. met voorzethaard, open keuken, geheel
opp. plavuizenvloer, 3 slaapk., hobbyk., zolder, thermopane beglazing.
Vraagprijs ƒ 329.000,- k.k.

.Inl.: CITY SERVICE B.V.
010-4322000

GRATIS
WONINGBROCHURE

Gediplomeerde

TEL. 12164

Zandvoort.

SPORT CENTER WIM BUCHEL
A. J. v.d. Moolenstraat 47
tel. 15825-13965

RECREATIEF VOLLEYBALLEN
VOOR HEREN
Club 40+ Donderdag 20.15 uur
Club 30+ Donderdag 21.15 uur

DAMES KEEP FIT EN SKI
GYMNASTIEK OP MUZIEK
Maandag 19.30 uur
Donderdag 9.15 uur

ZELFVERDEDIGING DAMES
v.a. 14 jaar

PEDICURE

Dinsdag 19.00 uur

KOMT OOK
AAN HUIS

Dinsdag 20.00 uur

Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.
Tel.
19632.

van DEIMSEN en ZN.

etc.)

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort'

KARATE GEMENGD v.a. 14 jaar
SQUASH
Dagelijks

blij met bloemen
in uw huis van

Tel.02507-12972
DROGISTERIJ

BOUWMAN

HUIS GEKOCHT?
HYPOTHEEK NODIG?
* Bel dan nu voor
* deskundig advies
en
* vrijblijvende offerte

VAN DEN HEUVEL
makelaar

in a s s u r a n t i ë n

TEL 02507-12468
Dank zij ons samenwerkingsverband met de
grootste hypotheekverzekeraars in
Nederland, kunnen wij u vanuit een
objectief zichtspunt het beste op
hypotheekgebied off reren, waarbij de
nadruk ligt op de grootst mogelijke
stabiliteit van uw maandlasten.
Daarnaast hanteren wij zeer scherpe
rentepercentages (8% 5 jr., 8.1% 10 jr.
zonder afsluitkosten) zodat uiteindelijk een
product ontstaat dat het voor een ieder
mogelijk maakt VERANTWOORD een
eigen huis te kopen.

VAN DEN HEUVEL
makelaar

4>

nva u lid

in a s s u r a n t i ë n

TEL 02507-12468

(UNIEK! 30 JAAR VAST: 8.6%)

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Hoqeweq 56 a /2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

J. BLUYS
De specialist in al uw
'
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

GYMNASTIEKVERENIGING

„O.S.S."
28 augustus
beginnen de lessen weer.
Jeugd:
Maandagavond
18.00-19.00 uur
6-9 jaar (meisjes) Pagéehal
Maandagavond
19.00-20.00 uur
10 jaar e.o. (gemengd) Pagéehal
Woensdagavond -i
18.00-20.00 uur
Keurturnen
Vrijdagavond
17.00-19.00 uur
Dinsdagavond
6-9 jaar Prinsessehal
18.00-19.00 uur
Dinsdagavond
10 jaar e.o. Prinsessehal
19.00-20.00 uur
Woensdagmiddag
16.00-17.00 uur
Kleuters vanaf 4 jaar Prinsessehal

Ontspanningsgymnastiek
Volwassenen
Maandagochtend
9.00-10.00 uur
Maandagavond
20.00-21.00 uur
Dinsdagavond
20.00-21.00 uur

GRANDIOZE OPRUIMING
Vele schoenen
Va prijs
Alle niet afgeprijsde
damesschoenen

nu 25% korting
Alle lederen laarzen 1/2 prijs
Sesamstraat gympen 28/35
van 49,95 voor 295"

Sportschool W. Buchel
Pagéehal
Prinsessehal

Jazz-gymnastiek
begint per 1 september
Maandagavond
19.15-20.15 uur Prinsessehal
Voor verdere informaties tel. 17495 en 12196.

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

Herman Harms Shoe Bizz
Grote Krocht 22, Zandvoort

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

WALRA-ADVISEUSE
(in de avonduren)
Via adviseuses verkoopt Walra (meer dan 100
jr.) haar zeer gewilde Iinneng9ed. Uw
verdienste? Een gezonde provisie. Auto
noodzakelijk.
Adressen worden verstrekt. Geen investeringen.
Interesse? Bel nu Walra (Els Gortemuller)
04904-82128.

SPAR
koffieroom

FOTO

BOOMGAARD
Grole Krocht 26
Zandvoort -Tel. 02507-13529
óók 's maandags geopend van 9.00 tot 18.00 u.

Melk
knipbrood

1,35
Veluws
volkoren
brood

1,87

ƒ 5,50 KQRTING
op uw nieuwe kleurennegatieffilm.
ALLÉÉN BIJ:

Tel. 14321

Ruime parkeergelegenheid

Kwaliteitsfoto's
in
* Bij ontwikkelen en!
afdrukken van uw film

Zomerhuis

SPAR SUPER - NOORD

0,2 literfles

1 UUR KLAAR!!

Te huur
aangeboden
per 1 sept.

INGWERSEN &
HELMIG

2,09

1,87

Goudse
Gehakt
Jonge kaas h.o.h.
kilogram

8,95

Kalkoen
filet

Blauwe
druiven

500 gram

mandje i kilo

7,95

Tijger
witbrood

Aardappelen
„Gloria"

2,79

iedere maandagochtend open
Celciusstraat 192

WEEKMEDIA22

Zandvoorts
NieuwsbSad
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Peter Kox profiteert van botsing

Brandingcup
80 surfers

Frans Vöros in de eerste ronde opzijgezet
ZANDVOORT - Het was afgelopen zondag zweten voor de
coureurs op het circuit van
Zandyoort. De zonovergoten
racepiste en de zinderende races deden de temperatuur oplopen tot tropische waarden.
De naar schatting vierduizend
toeschouwers hadden het best
naar hun zin en konden genieten van veel spektakel. Jammer dat de Zandvoortse inbreng Frans Vörös na de start
van de baan werd gedrukt en
zodoende geen vooraanstaande rol kon spelen.
In die GM Opel Lotus klasse gebeurde van alles. Zoals vermeld
werd Frans Vörös al in de eerste
ronde van de baan gezet en moest
liet gehele veld laten voorgaan. Zijn
inhaalrace leverde nog wel een zestiende plaats op maar geen punten
in de strijd om het kampioenschap.
De Braziliaan Neto en de Japanner
Noda hadden lange tijd de leiding. In
deze race over dertig ronden lagen
de Deen Henrik Larsen en Peter Kox
op de loer en wachtten op foutjes
van de beide kemphanen. Dat foutje Frans Vorosbezig met een slopende
kwam er in de slotfase toen de Japanner Noda te laat remde en de Fontijn, 3. Van der Vooren.
voor hem rijdende leider Neto raakProduktiewagens l uur en l ronte. Beide coureurs spinden en Hen- de: tot 1300 cc: 1. Fauchey/Hoogenrik Larsen kon zodoende gemakke- doorn - Citroen AX Sport, 2. Oeberilijk de zege opeisen. Ook Peter Kox
maakte gebruik van de botsing en
snelde als tweede over de finish.
Henrik Larsen nam door dit resultaat de kop in de strijd om het kampioenschap gevolgd door Peter Kox.

Hoogtepunten
Er waren meer hoogtepunten op
het circuit en de toerwagenrace over
l uur en l ronde werd een slijtageslag. In deze race nam Hans van der
Beek met zijn Mazda de leiding. In
deze race moesten de coureurs een
pitstop maken met voorgeschreven
bandenwissel wat het geheel bijzonder spannend maakte. Doordat Van
der Beek wat lang in de pits verbleef
kon Fred Krab met zijn BMW M3 de
kop pakken en reed bijzonder knap
naar de overwinning. In de slotfase
wist Arthur van Dedem met zijn
Mercedes ook nog Van der Beek
voorbij te razen.

inhaalrace

us-Fontijn - Suzuki Swift, 3. De Jong
- Suzuki Swift. Tot 2000 cc: 1. Van
Splunteren - Alfa Romeo 75, 2. Kerseboom/Top - Opel Kadett, 3. Bol-

'ZANDVOORT - De afgelopen week was voor vier E junioren voetballertjes van
Zandvoortmeeuwen een hoogtepunt in hun jonge en nog
maar korte voetbalcarrière.
De Zandvoorters Jerry Vastenbouw, Andy Beek, Jeffry Koper en
Jaymie Heesemans verbleven namelijk een week in Zeist op het KNVB
voetbalcentrum en wisten daar de

„officieuze" vier tegen vier kampioenschap van Nederland te winnen.
Doordat de Zandvoortmeeuwen E
junioren het afgelopen seizoen de
afdelingstitel van vier tegen vier behaalden mocht nu in Zeist worden
gespeeld om de Nederlandse titel tegen de tien andere afdelingen van
Holland. Vier tegen vier voetbal is
door de KNVB geïntroduceerd en
gepromoot. Het is de zogenaamde
„Zeistervisie" waarbij men uitgaat

Tot 1600 cc: 1. Nobels - Toyota
Corolla, 2. Singelenberg - Alfasud, 3.
Van Hilten - Ford Fiesta. Tot 2500
cc: 1. Dam - BMW 3251, 2. Wagner Opel Kadett Gsi, 3. Proper - Ford
Escort. Boven 2500 cc: 1. Fontijn Opel Monza, 2. Van der Vooren Chevrolet Camaro, 3. Uiterwaal Ford Capri. Stand totaal: 1. Dam, 2.

dat het voetbal terug moet naar de voortmeeuwen het plan opgevat om
straat. De beginselen van het voetbal in oktober te starten met vier tegen
worden daar bijgebracht en het spel- vier voetbal voor D en E junioren.
letje wordt zo als het al zegt vier
tegen vier gespeeld, zonder keeper.
Op de foto de Zandvoortse E junioren, van links naar rechts: Jerry
Door de afdelingstitel te behalen Vastenbouw, Andy Beek, Jaymie
mochten de Zandvoorters een week Heesemans en Jeffrey Koper. Zij
verblijven op het sportcentrum worden geflankeerd door bondswaarbij het echter niet bleef bij het coach van het Nederlandse elftal
spelen van het toernooi. Behoudens Thijs Libregts en zijn assistent Nol
dat toernooi kon het viertal er tegen de Ruiter, die de prijsuitreiking veraan en werd er driemaal twee uur zorgden.
per dag getraind. Daarbij werden de
jongens ook nog getracteerd op uit- Erg moe maar zeer voldaan en blij
jes zoals een bezoek aan de eredivi- keerden de jeugde talenten na een
sie wedstrijd Ajax tegen Vitesse. De zware week terug naar Zandvoort,
trainingen werden vaak door gastdo- met prachtige herinneringen die
centen gegeven en de Zandvoort- hun lang bij zullen blijven.
meeuwen junioren kregen onder
meer onderricht van Ajax vedetten
Jan Wouters en Aron Winter.

Negen maal
Tijdens het toernooi stond Zandvoortmeeuwen onder leiding van de
door de KNVB geïnviteerde en aan
de badgasten toegewezen Canadeze
coaches. Van de tien gespeelde wedstrijden won Zandvoortmeeuwen
negen maal met ruim verschil en
slechts eenmaal werd gelijkgespeeld, 3-3. Door dit grote succes
heeft de jeugdcommissie van Zand-

In de Eenault 5 GT klasse ging de
Belg Didier Defournu als eerste over
de finishlijn maar werd na controle
van de auto gedikwalificeerd. Aan de
schokbrekers was geknoeid en daardoor wees de jury John Postmaa als
winnaar aan.
GM/Lotus Euroserie: 1. Larsen
(Den), 2. Kox (Ned), 3. Noda (Jap)i 4.
Wallinder (Zwe), 5. Neto (Braz), 6.
Santos (Por). Stand: 1. Larsen 101
punten, 2. Kox 96, 3, Neto 59.
Formule Ford 1600: 1. Albers, 2.
Kersbergen, 3. Goossens. Pre 80: 1.
Eoest, 2. Steenstra. Renault 5 GT
Turbo: 1. Postmaa, 2. Jip Coronel, 3.
Verschuur. Toerwagens groep A tot
1300 cc: 1. Top - Toyota Starlet, 2.
Van Dijk - Toyota Starlet, 3. Borrius
Broek - Toyota Starlet.

derheij - Daihatsu Charade. Tot Mercedes 190, 3. Van der Beek 2500 cc: 1. Hoogland/Dyson - Re- Mazda RX 7 turbo,
nault 5 GT Turbo. Tot 5000 cc: 1.
Stand totaal: 1. Krab, 2. Van DeKrab - BMW M3, 2. Van Dedem - dem, 3. Van der Beek.

Jonge Zandvoortse voetballers officieus
Nederlands kampioen „Vier-tegen-vier"

In de groep A race was het Piet
Dam die met zijn BMW 325i de scepter zwaaide. De ex-rallycrosskampioen heerste in deze race van begin
tot eind en kon zich door de overwinning ook kampioen van Nederland noemen.
Het racetalent Marcel^Albers zorgde in de gecombineerde Formule
Ford 1600/Pre '80 klasse voor een
sprekende prestatie. Op gave en
overtuigende wijze pakte hij de overwinning en liet Evert Kersbergen
achter zich.

Uitslagen:

Folo: Bram Stijnon

Historische tijden herleven op
het nieuwe Zandvoortse circuit
ZANDVOORT - Aanstaande
zondag herleven oude tijden
op het Circuit van Zandvoort.
Ferrari, Maserati, ERA, Lotus,
Vanwall, Bugatti en al die andere fameuze merken die vroeger aan de Grand Prix-wedstrijden deelnamen komen
dan op het nieuwe verkorte circuit van Zandvoort in actie.

een vermogen waard, ieder goed
voor een topsnelheid die niet onderdoet voor die van veel moderne formule-wagens.
De training op zaterdag begint om
10.00 uur en de races op zondag worden gestart om 12.30 uur en duren
tot 17.30 uur. Het geheel wordt omlijst door andere autohistorische activiteiten. De historische Grand Prix
op Zandvoort wordt georganiseerd
door het Circuit Park Zandvoort en
Formule I racewagens van voor en de Historische Auto Ren Club, en
na de oorlog, tot en met 1960, probe- maakt deel uit van een serie races
ren er dan een gave race van te ma- voor klassieke Formule I racewaken. Tussen de 20 en 30 stuks, ieder gens die in Europa wordt verreden.

Dames TZB 5 stellen toernooizege
clubgenotes TZB 4 in finale veilig
ZANDVOORT - Het Dames 4
en 5 softbaltoernooi dat afgelopen zaterdag op de TZB-velden
aan de Kennemerweg werd gehouden, heeft een overwinning
voor de hoogst gekwalificeerde
Zandvoortse damesploeg opgeleverd. In een zinderende
strijd wist TZB 4 de beker in de
wacht te slepen.
De vijf dames-teams uit de regio
waren er uiteraard allemaal op gebrand om in dit toernooi, dat min of
meer als afsluiting van het softbalseizoen moet worden beschouwd, de
meeste punten in de wacht te slepen.
Gezien het sterke deelnem'ersveld
Was dit beslist geen gemakkelijke
opgave. Vooral het team van TYBB
Uit Haarlem bleek voor dat van TZB • De beide coaches Ron Eerharten Piet Paap met hun ploegen TZB 4 en 5.
Foto: Bram Stijnen
4 een groot struikelblok. De Zandvoortse dames verloren deze onttes van TZB 4/Brands Advies door wisten de TZB-dames met alle inzet
moeting met maar liefst 2-9.
een hoger scoregemiddelde automa- die op dat moment nog voorhanden
tisch als overwinnaars kunnen wor- was de zegen met een 7-5 stand naar
Verwondering
den uitgeroepen.
zich toe te trekken en zo het kampiAan het einde van de middag kon
Een schier onmogelijke opgave oenschap van hun collega's veilig te
echter menigeen tot zijn verwonde- leek het. gelet op de staat van dienst stellen.
ring constateren, dat DIO uit van de Schalkwijkse dames, van het
Schalkwijk, met nog één wedstrijd afgelopen seizoen. Het moreel van
te spelen, geen enkele partij verloren de lager geplaatste TZB 5-ploeg Geslaagd
TZB 4/Brands Advies werd dus
had en op dat moment het hoogst op bleek echter tijdens deze wedstrijd
van een uitzonderlijk hoog gehalte. eerste, TYBB uit Schalkwijk tweede scorelijst stond.
De laatste wedstrijd op het pro- Alhoewel Schalkwijk in de eerste de, terwijl DIO, TZB5/Friture D'Angramma, tussen TZB 5/Friture twee innings op een voorsprong wist vers en Rooswijk uit Velzen respecD'Anvers en DIO, moest duidelijk te komen, zagen de Zandvoortse tievelijk derde, vierde en vijfde wermaken wie de uiteindelijke winnaar speelsters kans in de derde inning den. Mede dankzij de goede keuze
van dit toernooi zou worden. Bij een met 4-4 langszij te komen.
van de teams werd het een alleszins
eventuele overwinning van de
De vierde en laatste inning gaf de geslaagd toernooi, daar leek iederTZB-dames zouden hun clubgeno- doorslag. In een zinderende finale een het over eens.

Voor de bestuurders en voor alle anderen is het de eerste kennismaking
met het tijdelijk ingekorte circuit.
Zij zullen snel tot de conclusie komen dat dit geen achteruitgang is,
omdat het nieuwe circuit wel moeilijk is maar prachtig tegelijk. Voor
het publiek betekent het dat ze de
auto's vaker zien langskomen en
met name bij het nieuwe tracé een
schitterend overzicht over een groot
spectaculair stuk van het circuit
hebben, dwars door de duinen.
Behalve de twee heats voor de Historische Grand Prix zijn er ook races voor een gigantisch bezette Duitse Shell Pokal voor Historische
Sports en Racing Cars in de FIA/FISA-klasse en Historische Gran Turismo's. Bovendien worden er demonstraties gehouden van historische race- en toermotoren, onder auspiciën van de Stichting Eenhoorn
Federatie. Zaterdag dus de trainingen en zondag het race-spektakel
dat start met een bijzonder voorprogramma. Zandvoort wordt dan bezocht door 150 historische BMW's
die, ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan van BMW Nederland bv als
fabrieksvestiging, vanuit heel Europa aan een Nederlands BMW-treffen
deelnemen.

Rennerskwartier
Vanaf 11.00 uur maken de BMW's
een rondrit over het circuit en zijn
daarna voor het publiek van nabij te
bewonderen. Een unieke gelegenheid om de mooiste modellen van
dit beroemde merk te kunnen zien.
Bovendien rijden 's morgens veertig
van de fraaiste sportieve klassieke
auto's van andere merken het rennerskwartier binnen, afgevaardigd
door een aantal merkenclubs. Het
publiek kan op een formulier in het
officiële programmablad de naar
hun mening meest aansprekende
auto aangeven. Voor de winnende
auto is er een fraaie bokaal, voor de
man of vrouw die de winnende auto
uitkoos een aantrekkelijke prijs.
Zondag komen alle klasses in
principe tweemaal aan de start.
Voor de toeschouwers dus een programina dat de gehele dag ongekend
boeiend zal zijn. De toegangsprijs
tot het Circuit Park Zandvoort bedraagt voor de duinterreinen ƒ 15,en voor duinterrein en rennerskwartier ƒ 30,-. Kinderen t/m twaalf jaar
betalen de halve prijs en wie op zaterdag een kaartje koopt heeft daarmee ook op zondag toegang.

ZANDVOORT - Aanstaande
zaterdag en zondag wordt op het
Zandvoortse strand de elfde
Brandingsurfcup gehouden. De
Zandvoortse Windsurf Vereniging organiseert bij Tim Klijn
Funboard centrum een wedstrijd die gekenmerkt wordt
door z'n gezellige sfeer, terwijl
toch de beste als winnaar uit de
bus komt.
De surfers zullen elkaar bestrijden op de onderdelen, slalom, courserace en waveperformance. De organisatie heeft ook
dit jaar weer een limiet voor het
aantal deelnemers gesteld, namelijk tachtig. En dat die tachtig er zullen komen is hoogstwaarschijnlijk gezien de voorinschrijving, die bijzonder vlot
verloopt.
Onder de inschrijvingen zijn
er veel uit het buitenland. Met
deze wedstrijd heeft men reeds
in het verleden z'n sporen verdiend, want de eerste Brandingcup lag ten grondslag aan de
huidige Worldcup.
Ook tijdens dit evenement zal
het niet ontbreken aan de diverse sponsors. Zo stelt Surfmagazine voor iedere deelnemer een
horloge beschikbaar, verzorgen
Vendorado en Elysee Beach Hotel de beachparty met barbecue,
worden de uitslagen direkt verwerkt per Commex computer,
verzorgt Pall Mail Export Pleasure Wear de baan met boeien
en boten, en stelt Tim Klijn
Funboard Centrum zijn volledige accommodatie ter beschikking.
Op zaterdag start de eerste
wedstrijd om 11 uur en de laatste start is om 16.15 uur. Zondags wordt om 10 uur begonnen
en om 15 uur is de laatste wedstrijd. Rond de klok van 17 uur
worden de prijzen uitgereikt.

Standpachters
zaalvoetbal
toernooi
ZANDVOORT - Komende
week wordt in de Pellikaanhal
weer het jaarlijkse Strandpachters Zaalvoetbaltoernooi
gehouden.
In totaal zullen er negentien
strandpaviljoens aan het toernooi
deelnemen. De wedstrijden beginnen aanstaande maandag 28 augustus. Dan wordt er gespeeld in poule
A, aanvang 20.30 uur. Op dinsdag 29
augustus komt poule B op het veld,
aanvang 19.00 uur, en donderdag 31
augustus poule C, aanvang 20.00 uur.
De finalepoule wordt gespeeld op
vrijdag l september, deze begint om
19.00 uur.

Familie-hockey
toernooi bij ZHC
ZANDVOORT - Bij de Zandvoortse Hockey Club wordt
aanstaande zaterdag een nieuwe editie van het traditionele
familie hockey-toernooi gehouden.
De velden van de Zandvoortse
Hockey Club bevinden zich op het
binnenterrein van het voormalige
circuit. In totaal zullen er maar liefst
vijftien 'gemengde' teams deelnemen, elk bestaand uit elf personen.
De wedstrijden van dit gezellige
evenement beginnen om 10.00 uur en
zijn voor het publiek gratis toegankelijk. Rond 16.00 uur is de prijsuitreiking waarna de deelnemers .op
een uitgebreide barbecue en disco-muziek worden onthaald.

Warm maar geslaagd
ZVM handbaltoernooi

Touwtrekken
op het strand

ZANDVOORT - Voor het
Zandvoortse Kampioenschap
touwtrekken dat komende zaterdag op het strand voor paviljoen Sun Set wordt gehouden, hebben zich al 25 ploegen
aangemeld. Deze ludieke happening, die om 12.00 uur beZANDVOORT - Afgelopen
gint, kan gezien worden als een zondag werd op de velden van
van de meest populaire evene- Zandvoortmeeuwen handbal
menten in deze badplaats.
in het binnencircuit het eerst
Evenals voorgaande jaren is ook veldhandbal toernooi van het
nu, bij het zesde toernooi, weer ge- nieuw seizoen georganiseerd.
kozen voor het paviljoen Sun-Set Dat Zandvoort nog steeds een
van Marco van de Staay, zo'n vijftig geliefde plaats is om een toermeter ten zuiden van Palace Hotel. nooi te spelen bleek wel uit de
De organiserende vereniging Afafa vele inschrijvingen.
heeft alle touwtjes strak in handen.
Spanning, humor en sensatie zijn de
ingrediënten die dit evenement weer
tot een absoluut hoogtepunt moeten
maken. Evenals vorig jaar wordt er
gestreden in vier klasses. De finales
zijn rond 17.00 uur waarna burgemeester Van der Heijden de prijzen
zal uitreiken.

Talrijk
De eerste ploegen verschijnen om
12.00 uur in de arena om voor het
oog en onder aanmoediging van het
naar verwachting weer talrijke publiek hun kracht, conditie en techniek aan het 15 meter lange touw te
demonstreren. De bedoeling is de tegenstander zo snel mogelijk over de
streep te krijgen. Via een 'afvalrace'
worden de uiteindelijke winnaars
van de verschillende catagorieën bekend.
Als prijzen zijn er de fel begeerde
wisselbakers, waarvoor de dames-,
heren-, mixed- en jeugdteams, al of
niet gestoken in een ludieke uitmonstering, elkaar tot op het scherpst
van de snede zullen bevechten. De
bekers worden ook nu weer aangeboden door o.a. de N.M.B. Bank,
McDonnalds en Café Neuf. 'Maar gezelligheid staat voorop', laat Ruud
Luttik, één van de organisatoren,
weten. De wedstrijden worden becommentarieerd door Bram Stijnen.

Kanovaren
Tijdens de wedstrijden geven leden van Afafa in de branding een
demonstratie kanovaren en Eskimoteren, terwijl Foto Boomgaard
van de Grote Krocht als herinnering
voor iedere deelnemer een leuke
foto maakt van zijn of haar team.
Voor nadere informatie kan men
zich wenden tot: Srandpaviljoen
Sun-set (M. v.d. Staay) tel. 15203; R.
Luttik, 19171; P. Koopman, 13602; H.
Hekkers, 16157.

Zelfs een veld van de voetbalvereniging Zandvoort'75 werd gebruikt
om de vele wedstrijden te kunnen
afwerken. De weergoden waren Casino-ZVM gunstig gestemd want de
zon stond hoog aan de hemel. Er
werden wedstrijden gespeeld bij de
heren senioren, de dames senioren
en junioren. Ondanks de drukkende
hitte en de bijna aan het asfalt klevende sportschoenen kan er toch gezegd worden dat er sprankelend
handbal werd gespeeld. Bij de heren
senioren liet Casino/ZVM zien dat
men klaar is voor het nieuwe seizoen. Er werd goed gecombineerd in
de aanval en ook in de verdediging
waren niet veel fouten te zien. Dankzij een beter doelgemiddelde dan het
Haarlems team wisten de Zandvoor-

Foto Bram Stijnen

ters de eerste plaats te pakken. Beide clubs eindigden namelijk op zeven punten.
De dames van Casino-Zandvoortmeeuwen waren minder fortuinlijk,
het zeer sterke team van Celeritas
werd overtuigend eerste met tien
punten. Het Zandvoortse damesteam legde toch nog beslag op de
derde plaats met zes punten. Bij de
junioren werd het team van Schagen
kampioen. De junioren-dames van
ZVM werden in deze catagorie laatste. Aan de aanval lag het zeker niet
aangezien vijftien doelpunten werden gescoord terwijl kampioen
Schagen achttien maal doel trof. Het
probleem zat hem in de defensi_e.
Schagen slechts 12 doelpunten t'egen en ZVM 26.
Toch heeft Casino/ZVM deze dag
laten zien klaar te zijn voor de naderende competitie. Deze dag mag zeker geslaagd genoemd worden en de
tegenstanders van ZVM aanvaardden zonder morren de terugtocht in
de file naar huis.
Heren: 1. Casino/ZVM, 2. Harlems
team, 3. Zebra's, 4. Full Speed. Dames: 1. Celeritas, 2. HEC, 3. Casino/ZVM. Juniroen: 1. Schagen, 2. Celeritas, 3. Niedorp, 4. Casino/ZVM.

Zandvoortse politie begeleidt
verkeer tot in buurgemeenten
ZANDVOOBT - Zandvoortse
motoragenten en reservisten
zijn zondag in Bloemendaal en
Heemstede ingezet om zo het
uitgaande verkeer zo snel mojelijk weg te leiden. Aanleiding
daartoe was een gigantisch file
op de Zandvoortselaan en
-raag werkende verkeerslichten.

dien werd een deel van het verkeer
omgeleid langs Elswout en de Zijlweg in Overveen, en zo naar de Westelijke Randweg gedirigeerd.
GeschE.t wordt dat het ingrijpen
van de Zandvoortse politie ongeveer
anderhalf uur heeft gescheeld in het
afvoeren van de enorme verkeersstroom. De file was om tien uur 's
avonds opgelost.

Door het uitermate mooie strand- Beschuldigend
In Zandvoort is men weinig gelukweer en de races op het circuit was
de verkeersdrukte zondag eind van kig met de gekozen periode waarin
de middag extreem groot. Dat leidde de werkzaamheden langs de Leidsetot een lange file tot in Heemstede. vaart worden uitgevoerd. Het wordt
De afwikkeling van het verkeer werd opnieuw als een bevestiging gezien
daar bemoeilijkt doordat de Leidse- van het gebrek aan overleg tussen
vaart was afgesloten wegens herin- Zandvoort en de buurgemeenten in
delingswerkzaamheden.
dit soort zaken, waarover in het verleden menig plaatselijk politicus al
Omdat er weinig tot geen bewe- zijn gal heeft gespuwd. Daarbij is
jing in de lange rij autos' zat, nam de meerdere malen met de beschuldiZandvoortse politie contact op met gende vinger naar de Bloemendaal
de collega's in Bloemendaal en en Heemstede gewezen. Naar de eerZANDVOORT - Bij een shoarma- Heemstede, met het verzoek het ver- ste in verband met de versmalling
zaak in de Kerkstraat werd zater- teer 'handmatig' te regelen. Men van de Zandvoortselaan, naar
dagavond geconstateerd dat er ille- was bereid zelf te helpen, omdat de Heemstede in verband met de heringaal alcohol werd verstrekt aan korpsen van de buurgemeenten deling van de uitvalweg vlak voor
daar niet voldoende mankracht voor het NS-station.
klanten.
radden. Het verzoek werd gehonoDe eigenaar heeft hiervoor in het reerd,
Door dit laatste wordt de afwikkewaarna de langzaam werkenverleden al eens een waarschuwing de en niet
op elkaar afgestemde ver- ling van het verkeer dermate vergehad. De voorraad alcohol (bier) teerslichten
in Aerdenhout en traagd, dat zich zelfs op door-dewerd in beslag genomen en de eige-' Heemstede buiten
werden -weekse dagen lange rijen auto's vornaar is proces-verbaal aangezegd. gesteld. De agentenwerking
de taak men achter en vóór het stoplicht bij
Het is shoarmazaken verboden alco- gedurende twee uurnamen
over. Boven- de Oosterduinlaan.
holhoudende dranken te verkopen.

Illegale alcohol
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Woninggids van Zandvoort
CEflf E makelaars o.g.
NVM

Tel. 02507-12614

MAKELAAR

Divers personeel
gevraagd

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad / O 36 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 16 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2,
2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn

Lessen en clubs

Cursus Bedrijfskunde
vangt aan 14 september te Zandvoort
7 lessen om de 14 dagen van 190021 30 uur
Inschrijving sluit 1 sept
Vraag folder
Ook schriftelijke cursus
Man Adv bureau • Dr Gerkestraat 76 2042 EX Zandvoort
Teletoon 02507 15308

Middenstandsavondschool
„Heemstede"
Volg een eenjarige of tweejarige opleiding aan de
njkserkende en gesubsidieerde avondschool „Heemstede
voor het

Middenstandsdiploma
Informatie/inschrijving J A van Kleef 023-283922 of
P Verhoeven 02523-75858
Tevens mogelijkheid v e marketingcursus voor het

Diploma NIMA-A

Leuke bijverdienste
Ogilvie/Marktonderzoek BV
vraagt MEDEWERKERS m/v
voor het houden van vraagge
sprekken m eigen woonplaats
of omgeving vanaf half sep
tember Schrijf naar Ant
woordnr 12131, 1000 RM
Adam (geen porti) of bel
020-32 72 31 (ook s avonds
en weekend) of 020-32 68 81
(kantooruren)
Speeltumver M E O, aanges
bij JBN zkt gedipl JUDOLE
RAAR (m v) tevens een Jazz
en/of Arobicdans lerares Inl
Postbus 43062 1009ZBAsd
Technisch Bureau Bonanus
vraagt

* Ad nog 19 dagen dan ben
je 40+ Je zusje
Gezelschapsdame gezocht,
event intern, bi] oudere dame
in Z'voort Tel 02507-14874
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres7 Dat hebben wij voor u1
Inl tel 029075235
* Help een slachtoffer, maar
leer éérst bij het Jeugd Rode
Kruis hoe dat moet Inl tel
02507-15609
HENK en JENNY nog even en
dan is het zover Dan gaan
jullie over de grenzen Een
hele fijne vakantie samen van
je vrienden maar vooral dat
uitzonderlijke figuur
chauffeur
* Hiep Hiep Hoera Leny
wordt 50 jaar Sara is daar en
dat weegt zwaar voor haar
Sollicitaties richten aan
Bonanus, Schipholweg 973, Dus bellen maar op 30 augus2143 CG
Boesmgheliede tus Tel 02507-18169
Voor informatie kunt u con-* Hiep hoera1 C R G B , 26
tact opnemen met Dhr v d augustus 50 jaar
Ros tel nr 02505 1551
* Kent u de Ver Vrouwen
van Nu? Vraag eens het
Radio/tv/video
maandblad aan, dan weet u
er meer van Word lid of bel
met tel nr 02507-14462
* Mannis M je tijd is voorbij
Groetjes A A P
Nette ongeb j v r , 33, (niet
lesb) zoekt een lieve vaste
vriendin Wil graag eerst even
Corn. Sliiirsstrut 2 B corresp Ik woon nog in
Til. 02507-12070
A'dam, maar wil t z t in
Z'voort wonen Wie schrijft
1 film
me eens'Br o nr 701-76608
bur v d blad

VIDEOTHEEK

5,-/7,50 p.d.
5 films
25,- p. week

Verhuur Movli-boxen

Informatie/inschrijving F Schuurmans 023-293176

Studiecentrum ASR

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26
erker.d door de Minister van O&W voor die opleidingen
Telefoon 13529
binnen de reikwijdte van de wet
UW FILM OP VIDEO
Binnenkort starten de volgende avondopleidingen
ƒ 1,75 per minuut met
- Typen, steno, tekstverw, notuleren/vergadertechmek,
gratis achtergrondmuziek
secretaresse, kantoor-assistent(e)
- Talen, conversatie, bednjfscorrespondentie, Cambndge, * Te koop Lenco draaitafel
- Tolk/Vertaler Engels, Frans, Spaans (dagopl Engels)
en Toshiba tuner/versterker
- Middenstand, boekh , comp boekh , MBA, soc wetgeving samen ƒ 50 Tel 02507-15808,
- Wordperfect, übrary, Dbase III+, Lotus 1-2-3, Intro PC, na 17 uur
MS DOS, AMBI M, HE1, HE2, T6, Praktijk Dipl Inf 1
•*• Te koop Marantz cassette- SEPR vak- en handelskennis, IATA, UFTAA
deck, Dolby NR, bijna ge- Praktijkdiploma Marketing, NIMA-A
bruikt als nieuw, 3 jaar oud,
LESADRESSEN Amsterdam, Stadhouderskade 113, 020wegens
omstandigheden
760013, Willemsparkweg 191. 020-764220, Middenweg 57a, weg, ƒ115 Tel 02507-17547
020 6655355 en Almere-Stad Stationsplein 38, 03240-37755
TV-REPARATIE EN VIDEO
* Competitie,
recreatief
24-UURS SERVICE
NIEUW / ENGELS
hoog of laag niveau, vele mo Talen TalenT maakt Engels Vnjbl prijsopgave, geen voorgelijkheden om volleybal te leren makkelijk Cursus met rijkosten Evt direct bij u thuis
spelen bij Sporting OSS Be Leontien Ceulemans, Barry gerepareerd Tel 020-962603
13204, Mera of 17719, Ri
Hughes, Ellis Berger en Hans
* Wilt u gezellig contacten van Willigenburg Informatie
Studieboeken en
en zinvol bezig zijn? Wij orga 020-476214, of Talen TalenT,
niseren wekelijks bijeenkom Antwoordnr 114, 1180 WB
-platen/banden
sten in onze afd N V V H Amstelveen (postzegel is niet
nodiq)
Word lid bel 02507-19583
T k SCHOEVERS RECEPT /
INFORMATRICE BOEKEN
Huishoudelijk personeel gevraagd
Tel 023-240084
Werkend echtpaar z kind m Bentveld zoekt een zelfst huish
hulp v 5 dgn p w , 5 u p d , in nader overleg te bepalen Wij
bieden een goed salaris, soc voorz , vak toesl enz
Schrift soll m ref te richten aan
Promech B V Claes Tillyweg 2 2031 CW Haarlem
Flinke HUISH HULP gevr 1x
p w , in kl gezin m 2 honden
Oppas gevraagd/
in Bentveld Tel 023 245343
aangeboden
Gevr HUISH HULP in Aerdenhout, 5 mm lopen v bus,
diocht
830-1230
Tel
023244163, na 18 uur
OPPAS GEVRAAGD van
1000 tot 1400 uur, max 3
WERKSTER gevraagd
dagen per week Liefst niet
3 ochtenden p w
Tel 02507 19691 na 18 uur rokend Tel 02507-17948

5 REGELS

Oproepen
Mededelingen

* TV-10 of Veronique, die
missen wij op donderdagavond bij de Zandvoortse
Schaakclub niet Voor info
18430 of 14884
* Volgende week donderdagavond m het Gemeenschapshuis, algemene ledenvergadering van de Zandvoortse Schaakclub

GOED *KOOPJE
zo herkent u aanbiedingen m de Hema

20 herkent u aanbiedingen m de Hema

Pak met 10 witte en zwarte
schriften a 80 bladzijden.

Nylon schoudertas met print.
In diverse kleurcombinaties.

vanaf
2.50
2 voor'
Pak msteekhoezen a 12 stuks.
17 nngs 2.50 2 voor 4.23 nngs 2.75 2 voor 4.50

Interieurbluk, 23 nngs. 5 mm
ruit of gelinieerd. Blok a 100
vel.

4r

vanaf'
Ringbanden m wit en zwart
17rmgsband2voor6.75
23rmgsband2voor8.75

Zelfklevend transparant kaftfohe. 2.50 m x 32 cm.

42.50

Canvas rugzak met 2 voorvakken. Leren schoudernemen met vilt gevoerd. In o.a.
zwart, wit en cyclaam.

Leren schooltas met 3 grote
vakken en 2 voorvakken.
Al jeschoolspullen liÉÉUhJMiMfLJiikÉfiik^ haal je natuurlijk
bij de Hema, zoals schriften met 80 blz. Naast de hier afgebeelde
zijn er ook nog andere leuke dessins van 5 voor 4.25 nu 10 voor 7.25.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

.HEMA De normaalste zaak van de wereld..

Tel. 13529

Kunst en antiek

* Wil de heer M Haberkotte
of een zijner kennissen s v p
contact opnemen i v m post
Tel 02507-12226, na 18 uur

Veilinggebouw Amstelveen veilt weer
maandag 28 en dinsdag 29 augustus

Kleding

J. vanCampen&Zn
voor al uw

Aanvang 1930 uur
KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG, 26/8 en 27/8,10-16 u
Veel inboedels, antiek en curiosa Frans Halslaan 33,
Amstelveen (hoek Rembrandtweg) Tel 020-473004
* Te koop antieke stoel, * T k antieke waterpijp, type
voorpoten hebben wieltjes, Alladin, vrpr ƒ145 Tel
14177
ƒ300 Tel 02507-14695

Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor

Tel 02507-15449

SNOWWHITE
schoonmaak/glazenwasserij
Tel. 02507-17935

Rijles auto's en motoren
AUTO-MOTORRIJSCHOOL FRANS VAN SPRANG
De meest gespecialiseerde rijschool
in opleidingssystemen o a
Versnelde rij-opleiding categorie -B- (duur 8 weken)
Groepsverband rijden
categorie -BPnve opleidingen
categorie -B- -A -EVoor informatie
Maandag t/m vrijdag van0900 uur t/m 1700 uur
19 00 uur t/m 21 00 uur
Zaterdag
0900 uur t/m 1500 uur
Hoofdstraat 244
Tollensstraat 35
Santpoort 023370408
Zandvoort 02507-14946

Dieren en
dierenbenodigdheden
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland Bel
voor gratis mfoboek 020665 7658 Inruil en fin mog

Graf/s Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.

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

Woninginrichting
Damesbureautje (oud), gebogen laden, klauwen-poten,
bankstel geh intact, Lodewijk stijl, rondom houtsnijwerk Tel 02507-13863
* Gratis af te halen 1-pers
opklapbed m kast
Tel
02507-16456

Lijsten op maat

Zandvoorts Nieuwsblad

bij
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

Zonder vermelding vraagprijs (beneden ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.
Naam
Adres

.

.

.

.

Postcode

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. m rubriek:

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

Hobby's en
verzamelingen

De Krocht

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

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 3,43
ƒ 3,43
/ 3,43
ƒ 4,58
ƒ 5,72
ƒ 6,87
ƒ 8,01
ƒ 9,16
ƒ 10,30
ƒ11,45

Alle prijzen mcl. 6% BTW

* Te koop (bijna) geheel
compleet 12-dehg ontbijt/eetservies, Arzberg porc , ƒ 300
Tel 02507-13329

HONDENKAPSALON

ELLEN CATS

* T k zonwering, Verosol.hg
114, br 334 en 277, plissé met
Keurige KAMER met kookge- aluminium laag, ƒ 100 Tel
legenheid te huur gevraagd 02507-19957
voor een aantal overnachtingen in september tot half okTe koop
tober (geen weekends) Tel
gevraagd
023-243200

Aangesl. bij DIBEVO
Volledige en vakkundige vacht-,
voet-, oor-, tand- en wasverzorging van uw hond. Tevens ontklitten van langhaar katten.
Afspr.: Ir. Friedhoffplem 10,
Zandvoort, tel. 02507-12773.

diversen

* Gevr spulletjes die u in de
weg staan, maar die u ook
Aangeb 3-kamerflat Centrum niet weg wilt gooien, voor een
HAARLEM Gevraagd woon rommelmarkt Tel 14533, gratis opgehaald
ruimte m ZANDVOORT
* Te koop gevraagd houten
Tel 023-325671
Aangeb 4-kam won , 1-hoog 1-pers ledikant, 90 br Tel
+ box + zolder, huur ƒ469 02507-19020
mcl + c v , A'dam-Nieu- T k gevr gr ouderwets of
wendam Gevr eengez won ant houten schnjfbureau en
omg Celsiusstraat, huur tot rolluikkastje Tel 020-187648
ƒ500 Tel 020-368676

Te koop
aangeboden
diversen

*• Te koop bruine houten km• Rubrieksadvertentie opderstoel ƒ50 Tel 02507geven7 Zie voor adres en/of
18026
telefoonnummer de colofon
in deze krant
Te koop aangeboden KEY- * T k a bahama wastafel +
zuil, i z g s t , ƒ100 Tel
BOARD Tel 02507-15120
02507 13341

VERENIGINGSGEBOUW

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

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

Bob Schmidt

Zalenverhuur

ICRO

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Woningruil

schoenreparaties

GRATIS

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
« aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
« weg/aan komen lopen/vliegen
e maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
« het aangebodene mag niet boven ƒ300 uitkomen

Ook dit schooljaar maakt de
Hema er weer klassewerk van,

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
•*• Te koop 1-pers bed met
ombouw met 3 kastjes, afm
190x80, mcl matras, z g a n ,
ƒ100 Tel 02507-19827
* Te koop aangeboden
massief eiken ronde tafel
Prijs ƒ 150 Tel 02507-15648
* Te koop Bauknecht koelkast, tafelmodel, 2 jaar oud,
ƒ200 Tel 02507-12846, na 19
uur
* Te koop Queen Anne stijl
televisie/video-meubel ƒ 75
Tel 02507-16456
Te koop rotan bank, tafel +
fauteuil, ƒ450 Tel 0250734104
* Te koop twee 2-zits bankjes ƒ 200, pubklok ƒ 75 Tel
02507-19606
* Te koop wit laque Imnenkast, h 230, br 250 m, 1
spiegeldeur,
ƒ 300
Tel
02507-16210
* T k Etna gasfornuis ƒ 200,
z g a n pauwentroon ƒ 70
Tel 02507-18829

GROTE VERZAMELBEURS
zondag 27 aug a s JAAP
EDENHAL, Kruislaan, Amsterdam-O van 10-17 uur
tramlijn 9, buslijn 8 Verzame
lingen op elk gebied o a
munten, postzegels, ansicht
kaarten, curiosa, enz enz
Ned Ver 'De Verzamelaar'
tel 020423519
* T k Burago Ferrari F40,
schaal 1 24, zilvergrijze doos,
prijs ƒ 200 Tel 02507-13083
• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art 16 Regelen
voor het Advertentiewezen)

Financien en
handelszaken
Autoverzekering

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

06, 50 et p m
LESBI 28

320*320*28

Auto's en
auto-accessoires

LOES

SEXI 68

320*320*68
320*322*30
PERVERS

320*324*00
SEXBURO

320*324*01

bar BRÏNCK

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Vele mensen rijden er elke dag
klakkeloos langs
Nieuw-unicum, een wooncentrum
voor tweehonderd lichamelijk gehandicapte mensen
Wonen in Nieuw-Unicum is meer dan
het hebben van een dak boven het
hoofd
Nieuw-Unicum is een aangepast dorp
in het dorp, omdat Haar- lang niet
alles toegankelijk en ingesteld is
op rolstoelgebruikers
Daarom heeft Nieuw-Unicum zijn
eigen winkel, spaarbank, kapsalon,
boeken-platen-en kledirgmarkt
en dus ook een eigen bar/cafetaria,
die van maandag t/m zaterdag geopend is van 10.30 tot 24.00 uur
(zondags tot 17.00 uur)
en waar alle prijzen ook aangepast
zijn
Ben goudhelder tapbiertje kost bij
ons ƒ 1.50, om maar wat te noemen
Neem eens de moeite en kom gewoon
'es langs in een bar die wel aanpast is, maar niet anders

Kamer te huur m gebr v
k d t , v werkende jongeman
Tel 02507-15982

bar BRINCK

Te huur aangeb gestoffeerde kamer voor werkend meisje Tel 02507-16505
ZIT/SLAAPKAMER te huur
Tel 02507-13863

NIEUW-UNICUM

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
Schoonmaakbedrijf

De Witte Tornado
voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 02507-18546
Tuincentrum biedt zich aan
aanleg, bestrating en alle
hekwerk Tevens onderhoud
Vrijblijvend prijsopgave Levering alle materialen Tel
023-390815/371443 na 18 uur

Diversen

T k SUZUKI off the road
Broodje Burger
DR400, b j '85, vr pr ƒ 3250
verzorgt HET HELE JAAR
Tel 17620
door * lunchpakketten
ZATERDAG VERKOOP gebr
* borrelhapjes
fietsen, ook kinderfietsen De
* salades enz
B v Waverenstr 35, A'veen Belt u voor informatie of haal
vrijblijvend de folder in onze
winkel Tel 02507-18789
Diverse clubs

V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

Tka wit Poggenpohl KEUKENBLOK, 2 10 mtr + Franke T k VW GOLF, 5-deurs,
r v s -blad,
ƒ 500
Tel i g s t , APK tot 7-'90 Prijs
02507-18003/13539
f2950 Na 18 uur 18022

ZAAN ESCORT
ƒ 175 p u 075-172123 Meis
jes gevr in A'dam/Zaanstad

J. van Campen & Zn
sleutelservice
Nu ook autosleutels
op code
Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor
Tel 02507-15449
X Y Z BV verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag/nachtservice 020-424800
• Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie
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Nieuwe sedan Daihatsu
gaat 'Applause' heten

'Het is heel
maar je moei
tuinieren hou

De nieuwe, reeds in maart in
Genève getoonde, sedan van
Daihatsu krijgt de naam Applause.
Het prototype luisterde nog naar het
niet lekker in het gehoor liggende
MS-X90. Het opmerkelijkste aan de
wagen is de onopvallende vijfde deur. Japans bloemschikken
De Applause kan gekenmerkt worden als
een hogere middenklasser en beschikt over
een moderne vormgeving. Daihatsu heeft
de laatste jaren een goede naam verkregen
op het gebied van
innovatieve
technieken en die
zijn dan ook terug te
vinden m deze sedan.
De vier
cilindermotor met
zestien kleppen
wordt bediend door
een bovenliggende
nokkenas. Een elektronische benzmeinjectie regelt de brandstofvoorziening. De
motor levert een vermogen van 105 pk
waardoor de wagen naar een top van 185
km/uur wordt gestuwd.
Veel aandacht is vooral besteed aan het
produceren van een 'schone' motor die aan
de zwaarste milieu-eisen voldoet. De vier
kleppen per cilinder garanderen een
uitstekende vullmgsgraad. Daihatsu is erin
geslaagd om zelfs aan de Amerikaanse
normen te voldoen.

De nieuwsgierigheid van een kweker wordt er
geprikkeld, een hobbyist-tuinier doet hier talloze
ideeën op en een toevallig langskomende toerist
wordt alleen maar stil: in de modeltuinen van Rob
Herwig, ontworpen door gerenommeerde
tuinarchitecten.
De Nederlandse Spoorwegen hebben zijn 'attractie' nog
maar pas in een NS-Dagtocht verwerkt. De tuinen van
Herwig zijn echter geen pretpark, maar aangelegd voor
geïnteresseerde tuingekken, liefhebbers van natuurschoon
en natuurlijk voor het genot van Rob Herwig zelf. Hij
onderhoudt zijn tuinen samen met twee tuinmannen in
vaste dienst.
Herwig heeft zijn tuinen in 1972 aangelegd van de opbrengst van de verkoop van zijn boeken. Hij schreef 50
boeken over tuinieren en de verzorging van kamerplanten.
Zijn werk is in 18 landen vertaald. Oplage: 8 miljoen.
Kinderen beneden de 12 jaar zijn niet welkom. De bezoekers wordt het onder vermelding van een excuus op een
bordje bij de entree te verstaan gegeven. Herwig heeft er zijn
redenen voor: „De sfeer van rust en harmonie wordt verstoord." Kinderen zouden bovendien bloemen vertrapt hebben en onder toeziend oog van ouders bloemperken als
openbaar toilet hebben gebruikt. „Zet u het alstublieft duidelijk in de krant, ik wil niet dat mensen na een kilometerslange rit rechtsomkeert moeten maken."

Schijfremmen
• Wandelen en kijken in de modeltuinen van Rob Herwig

is er zichtbaar van onder de indruk: „Het is allemaal hartstikke mooi, maar je moet wel van tuinieren houden".
Niet ver daar vandaan een groene tuin, die er uitziet als
een verzorgd volkstuintje. Herwig eet er volgens zijn zeggen
regelmatig uit. Een grote pompoen in het midden lijkt de
kroon van de tuin. Keus genoeg, de moestuin telt 150 soorten groenten.
De tuin in Japanse stijl oogt leuk, maar iets Japans is,
althans voor een leek, niet duidelijk te herkennen. Een
bamboe beeldje lijkt wel duidelijk in stijl. In deze tuin wordt
later een theehuis aangelegd, belooft Herwig in de folder.
Leuk is een kleine waterinstallatie. Water loopt in een soort
hefboom die, als hij topzwaar is geworden, een miniatuurwatervalletje doet ontstaan.
„O, hier zijn zeker de spirea", roept een vrouw naar haar
metgezel. Spirea? De folder: 'Hier ziet u dan het proefveld
Astilbe, een verzameling van deze planten wordt meestal
spirea genoemd. Ik probeer hier alle in Nederland verkrijgbare rassen te verzamelen'.
Herwig is behalve een liefhebber, een verzamelaar, blijkbaar ook een perfectionist. „Een uit de hand gelopen hobby", vertelt hij voor de waarschijnlijk zoveelste keer.

Bezoekers krijgen bij de ingang desgewenst een bandrecordertje (zonder koptelefoon) mee. De daarop ingesproken tekst leidt de bezoekers van schaduwtuin (bij de ingang) tot vlondertuin (bij de uitgang). Het is praktischer
een geschreven handleiding mee te nemen. In de tuin, waar
inderdaad een serene rust heerst ondanks de enkele tientallen bezoekers op een mooie zaterdagmiddag, zijn beelden
geïntegreerd met planten en bloemen. Ze zijn gebeeldhouwd door Frans Doeleman en te koop.
De wandeling vangt aan bij de schaduwtuin, ontworpen
door de beroemde tuinarchitecte Mien Ruys. De tuin meet
20x20 meter en de meeste tuinen zijn niet veel groter. De
tuin is opgebouwd uit vierkanten, waartussen drie 'pleintjes'. Een smal pad leidt naar de romantische rozentuin,
ontworpen door de Amsterdamse tuinarchitect Arend Jan
van der Horst. Hier staat een beeldje van Frans Doeleman,
feitelijk bestaande uit twee aardige hoofdjes, te pronken
temidden van rozen en Clematis.
Hij draagt een strooien hoed en zonnebril, waarmee hij
De mjvertmn lijkt ontworpen door wijlen mevrouw Can- lijkt op een doorsnee-tuinman uit Amerikaanse tv-series uit
neman voor een luxe woning: „U moet zich voorstellen dat u de jaren '50. Zijn riante woning is een boerderij die grenst
zojuist vanuit de terrasdeuren de tuin bent ingelopen'. In de aan de tuin, het zou niet juist zijn het andersom te formulevijver zwemmen goudvfesen.
ren. „Ik woon hier heerlijk," meldt hij overbodig, al is de
ligging van het complex wat ongelukkig voor wie de nabijKleurencombinaties zijn erg belangrijk en komen in de heid van stations en snelwegen gewend is. Kleine slingerentuinen van Rob Herwig in het voorjaar en de zomer het best de weggetjes leiden via de weiden, waartussen groepjes
tot hun recht. Een prachtig rood-oranje gele border in de bomen, naar de modeltuinen, zeven kilometer van het stahoektum steekt sprookjesachtig af tegen rood-witte bloe- tion Lunteren. Bezoekers die met de trein komen kunnen
men aan de andere kant van het pad. Een wat oudere dame een fiets huren bij het station, een aanrader bij mooi weer.
Herwig schat dat op een drukke zaterdag 500 mensen zijn
die met uitzicht op de kleurenpracht uitrust op een bankje

Foto Edgar Grooters

tuinen bezoeken. Jaarlijks wandelen 30.000 mannen en
vrouwen langs de borders. De entree bedraagt tien gulden,
maar daarvoor wordt vooral de geïnteresseerde tuinman- of
vrouw wegwijs gemaakt m tuinaanleg- en onderhoud. Informatie te over op brochures en bordjes, waarop ook de
namen van de bedrijven staan die Herwig sponsoren. En
dan is er Herwig zelf, die regelmatig om advies wordt gevraagd.
Invaliden kunnen volgens Herwig 'het grootste deel van
de tuin' zonder problemen bekijken. Speciale voorzienmgen, zoals een invalidentoilet, zijn de komende tijd echter
niet te verwachten. De 'koffieshop' is ook een minpuntje:
'Koffie, appelgebak en fris' stelt de folder de dagjestoerist in
het vooruitzicht. Het appelgebak blijkt op, het fris is niet zo
fris want er zijn geen ijsblokjes meer... Kleine dingetjes,
maar voor een toerist minpuntjes. Maar Herwig is dan ook
m de eerste plaats een vakman op tuingebied.
In de geurtuin naar een ontwerp van Elisabeth de Lestrieux zijn 'minder bekende tuinplanten'. Ondermeer in de
vorm van een pauw geknipte Buxus-boompjes zorgen voor
een wat vrolijke noot. Welhaast een tegenhanger voor een
dergelijk wat duur kostende groenvoorziening is de vlondertuin. Voor elck wat wils, lijkt Herwig te willen zeggen:
'Meer dan 20 uur onderhoud per jaar vergt deze tuin niet',
zegt hij in de folder. Een bordje tussen de planten meldt:
'Zeer populaire tuin, gemakkelijk zelf te maken met weinig
kosten'.
DICK BLOM

Vanzelfsprekend moet een auto met
prestaties als van de Applause over een
paar goede remmen beschikken. Rondom
is de Applause daarom voorzien van
geventileerde schijfremmen.
Opmerkelijk gegeven is dat Daihatsu erin
geslaagd is een sedan te ontwikkelen met
de gemakken van een combi. De Applause
heeft namelijk een vijfde deur ondanks het
'kontje'. Half september kan de wagen in
Nederland geleverd worden en wel in elf
verschillende uitvoeringen. De
standaarduitrusting is zonder meer
compleet te noemen. Tegen meerprijs kan
er van alles geregeld worden. Te denken
valt dan aan de elektrisch bediende ramen
en antenne, centrale vergrendeling en een
ABS-systeem. Er is zelfs een
vierwielaangedreven Applause onderweg.
Prijzen zijn nog niet bekend.
EVERHARD HEBLY

De Nederlandse Ikebana club propageert en stimuleert het beoefenen van Japans bloemschikken
(Ikebana/ Zij geeft hiertoe vier
maal per jaar een eigen tijdschriit
uit, organiseert regelmatig ten
toonstellingen en beschikt over
een toenemend aantal leraressen,
die tevens demonstraties verzoigen. Er worden m Nederland let>sen gegeven volgens de regels van
de Ikenobo-, Kokusai Gakum,
Ohara-, Sogetsu-, Ichiyo en Enchu
Ryu Isshmkaischool. Voor mlichtingen kan men zich wenden to
thet secretariaat van de afdeling
Amsterdam, tel. 020-111942.

Landelijke studiegids
Aan het eind van deze maand veischijnt de Elseviers Studie-Alma
nak 1990. Het boek biedt een compleet overzicht van alle studiemo
gelijkheden in het hoger onderwijs (universiteiten, hogescholen
en Open Universiteit) De Almanak is bedoeld voor (aanstaande)
studenten, ouders, dekanen en beroepskeuze-adviseurs en kost /
24,50.

Wasmiddel primeur
De Nederlandse wasmiddelenfabrikant Zeepfabnek De Klok heeft
een internationale milieu-primeur. Zij introduceert eind augustus het eerste wasmiddel waaruit
de schadelijke sulfaten geheel zijn
verwijderd: Klok Krachtwas. De
zeepfabnek was enkele jaren geleden ook al de eerste fabrikant die
de fosfaten uit het waspoeder
haalde. De prijs van het nieuwe
wasmiddel zal ongeveer f 9,95
gaan bedragen.

De tuinen zijn geopend van de eerste maandag in mei tot en
met de laatste zaterdag in september. Gesloten op zondag
Entree: ƒ 10 per persoon. Rob Herwig Modeltuinen, Hofstede
'Nieuw-Zeggelaar', Zeggelaarsweg 5, 6741 GV Lunteren Tele• De nieuwe Applause met een onopvallende vijfde deur
foon: 03420-14800

Ambtenaren leren 'overleven'
ZANDVOORT - Twaalf gemeente-ambtenaren zullen het
eerste weekend van september
benutten om te leren overleven. Zij bivakken dan in de Belgische Ardennen om daar deel
te nemen aan een zogenaamde
'survivaltocht'.

In personeelsblad 'Het Fonteintje'
van ambtelijk Zandvoort werd enkele maanden geleden een oproep geplaatst om zich op te geven voor een
'overlevingstocht' in de Ardennen.
Maar liefs twaalf ambtenaren, waaronder twee vrouwelijke leden van de
personeelsvereniging, durfden de
uitdaging, een drie dagen durende
slijtageslag om in de 'rimboe' te leren overleven, wel aan.
Een en ander gebeurt uiteraard
onder leiding van ervaren instructeurs. De deelnemers zullen een eind
door ruw terrein op een mountain
ZANDVOORT - De Stichting bike moeten fietsen, waarna zij een
Vluchtelingen Werk Haarlem vlot moeten bouwen om daarmee
en Omstreken geeft gratis trai- een snelstromende rivier af te zakning aan degenen die vluchte- ken. Het aanleggen van een kamphet eigenhandig verschalken
lingen taalonderricht willen ge- vuur,
van een forel en het beklauteren van
ven.
steile rotsen zijn enkele van de opMen krijgt een korte training in dit drachten die de Zandvoorters dieonderwijs, wat men vervolgens in nen te volbrengen.
praktijk kan brengen met het lesgeven aan de vluchtelingen. Voor het Uitgeteld
werken met deze - nieuwe - methode
Zo ook het oversteken van een
is geen speciale voor-opleiding no- snelstromende
rivier, met behulp
dig, wel een flinke dosis enthousias- van een touwbrug,
plus een grotverme en inzet. Voor meer inlichtingen kenning. 'De kick om
door te zetten
kan men contact opnemen met Lya, ook al zit het soms wel
eens flink
tel. 023-273536, 370382 of 313020.
tegen, moet het hem doen', belooft
de informatiefolder. Daarin wordt
tevens gemeld dat er rekening gehouden moet worden met een flinke
ZANDVOORT - Bij een aanrijding aanslag op de conditie. Het is mogeop de dr. C.A Gerkestraat onstond lijk dat men dus na dat weekend
vorige week woensdagavond zware enige uitgetelde ambtenaren op het
materiële schade. De motor van de raadhuis aantreft.
auto van een 47-jarige man uit ZandDat het sportieve gemeentepersovoort sloeg daar af. Terwijl hij neel tijdens deze drie dagen durende
trachtte, met ontstoken alarmver- trip heel wat mee gaat maken, staat
lichting, het voertuig weer aan de
een paal boven water. Of ze er
praat te krijgen, reed een 44-jarige als
allemaal zonder kleerscheuren en
Zandvoorter met volle vaart op hem heelhuids terug zullen komen, is nog
in. De schade die daaruit ontstond even afwachten. Daarover later
was groot.
Er vielen geen gewonden. Volgens méér.
een getuige zou de man het stilstaande voertuig helemaal niet hebben gezien en zou hij er met volle snelheid
ZANDVOORT - Door het hardtegenaan gereden zijn.
nekkig negeren van aanwijzingen
van de politie werd een agent zondag
bijna gewond. Een 49-jarige man uit
Bennebroek kreeg even na half acht
ZANDVOORT - De Sportraad 's avonds de aanwijzing de BentveldZandvoort komt woensdag 30 augus- weg op te rijden. Hoewel de aanwij'us om 20.00 uur in openbare verga- zing duidelijk verbaal werd gedaan
dering bijeen, in de kantine van de reed de man niettemin rechtdoor.
Zandvoortse Hockey Club.
Hierop pakte de politieman de
Op de agenda staan onder andere raamstrjl van de auto. De bestuurder
de ingekomen brief van Zandvoort- gaf gas, waardoor de agent tegen de
tijeeuwen Handbal d.d. 21 april 1989, auto terechtkwam. Een motorrijder
de verplaatsing van de sportvelden van de politie kon de man kort daarfan Zandvoortmeeuwen naar het na aanhouden. Na verhoor en een
binnenterrein van het circuit en de proces-verbaal mocht hrj het bureau
sportuitwisscling tussen Zandvoort verlaten. De agent raakte niet gehet Engelse Torquay.
wond.

Taalles geven aan
vluchtelingen

Met volle vaart

Hardnekkig

Sportraad

99

DE SUNSHOP

99

IJMONDS MTS

NU GOEDKOPER DAN OOIT

ROOS EN BEEKLAAN 4 - 2071 TD SANTPOORT - TEL. 023-38 31 34

PVC Lamellen en aluminium jalouzieen
Tevens zonneschermen en markiezen

INFORMATIE-AVOND

Tel. O25O7-14443

DINSDAG 29 AUGUSTUS 1989 van 19.00 uur-21.00 uur

AANMELDING VOOR AVONDCURSUSSEN
Door de overheid
gesubsidieerde cursussen
PROCESTECHNIEK
Opleiding voor het MTS-diploma procestechniek
Cursusduur 5 jaar Cursusgeld ƒ 400 -/jaar

HOGER °

P!

De Stichting Belangen Ondernemerscollege Kennemerland voor

AVONDHANDELSONDERWIJS
heeft voor gemotiveerde cursisten die een

EIGEN ZAAK
willen beginnen of in aanmerking willen komen voor

HOGERE KADERFUNCTIES
nog enkele plaatsen beschikbaar.
In 2 jaar kunt u in het bezit komen van het waardevolle

VESTIGINGSDIPLOMA DETAILHANDEL
(MDS/MMO/MHO)
U kunt het volledige examenpakket van 6 vakken volgen, maar ook
per vak studeren.
Inschrijving (voor 1 sept.) voor cursisten vanaf 19 jaar die:
* in het bezit zijn van een diploma MAVO/LBO en voldoen aan de
wettelijke minimumeisen en/of
* voortijdig het reguliere dag-MMO hebben verlaten.
Voor verdere inlichtingen kunt u op werkdagen tussen 20.00-22.00
uur de heer A. Damiaans bellen: 023-364687.
Voor aanmelden of aanvragen informatieboekje: bel 023-362344,
Annette Hogendoorn, administratie.

ONDERNEMERSCOLLEGE KENNEMERLAND
Scholengemeenschap voor handelsonderwijs
Briandlaan 1, 2037 XE Haarlem
(tegenover winkelcentrum Schalkwijk)

INFORMATICA

Cursusduur 2 jaar (1 avond per week) Cursusgeld
/380,-/jaar

TECHNISCHE INFORMATICA

Cursusduur 2 jaar (1 avond per week) Cursusgeld
ƒ 380,-/jaar

TECHNICUS
STERKSTROOMINSTALLATIES
Cursusduur- 1 jaar (2 avonden per week) Cursusgeld
ƒ350.-

MIDDELRARE LASTECHNIEK

Cursusduur 1 jaar (2 avonden per week)
Cursusgeld mcl lesmateriaal en examengeld ƒ 1 100-

LOGISTIEK (NIEUW)

cursusduur 1 jaar (1 avond per week)
Cursusgeld mcl lesmateriaal en examengeld ƒ 800 -

INTEGRALE KWALITEITSZORG
(NIEUW)
Cursusduur 1 |aar(1 avond per week) m samenwerking
met Wenckebach MTS
Cursusgeld mcl lesmateriaal en examengeld ƒ 800 -

EXPORT BEVORDERING (NIEUW)

Cursusduur 1 jaar (1 avond per week)
Cursusgeld mcl lesmateriaal en examengeld ƒ 9 5 0 -

RESTAURATIEMEDEWERKER
(NIEUW)
Cursusduur 2 jaar dce'tijdopleidmg Cursusgeld
ƒ 450,-/jaar

Met gesubsidieerde cursussen
COMMERCIËLE TECHNIEK
(NIEUW)
Cursusduur 1 jaar (2 avonden per week) Cursusgeld
ƒ 1 050 -

AUTOCAD

Georganiseerd in samenwerking met Ing bureau
TORSA INTERNATIONAL te Haarlem De cursus is
opgebouwd uit de onderdelen algemene inleiding (3
avonden) ƒ 375 -. werken met Autocad 9 0 ( 1 0 avonden)
ƒ 1 200 -, maken menu s (5 avonden) ƒ 600 programmeren met Lisp m Autocad (10 avonden)
ƒ 1 200.-

MILIEUKUNDE

Opgebouwd uit de onderdelen algemene inleiding
(ƒ130-) bodem (ƒ690-) water ( ƒ 6 9 0 - )
geluid/trillingen (ƒ 440.-) en lucht (ƒ 440 -) De onderdelen
kunnen afzonderlijk worden gevolgd
Cursusduur 2 jaar (2 avonden per week)

LOTUS 1-2-3 (NIEUW)

Cursusduur 8 weken (1 avond per week) Cursusgeld
mcl lesmateriaal ƒ 4 7 5 -

DBASE IV (NIEUW)

Cursusduur 12 weken (1 avond per week) Cursusgeld
mcl lesmateriaal ƒ 775 -

BASISCURSUS CNC DRAAIEN EN
FREZEN (NIEUW)
Cursusduur 20 weken (1 avond per week) Cursusgeld
mcl lesmateriaal ƒ 2 100,-

INLICHTINGENBLADEN
over de cursussen zijn verkrijgbaar aan de school, tel.: 023-38 31 34.

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overa
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Buitenkans' Peugeot 205 1.1
Accent '88. 13.000km. Wit.
Weg.vertr. buitenland./ 13.850
Tel. na 18 u. 020-910133.
Overdag 020-910701 tst 21.

AUDI
Audi 100 4 cil, 5 bak, getm
glas, eerste eigenaar, A N W E
Audi 80 injectie 5 bak,
gekeurd orgmeel bouw|aa
netalliclak radio matten
1983. ƒ12750. AUTOVROOr•Mint glas dubb spiegels
Tel 020-475546
juni 1989 ca 3000km
• „SHOWROOM"
i van ƒ 38 000 nu ƒ 33 995
De autorubriek voor
i van ƒ 41 895 nu f36995
Amsterdam en omgeving
Oplage 730 000 ex
AUTOVROON
Elke week in Het Parool en
Audi VW dealer
alle uitgaven van WEEKMEDIA
• n t a c t w 4 7 A dam-Sloterdijk
Vraag naar onze lage
Tel 020 • 86 96 11
ZOMERPRIJZEN
Lod v Deysselstr77
t m 1 september
Tel 020 • 11 31 19
Tel 020-6658686

t ƒ 5000 Voordeel

Austin

l
JO,
1275,
«•
i.6
STOA iS, bj. m ïwatl.
«o. 4,?QfÖ km. vt.Or,

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

GRATIS NAAR LONDEN
Minor Motor Cars opent een

NIEUWE SHOWROOM

TERECHT APPLAUS
v a half sept m onze showr.
High-tech mod v. DAIHATSU
iis u tijdens onze openingsshow van 19 aug t/m 2 sept een de new 5 deurs sed voor de
iiGiiwe MINI METRO MAESTRO MONTEGO of ROVER koop prijs van een middenkl
/r
'jgi u een 4-daagse reis met de Olau Line cadeau voor
Uiteraard bij Heto B V
2 personen naar een 4 sterren Hotel m Londen.
Tel 020-463390/968841
aan de Sloterkade 43-44

Minor Motor Cars Rover-dealer
Mini metro ARX 1988. Unieke
auto, ƒ 13 950 4 x 4 Centrum
Cas Kieft, tel 075-212109

AUTO GUIT
Daihatsu-dealer, ruime keuze
in nw. en gebruikt, APK-stat.
klaar terwijl u wacht, onderdelen etc Parklaan 129, Haarlem. Lada 1200, '86,
Lada Samara 1300, jul.'87,
Info: 023-312450.
1 jaar APK en 1 jaar garantie. rood met trekhaak ƒ 10.000. Lelystad tel. 03200-53541
Tel.: 020-184402.
Lada 2105, b j. mei '86, APK 6- T.k. wegens bedrijfsauto: Lada
'90, geen schade, i.z.g.st., 1200S, bj. feb.'89/8.000.
Tel. 020-6000058 na 18.00 uur.
ƒ2750. Tel 020-312567.
Fiat Uno 45 S Rialto, blauw, 6- Lada 2407, 1984, nw.st.,
• „SHOWROOM" verschijnt
'85, 5 versn., zonned., radio, ƒ4.950. 4 x 4 Centrum C a s
huis aan huis in geheel
62.000 km, ƒ 8200, 02963-4727. Kieft, tel. 075-212109.
Amsterdam en omgeving.
Fiat Uno 70S, '85,
1 jaar APK en 2 jaar garantie.
Tel.. 020-184402

Lada

iat 127 b j. '78, technisch
joed, APK tot april '90 ƒ 675.
'el 020-191559

Fiat 127 te koop, bouwjaar '82,
Off AUSTIN-DEALER-Pim v
APK
12-'89, ƒ1600. Tel.
Rootselaar - staat altijd voor u
02979-86138, na 19.00 uur.
klaar1 • Rhôneweg 40-42
A'dam -SI Dijk - Info- 131375 Fiat 127, type 1050, bj'84 Fiat Uno D 10-'86. 70.000km,
.z.g s t , slechts 12.000 km, l.g.s.t. Radio/cass. Nwe banƒ5500 Tel 075-350430.
den. ƒ 12500. 02507-16843.
Fiat 127 type 1050, 5 versn.
FIAT VERMEY B.V.
BMW
APK. Bj. '86 Prijs ƒ 7500. Wit. Keuze uit ruim 35 occasions.
43.000km Tel 03240-31417.
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
MW 316. wit, 4 drs 09-'86 Te koop aangeb BMW 315, b.j
Tel. 02975-62020.
3000
km,
APK
7-'90 nov '82, APK mrt 90. Vr.pr Fiat 850 sportcoupé bj. '72 APK
12-89 kleur okergeel ƒ2.500 T.k. Fiat 128 Sport, 74, rood,
ƒ5900. Tel 075-314380
17950Tel 020-730637.
APK 7-'90, taxatie t i. Tel.
.1 020-458889
T k BMW3159-'81 Nw uitlaa'
020-6642028
Fiat
Panda
45
super,
84,
wit,
'.W 518, in zeer goede staat H- 2 banden met trekh l z.g st
" APK 5-'90 door RDW Vr.pr ƒ5250 Tel 075-169842 APK 8/90, i.z.g.st., ƒ5250,- T.k Fiat 131 Racing, b.j '80
Tel.. 020-946112/184242.
'150 Tel 020-202408
APK '90, kl. wijz., i.zg.st.
T k. BMW 7281 '82 Aut. Schuif Fiat Panda bj '81, APK2emnd. f3500, 02990-42574
'.1W 728i Bj '78 Elec ramen. en kanteldak. Blauw mett
90 hele nette auto ƒ 1950.
3c schuif'kanteldak Kent. Alarm, sportvelg. 020-101011
Tel 020-767060
Fiat Sport XE 19, Bertone,
5 APK 1-'90. 02990-43576.
Zeer nette en orig BMW 728 l T.k. Fiat 600 (Zastava 750L) 100%. APK tot 20/4/90. Prijs
H VAN POELGEEST B V
blauw met, '78. Nwe APK 1972, APK 6-12, rood inter., ƒ8.950. Tel vanaf 12 uur 020oor uw betrouwbare occa- Magn.velgen Schuif/kanteldak
244389.
,ion Stationsstr 7-11-Amstel- ƒ4850. Inruil fin. 02990-40573 ƒ 1250. Tel. 02503-34553.
,een Info 020-410051.

Chevrolet
Importeur Globe Master Van
Chevrolet/Dodge Chassis, grijs en geel kentekenbewijs, uit voor
raad leverbaar Bel voor info 04404-1888, telefax: 04404-2048

Chrysler
Importeur MVS - Dealer van Chrysler,
Dodge en Jeep
Verkoop & Service van Mercedes Benz.
•vlOTORMEYER, Overtoom 116-126, Amsterdam, 020-124876.
\utobedr ZEIJINGA voor uw • Al voor ƒ 12,50 kunt u uw
auto
Chrysler, Wieger Brumlaan 73,
aanbieden m „SHOWROOM"
Jithoorn Info. 02975-61212

Citroen
itroen Visa Super E juli'83, Te koop 2 cv eend '79, prijs
PK '90, km. 98000, ƒ3900 ƒ 1000,- Tel. na 6 uur
el 02990-36149.
02975-66008.
CV 6 Bj 8-'84 45000km
>PK 7-'90 In g. st Geen roest
3950 Tel 020-975126
I
1ANBIEDING

Te koop rode 2CV6 Spec., b.j.
'82, zr. grondig ond & getect.,
auto verk. m unieke st., ƒ 3500,
020-936665
T k. Citroen (besteleend).
Bj '81 APK tot juni-'89. Tegen
elkaann bod Tel 030-896367.

Veerbollen op
ruk brengen bij de Citroenoecialist in Zaanstad, compl.
a ƒ 120, met 1 jaar garantie,
raag tevens naar onze inruil- T.k Citroen Visa 14 TRS, bj,
ito's 075-281193/353788
'86, in z g st ƒ 9250,ütobedr ZEIJINGA uw dea- Tel 02507-19209.
r Wieger-Brumlaan 73, Uit- Visa Club l Nov '84. Schadelorn Info 02975-61212.
vrij 27.000km. 4 d ƒ 6000 onx 1 6 T R S , LPG, 6'86. BX 1.4 derh door Citr 020-712288
LPG, 7'87 BX 1 4 E, LPG,
87 BX 14 RE, LPG, 6'86
DAF
isa II, RE, 1'87. BEREBEIT
imsteldijk 25 020-6627777
DAF 44 te koop, b j 74, APK
Citroen BX sport, 10/'86 33 000 sept
'89,
ƒ350.
Tel
m, beslist nieuw, vr pr. 020-203385 na 1800 uur
20 500,-075-163008
T k DAF Volvo 66, gave auto.
Citroen Dyane 6, bj '80. Leuke geen roest, prijs ƒ500 Tel
luto Moet iets opgeknapt wor- 02508-1237
-icn ƒ750 02990-40573
Adverteren m
Citroen Dyane '82, ƒ 1 E
„SHOWROOM"
120-107058 of 10682-3180
FAX 020 - 6656321

Autotubriek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag m
He! Parool
Daarnaast elke week in alle edities van Weekmedia t w
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam
Nieuwsblad de Purmtr. de Zaanse Gezinsbode de Nieuwe
Wecsper Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De
Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Nieuwsblad
Haarlemmermeer en Zandvoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t m vrijdag tussen 8 30 en 2000
.ur Tel 0206658686 Fax 020-66563 21
schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan SHOWROOM
'ostbus 156 1000 AD Amsterdam Afgeven kan ook Het
',-irool Wibautstraat 131 of Rokin 110 Amsterdam
31 bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen
Oorpsstraat 5456, Purmerend Weerwal 19. Uithoorn
Stationsstraat 70. Weesp Nieuwstraal 13. Zandvoort
Gasthuisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die voor
dinsdag 1545 uur of donderdag 1945 uur m ons bezit zijn.
worden de volgende dag reeds geplaatst Totale oplage
730 000 exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
/ 25 '
Voor elke extra regel ƒ 1 1 .
mm prijs
/ 5 67
mm prijs met vignet ƒ 6 10
Alle prijzen ZIJP excl 6°o BTW
Gewone advertenties tarief op aanvraag.
Voor meer mlormatie ol advies bel

020-665 86 86
• Zomerkorting (geldig t/m 5/9'89) 50%

Autobedr. ZEIJINGA, WiegerBruinlaan 73, Uithoorn Off
dealer. Info: 02975-61212.

Fiat

Amsterdam, 020-177975
Autobedrijf Record A'dam
. erse Metro's, bj '84.'85,'86,
7 Prijzen v a ƒ9500,! op speciale winstpakker
:tro 1000 E, bj '82,geenapk,
or de doe-het-zelver, ƒ 1500
iivendrechtsekade
75-77
nslerdam 020-949266

Ford Custom F100, 1981, pickup met LPG, nw. banden +
remmen, dekzeil. 4 x 4 Centrum Cas Kieft, tel. 075-212109.

Daihatsu

Lancia

A.S M. OOK VOOR LANCIA!! Prisma 1500 '85 LPG APK '90.
Museumplein t/o Concertgeb. 5 bak, getint glas, i.nw.st,
ƒ8750. 020-233646 na 17 u.
A'dam-Zuid. Info. 6626232.
Lancia Prisma 1600, '83, wit, •Auto te koop? Plaats een
van part. mooi en gaaf, APK SHOWROOM advertentie. U
mei '90, topcond., reken, ter zult verbaasd staan over het
inzage, pr. ƒ 6750, 020-446744. resultaat.

Land-/Rangerover
De Meteor Landrover Centrum
onderh., rep., verk., nieuw en
gebr. biedt aan LR 90 TD soft
top, demo Joh Siegerstr. 18,
Amsterdam, tel. 020-945205.

Te koop z.g.a.n. Unimog 6 cil.
diesel, geh. m. dikke banden,
off. 37.000 km, ƒ 12.500,Landrover diesel, ook als nw.,
ƒ 10.000. Tel. 03486-1750.

Opel
Opel 1.3 LS, LPG, april '87
ƒ 13 500,-. 035-855602/832080.
Opel Ascona 16 11-75 APK
7-90 i.z.g.st. ƒ1.250.
Tel. 02990-23077 na 18.00 u.
Opel Ascona 1.9 LPG trekhaak
radio, goede banden, APK 12'89
Loopt
prima
ƒ950,
02990-32905 na 19.00 uur.
Opel Kadett 1.2SC, bj. '85, div.
extra's, goede staat, vst.pr.
ƒ11.000, 020-195307.

autolak
ALLE KLEUREN
OOK JN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizeri bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 12 98 04
RIVA-OPEL
OSDORP
Uw beste Opel adres!
NOTWEG 38 A'DAM
Osdorp. Info 196575.

Opel Kadett 12 S bj.79.
APK 5-'90. I.g.st. ƒ 2250. Inruil T.k. Ascona 16 S. Bj. '86. Vr. pr
mogelijk. Inl.: 075-352940.
ƒ 13.500. LPG, stereo/cass.
Opel Kadett 1.3 LS, LPG, 8'85. 61.000km. Tel. 02908-6221.
Kadett 1.6 D, 6'84. Corsa 1.2 S, T.k. Opel 2.0 S, -f LPG-instal.,
TR, LPG, 3'85. BEREBEIT Am- nw. bnd, uitl., koppeling, bj. '78.
steldijk 25. 020-6627777.
APK t/m 9-'90, Prijs ƒ 1250.
Opelkadett, 13 S 11/'82, auto, Tel. 020-979340.
LPG, APK,
075-163008.

vr.pr.

ƒ4850,- T.k. Opel Corsa 1.2 S.
Bj. 10-'86. Blauw met. Pr.
Opel Kadett 13 S. Bj. mei '85. ƒ 12.000. Tel. 020-954222.
53.000km. APK 6-'90. 5 drs. T.k. Opel Kadett '76, APK dec.
Mett. blauw. Pr. ƒ 14.000.
'89, ƒ800. Absoluut goede
auto. Tel.: 02993-68589.
Tel. na 18 u. 02979-87543.
Opel Kadett GLS 16S. Bj. '84.
Voor de bank te verkopen:
Open dak, zilvergrijs, 5 versn. Opel Kadett, GLS, aut. bj.'85,
rondom spoilers. Zeer mooi. 62.000 km., 4 drs., ƒ11.250.
APK keur I.z.g.st. Vr. pr. Gar. inr. fin. mog. Inl.
ƒ 10.750. Tel. 02993-65043.
02521-12957 of 20320.

Peugeot 305 GLS station, wi
nig km, bj. '82, i.z.g.st, APK
Vr.pr. ƒ 3450,-Tel. 020-10714
(na 18 uur)

Peugot 205 GE 8-'85 ƒ 9 45
Gevraagd PEUGEOTS 504, Peugeot 205 Accent, 10-'86
ƒ 12 95
505, sloop of schade enz. Af- 77.000 km.
•
J. LANCKER B.V.
stand geen bezw. 020-244255.
Hogeweyselaan 215 Weesp
KUPERUS
Industrieterrein Noord
voor alles van Peugeot nw. en
Tel. 02940-16619.
gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij
Makro - A'dam - 6683311 - 020. T k. aangeb Peugeot 104
12-79APKtoM-90vrpr./97
Peugeot 205 Accent, grijs Tel. 075-179260.
kent. 7-'86, 65000 km. ƒ 10.950.
T.k. RENAULT 5 TL, bj. '82,
Tel. 020-411263 na 15.00uur.
1 jr APK goede auto Pn
Peugeot 205 Accent kl. zilv.gr. ƒ2250. Tel. 020-823541.
metall, bj. 9/'87, km st.'37.000,
T.k. wegens overcompleet p
Pr. ƒ 13.750. 020-6644116
(tst. 247) of 463154 na 18.00 u. onderh. Peugeot 205 GE 1.1,
drs., 71.000 km. vr.pr. ƒ875
Peugeot 205 XE accent, 11/86, Tel. 02963-3604.
41.000 km, rood, ƒ10.250,-.
Witte Peugeot 205GTI, okt.'S
Tel.: 020-322316.
58000 km, 1e eig., exc. uit
Peugeot 305 break, 81, diesel, met alarm.inst. 020-237583.
1 op 20, ƒ 1250,-, 020-714297.

b

Renault

T

Alpine V6 Turbo, 4-'87, rood,
RENAULT TOPOCCASION:
airco, rundl., radio
ren., 5 TL,
01-'87 ƒ 13.50
25.900 km, ƒ75.000.
5 GTL,
05-'86 ƒ 13.90
HANS MAFAIT 02940-13044.
5 GTX,
05-'88 ƒ 23 50
04-'86 ƒ 14.90
Prachtige Renault 5 TL, 9-'83, 9 GTX,
06-'86 ƒ 13.90 2
rood, nwe APK. 69.000 km. Ab- 11 TL,
01-'84 ƒ 8.50! l
sol. geen roest, 1e lak. ƒ 4500. 11 GTL,
04-'86/14.2!
Inruil financering. 02990-40573. 11 GTL,
11 GTX,
08-'85 ƒ 13.50
Renault 18TS b). 7-81 ANWB 11 GTX,
06-'86/16.50
APK gek. t/m 6-90 ƒ 1.750. Tel 11 GTD,
07-'86 ƒ 14.90 D
020-716203.
21 GTS,
02-'87 ƒ21.90 l
02-'87 ƒ 23.90!
Renault 25 GTS, aut., 4/86, 21 TSE,
08-'88/3950I
69.000 km, antr. grijs, ƒ 17.000,- 21 Turbo-D,
25 GTX,
01-'86 ƒ23.90!
Tel.: 03200-44829.
25 GTS aut,
07-'87/29.00
Renault 25 TS-trekhaak-LPG
Autobedrijf HANS MAFAIT
112.000 km, 5-'85 (APK 2-'90) Zo plezierig kan service zijn
ƒ 12.000. Tel. 02503-34526.
Nijverheidslaan 14 Weesp
02940-13044
Renault 5 GTL, bj. 1985, nw.
model, ƒ9.950,- met BOVAGVoor RENAULT-SERVICE,
gar. 02968-92654/97486.
Pim v. Rootselaar, Rhônewe
Renault 5 GTL, 79, goede auto, 40-42 A'dam Sl'dijk tel 13137
GEEN ROEST, ƒ 700,-.
Tel.: 020-168740, na 18 u.
Renault 5 TL Le Car, bj. 9/84,
i.z.g.st., wit, APK aug. '90.
Autobedrijf Record A'dam
ƒ6500. Tel. 02963-4822.
Rover 213 SE, aut., rood,6750t
Renault 9 Broadway 1.4, '86, km, bj. '85, ƒ 11.750,1 jaar APK en 2 jaar garantie. Rover 2600, aut., goud, 720tt
km, bj. '83, ƒ 12.500,Tel.: 020-184402.
Rover 2600, zilver, 95000 km
Te koop van 1e eigenaar Re- bj. '85, ƒ 17.500,nault 5TL, bj 1986, zilver, 5 Rover 3500, blauw, 75000 krr
deurs, z.g.a.n., met maar 9000 bj. '85 ƒ 24.000,echte km op de teller. Vr.pr. Rover 3500 Vitesse, zwart
ƒ 12.500, 02990-43734.
150.000 km, bj. '84, ƒ12.500
T.k. RENAULT 11 GTX, rood, Rover 820I, grijs, 65000 krr,
1987, 44.000 km., ƒ18.750. LPG inst., ƒ28.000,Alle auto's met min. 3 mno
Tel.02975-60828.
garantie. Wij hebben nog diver
T.k. Renault 18 TL Station op se andere Rovers.
75-7'
gas, APK gek. tot Feb. 1990. Duivendrechtsekade
Vraagprijs ƒ 1500. 020-424306. 020-949266, off. Rover Dealei

r

Rover

Voor de bank te verkopen:
• Bewijsnummers van een ge-Opel Kadett LS, 3-drs„ juni '86,
ƒ11.500,-. 075-287733.
Opel Kadett, 13 S, 5-'87,
plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toe- Opel Manta 1.9 S, b.j. 1980, gr. 33.000 km., 3 drs., ƒ 14.750.
gezonden als u dat bij de op- met., APK 3-90, incl. div. ace , Gar. inr. fin. mog. Inl.
02521-12957 of 20320.
gave van de advertentie ken- pr. n.o.t.k., 020-340303.
baar maakt. De kosten daar- OPEL Rek. 79, 5 drs. ƒ900,
Weg. omst. Opel Corsa 1.3 GL,
voor bedragen ƒ 3,rood, schuifdak, APK: 2-90. 7/87,
r
blauw,
rad./cass.,
ord Sierra Ghia 2.0, 4 drs. Nw Ford Capn, b.j. 75 APK 3/'90
02979-83007 (19-20 uur).
ƒ15.750,-, 020-363392 na 18 u.
model
Febr.'SS. 27.000km ƒ 800,-075-163008.
Opel Rekord Car. 5-'82, LPG,
Grijs met. Veel luxe. Elekt.ratrekh., sunr. APK5-'90, Paarde- Opel Rekord 1.9S 78. LPG.
men/sch.kanteldak, get glas,
APK tot 27-1CX89. Aut. Vr. pr.
koper, Den lip, 02908-3231.
centr.
deurvergr.
195x14"
Mazda 323 Estate b.j. '79 LPG
Vr.pr. ƒ750, 020-224041'.
band. Keuring '89. Rad./cass.
Opelcentrum Geldrop heeft 70 ƒ1250. Tel. 020-129613.
ROVER sterling '87 grijs mei
~r. ƒ 24.500. Tel. 020-827762. Escort 1100, 2 drs
Burg. v. Leeuwenlaan 31
1-'86 Mazda 323 i. 5 GT, 4 d. 5-'85.
ANWB gekeurde occasions Opel Rekord 20 S Autom. sept. T.k. Renault 20 LS b.j. '81 LPG 45000 km autom. off. Rove
Adam
Sl.meer
tel.
130727
'80,4-drs.,
met.
groen,
APK
tot
Escort
1100
CL
8-'86
Emopad
43,
Geldrop.
Zien
is
Sierra Van, bj.'85, met ramen,
Blauw APK t/m 5-'90. Schuif5 versn. APK tot 2-'89 in perf. dealer DAVIDSON
2-'84 dak, verstralers. Gr. beurt, nwe
5-'90, ƒ 1750. 02526-72798.
kopen, info 040-862483.
zilver met. 2.3 diesel, st.bek., Escort 1100
staat ƒ 1850. Tel. 020-226049. 020-361698/370793
Te
koop
Mazda
323,
b.j.
'78
Escort
1100
5
drs
1-'86
uitlaat, ƒ 9000.Tel. 020-417673.
80.000 km, ond.boek aanw.,
APK
dec.
'89,
ƒ
1000.
Escort
1100
L
4-'85
r.haak, st.radiocass. ƒ 10.250.
Escot 1100 L
4-'82 Mazda 626, 1981, apk tot okt. Tel. 020-992705.
02968-97228 als nieuw.
Nog meer Showroom-advertenties
Resta 1100 sport
1-'87 tel: 020-940723, m zeer goede
Te koop Ford Sierra '84. Rood. Resta 1100 CL
op een volgende pagina
KOUDIJS PEUGEOT
5-'86 staat + zeer goede motor.
Adverteren in
LPG. Prima staat. Tel. na 17.00 Resta 950 spec
• 3 maanden garantie op
1-'84 Mazda 626, diesel hatchback,
„SHOWROOM" ,
uur 02979-87625.
arbeidsloon en onderdelen
Fiesta 1100 Sport
1-'87 bj. 4-'86, ƒ16.450,- met BOTel. 020-665.8686
Peu-Show-A'dam
• geen eigen risico
T.k. Ford Escort 1.6 L Bravo, Escort 1400 CL Bravo . 7-'87 VAG-gar. 02968-92654/97486.
V.D. MADEWEG 1-5
• geen uitsluitingen
kleur bl.. APK 8/90, 5-bak, b.j. Escort 1300 L
2-'85
DE KOELINGSDEMPER DIE VANNACHT
- Info 020-6683311
• geen kilometerbeperking
1-'83
82, ƒ5000. Tel. 02975-66033. Escort 1300
•
geen
bep.
bepalingen
UIT
AMERIKA OP SCHIPHOL ARRIVEERT,
1-'86
T.k. Ford Escort 1.3 Bravo. 4 Escort 1600 L
• omruilgarantie
Type 205
drs Bj. '88. ƒ19.500. Weg. Escort 1600 kombi . . . . 4-'82
MOET METEEN DOOR NAARGRONINGB
• aanvullende gar. mogelijk
10-'86
Ruime keuze uit meer
bedr. auto. Tel. 02979-82237. Escort 1600 CL
Importeur MVS - Dealer van Chrysler,
Escort RS turbo
1-'87
dan
40
uitvoeringen
HOE DOEN WE DAT?
Dodge en Jeep
,
T k Ford Fiesta 1.1. Div. ace. Sierra 1600
Peugeot 205 GE
04-85
1-'84
in div. bw.jr. en prijzen
APK 30-3-'90. Wit. Prijs ƒ 2250. Sierra 1800 L
04-85
6-'86
REEDS V.A
ƒ9750 Peugeot 205 GE
~el. 020-114197.
Peugeot 205 GE
08-84
Sierra 1600
5-'84
Type 309
Peugeot 205 GE
10-86
07-'86
k. Ford Mustang Hatchback Sierra 1600 L
Verkoop & Service van Mercedes Benz.
PERSCOMBINATIE TRANSPORT
In div. uitv. met als topper
Peugeot 205 GE Accent 08-86
1-'87
open dak) b.j. '80, vr.pr. Sierra 1600 L
De 309 - 1.9 GTI - 130 PK
Peugeot 205 GL
05-84
Sierra 2000 GL autom. . 6-'87
Regelt 't welen snel.
f 5.500 Tel. 02975-67563.
04-87
Sierra 2000 L
6-'86 MOTORMEYER, Overtoom 116-126, Amsterdam, 020-124876. met zeer veel extra's, als nw. Peugeot 205 GRD
k. van part. schilt Ford Sierra Sierra 2.0 L Autom
Peugeot 205 GT
04-86
4-'86
Type 305
1 6 Laser, bj. eind '86; zwart, Sierra stationw
Peugeot 205 GTI 130 pk04-87
3-'86 T.k Merc. 250 aut., LPG, bj.'81,
G.R. - 1.6 - 5 bak -'87
LPG, sunroof., 97000 km., Opel Kadett HB 12 . . . . 1-'86 centr. verg., open dak, vr.pr.
08-86
Donkerbl., zeer zuinige wagen Peugeot 205 XA
12.500,- Tel. 02990-42597
Peugeot 205 XE 1.0 ...04-85
Opel Kadett HB 12SC.10-'87 ƒ8950. Tel. 02503-39371.
Autobedrijf Record A'dam
Type
405
Peugeot 205 XE 1.1 ...07-86
.k. wegens omstandigh. Ford Honda Accord 1600 .. ,11-'85
Unieke aanbieding:
1.8-SR-BREAK-Turbo-Diesel
Peugeot 205 XE Junior 11-86
Escort 1300 L Bravo. Bj. 15-10- Rat 1000 Panda CL . . 5-'86
MG Montego 2.0 turbo met alle
Mini
Zwart
vernis.
Slechts
4
mnd.
Peugeot 205 XT
01-86
82. Apk 9-6-'90. Grijs. Extra's, Opel Ascona 20 N . . . . 4-79
opties, o.a. centr. vergr., elekoud,
vele
opties,
S.OOOkm.
Peugeot 305 Break GR 10-83
sch.kanteldak, rad/cass ƒ 8750 Volvo Winner 340 . . . . 9-'84 Mini 850, b j. '79, APK aug. '90. tnsche ramen, alarm, lichtmet.
Scheelt
ƒ
6000
met
de
nwprijs
Peugeot 305 GL
05-83
Honda Civicli. 4-79
Vlooie auto. Tel. 02507-17538.
Nieuwe bnd., remmen, uitlaat. velgen, schuifdak, bj. '88,
Peugeot 305 GL
03-83
Skoda 130 GLS
5-'87 Vr.pr. ƒ 1250. Tel. 02990-14583 55000 km, zilvermet., met 1 jr.
Type 505
'.k.a. Ford Escort
1.3.L Austin Metro 1.3
04-84
12-'83
S.R. 2.2.-injectie, zilv. met-'87 Peugeot 305 GR
garantie, ƒ 29.500,bl met, incl stereo, nwe ban- Opel Kadett 1.6 Diesel .12-'85 b.g.g. 17902 Weesp.
Peugeot 305 GTX
07-85
met electrisch schuifdak,
den/accu sportstuur, spoiler Ook div. andere merken/type's Te koop Mini 1000 HLE, b.j.'83, Kostte nw. ruim ƒ50.000,Dit is een eenmalige aanbie- L.M. sportwielen, getint glas, Peugeot 305 Super S .. 05-83
•Yn.o.t.k. Tel. 02990-32003
APK tot april 1990, fraai en ding. Bel nu 020-949266.
04-86
OFFICIAL FORD DEALER
cruise control, grijs velours Peugeot 309 GE
ot 20 00 uur
Peugeot 309 GL 1.1 ...04-86
AUTOBEDRIJF VAN NES BV i.g.st., ƒ4950. 02977-26320.
Officieel Austin-Rover dealer,
bekl.,
Hogeweyselaan 97 Weesp
T.k. Ebony b.j. '79 APK. gek. Duivendrechtsekade
75-77 trekhaak. KORTOM ALLES!!! Peugeot 309 GL 1.1 ...04-86
:
Peugeot 309 GL profil . 10-86
ord Escort 1300, '85,
Telefoon 02940-15443
57.000.
Prijs
ƒ 1750. Amsterdam.
Peugeot 309 XL
06-87
jaar APK en 2 jaar garantie
Tel 020-365787.
Uw zetwerk via kopij,
Voor
de
bank
te
verkopen:
Peugeot 505 GL 2.0 ... 03-83
'el • 020-184402.
Nwe-Peugeot-205-La Coquille Peugeot 505 GTI
Ford Escort 1.6 L, LPG, 5 drs.,
10-85
floppy of modem?
Ford Escort 1300 Laser, bj 5 versn., grijs met. 6-'84.
Aktie-model voor
ƒ 17.650 Peugeot 505 Select . . . 03-85
985 met LPG, ƒ11.950,- BO- Pr. ƒ 10.450. Gar. mr, fin., mog.
met gratis accessoires pakket Peugeot 505 SR
11-85
Bel: BBBBBEISSBIiSinanB
/AG-gar. 02968-92654/97486. Inl 02521-12957 of 20320
Peugeot modellen
Colt 1.2 GL 11-'84
ƒ12.750 Mitsubishi Colt GL, bj. 79, APK
t/m
okt.'89,
vr.pr.
ƒ
1000,-.
Tel.
DIVERSE MERKEN
Colt 1.2 GL 3-'83
ƒ 6.750
1990
Talbot Samba GL ... /. 03-86
Colt 1.2 Eterna 10-'87 ƒ 15.450 020-6629989 na 18 u
FSO
DIV. TYPEN NU AL BIJ
Citroen Visa 11 RE LPG 09-85
Lancer 1.2 GL, 6-'85 ƒ12.650 Mitsubishi Colt 1500 GLX, wit,
KUPERUS LEVERBAAR!!!
Citroen Visa Club
03-86
Lancer 1.5 GLX, 4-'85ƒ 13.950 bj. nov. '84, 93.000 km, met
Ford Escort 1.6 Bravo .. 07-87
Lancer 1.5 GLX
allesdr. (Mont Blanc). Vr.pr.
Autobedrijf Hagenaar BV
VORMGEVEND IN ZET- EN DRUKWERK
Renault 5TL
02-87
automaat 4-'85
ƒ 14.950 ƒ 8750,-Tel. 02990-40735.
Nissan Cherry Diesel .. 01-86
Galant 2.0 GLS 11-'84ƒ 11.450
Mitsubishi
colt
1.2
EL
'84,
Schinkelkade 26-29 Amsterdam
WIBAÜTSTRAAT 131, 1091 GL AMSTERDAM
Renault 5TL
04-85
Sapporo 2.4i-GLS,
55.000 km. APK 8-'90, i.g.st.
BMW 324D
2-86
V.A.MADEWEG 5
9-'87
ƒ32.900
TELEFOON 020 - 562 2522, FAX 020 - 562 2713
Telefoon 020-71 34 57
ƒ 10.000, 02979-82458.
INFO 020-6683311
ir is al een FSO met 3 jaar garantie va. ƒ 10.499,- incl. BTW Peugeot 205 accent,
T.k.
Mitsubishi
Lancer
1.8
GLD,
WESTELIJK
HALFROND
70
(NAAST
METRO-STATION
10-'86
ƒ 12.950
U kunt ook terecht voor occasions.
Amstelveen - Tel. 020-455451
DUIVENDRECHT
Peugot 205 GE 8-'85 ƒ 9.450 b.j. '88, radio/cass.rec., nw.pr.
Nissan Micra 1.0GL 5V 1- ƒ 29.650,- nu ƒ 18.000,-.
Tel. 02975-62613.
'85
ƒ 9.850,Volvo 340 DL 4-'85
Adverteren
in „Showroom"
CIVIC zilv met., b.j. eind 77.000.km.
ƒ12.450
M. Holdinga B.V. T.k
Tel. 020 - 665.86.86
'81, apk 4/90, motor 100%, Opel Kadett 1.3LS
Iivic 1 3 L
7-'86 ƒ 15 250
FAX 020 - 665.63.21
i g s t ƒ1950, tel. 020-934210. 5 d. 7-'87
ƒ 16.950 Postbus 156, 1000 AD A'dam
,ccord4-d 1.6L11-'84 ƒ 11.750
^cord 2 O
3-'87 ƒ 22 950 T k HONDA ACCORD Sedan, Mitsubishi J LANCKER B.V.
Hogeweyselaan 215 Weesp
,ccord Sedan 1 6 LPG 1-'85 nw model mei '86, ƒ 14000,
Industrieterrein Noord
Tel. 02990-43735
12450
Tel. 02940-16619.
.erodeck EX
3-'87 ƒ 26 750 T k. Honda Civic 1.3, 3 d 1984
ntrega EX
10-'86^8950 APK mei-'90, 89 OOOkm. ƒ 7450 Ik heb nu bedrijfsauto . . .
Bluebird stationw. 1.8 GL, 1983
T.k. Galant 2.3 turbo diesel, bj. + LPG, trekh., -t- extra's,
Tel. 02979-87290
ia! Panda 34 5-'85 ƒ 4 950
84, APK 8-'89. Gereviseerde ƒ3900. Tel. 02975-85317.
OpelKad 1 3, 5d4-'87 ƒ 16950 T.k. Honda Civic 5D bouwj '82 motor, ƒ 4500. Tel. 020-170250.
Cherry 13 GL 83 APK '90 ABS
laih Cuore 850ts6-'88 ƒ 10 950 APKtotfebr 1990 prijs ƒ 5.500
roest en schade vrij, 5 drs.,
Mitsubishi
HONDA
WEESP kl. zilvergr 020-333053
45.000 km. ƒ 4500, 020-115822.
Hogeweyselaan 201
T k. z g a n. Honda Civic, jan
De
Jong
WEESP
'88, w.km, vr.pr^ 15.000. Na TOONAANGEVEND DEALER Nissan Bluebird '83. LPG. SunTel 02940-17673.
roof, nwe banden/rad/uitl/dyn/
18 00 uur 075-219348
BIEDT AAN:
schokb. APK 6-'90. In goede
e koop Honda Accord '80.
ANWB-gekeurde occasions
staat, ƒ 4600. Tel. 02507-16843.
tot juli '90.
met 3 maanden
el 020-169307.
Nissan Bluebird, 1.8 GL, LPG,
BOVAG-garantie.
T k. Stellar Hyundai, bj. 85, m. Uitgestelde betaling mogelijk mei '85, ƒ 7500,-.
035-855602/832080.
tot l-f-1990
Ipg, m radiocas. Nette wagen,
maximaal ƒ10.000.
pr. ƒ5900,-, 02990-41251.
Nissan Laurel 28D wit, 5 bak,
excellente Jaguar dealer Voor alles van Hyundai Centraveel extra. b.j. jan. ' 84.
lolt 1.2 EL
'87/'88 Pr. ƒ 8000, Inruil mog.
KIMMAN-AMSTERDAM"
Ie Auto Garage, Postjeskade Colt 1.2 EXE
'87/'88 Tel. 02990-47580.
:adhouderskade 100 + Gernt 23. Tel. 020-121666 A'dam.
Colt 1.2 GL
'86/'87
d Veenstr 118 Info'764080
lolt 1.5 GLX
'86 T.k. Nissan Prairie bj. '84,
Lanser 1.2 GL
'86 i.z.g.st. Nw. trekh., APK 3-'90.
Lanser 1.5 GLX
'87 Pr. ƒ11.500. Tel. 02990-38639.
Wagon 1.8 GL D
'86
Voor de bank te verkopen:
Wagon 1.5 GL
'88 Nissan Micra SDX, grijs met.,
Importeur MVS - Dealer van Chrysler,
"alant 1.6 GL
'85/'86 60.000 km., 8-'86, Pr. ƒ 10.450.
Galant 2000 Turbo
'87 Gar. inr. fin. mog. Inl.
Dodge en Jeep
,
^ordia 1.6 GSR
'87 02521-12957 of 20320.

Ford

Landrover, t. '88, LPG, geh.
gerest, uniek, ƒ 8500,Landrover t. Getaway, 1983 +
Landrover
aanhangwagen,
orig. s t , samen ƒ9500
4 x 4 Centrum Cas Kieft,
tel. 075-212109.

Mazda

VAN NES

mazoa

Peugeot

Kuperus

Mercedes Benz

MG

Alleen bij ons

Mitsubishi

\ODUKTIES

Kuperus
Amsterdam

Honda

Nissan

Hyundai

Jaguar/Daimler

Jeeps/Terreinwagens

Verkoop & Service van Mercedes Benz.
vlOTORMEYER Overtoom 116-126. Amsterdam. 020-124876

PILOTENSTRAAT 18
AMSTERDAM-Z.W.
(achter Praxis en luchtv.lab)
'ELEFOON 020-155355

• Handelaar of particulier.
Uw auto(s) aanbieden in
„SHOWROOM" is dé manier
Tel 020-6658686

l$i

In de autorubriek
"Showroom'
vindt uvee
meer parkeerruimt
voor
auto advertenti

1 EKMEDIA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22
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Seat

Tt

; E A T - AUTO - KOHIER
KOM's KIJKEN
KOM's RIJDEN
KOM's HOREN
Madeweg 23 (bij Makro)
§am Info 020 6686146
fet Ibiza '86,
fkar APK en 1 jaar garantie
020-184402
_

T k Seat Fura GL, bj '84, in
prima staat, APK juli'90, prijs
ƒ4000 Tel 020-190051

Subaru

Skoda

USEUM-AUTOBEDRIJVEN
dealer A'dam-A'veen e o
jOMERAKTIE MINI JUMBO
Ruysdaelkade 75-77,
A'dam-Oud-Z Info
gO 732853/6623 167, m prijs
gelijk in service beter1 '
D.vroom open dag 8-17 uur
Zat 11-16 uur
Ibaru okt '83 75 OOOkm
ïi APK '89 5 versn ƒ4000
1020 909663

HET VERANDERDE GEZICHT
VAN SKODA Op uw verzoek
bouwt SKODA nu moderne
voorw aangedr auto's, de
FAVORIT 1300 cc, 60 pk met
kat , 5 versn , etc V a
ƒ16295,- met 2 jr voll gar
Uiteraard bij Heto B V , A'dam
Tel 020-463390
Skoda 130 L, LPG, 1986,
ƒ6750,- 4 x 4 Centrum Cas
Kieft, tel 075-212109

. 1 1„ . ,

Talbot

Toyota

r

Oeii Wat rijdt I-CAT fijn'
Waterdamp is het geheim van
Doyer's 1 Cat Voor diesel,
benz , LPG Geeft - 50% roet
en + 25% kracht' DHZ-plan
ƒ 30 Bel Doyer-Motor Bussum
02159 - 45265
Ook na uw vakantient uw auto
weer in topkonditie accu's
hoge korting * 2 Itr shampo
met spons ƒ 7 50' 5 Itr 15W40
olie ƒ 22 50 * Aanbiedingen tot
31-889 EURO PARTS B V ,
Sunnameplein
38,
tel
020-852779/852465
Ruime
parkeergelegenheid
Te koop 2-hands onderdelen
v Visa, Dyane, 2CV6 Bel
015612135 18 00-20 00 uur
Voor al uw 4 x 4 accessoires +
onderhoud + safari-uitrusting
4 x 4 Centrum Cas Kieft,
tel 075-212109

Service en reparatie

AUTOSPUITEN v a ƒ350 m
APK
ong spuitcab incl verf Ook
Keuringsstation
schaderep + tax 020-152507
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Uw auto als nieuw gepoetst bij
nog wel de goedkoopste auto- Asterweg 24A, A'dam, 364702
poetser v a ƒ75 Ophalen is
evt mogelijk Tel 02526-75504 ring klaarmaken, ieder merk
auto, vooraf prijsopgave Autobednjf Been, Aalsmeerderdijk
386, Aalsmeerderbrug
Tel 02977-27262
ADIX lo<*

rt

1

n

mnnrrïtm

1 m

Autofinanciering
en verzekering

Een lage premie voor caravanboot- autoverzekering Tevens
alle verzekeringen/hypotheken
bel of bezoek onze mfo-wmkelkantoor Ass CELIE, LindenT k van part VW Polo, juli'85, laan 380, A'veen, 020-416607
26000 km, z g a n Vrpr GOEDKOPE autoverz met terEen 5-deurs Golf
ƒ11000 Tel 075-169549
mynbet 100% autolening
Manhattan voor
T k VW Derby, bj '78, APK, Bel of bezoek onze infowinkel
een 3-deurs prijs
De Rijpgracht 2, tel
izgst
Prijs ƒ1150 Tel
020-846095, P W 0 ass
Nu bij
020-134683
T k VW Polo eind '81 In perf
Golf Manhattan 1600 i
staat APK tot 5-'90 Prijs
ƒ4000 Tel 020-266775
20 JAAR MICHEL
1
V W Jetta b j '81, APK 12'89,
Getmtglas
e 10 echte autonjlessen
rad
/cass
,
i
z
g
st
ƒ
2650,Radio
ƒ 25 PER LES
020-461713
II
Console
Korting op theorieboekjes
.M
Veel extra's
Voor de bank te verkopen
en theoriecursus op video
M
Juni '89
VW Golf, Van Diesel, bj '87, Amsterdam
020-853683
400_tot 6000km.
60000 km, wit, ƒ12950 Inl.Purmerend
02990- 40087
luwpnjs
ƒ 31 069 02521-12957 of 20320
Zaandam
075-174996
ƒ25995 VW Golf 1600 LS, bj '77 Moet Probeer maar eens het verschil
i voordeel
ƒ 5 000 iets opgeknapt worden ƒ 750 tussen 1 of 20 jaar ervaring'
VW/Audi dealer
ntactw 47, A'dam-Sloterdijk 02990-40573
VW Golf C 13, b j 1986, km st
Tel 0 2 0 - 8 6 9 6 1 1
68000 met veel extra's o a
Lod v Deysselstr 77
open dak, prijs ƒ15500, erg
l 020 - 11 31 19
Autosloopbedr Onne van de
mooie auto Tel 020-968888
Stadt, ink v sloop- en
ilf GTI, 79, APK 3/90, van 1e VW Golf CL Diesel, 5 bak,
SCHADEWAGENS, verk autoAPK2-'90 Bj '85 107 OOOkm onderdelen Rijshoutweg 4,
K ƒ3950,le 020-955585 na 18 30 u
ƒ14500 Tel 02979-88243
Zaandam Tel 075-165272
Blf Memphis 1 6, 5 bak , tor- na 1800 uur
Kdorood, PLG, stereo, ultra VW Golf DIESEL zwart, bj
AUTOSLOPERIJ
ferm, trekhaak, aantoonbare 1 1/86, 5 drs en 5 versn , 1e eig
AMSTELVEEN
fi prijs ƒ 32 500 nu vraagprijs ƒ 14 500 Tel 020-465522
Koopt alle loop- en sloop 126 250 Tel 020-475546
auto's Tel 020-458494 of
VW Passat, gas, '82,
m koop VW Transp D, b j '84, 1 jaar APK en 1 jaar garantie 02508-1315
• zeer goede staat met nwTel 020-184402
•laat en koppeling, uiterste VW Passat variant diesel, 5
Ijs ƒ6900 Bel 020932179 bak, bj 4-'86, ƒ17450,- BO'
Bor deze buitenkans
VAG-gar 02968-92654/97486
v

Volkswagen

Rijscholen

Autoverhuur
ANSA RENT A CAR
De nieuwste autotypes voor
partikuher en bedrijfsleven
Alles Inklusief Tarief v a
ƒ 70 p d (ex brandstof)
Hobbemakade 6 020-6648252,
Zuiderbad achter
Rijksmuseum

Motoren/scooters
Suzuki 250-X7 bj '81, mabsolute nieuwstaat , t e a b
Tel 075-158876
T k Honda 550 F '78, 64000
km, m stuurk , i z g st Vr pr
ƒ1750 Tel 02518-55029
T k SUZUKI off the raad
DR400, b j '85, vrpr ƒ3250
Tel 02507-17620

Autosloperijen

•

Bedrijfsautos

I
3

760 GLE 28 inj aut 3-'86
65 OOOkm Nw ƒ 100 000 Izgst
ƒ34000 Tel 020-754565
Ron Geurs Personen Auto BV
Voor exclusieve Volvo's
A'dam-Oost Info 020-920505
SAOUDS VOLVO SERVICE en
adviseur BOVAG-lid In- en
verkoop gebruikte VOLVO's en
verkoop nieuwe en gebruikte
onderdelen Sluisstr 42-48
020 6624548
T k Volvo 244, bj '79, APKgek, LPG, i z g s t 020753878 (vragen naar Martin)
Volvo 340 DL, 3/83, l parkeersch , APK 6/90, 86 000 km,
ƒ7500,- Tel 020439157
Volvo 340 dsl 1985, ƒ 9750,4 x 4 Centrum Cas Kieft,
tel 075-212109
Volvo 343 DL, autom , b j 8-79
Z g st APK t/m aug -'90 Vr pr
ƒ1250 020-340377
VOLVO 360 GLS LPG/trekhaak/stereo cass ƒ 2 500 APK
04-90 02270 1909

Nu het goede en betrouwbare adres voor een betrouwbare
werkplaats, met 2 jaar garantie op arbeidsloon + onderdelen
onbeperkte km Ook financiering binnen 1 uur geregeld
Wij nemen uw oude lening eventueel ook over

üreT glSpypSSr ^v! Jf
OOOütp'
#T

Nissan sunny 1300, Trend, 88
ƒ 19500 p m 506
Nissan bleubird 2 0, Turbo, SGX, 87
ƒ 25 750 p m 661
BMW 318 i LPG, 4 drs, 85
ƒ18 250 p m 479
Citroen BX, LPG, 86
ƒ14 750 p m 376
Passat CLD 86 vanaf
ƒ 16750 p m 426
Skoda 130 Rappid, 86
ƒ 10 750 p m 274
BMW 316 '86
ƒ 18 250 p m 479
Mitsibushi Lancer 1200, Gl, 83
ƒ 6 250 p m 164
Ford Sierra 1 8, Stationcar 86
ƒ19 500 p m 506
Ford Sierra 2300 stat diesel 85+ 86, va ƒ 14500 p m 376
B & Jv n J^«[ ra nBIffl |9 B
Opel Ascona 1 6 S LPG 86
ƒ 12 500 p m 322
Rat Regata 85S, 4 drs , LPG 86
ƒ 11 250 p m 248
Mercedes 420, 300SE sch d autom, 86 ƒ 62 500 p m 1200
Suzuki Allo 3 drs , 34 OOOkm, 87
ƒ 10 250 p m 230
ƒ 7950 p m 185
Commer kampeerauto compl 35 APK GEKEURDE auto s, tot Opel Ascona 1600S, 4 drs, 83
ƒ 11 750 p m 271
uitgerust, APK tot jan 90, 1986, ƒ 650 tot ƒ 8250 Inr , fin Ford Sierra 1600L, 3 drs , m '84
Toyota Starlet 1 0 Spec 3 drs m 87
ƒ 11 750 p m 271
ƒ6000 0206625428
gar mog Den Brielstraat 18, Ford Fiesta 1 100 L, 3 drs , m 85
ƒ 1 1 500 p m 260
Adam, zijstraat Haarlemmer Ford Escort 1300 L 3 drs , m 84
ƒ 10500 p m 240
Automobielbedrijf weg bij molen Donder
VW Scirocco GT zeer sportief, 84
ƒ 15 950 p m 350
koopt alle merken auto's tegen de hoogste prijzen Ook sloop,
dagav geopend 020844079 Rat Regata 85S, LPG z apart, 85
ƒ 8 250 p m 187
schade of defekt geen bezwaar Met vnjwaringsbewijs
• Voor f 12,50 (zomerprijs)
Renault 18 GTL, stat , LPG onderb 87 ƒ 13 250 p m 295
Ophaaldienst door geheel Nederland Bel voor gratis info
uw auto verkocht m
Ford Sierra 2 0 GL, LPG, 5 drs , 84
ƒ 12 250 p m 275
autotelefoonnr 06-52918475 tot 2300 uur Bel en wij komen
, SHOWROOM , de
Hyundai Pony 1500 GL, 3 drs LPG 87 ƒ 12250 p m 275
Burg D Kooimanweg 10 A
Auto's te koop gevraagd v a
autorubriek voor Amsterdam Mitsubishi Galant 2300 GLX Turbo Diesel
1442 BZ PURMEREND
81, ook BESTEL, tegen dagen omgev Oplage 730 000 ex stationcar 85
HOOGSTE PRIJS
ƒ 14 250 p m 316
koerspnjzen J Huizingalaan voor elk merk auto, a contant,
Tel. 02990-39383
Tel 0206658686
Audi 80 C Diesel, 4 drs 85
ƒ 14 950 p m 340
629, A'dam 020-151488
met vrijwanngsbewijs, geen
Ford Sierra 1800 L, 5 drs , LPG 85
ƒ 14250 p m 316
Automobielbedrijf
sloopauto's Tel 02990-37825 Merc TD pers vervoer, b j 86
Renault 11 Automatic 5 drs, 85
ƒ 10 950 p m 248
DE HOOGSTE PRIJS
Rat Panda 750 L, 87
ƒ 9 250 p m 210
1e eig , dubb hoofdst , stuur
elk merk auto a contant met
Ford Fiesta 1 100 CL, 87
ƒ13 250 p m 294
INKOOP AUTO'S, ±ANWB- bekr , centr deur vergr niv
vrijw bewijs Tel 020-105478
Saab 900 GL, 5 drs '84
ƒ 1 1 250 p m 250
pr , snelle afw a contant m reg , 5 bak kl wit , 80 000 km,
INKOOP/VERK Den Bnelstr vrijw bew , def geen bezw vr pr
Renault 11 T Diesel, 86
ƒ 11 750 p m 271
ƒ42500
18, A'dam, zijstr Haarlem- Tel 020108280/149352
Burg D Kooimanweg 10 A
Ford Scorpio 20 CL, 86
ƒ 19950 p m 445
Merc 300 D, b j 86 rookzilv
merw bij molen 020-844079
1442 BZ PURMEREND
Volvo 240 GL Sedan, LPG, 87
ƒ 22 750 p m 500
met , ABS, alarm niv reg , 5
Citroen BX 14 E, 5 drs , 8 6
ƒ12 950 p m 294
versn bak
ƒ44900
Tel. 02990-39383
Opel Ascona 1600 LS, LPG 4 drs 87
ƒ16 750 p m 375
BMW 316 kl zwart, 5 bak
ƒ 1 1 250 p m 250
sportv, model '85
ƒ14900 Merc 190E aut wit, cv, ww Renault 1 1 GTL, 5 drs , '86
ƒ 14 250 p m 320
Jetta bl met , Ipg b j 83 wei- glas open d, 11 84 ƒ27500 Peugeot 205 XE 1 1, 3 drs , '87
HAMERSVELD Auto s BV,
KAMPEERAUTO,
Peugeot
ƒ 12950 p m 294
nig bereden vr pr
ƒ7 900 BMW 316 blauw 82 ƒ 7 950 Citroen AX 11 RE, 3 drs , 8 7
biedt aan
J7D, b j '74, 5 pers bovenslaMerc 280 SE, model '82, au Sierra 2 3D brons met , 5 bak, BMW 525 i, aut , schuifd , sportvelg , 8 7 ƒ 29 950 p m 666
keurkollektie automobielen
per, volledig zeer luxueus ingeƒ 13250 p m 295
ƒ15900 ww glas, 60 000 km ƒ12950 Ford Escort 1600 GL, 5 drs , 85
richt, geïsoleerd, vr pr ƒ 6750,- Renault 25 GTX m 87 aut tom, kl blauw
ƒ 9 750 p m 230
elektr schuifd /ramen blauw Opel Ascona, 1600 S 4 drs, Merc 280SLC aut m 80 USA Opel Corsa 1300 TRS Sedan 84
Tel 02982-5955
ƒ 10 250 p m 220
met , rad /cass comp gest goud met Ipg, model 84 bumpers + koplampen, Gold- Ford Escort 1300 GL, 3 drs , '84
•De advertentie-afdeling be- ƒ 18950, VW Passat CL diesel
Seat Fura 1050 CL, 3 drs , 85
ƒ 7 950 p m 180
ƒ7900
houdt zich het recht voor ad- m'87 Petrolblue met 5-bak Mazda-bus E 2200 dies, 1e met , sp wielen wielkuipen Toyota Starlet 1300 De Luxe, 3 drs 84 ƒ 8 250 p m 180
leennt
ƒ
35
000
vertenties eventueel zonder WW glas ƒ12950, VW Passat eig , model '86, 70 000 km, i st
Opel Kadett 13S zilvermet b j Toyota Corolla 1600 GL 5 sp 4 drs , 85 ƒ11 250 p m 248
opgaaf van redenen te weige- Variant diesel 86 Lotuswit v nw
ƒ 8 950 p m 208
ƒ13900 mkl btw 82
ƒ 7500 Honda Accord 3 drs Luxe 1600, 84
ren (Art 16 regelen voor het 88000 km ƒ12950, VW Pas- BMW 31 6 blauw 82 ƒ 7950
Mazda 626 Sedan, LPG, m '87
ƒ 14 750 p m 338
Ford
Granada
m
82
ƒ
4
000
advertentiewezen)
Opel Rekord 2300 Diesel Traveler, 86
ƒ 18250 p m 402
sat Variant Van diesel 5-bak Sierra 2 3D brons met 5 bak,
ƒ 14 250 p m 316
ww glas , 60 000 km ƒ 1 2 950 Kadett station wit 85 ƒ 8 500 VW Golf CL, 3 drs , '85
1
Staalblauw
90
000
km
ƒ
1
1
950,
Let op Goedkoopste adres
ƒ 8 250 p m 185
Merc 280SLC aut , m 80, USA Skoda 120 LS wit 60 000 km Austm Maestro LE, 5 drs , 85
VW
Passat
CL
diesel
'83
Safvan Nederland, door grote omFord Granada 2800 GL stationcar, automaat, LPG sportvelg ,
bumpers -r koplampen, Gold- bj 84
fiergroen
met
beige
int
ƒ
5950,
ƒ
3900
zet
Wagenpark
JOHAN
ƒ 18 250 p m 410
met , sp wielen, wielkuipen, Escort 1 3 brons met uitgev schuifd , nevan reg cent verg , '85
BOOM, Zuiderakerweg 83, VW Passat CL diesel '86 blauw leennt
Renault Fuego GTS, 84
ƒ 1 1 250 p m 250
ƒ 35 000 met s parket '85
5-bak
get
glas
ƒ12500,
VW
ƒ
10500
A'dam-Osdorp, tel 020-105478
Toyota Carina II Diesel, 2 0 DX, 86
ƒ 15 950 p m 350
Opel Kadett 13S zilvermet b j Renault 9 wit 83
Golf
GL
diesel
m
87
4-drs
Pasƒ
5
000
Bekend om onze prima service
ƒ 15 750 p m 340
'82
ƒ 7500 Scorpio 20 GL 86 bl met LPG Mazda 626 Coupe 2 0 GLX, '85
telwit
get
glas
5-bak
gemêl
en v a ƒ 4000 1 jaar schriftelijke
ƒ 14950 p m 330
Ford Granada m 82 ƒ 4 000
ƒ 17950 Renault 21 TS, LPG, '87
garantie, evt reparatie m eigen grijs int Pullman uitv ƒ 14 950, Mazda 323 station'82 ƒ 4 500 open d ww glas
VW Golf Diesel, 3 drs , '82
ƒ 7 950 p m 185
VW
Golf
1300
L
m
'87
Atlasgnjs
BMW
325
l
rood
210
PK,
deelwoonplaats, hoge inruil, finanKadett station wit '85 ƒ 8 500
onderstel
spardif Audi 80 CL Sedan, sportvelg , spoiler, 85 ƒ 15 250 p m 340
cienng binnen 1 dag Dagelijks met 4-drs 60 000 km ƒ 13 950, Skoda 120 LS wit 60 000 km stem
Opel Ascona 1600 D LS Hatchback, 85 ƒ10250 p m 230
VW
Golf
1
300
m
'86
Staalblauw
sp
wielen,
alarm
ƒ34500
geopend van 09 00-20 00 uur
bj '84
ƒ 3900 Suzuki Alto GL '87 52 000 km, Ford Sierra 1800 Laser, stationcar, 5 drs ,
75000
km
ƒ10500,
VW
Golf
Donderdags tot 21 00 uur, za- 1300 L m '87 Mexicoblauw Escort 1 3 brons met , uitgev
ƒ 19 950 p m 440
rookzilver
ƒ 8950 als nieuw, 87
terdag tot 1700 uur
met s parket 85
ƒ10500 Mits Colt 12 GL, brons met , Honda Accord EX autom , LPG, 4 drs '84 ƒ 10950 p m 250
Ford Scorpio 2 0 CL Aut LPG, met get glas ƒ13750, VW Renault 9 wit '83
Nissan Cherry 1300 GL, 3 drs 84
ƒ 7 950 p m 185
ƒ 5 000
bj '86, ƒ17950 Jaguar 4 2 Golf 1600 L m '85 zilver met Scorpio 20 GL 86 bl met LPG m 86, ww glas, 5 bak ƒ 11 750 Ford Sierra 2300 GL Diesel, stationcar, 85 ƒ 16 750 p m 360
glas ƒ 1 0 850, VW Golf die
Corsa 3 drs blauw ƒ 1 1 750
Aut, m '85, ƒ27950 Mitsubi- WW
ƒ17950 Escort Van blauw 82 ƒ 5 250 Ford Escort 1600 XR3i met sportvelg , schuifd ,
'86 zilver met get glas open d ww glas
shi Lancer, m '85, ƒ 7950 Su- ƒsel11m
ƒ17 950 p m 400
950, VW Golf 1300 L m '87 BMW 325 l rood 210 PK, deel- Peugeot 505 GL LPG wit radio cass , zeer mooi, '85
zuki Jeep, bj '81, ƒ3950 Ford Pastelwit
ƒ 7 950 p m 185
onderstel,
spardif , 83
get glas 5 bak stein
ƒ 4900 Opel Kadett 1200 S, 3 drs , '83
Mustang, '81, ƒ3950 BMW
Lancia Delta 1600 GT, 5 drs , LPG, m 87 ƒ 14 250 p m 316
sp wielen, alarm
ƒ 34 500
318, '81, LPG, ƒ 3950 VW Golf ƒ13950, BMW 315 '83 2-drs Mits Colt 12 GL, brons met , Toyota Starlet '80 Gold 3 BMW 518 zeer mooi, '83
ƒ 10950 p m 248
ƒ 8950
bj '85, ƒ 1 1 950 Ford Sierra La- Lotuswit get glas ƒ 7 950, Ford m'86, ww glas, 5 bak ƒ 11750 drs
Rat Uno 45, 5 drs , 5500km, 88
ƒ 14 750 p m 340
ser D, bj '86, ƒ12950 Ford Escort 1 6 diesel nwste model Escort Van blauw '82 ƒ 5 250 Ford Sierra '85 5 drs ,
ƒ 15750 p m 350
'87 blauw met ƒ12950, Audi
5 bak, antrac met
ƒ10 950 Mitsubishi Galant Turbo Diesel, m 87
Taunus16, bj '82, ƒ 2950 Nis- 200
Turbo 82 Saffiergroen Toyota Starlet 85 Gold 3 Toyota Carina 1 1 diesel stuur- Ford Sierra 2300 Diesel Laser, 5 drs , '86 ƒ 14 950 p m 340
san Micra, bj '84, ƒ 5950 AscoPeugeot 205 GL, 5 drs , 85
ƒ 1 1 250 p m 250
drs
ƒ 8950
na, nw mod , '82, LPG, ƒ 3950 met centr lock elektr ramen Toyota Corolla 1 6 Coupe GT bekr , ww glas, 5 bak, Opel Rekord 2 0 S, stationcar, '84
ƒ12 250 p m 270
ƒ13950
Manta, bj '81, ƒ2950 Kadett get glas Pullman int sportwie- Twin cam , moet opgeknapt 80 000 km, 86
16 750 p m 400
Nissan Cm Cap zwart, sp wiel Volvo 360 GL, LPG, 4 drs , Sedan, '86
1 6 Diesel Combi, nw mod '86, len 5-bak ƒ 8 950, Audi 80 GLS worden '86
Toyota Camry 1800 DX Turbo Diesel, 85 ƒ 11 750 p m 271
ƒ 6250
ƒ 7950 Fiat Uno, bj '86, ƒ 7950 m '85 aut 4-drs Pastelwit VW Transporter Caravel, klein- met alle extr, 70 000 km, Opel Kadett Caravan 1600 D 5 drs 87 ƒ 18 250 p m 410
'86
ƒ 24 500
Opel Corsa, bj '86, ƒ9950 ƒ 8 950, Audi 100 '82 Petrolblue bus 10 pers , 8 4
ƒ10 500 Mercedes 204 D met , nw mo- Opel Kadett GT als nieuw zo mooi, '87 ƒ 19 250 p m 440
EGL get glas Pullman int
Mazda XR3 Sport, bj '82,5airco
ƒ 10950 p m 250
VW Transporter Caravel klein tor, m '79
ƒ
4
950,
Audi
100
CC
2
2
4 250 Opel Ascona 1600 LS, 4 drs LPG, 85
ƒ9950 Nissan Cherry, '84,
Toyota Carina LPG, 1600 4 drs , 83
ƒ 8 250 p m 185
bus, 10 pers '85
ƒ 12 500
ƒ4950 Toyota Tercel Coupe, m '84 blauwgrijs met get glas Koopavond vrijdag tot 21 00 u Toyota Corolla 1 6 Coupe GT Ford Sierra 2 0 GL, LPG, 5 drs , 85
ƒ 12 950 p m 295
Twin cam , moet opgeknapt
m '83, ƒ 4950 Opel Rekord 20 centr lock 5 bak ƒ 10950, Audi
worden '86
ƒ 6250
S, LPG, nw model '83, ƒ 5950 100 CS 22i m '84 get glas
GARANTIE-INRUIL en
lock Pullman int 5 bak
VW Transporter Caravel, klein Wij geven NU minimaal ƒ 1500 inruil voor uw oude auto terug
Volvo 340, '84, ƒ5950 Mitsubi- ƒcentr
11950, Opel Kadett 1 3 S 84 FINANCIERING MOGELIJK
bus 10 pers , '84
ƒ 10 500 ongeacht de staat Ook voor uw motor of caravan NU met 2 jaar
shi Colt, '83, ƒ 4950 Rat Panda, Saffiergroen
Alle auto's worden
ƒ 6 750, Opel Ka
VW Transporter Caravel klein garantie op arbeidsloon en onderdelen, onbeperkte km
m '83, ƒ 2950
APK afgeleverd
bus, 10 pers 85
ƒ12500
Amersfoortseweg 3 hoek Godelindeweg
Dit is een greep uit onze collec- dett 1 6 diesel '84 BahamabeiKoopavond vrijdag tot 21 00 u
• .SHOWROOM'
tie Wij hebben + 50 auto's v a geget glas ƒ 6 950, Ford Sierra
1,6 L, m '86, 5 drs get glas,
De autorubriek voor
ƒ 600 met nwe APK
atlasgnjs met , LPG, ƒ 9950, Amsterdam en omgeving
GARANTIE-INRUIL en
Golf 1600 GLS m 85, brons
«„SHOWROOM",
FINANCIERING MOGELIJK
Oplage 730000 ex
met , get glas, beige gem
de autorubriek m
Alle auto s worden
Elke week m Het Parool en
Pullm int , ƒ 10 950, Jetta 1800 alle uitgaven van WEEKMEDIA
Het Parool en Weekmedia
APK afgeleverd
L Elan, m '88, 4 drs , blauw
Huis aan huis m heel
Vraag naar onze lage
OPENINGSTIJDEN MAANDAG DONDERDAG VAN 9-18 UUR
met , w w
glas, 5 bak,
• , SHOWROOM verschijnt
Amsterdam en omgeving
ZOMERPRIJZEN
VRIJDAGS KOOPAVOND VAN 9-21 UUR,
huis aan huis m geheel
ƒ16450 Harmenjansweg 81,
Oplage 730 000 ex
t/m 1 september
ZATERDAGS VAN 9~17 UUR
Amsterdam en omgeving
Haarlem Tel 023-354644
Tel 020-6658686
TP! 0206658686
<)7J:0-> _DOrJ^^^^^«teatef,

Auto's te koop gevraagd

Autobedrijf Dirk

Nic. Bart

Nic. Bart

Algemeen

Naarden
Tel. 02159-50005/49188

norm

jflife. Hi^fe. ^t*. mmmtm mti

éf* m es ^Of^gSë^t^ ^«o

Uw auto t/m 1 september voor

B
•
^(M ^Rx, rn^fc mn^mt* E ^^ m^*. ^*m ^^ ^±. mm dfcB

in de SHOWROOM.

De autorubriek SHOWROOM is zo succesvol, dat wij dit succes met u willen delen. Tot en met 1 september komt uw advertentie voor
f 12.50,
in<Het Parool,' maar ^^
. _____
; ^^________
______
*
'* niet alleen
«
^^ ^^ ^^ ^^
^^
^^ ~~"~ ^^,^^ ^^___
^^
^^ ^^
^^ ^^ ^^
Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst
ook in alle nieuws- en huis-aanplaatsen in de autoiubnek SHOWROOM
huisbladèn van Weekmedia. Zodat u
(Geldig t/m 1 september 1989)
prijs
prijs
-de kans loopt' dat ruim een miljoen
excl 6% incl 6%
mensen uw advertentie zullen zien.
BTW
l
BTW
Aantal regels
En dat voor slechts f 1 2,50. Succes
Schrijf hier uw tekst
1 letter per hokje
moetje delen, dus: vul de bon in en
Cijfers, leestekens en
1_2,50
U25_j
maak gebruik van deze aantrekkewoordtussenruimten
19,08. l
tellen voor 1 letter
187lijke aanbieding.
24,91 1
Minstens drie regels
2A50
v

29734,50
40,-

beschrijven

Klassiekers en
oldtimers

nornag F40, bj '72, i z st ,
APK rapp , vraagpr ƒ 1800,- Peugeot 504 coupe V6 inj 5
1978 APK 12-89
-jschv camper, 020 1 1 1 1 76versn
ƒ12500 Inl 02979-88857
'efiault Express 1 6D
ƒ11750 T k a Peugeot 304 Cabriolet
1971, wit, i z g s t Vr pr
Express 1 6D
ƒ15250 ƒ14750 Tel 042481581
Trafic T 423
Nieuw m Nederland
ƒ22500
T F S Convertible Cars
HANS MAFAIT 02940-13044 bouwt exclusieve Cabriolet op
basis van Opel GT (Mini Cor• „SHOWROOM' ,
vette) Verschillende modellen
de autorubnek
Vele mogelijkheden
Type
voor Amsterdam
goedkeuring
gegarandeerd
en omgeving
Tevens in- en verkoop en leveT/m 1 sept aantrekkelijke
nng onderdelen T F S Converzomerkortmg
tibleCars Tel 01883-20015
Tel 0206658686

Accessoires en onderdelen
x

Autosloperij
DE ZOMBIE
vraagt te koop schadeauto's
Tevens verkoop van alle merken onderdelen Gespeciahseerd in verkoop van motoren
Inbouw mogelijk Osdorperweg
520 A, Amsterdam-Osdorp
Tel 020107566
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435

•'^•'•iafc.* **m ^fe. m ma *•*

Volvo

'

Occasiondealer Roossien

, n-fitffWi",

De autorubriek voor Arnsterdar n @n om
Elke week 730.G100 exerr

Suzuki

„SHOWROOM
Postbus 156,
1000 AD Amsterdam

.,- ca, Xft

f !,i W> rVlf)/W*Wl ..'V <•*"•••**«*

•]l'£ïtlK-:''ÈIÊ-*»l^Èiïï™

6 O Slat. '0*1, &• j,y,£f

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht Ruilstarters en dynamo's Erkend
mbouwbedrijf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveihgingssystemen
Valkenburgerstr 134 Tel 020-240748
Benzine- en dieselmotoren
Adverteren in
TOROS MOTOR BV
„SHOWROOM"
Revisie en motordelen
FAX 020 - 665 63 21
tobedr ZEIJINGA voor alle
A'dam, 020-6651403/920114
7uki-modellen Wieger-BruinCARFIX groothandel gespeoan 73, Uithoorn 02975-61212
hseerd in Franse onderdelen
Nwe Hemweg 6 L, 020-880348
h gas, zomer- en wmter- Talbot Solara GLS 83 APK t/m
5 59 000 km , prijs ƒ 1 1 500 90, luxe uitv prijs ƒ2000 020- Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
020-457998 b g g 169848 923544/900869 dhr Knoop
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
TOYOTA - BROUWER
merken, alle bouwjaren
VELE MERKEN - VELE PRIJZEN
RAVENSTIJN, 02502-5435
2e Jan Steenstraat 42-48
Lid Nevar
Amsterdam - Oud Zuid Tel 020 - 763829
Amsterdam - Noord
t
Hamerstraat 3-15 Tel 020 - 360401

IODL4-'8577000krr^ 12450
J LANCKER B V
togeweyselaan 215 Weesp
Industrieterrein Noord
Tel 02940-16619
'5 GIE 16v stat ABS 7-'89
10 GLT rood
8-'89
4 DL LPG blauw
1-'88
J4 DL wit 7-'87
50mj5-drs trekh groen 1-'87
10 Winner Spec rood 12-'86
iO Winner rood
10- 82
O DL Automaat blauw 3-'82
O DL Diesel blauw 3-'86
Pel Kadett 1 3 S Station
uiomaat blauw
9- 82
•san Sunny 1 6 SLX Sedan
G blauw 2-'87
at Panda 45 rood
1-'86
3 MAANDEN
BOVAG GARANTIE OF
'ANVULLENDE GARANTIE
VOLVO DEALER
'utobedrijf DICK MUHL B V
Achtergracht 71a, Weesp
Tel 02940-18200

O"<> Hél »

1 V...T / .f J j ''J ! IwWèiiMïiSI^^B

Wegens vertrek te koop
Saab 99 GL 1983 ((spec uitv )
l z g st APK tot 27-6-'90
Tel 02990-37618

DE GRAAF
TOYOTA

fe eh, , !*-./>- „

n««»».el.r mnri.»l\ .fefttt

irt fHJiiil'«irlM^1 QP^|^a||i™a||||2^^

1
JQ.
12
75,
«e

Saab

wegens leasen Toyota Co1 3DX sedan 4-deurs, aug
iet trekhaak ƒ14500 Tel
3-11928
Condensatorweg 44
- Sl.dijk - 865511-020
ta Camper verh dak 4 A'damOOK
VOOR ONDERDELEN.
s kompl mger APK 7-'90
luifel Tel 02979-87431
Toyota Carina '78, trekh , rad/
cass , g st , rijdt perf ƒ 750
fcota Corolla '81, APK
pr '90 Liftback model Tel va za bereikb 020998027
D50 Tel 020-6625924
• De autorubriek
lota Tercel de Luxe Coupe
„SHOWROOM" heeft
[ APK tot 2-'90 Perfecte
een oplage van 730 000 ex
[at ƒ3750 Tel 020-851860

_, aj.,ei ,la),

eeass 230 E b| 81' t., ö j '&7 t0'•i

17

°rg Opel Velgen 14 inch +
fiden, goede staat 185 60 AUTOBANDEN UITVERKOOP'
Vele maten voor lage prijzen'
Jel075-215580
Speciale aanbieding 4x195p- INBOUW nu zéér voor- 65-15, incl balanceren, ƒ 200
ell
9 met 2 jaar garantie, ook De Wittenkade 69,020 846276
!
P telef 020 182163

30.74J
36,57 _>

'42,4Ü_!
48,23
54,06

Naam _
Adres
Postcode/Woonplaats
Startdatum* _
Telefoonnummer

<
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BALLETSTUDIO
„MARIJKE"

Wie de juiste papieren wil halen
begint 't schooljaar bij de Hema.

Oranjestraat 12
(einde afrit)
ZANDVOORT
(CENTRUM)

Klassiek ballet
Maandag

1600-1700

Dinsdng

l 7 OU 18 JO
1600 16 45

Jazzballet
Woensdag
Donderdag

1830-1930

Ib 00-17 00
1 7 0 0 1800

Jazzercise
Maandag
Dinsdag

1900-2000
1000-11 00
1900-2000

GOED >KOOPJ£

GOED >/(OOPJ£

zo herkent u aanbiedingen m de Hema

20 herkent u aanbiedingen m de Hema

Aerobics
Woensdag

1930-2030
2030-21 30
Alle lessen onder leiding van ervaren en
gediplomeerde docenten
Lessen voor beginners en gevorderden
van alle leeftijden.

1.95
3 voor \J*

Aanmelden in de studio
woensdagavond tijdens
lesuren of telefonisch
02507-14677 of 18981-19701.

Katoenen damesslips. In diverse
modellen en dessins. Mt 36-48.

37.75
Katoenen damespyjama met fantasie-mzet In roze, lila en mint.
Mt38/40-46/48.
Bijpassend nachthemd 29.75

De lessen beginnen m.i.v.
4 september a s

2.50
2 voor

24.75

4.25

Zak met 80 wattenschijfjes. In
diverse pasteltmten

8.25
Mechanische wekker. In wit en
zwart, l jaar Hema garantie.

snooker bar
landvoort

1SS5",
Heren ntsportemonnee, -billfold,
dameshuishoud-, -beugelportemonnee of portefeuille. In diverse
kleuren.

2 SNOOKERTAFELS
POOLBILJART
GEZELLIGE BAR

2 Paar witte sportsokken. 85%
katoen/15% polyamide. Uni of
met streep. Mt 35/38-43/46.

ZONNIG TERRAS

l l

\

GELEGEN NABIJ NS-STATION, TRAP AF
TELEFOON 02507-18506
OOK VOOR RESERVERINGEN

\

vanaf
Sledestofzuiger met metalen buizen, opbergvak voor accessoires
en kabelhaspel. 800 Watt. l jaar
Hema garantie.

400 vel 17-rings nu O CQ
23-ringsnügl7C
De Hema heeft ringband- I^^HHH^H^KfiKfl vullingen in alle soorten
en maten. Gelinieerd, geruit (5 of 10 mm) en blanco zijn deze week extra voordelig.
17-Rings: 100 vel 1.25, 200 vel 2-, nu 400 vel 3.50. 23-Rings: 100 vel 2.25,
200 vel 3.90, nu 400 vel 6.75. Zo heb je in één keer de juiste papieren bij elkaar.

In onze gezellige super hebben wij
plaats voor

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

a) CASSIERES

1.75

Kunststof fotoblocs met ontspiegeld glas. In wit, zwart en grijs.
9 x 13 cm - 30 x 40 cm. 2.75
t/m 12.75 nu 1.75 t/m 11.75

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

DANS PLEZIER

part-time of full-time

b) MEDEWERK(ST)ER
voor de afdeling groente

Interesse?

Bel dan en vraag naar
dhr L. Souwens

DE WIT VERHUIZINGEN

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

Celsiusstraat 192
telefoon 14361 Zandvoort

MET

Cake van de week.
Verpakte cake a 750
gram
(~^ (~\\ IDf^KI
V_^ v_/ U \\-) IN
Naam

Stuur mij aeheelui|blijv end uitqebieid
dokumentatie over het Wem systeem

Reep a 75 gram Melk,
puur, wit, melkhazelnoot,
studentenhaver en
cnspy.
J-ie 0.95

PostKode » pl.vts
Telefoon

N,

VAN DEF\|LUGT
Cornwallstraat 6 - Umuiden - Tel 02550-30624

Jong belegen Goudse
kaas. l kg. _U-8frlO.Vloerbroden sesam wit,
tarwe sesamsnijder of
volkoren met sesam.
.2-5Ü'2.10
Aanbiedingen geldig l -n 26 .iiifllistus 1C18" SL1 20^ 'L

Wenerbosvruchtentaart,
gevuld met gele room en
gegarneerd met verse
bosvruchten:
Huzarensalade. Bak a
l kg
3^3.35
Bereich Bernkastel. Een
frisse, witte Moezelwijn.

4753 voor 11.75

io lierkt'nt u aanbiedingen m de Menu

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld _ l

begint bij 't meest komplete

Woensdag
6 september

••>€•
Doe nog meer met uw stem en word
ook lid van het CDA.
D Ik word lid van het CDA (contributie naar draagkracht),
D Stuur mij meer informatie
Naam
..
. M/V geb datum
Adres
Postcode/Plaats
Bon opzenden aan CDA, Antwoordnr 1700, 2500 XK
Den Haag (postzegel niet nodig)

DANCE-CENTRE

SCHRIJF NU IN VOOR EEN SWINGENDE DANSKURSUS
14-16 jr. - v.a. 17 jr. stellen/echtparen - studenten en Fit in V.U.T. kursus
(v.a. 55 jr.).
Bij aanmelding graag 2 pasfoto's ± ƒ 60,- per persoon maandag t/m vrijdag
van 14-17 uur en 19-21 uur.
Jongelui v.a. 16 jr. genieten elke zateravond van EVERGREEN'S flitsende
lightshow met laser-flash, U.F.O. strobos etc. Lidm.kaart meenemen aanv. 21.30 uur.
Zondagavond dansen voor paren - aanv. 20.30 uur.
Alle bussen stoppen voor de deur - ruime parkeergelegenheid.
DANCE-CENTRE

HOUTPLEIN 16 A - HAARLEM tel. 023-312697.
CDA

VERDER MET LUBBERS

010.000 gezinnen ontvangen
iedere week een krant van

Donderdag 31 augustus 1989

Los nummer ƒ 1.25

49e jaargang nummer 35

Oplage: 4.650

Totale kosten komen op ongeveer 2,4 miljoen

Boulevard de
nog dit jaar vernieuw*
ZANDVOORT - De herinrichting van de Boulevard de Favauge zal vermoedelijk nog voor het eind van het jaar klaar zijn. De
werkzaamheden, die waarschijnlijk uitgevoerd zullen worden
door de firma Nelis uit Haarlem, beginnen naar verwachting
tussen 15 en 30 september. De totale kosten van het project
bedragen ongeveer 2,4 miljoen gulden.

Beeld van Verkade
over een jaar terug
ZANDVOORT - Het bekende
beeldje van kunstenaar Kees
Verkade dat jarenlang al het
plein aan de Boulevard de Favauge heeft gesierd, komt over
ongeveer een jaar terug.
Het bronzen oude mannetje dat
vanaf zijn bankje over zee uitkeek, is
momenteel nog in reparatie bij een
bronsgieterij in Rumpt. Het werd
vorig jaar oktober beschadigd tijdens werkzaamheden in verband
met het wereldkampioenschap surfen. Naar verwachting is het beeldje
in september of oktober klaar. In
verband met de renovatie van de
boulevard blijft het nog even in
Rumpt. Daarna, vanaf januari,
wordt het voor een aantal maanden
e De dames Kerkman, Moerbeek en Molenaar, plus de heer V.d. Kuur, vier van de zeven ouderen die momenteel elders in Zandvoort wonen, zien erg uit uitgeleend voor een overzichtstennaar de dag dat hun nieuwe woning klaar is.
Foto: Beriott toonstelling van het werk van deze,
momenteel in Monaco wonende
kunstenaar, in het Sonsbeek International bij Arnhem.
In de zomer van 1990 is het mannetje weer op zijn oude stek te vinden. Het plein, waarvoor nog geen
ZANDVOORT - Bij de bouw bouwvakkers, is in een modern jasje aanwezigheid van een lift ook mak- nen, het eerste bejaardenhuis van de verdere plannen vast staan, is dan
van 38 nieuwe aanleunwonin- gegoten. Opvallend daarbij is de kelijk toegankelijk worden voor Stichting Nederlandse Centrale inmiddels flink opgeknapt met sierhal waarop de mensen in een rolstoel. Het ontwerp voor Huisvesting van Bejaarden tegels.
gen voor Huis in de Duinen is langwerpige centrale
uitkomen, te vergelij- is van architectengroep Kokon uit (NCHB). In 1984 werd een aanvang
vandaag het hoogste punt be- voordeuren
met die van 'De Schelp'. De hal Rotterdam, terwijl de bouw wordt gemaakt met de renovatie van het
reikt, reden voor een klein ken
wordt overdekt met een doorzichtig uitgevoerd door Thunnissen Heem- tehuis, aansluitend zouden de wofeestje in het bejaardenhuis. dak en bevat wandelgangen op de stede B.V.
ningen aan de beurt komen. Maar
Dit blok zal naar verwachting twee hoger gelegen verdiepingen, De bejaarden die in de nieuwe wo- wat deze laatste betreft, ging de
halverwege de maand decem- waarlangs het licht tot op de begane ningen gaan wonen, zien kennelijk voorkeur uit naar nieuwbouw, maar
ber klaar zijn. Aansluitend grond kan doordringen. Bij het ver- erg uit naar de dag dat deze klaar op de toezegging van contingenten
ZANDVOORT - De VVD fracwordt er één tweede blok met laten van de woning wordt men dus zijn. Dat blijkt wel uit het feit dat zij moest men wel tot 1988 wachten. tie verwijt het CDA met haar
19 woningen gerealiseerd, dat niet direct geconfronteerd met 'weer regeln».*'•.!;£ oen kijkje komen nemen.
kritiek op het plaatselijke poliwind'. De hal van het tweede blok, Nieuwbouw was ook erg gewenst,
tiek
beleid, een verkeerde
in maart 1990 moet worden op- en
Gefaseerd
twee bouwlagen telt, wordt in omdat de oude-woningen absoluut
voorstelling
van zaken te gegeleverd. Het totale project dat
Vanaf februari in dat jaar is naarniet meer aan de huidige normen
kost zo'n zes miljoen gulden. dezelfde vorm gegoten.
voldeden. Ze waren te klein en bo- stig gezocht naar tijdelijke huisves- ven. Die kritiek betrof de stijden daardoor te weinig comfort. De ting. Gefaseerd bouwen bleek de op- gende criminaliteitscijfers.
Het woningblok dat vandaag het
'De WD-fraktie vindt het - op zijn
nieuwe woningen zijn dan ook aan- lossing, waarnaast nog zeven bewohoogste punt heeft bereikt, met het Ruim
gebruikelijke vlaggevertoon en het
Alles wordt ruim van opzet, waar- merkelijk ruimer van opzet. In to- ners tijdelijk elders gehuisvest wer- zachtst gezegd - erg op de a.s. verkieuitdelen van 'pannegeld' aan de door de woningen, mede door de taal worden er éénenvijftig 2-kamer- den, aanvankelijk in hotel Queenie, zingen toegesneden', zo schrijft
woningen gebouwd plus negen later in flats in Zandvoort-noord of voorzitter Jaap Methorst. Hij reastuks met drie kamers, hét totale op een logeeradres. Vóór l maart geert daarmee op het artikel in het
oppervlak bedraagt gemiddeld 65 1989, de dag waarop de bouw begon, Z.N. van vorige week. Over de opheeft er een gigantische verhuisope- merking van CDA-fractievoorzitter
vierkante meter.
ratie plaatsgevonden, waarbij het Peter Ingwersen, dat de korpsleimerendeel van de bewoners werd ding 'doodeenvoudig' niet in staat is
Woonkamer
ondergebracht in leegstaande wo- om voldoende politiezorg te waarDe woonkamer is ongeveer 3,5 bij ningen op het terrein. Met het opna- borgen, zegt Methorst: 'Zo dit mocht
6 meter, verder heeft men de be- mebeleid is bewust naar deze leeg- zijn - wat wordt betwijfeld aangezien
na drie slechte zomerseizoenen inZANDVOORT - Evenals vorig jaar zal ook dit zomerseizoen schikking over een flinke slaapka- stand toegewerkt.
eens een extreem warme zomer zich
een open keuken en een moderafgesloten worden met een 'Zandvoort Festival'. Vrijdag l sep- mer,
aandiende - dan nog ligt de oorzaak
ne
badruimte.
Steeds
vaker
vertember, voor de laatste maal dit jaar, moet het centrum van de neemt men bij de ouderen de wens
hiervan niet bij de plaatselijke polibadplaats vanaf 20 uur weer 'bol' staan van swingende live-mu- van
tiek, maar in 'politiek Den Haag'. Hij
een derde kamer, zoals in negen
ziek. Een showband laat zich toch zaterdag nog zien en horen. woningen
stelt dat de plaatselijke politie tot op
gerealiseerd. Deze kan bijheden 'in geen enkel geval' aangeDie live-muziek zal van diverse deze grote drumfanfare liggen voor- voorbeeld gebruikt worden als lovraagde kredieten niet heeft verkrebuitenpodia op het - naar verwach- namelijk op het vlak van muzikale geer- of hobbykamer. Anderzijds is
gen, met minder personeel heeft geting - talrijke publiek worden losge- shows en marsoptredens. Een uitge- men de bewoners tegemoet gekowerkt dan de organieke sterkte toelaten. Drie daarvan staan in de Hal- breid en compleet concert is dit ge- men door het installeren van aparte
laat maar daar tegenover meer geld
waardoor
testraat. Op dat bij De Klikspaan en zelschap niet vreemd. Verscheiden- verwarmingseenheden,
Bel vrijdag voor
van het Rijk ontvangen.
Rumours treedt de 'Caribbean heid aan instrumenten en veel afwis- men zuiver de eigen stookkosten beBrassband' op, bij Café Neuf en seling in het repertoire plus een uit- taalt. De huur van de nieuwe wonin12.00
uur
ons
Chin-Chin kan men genieten van 'La stekend - voor de verschillende op- gen komt met gebruikmaking van
Uithaal
de
huursubsidie-mogelijkheden
kantoor, telefoon
Stampa' en op riet podium aan het tredens
benodigd
Niet vreemd in deze periode kort
eind van de Haltestraat, bij de Bas- aanpassingsvermogen, maken dat waarschijnlijk op enkele tientjes hovoor de verkiezingen haalt de plaattille en Café De Slop verschijnt 'The Juliana bekend staat als een boeiend ger uit dan die van de oude.
selijke politicus flink uit naar het
Met deze ontwikkelingen is er
korps. Dat maakt een bezoekje aan
Cross Super Band'.
CDA. Wat zijn fractie 'het meest verOok op het Kerkplein, voor Scan- het Kerkplein overmorgen wellicht sinds de opening in 1955 behoorlijk
baast', is het feit 'dat het CDA zowel
gesleuteld aan het Huis in de Duidals en Café Arie Koper wordt weer alleszins de moeite waard.
een podium opgesteld, waar de
'Schonebeek Super Band' zijn opwachting zal maken. Het Gasthuisplein, 'hét evenementenplein bij uitstek', blijft dit keer verstoken van
muziek. Alle moeite ten spijt, is het
't 'Wapen' niet gelukt voor dit evenement een formatie te contracteren,
zo laat de caféhouder weten.
maand mei, kwam er meer schot in
ZANDVOORT - Aan de huisde zaak. Tijdens werkzaamheden
vestingsproblemen
van
één
Kakofonie
voor het nieuwe'interimcircuit werd
van Zandvoorts oudste verenieen deel van de hekken rond het
Op de overige locaties in het dorp gingen, Scoutinggroep The
oude clubgebouw weggevaagd en
kan het publiek dus nog eenmaal dit Buffalo's, is een eind gekomen.
electra-, water- en telefoonleidingen
jaar genieten van een kakofonie aan
stuk getrokken.
swingende klanken. De oliebollen- De groep, die in 1990 op de kop
kraam van Faase, de standjes met af vijfenveertig jaar bestaat,
hamburgers en braadworsten en na- heeft eindelijk de beschikking
Ongerief
tuurlijk de buitentaps zullen uiter- over een vast onderkomen in
Uiteraard was dat niet de bedoeaard ook tijdens dit festival niet ont- het noordelijk duingebied.
ling geweest en om de vereniging
breken. Ook nu weer tekent het Saenigszins tegemoet te komen in het
het nieuwe troepenhuis staat op
tnenwerkingsverband voor de orgaongerief, zou de gemeente haast zethet binnenterrein van het voormalinisatie.
ten achter de realisering van het
Een en ander betekent niet dat het ge circuit, pal naast het nieuwe genieuwe onderkomen. Wethouder
dorp komende zaterdag al helemaal bouw van Postduivenvereniging
Aukema beloofde voorzitter Schaap
stil is gevallen. Die middag om 14.00 Pleines en de velden van ZHC. De
dat de zaak zo snel mogelijk in orde
uur kan men op het Kerkplein nog lokalen voor de bevers, kabouters,
zou worden gebracht.
de Showband 'Juliana' uit Amers- welpen, padvinders en verkenners
Hij heeft kennelijk woord gehoufoort aantreffen. De activiteiten van zijn al klaar. Alleen de inrichting
den. Na een financiële injectie en het
vergt nog enige tijd, zo laten voorzittoewijzen van een nieuwe lokatie,
ter Gerrit Schaap en secretaris Gijs
kon kort geleden eindelijk begonnen
Beekhuis weten. Ieder vrij uurtje
worden met de bouw van het nieuwordt besteed aan de vervolmaking
van het nieuwe onderkomen. De of- • Voorzitter Schaap en secretaris Beekhuis tijdens een korte onderbreking we, definitieve clubgebouw. Dat
staat nu als een huis en de leden zijn
Datum
HW
LW HW LW ficiële opening laat nog even op zich van hun werkzaamheden aan het nieuwe verenigingsgebouw. Foto: Bram stijnen
er maar wat trots op.
wachten, want natuurlijk moet eerst
huis volledig door brand verwoest dwijnen vanwege de nieuwe ontwik31 aug 04.25 00.04 16.46 14.06 alles klaar zijn.
Gezien deze ontwikkelingen durft
wat tot gevolg had dat het bergaf- kelingen rond Vendoradopark en
1 sep
05.00 00.44 17.16 14.42
waarts ging met de eens zo bloeien- circuit. Dit tot ontzetting van de le- het bestuur de toekomst met veel
2 sep
05.27' 01.25 17.47 13.35 Brand
de vereniging. Het onderkomen in den, die er net weer tot rust waren vertrouwen tegemoet te zien. Het le3 sep
06.01 02.00 18.19 14.05
Daarna zal met een groot feest het het oude 'Stekkie' achter de begraaf - gekomen. Behalve het troepenhuis denaantal kan in ieder geval weer
4 sep
06.35 02.30 18.49 14.55
5 sep
07.08 02.44 19.19 15.04 nieuwe tijdperk ingeluid worden plaats bood weinig soelaas, inbra- moesten ook andere voorzieningen, eens flink worden opgeschroefd.
van deze, in het verleden zo vaak ken en vernielingen waren aan de zoals de Vijverhut en manege Rüc- Eind oktober hoopt men het nieuwe
6 sep
07.35 03.25 19.4515.24
troepenhuis af te hebben. Rond die
7 sep
08.05 03.34 20.18 15.55 door pech achtervolgde scouting- orde van de dag en ook de tent op het kert afgebroken en/of verplaatst
tijd kan de Zandvoortse bevolking
8 sep
08.35 04.26 20.55 16.44 groep. Vooral de laatste jaren heeft Naaldenveld bleek geen goede oplos- worden.
De onderhandelingen met de ge- een uitnodiging verwachten om het
de vijfenveertig leden tellende 'The sing.
Een noodgebouw op het binnen- meente over een pernamente behui- nieuwe gebouw tijdens een feestelij-Buffalo's', nogal wat tegenslag te
Vaanstanden:
circuit was geen lang leven bescho- zing verliepen moeizaam, maar na ke bijeenkomst in te komen bezichverwerken gekregen.
Vrijdag 8 sep. EK 11.49 uur
Zo werd in 1985 het oude troepen- ren, want het moest later weer ver- vernielingen eerder dit jaar, in de tisen.
Doodtij 10 sep. 11.11 u. NAP+57cm

Aanleunwoningen op het hoogste punt

De firma Nelis uit Haarlem bleek
afgelopen dinsdag tijdens de openbare aanbesteding in het Gemeenschapshuis het aannemingsbedrijf
dat het laagst had ingeschreven voor
de herinrichtingswerkzaamheden.
Met het bedrag van ƒ645.000,- lag
haar prijs gemiddeld zo'n dertigduizend gulden onder die van de overige veertien gegadigden. Als het College van Burgemeester en Wethouders accoord gaat zullen de werkzaamheden binnenkort kunnen dus
door Nelis uitgevoerd worden. Hélemaal vreemd lijkt het niet, dat Nelis
lager heeft kunnen bieden, omdat
deze firma veel in Zandvoort werkzaam is, het 'terrein' dus goed kent
en hier al materieel heeft staan.

sidie van provincie (15%) en Rijksoverheid (75%). Voor dat bedrag
krijgt de boulevard een sierbestrating (in totaal zo'n 30.000 vierkante
meter) en wordt deze over de totale
lengte tussen J. van Heemskerckstraat en de Seinpostweg voorzien
van een laag muurtje, vergelijkbaar
met dat van de Boulevard Barnaart.
Naast de gebruikelijke straatverlichting zal er ook 'sierverlichting'
worden aangebracht. Rond het
beeld op de Rotonde, dat iets naar
achteren wordt verschoven, komt
een plateau met treden.
Ten noorden van het Palace Hotel
wordt een parkeerplaats gecreëerd,
boven het niveau van de Heemskerckstraat, voor achtentwintig auto's. Bij het Casino komt een stallingsgelegenheid voor fietsen en
bromfietsen.

röEZE
WEEK

Strandpaviljoens
Aan de aannemer zal de eis gesteld
worden, dat tijdens de werkzaamheden de strandpaviljoens, zolang deze
nog open zijn, goed bereikbaar blijven. In het plan is rekening gehoudén met twee bevoorradingswegen,
een via de Seinpostweg en een via de
Van Heemskerckstraat. De route
van de reddingboot van de
KNZHRM loopt via de Seinpostweg
en de strandafgang naar Bad Zuid,
voor Hotel Zuiderbad.
De totale kosten bedragen ongeveer 2,4 miljoen, waarvan de gemeente Zandvoort slechts tien procent hoeft te betalen. De rest is sub-

• Het college zal de alternatieven voor de veldverdeling op het binnencircuit
nader bestuderen. Pag. 3
• Een nieuw sportseizoen staat voor de deur.
De trainers laten er hun
licht over schijnen. Pag. 5
• Raadsvoorstellen omtrent het Zwarte Veld werden hamerstukken. Pag. 7

WD verwijt CDA verkiezingsstunt

Zandvoort Festival sluit
muzikaal zomerseizoen af

Uw krant niet
ontvangen?

17166

Jarenlang door pech achtervolgde vereniging eindelijk goed onder dak

Vaste stek voor scoutinggroup The Buffalo's

Waterstanden

• VVD-fractievoorzitter Methorst op het Raadhuisplein in discussie met
Foto: Bram Stijnen
kamerleden van zijn partij.

deel uit van een VVD-delegatie uit
Den Haag, die - op verkiezingstoer op het Raadhuisplein vragen beantwoordde. De delegatie bestond verder uit de kamerleden Weisglas,
Korthals Altes, Korthals, Blaauw en
Erica Terpstra. Methorst verwacht
dat zijn actie binnenkort tot vragen
binnen de Tweede Kamer zal leiden.
Ingwersen vindt de verwijten nergens op slaan. "De korpsleiding
komt niet met cijfers over criminaliteitstijging omdat het verkiezingstijd is. Bovendien kan ik met feiten
aantonen dat ik al jarenlang tegen
korten op de politie heb gestemd. Ik
constateer dat de druiven zuur zijn
voor de VVD". Hij wil nog wel kwijt
dat hij wél regelmatig van zich in
Den Haag heeft laten horen, maar
Dijkstal
dat hij 'daar niet mee te koop loopt'.
Donderdag heeft Methorst de cir- "Ik zou wel willen dat er in Den
culaire overlegd aan VVD-kamer- Haag meer geld beschikbaar komt,
vertegenwoordiger voor politieza- maar daar zijn andere mensen die
ken Dijkstal, die deze 'voor het eerst erover beslissen. Ik heb hier mijn
onder ogen kreeg'. Dijkstal maakte verantwoordelijkheid".
op de efficiency-kortingen bij de
plaatselijke politie gedurende de afgelopen jaren, als op de'PKP-kortingen (door sterkteverdeling, red.)
nimmer in politiek Den Haag behoorlijk aan de bel heeft getrokken'.
Op 6 juni heeft de Tweede Kamercommissie voor politie besloten het
PKP-plan niet te behandelen, omdat
het controversieel was. Volgens
Methorst blijkt daaruit dat de gehele
Tweede Kamer de kortingen 'over
de verkiezingen' wilde tillen. Hij verwijt CDA-minister Van Dijk dat hij
het kameradvies 'aan zijn laars'
heeft gelapt en een circulaire met de
politiekortingen liet uitgaan, 'zonder de Tweede Kamer in te lichten'.
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FAMILIEBERICHTEN

Onze ouders en grootouders
J. Schuiten
*
en
M. Schuiten-Verspuy
zijn op 4 september 1989
50 jaar getrouwd.
*
•H•K
Op
25
september
is er gelegenheid onze ou•n- ders te feliciterena.s.
van 19.00 tot 21.00 uur in
Hotel Vendorado, Boulevard Barnaart
(ingang Burg. van Alphenstraat) te Zandvoort.
Arie, Ellen en kinderen
Bert, Henny en kinderen
2041 HM Zandvoort, augustus 1989
de Ruyterstraat 74

Gediplomeerde

post

PEDICURE
Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.
Tel. 1 9 6 3 2 .

Openstellingstijden m.i.v.
1 september 1989
maandag t/m donderdag
vrijdag
zaterdag

08.30-18.00
08.30-19.00
gesloten

ERVAREN
HUISH. HULP

Postkantoor Zandvoort

1 qcht. (4 uur) p.w.
in kl. gezin m.
1 kind.
Bellen na 19.00 uur
Aerdenhout

Louis Cavidsstraat 18

Tine de Leeuw-Hoogerbrugge,
hun 40-jarig huwelijk te vieren.
Ze houden daarom open huis van 15.00 tot 17.30
uur.
Als u hen wilt feliciteren, bent u van harte weikom.
Kinderen en kleinkinderen.
Wilhelminaweg 7,
2042 NN Zandvoort.

Met veel droefheid geven wij u kennis van het
zeer plotseling overlijden van mijn lieve man,
onze allerliefste bezorgde vader, schoonvader en
opa
Jan Friedrich Anton Water
op de leeftijd van 63 jaar.
Hij heeft nu de vrede gevonden.
An Water-van der Mije
Jan Peter, Barbara en Janna
Jaap en Sabine
2041 BM Zandvoort, 29 augustus 1989
Dr. J. P. Thijsseweg 7
De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar bezoek is op donderdag 31
augustus van 19.00-19.30 uur.
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag l september a.s. om 13.30 uur in het Crematorium
Westerveld te Velsen.
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in een
der ontvangkamers van het Crematorium.

023-240406

RECTIFICATIE

k

023-315855

~^> ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
j

Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

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

in de adv. geplaatst d.d. 24 augustus is abusievelijk het tel.nummer fout vermeld. Hierbij
het juiste nummer voor aanmelden of aanvragen informatieboekje: bel 023-362444 Annette Hogendoorn, administratie.

ONDERNEMERSCOLLEGE KENNER/IERLAND
Scholengemeenschap voor handelsonderwijs
Briandlaan 1, 2037 XE Haarlem
(tegenover winkelcentrum
Schalkwijk)

OPROEP!!!
Sympathisanten voor de nieuw op te
richten kinderboerderij worden verzocht
hun adhesie-betuigingen middels een
kaartje aan Ben Ruckert kenbaar te maken.
De verzamelde handtekeningen zullen t.z.t.
aan „Politiek Zandvoort"
worden aangeboden.

Cor

Roelof
Martin
J. Draijer
C. Draijer-Koning
Truus en Frank
Fred
Jan en Brigitte
en verdere familie
Zandvoort, 25 augustus 1989
Huis in 't Kostverloren
Burg. Nawijnlaan l
Correspondentieadres:
C. Draijer
Celsiusstraat 48, 2041 TK Zandvoort.
De bijzetting in het familiegraf te Zandvoort
heeft inmiddels plaatsgevonden.

Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis overleed
mijn lieve levenspartner
Louise Catharina Smit
weduwe van A. C. van Rooij
geb. 2-10-1911
overl. 28-8-1989
Zandvoort:
H. C. van Gog

Amsterdam:
T. Smit
Kinderen en kleinkinderen
Zandvoort:
Fam. Dresme
Amsterdam:
Fam. Rippe
Amsterdam:
J. Lingeman
Bussum:
Mevr. A. Uitzinger
2042 TR Zandvoort, 28 augustus 1989
H. C. van Gog

De Favaugeplein 39 flat 2
De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaatsvinden in het familiegraf op de begraafplaats Zorgvliet, Amsteldijk 273 te Amsterdam, op zaterdag 2 september
om 11.00 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats.
Voor Uw hartelijke blijken van medeleven en belangbtelling, m welke vorm ook betoond, na het overlijden]
van
Maria J. (Mieke) van Staveren-Ottho
betuigen wij U onze oprechte dank.
R. M. E. v.d. Stee-Ottho
Fam. Ottho
Fam. van Emmerik
Fam. van Staveren
Fam. Huberts
Zandvoort augustus 1989

ADVERTENTIES

CHRIS HARDENDOOD
was-,

reparatiedienst
droog-, koelapparaten e.d.

telefoon: 023-385478

Als u klein chemisch afval, glas of oud papier wilt inleveren, waar moet u dan op letten?
- de gemeentereiniging zamelt op zaterdag alleen 's ochtends in;
- de komst van de inzamelauto's in uw straat wordt aangekondigd d.m.v. een geluidsinstallatie;
- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit vantevoren onbeheerd aan de
weg, maar geef hetzelf af bij de auto's;
- lever klein chemisch afval als het enigszins kan in in de originele verpakking.;
- zo gauw de actie loopt neemt de reinigingsdienst tijdens de gebruikelijke huisvuil- en
grof vuil ophaaldiensten geen glas en oud papier meer mee.
Wanneer u meer informatie wilt hebben over deze speciale inzamelingsroute kunt u contact opnemen met de gemeentereiniging via telefoon 61400.

Verkoop gemeentewoningen
De gemeente Zandvoort biedt de volgende woningen aan ingezetenen te
koop aan:
1. Secretaris Bosmanstraat 21 a, bovenwoning (entree, trap, gang, toilet/
douche, voor- en achterkamer, kleine zijkamer, keuken en twee balcons)

La BasCfLLe
Haltestraat 56a

voor f.65.000,-k.k.

Haltestraat 58

2. Secretaris Bosmanstraat 23, benedenwoning met voor-en achtertuin,
totale perceelsoppervlakte 130 m2 (entree, woonkamer, tussenkamer
gedeeltelijk bij woonkamer getrokken, slaapkamer, doucheruimte, toilet
en trapkast, de woning is voorzien van centrale verwarming op een
moederhaard)

Podium
THE CLOSS SUPERBAND

voor f.65.000,- k.k.

Aanmeldingen kunt u binnen veertien dagen na het verschijnen van dit blad
sturen aan Gemeente Zandvoort, afdeling Ruimtelijke Ordening, postbus
2,2040 AA Zandvoort. Bij deze afdeling kunt u ook terecht voor meer informatie over de beide woningen.

vrijdag 1 september

De beste muziek aan het einde
van de Haltestraat

Gegadigden kunnen - indien gewenst - de woningen bezichtigen. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met de heer Z.C. Beekhuis, telefoon
02507-61558.

Bij meerdere aanmeldingen zal onder meer worden geselecteerd op basis
van het urgentiesysteem en het doorstromingseffect.

Het wordt hoog tijd, dat er eindelijk ook
eens wat gedaan wordt voor onze
Zandvoortse jeugd.
„Want heren politici, de kinderen van
vandaag, zijn immers de kiezers van
morgen."

BALLET STUDIO 118
CONNY LODEWIJK
TOEGEWIJD AAN DE
DANSKUNST

Uw kaartje kunt u sturen naar:
Ben Ruckert, Heimansstraat 25,
2041 BP Zandvoort

Van beginner tot professioneel
„De Heer is mijn Herder."
Bedroefd geven wij U kennis, dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze lieve zorgzame moeder en oma, onze zuster, schoonzuster
en tante
Trijntje Draijer-van Koningsbruggen
weduwe van Cornelis Draijer
op de leeftijd van 84 jaar.
C. Draijer
J. Draijer-Nolles

Inzameling klein chemisch afval, glas en oud papier
De gemeentereiniging gaat met ingang van zaterdag 9 september 1989 een speciale inzamelingsroute rijden voor klein chemisch afval, glas en oud papier. De ene maand
wordt er ingezameld in de straten waar op maandag en dinsdag huisvuil wordt opgehaald. De volgende maand - ook weer op de tweede zaterdag - zijn de straten aan de
beurt, waar op donderdag en vrijdag huisvuil wordt opgehaald.
Zaterdag 9 september wordt gestart in de maandag- en dinsdaghuisvuilwijk. In deze
straten wordt dus voortaan elke tweede zaterdag van een oneven maand ingezameld.
Zaterdag 14 oktober wordt voor het eerst ingezameld in de donderdag-en vrijdaghuisvuilwijk. De speciale inzamelingsroute in deze straten is dus steeds op de tweede zaterdag van een even maand.

Gevr.

Op zaterdag 9 september 1989 hopen onze ouders en grootouders,
Dago de Leeuw

'u ma f a f m

KOMT OOK
AAN HUIS

•ft

• Start per september
nieuwe cursussen

C. K. H. van der Burg

KINDER JAZZ
PRÉ BALLET
v.a. 4 jaar

KLASSIEK BALLET
JAZZ BALLET
CONDITIONING JAZZ

Dermatoloog
Kostverlorenstraat 60, Zandvoort

Afwezig 5-6-7 september

CONDITIONING VOOR HUISVROUWEN
op hedendaagse muziek (buikspieroef, lichaamshouding etc. etc.)
Inschrijving telefonisch van 19.00-21.00 uur tel. 02507-17789 of
12598
STUDIO ADRES: CORN. SLEGERSSTRAAT 2A

Spreekuren zonder afspraak volgens
antwoordapparaat
Tel.: 02507-16022

Aangevraagde bouwvergunningen
137B89 Jac.van Heemskerckstr.47
-gedeeltelijk veranderen woning
138B89 Koningstraat 55
-maken aanbouw voor doucheruimte
139B89 Tolweg 14
-oprichten garage
140B89 Max Planckstraat 46
-oprichten bedrijfsruimte
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08.30-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen moet echter zonder meer een vergunning worden verleend. Dit is
een wettelijke verplichting.
Verder kan een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunning
-bouw appartementengebouw met winkel
en 10 garageboxen
Belanghebbenden, die door de vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
119B89 Oranjestraat 2-12

Verleende kapvergunning
1 esdoom
Tolweg 30
Zij die menen door de vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op
grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.

Zandvoort Festival

31 augustus 1989

Live muziek

9 9

op buitenpodia in het centrum
Vrijdag l september
aanvang 20.00 uur

NU GOEDKOPER DAN OOIT
PVC Lamellen en aluminium jalouzieën
Tevens zonneschermen en markiezen

zaterdag 2 september
aanvang 14.00 uur
Kerkplein SHOWBAND JULIA
uit Amersfoort
UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

„M'n vriend en ik hebben nu allebei
contactlenzen."
M'n vriend is er destijds mee
begonnen. HIJ dacht over
contactlenzen En volgens hem zou
het voor mij ook een uitkomst zijn Ik
kon hem geen ongelijk geven. Elke
keer als ik bijvoorbeeld tv wilde
kijken, moest m'n bril voor de dag
komen

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

Dus
ik naar de
contactlensspecialist TITMUS
lenzen gepast en . meteen
enthousiast Ik kan niet zeggen hoe
fijn 't is, ieder uur van de dag alles
goed te kunnen zien En eerlijk is
eerlijk, als schoonheidsspecialiste zie
ik mezelf óók graag zo mooi mogelijk.
Logisch Mét lenzen, dus.

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Tel. O2507-14443

Hellen Kimman (23),
schoonheidsspecialiste

Tel. 02507-13278

Hellen Kimman
AANPASSING ALLEEN VOLGENS AFSPRAAK

ZANDVOORTS KONTAKTLENS CENTRUM
(afd.

van SLINGER OPTIEK)
A. G. J. SLINGER
gedipl. optometrist O.V. - kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20a, 2042 LW Zandvoort.

Tel. 02507-14395

DE SUNSHOP
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Hoe goed kent u Zandvoort?

'Niet voorbijgaan aan belang van honderden sporters'

Raadsleden dringen aan op
overleg met drie sportclubs
^_-^

_-^

ZANDVOORT - De gemeenteraad is dinsdagavond accoord
gegaan met een krediet om de verhuizing van Zandvoortmeeuwen naar het binnencircuit-terrein voor te bereiden. Wethouder
Van Caspel heeft toegezegd een alternatief voor de veldverdeling, opgesteld door drie andere verenigingen, nader te bekijken.
De fractievoorzitters zijn vrijdag
op bezoek geweest bij de drie sportverenigingen ZHC, Zandvoort '75 en
Casino-Zandvoortmeeuwen Handbal, die eveneens hun accommodatie hebben op het binnencircuit. Zoals eerder vermeld hebben deze ernstige bezwaren tegen de wijze waarop de nieuwe velden van Zandvoortmeeuwen aangelegd worden.
Dinsdagavond taleek dat hun verhaal aan de raadsleden, inclusief een
alternatief voor de veldindeling,
vruchten had afgeworpen. De diverZANDVOORT - pp de foto van twee weken geleden kwam een tiental goede oplossingen binnen. Het plaatje
se fracties pleitten er bij wethouder
was gemaakt midden in het centrum op het zogenaamde Achterom, achter de Swaluestraat. De loting leverde
Van Caspel voor, te bekijken of deze
de volgende drie winnaars op: Mevr. M. Boon, Zr. D. Bronderstr. 19; H. Voswijk, Passage 3/fl. 15; A.
indeling haalbaar is. Over het algeKrippendorf, Zr. D. Bronderstr. 13. Zij allen kunnen een Parker fijnschrijfpen in ontvangst komen nemen.
meen wilde men de tekeningen die
tot het raadsvoorstel behoorden,
Deze week een foto van een deel van een echt Zandvoorts monument, één van de weinige in deze gemeente.
dan ook apart zien van de beslissing
Oplossingen dienen uiterlijk maandag 11 oktober binnen te zijn op de redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
over het voorbereidingskrediet. VerGasthuisplein 12 te Zandvoort. Inzenders van een goede oplossing maken ook nu weer kans op een Parker
der vroeg menig raadslid zich af of
fijnschrijver.
Zandvoortmeeuwen wel recht heeft
Foto Beriott
op vier velden, en of Zandvoort '75
niet recht heeft op een gelijk aantal.
"Ik denk niet dat een raad erom
heen kan wanneer een aantal verenigingen, meedenkende met de problematiek, met een eigen interpretatie komen", aldus Methorst (VVD).
Hij pleitte ervoor nog terug te koDe rubriek meningen staat open voor
men op de indeling van de velden,
uw reacties. Stuur uw brief naar de
wijzende dat daarmee 'mogeredactie van deze krant, Postbus 26,
'Concours' betekent wedstrijd in - tie te weinig omzet verwachten. erop
lijk tientallen zo niet honderden
2040 AA Zandvoort, t.a.v. Joan
blijkens deze organisatievorm - Dus
het wedstrijdelement staat sporters',
geholpen kunnen worden.
Kurpershoek. U kunt uw brief ook
prestatie, originaliteit en creativiteit niet primair doch het financiële beafgeven bij het redactiekantoor dat is bij de verkoop van artikelen. Bij ie- lang.
jevestigd aan het Gasthuisplein 12 in der concours wordt door een jury
E.e.a. blijkt voorts uit het feit, dat Overleg-fase
Zandvoort. De redactie is telefonisch een winnaar vastgesteld. Er bestaan
Marijke Paap (CDA) vond dat er
bereikbaar via nummer 02507-18648. zelfs Nederlandse kampioenschap- de totaal door hun op te hoesten
van ƒ 1000,- (ƒ50,- per een fase van overleg was aangebroAnonieme brieven worden niet
pen. Gelet op vorenstaande zou men inschrijfkosten
standplaats) ook als onaanvaard- ken. "Het plan moet nu wereldkungeplaatst
dus denken dat het wedstrij dele- baar
wordt afgedaan. Aanleiding dig gemaakt worden, want er zijn
ment hierbij primair is.
de deelnemers het evenement randbetrokkenen die ook graag wilWat gebeurt in Zandvoort: de deel- voor
Naar aanleiding van het niet doorniet te beginnen en het organiseren- len weten wat er gebeurt. Overal
ian van het Standwerkersconcours nemers (20 in getal) vinden de loca- de Samenwerkingsverband te laten waar je iets bouwt, maak je plannen
Iran 20.08.'89 en de daarop volgende tie (Kleine Krocht-Gasthuisplein) zitten met op voorhand gemaakte bekend en kan er desnoods gerealublicaties het volgende opgemerkt. niet geschikt omdat zij op deze loca- onkosten (prijzen, huur kramen geerd en zo nodig nog iets gewijzigd
e.d.). Wanneer het initiatief tot niet worden. Wij denken dat ook in dit
door laten gaan van het evenement geval dat dient te gebeuren".
niet vanuit de deelnemers was gekoGBZ-voorzitter Jongsma pleitte er
men, had naar mijn mening dit door voor zorgvuldig te kijken naar de
het bestuur van het Samenwer- indirect belanghebbenden, omdat
Weekend: 2/3 september 1989
hulp tel. 17373, op alle werkdagen kingsverband kunnen worden ge- zij een aantal 'hele kleine punten'
hebben aangegeven 'die in het plan
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: daan.
OLITIE: tel. 13043, Alarmnummer Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Hier is volgens mij sprake van een gewoon gewijzigd kunnen worden'.
4444.
Dienstencentrum Zandvoort: Konin- 'verkapte' markt, waarbij een be- Ook wenste hij duidelijkheid over
[BRANDWEER: tel. 61584, alarm- ginneweg l, tel. (02507) 19393. perkt aantal standhouders tegen zo hoe zaken in het verleden zijn gereSpreekuur op dinsdag en donderdag weinig mogelijk onkosten, zonder geld, vooral bij ZHC. "Daar zijn zo'n
[nummer 12000.
I .MBULANCE: tel. 023-319191 (On- van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip concurrentie zo veel mogelijk de honderd mensen aan het golfen, die
levalllen), Centrale Post Ambulan- mogelijk na telefonische afspraak, zakken wil vullen onder de noemer: moetje straks misschien dat plezier
ontnemen".
Kevervoer (CPA) Kennemerland.
hiervoor kan men bellen van dinsd. 'Standwerkersconcours'.
Hierop zit Zandvoort in de eveneIEREN AMBULANCE (Regionale): t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Van Caspel wees erop dat deze ver1(123-334323/363476.
Belbus: Om van de belbus (voor be- mentenagenda niet te wachten. Uit eniging in het verleden twee velden
""oor de huisartsen Van Bergen, Sci- woners van 55 jaar en ouder) ge- vorenstaande blijkt hoe voorzichtig heeft afgestaan in ruil voor het
io, Mol en Paardekooper heeft .bruik te kunnen maken, dient men een organisatie moet zijn bij het aan- kunstgrasveld. "Vervolgens zijn
üenst: dr. Van Bergen, Pasteur- zich 24 uur van tevoren op te geven nemen van door externe organisa- daar weer activiteiten op gepleegd
en men meent daar nu bepaalde
straat 10, tel. 19507. Spreekuren za- bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- ties aangeboden evenementen.
rechten aan te kunnen ontlenen".
erdag en zondag: 12.00 en 17.00 uur. sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
Verdere inlichtingen
omtrent bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
B. Arnoldi Volgens hem onterecht: "Wij zijn alveekenddiensten worden verstrekt binnen de gemeente.
ia de telefoonnummers van de Alg. Maatschappelijk Werk Zandiiusartsen: Anderson, 12058; Drenth, voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
3355; Flieringa, 12181; Zwerver, 023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan2499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- dagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverirts bellen.
(Vpotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. lening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Neutel, tel. 13073.
iVijkverpIeging: Voor informatie Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
ZANDVOORT - Het zesde
iver de dienstdoende wijkverpleeg- 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 touwtrek-spektakel dat afgelouur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
;undige: 023-313233.
pen zaterdag op het strand
Verloskundige: Mevrouw
Tine Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. werd gehouden, is mede door
3udshoorn, Kochstraat 6A, Zand- Davidsstraat. Eerste en derde de perfecte organisatie van
'oort,
tel. 02507-14437, bgg: woensdag van de maand van
Sportvereniging AFAFA een
17.30-18.30 uur.
123-341734.
Merenarts: Mevrouw Dekker, Thor- Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e groot succes geworden. Onder
aeckestraat 17 te Zandvoort, tel. dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Fle- ideale weersomstandigheden,
niet te warm, lieten maar liefst
5847.
mingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
-entrum Voor Vrijwillige Hulpver- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. twintig ploegen, voor het meerening: Voor informatie, advies en Taxi: tel. 12600.
endeel samengesteld uit hore-

MENINGEN

Standwerkersconcours? ?

tij d zeer terughoudend geweest op
het verzoek om daar golfactiviteiten
te kunnen ontplooien".

Speellerrein
Wat betreft het speelterrein van
Casino-ZVM Handbal gaf Van Caspel toe dat de speelwerktuigen van
de oude Duinpan via de bemiddeling
van de dienst Publieke Werken waren verkregen, maar dat ook daar
geen rechten ontleend kunnen worden. Hij wees erop dat er nooit een
huurovereenkomst was afgesloten.
Jongsma's fractiegenoot Flieringa, die het voorstel louter als een
financieel stuk wilde zien, wees erop
dat er in het verleden wel 'iets' is
gebeurd tussen Zandvoortmeeuwen
en Zandvoort '75. Hij pleitte voor
behoorlijk overleg 'zodat we daar
niet komen te zitten met een kleine
Vietnam-oorlog'. Hij voorzag dat er
anders ook 'een EHBO-huisje en
een extra vluchtroute' gecreëerd
zouden moeten worden.
Sandbergen (D66) vroeg zich af of
de resultaten voor Zandvoortmeeuwen niet wat 'overdone' waren.
"ZVM mag méér dan tevreden zijn",
zo stelde hij, "met een meer dan riant clubgebouw en verlichting op
twee velden". Hij miste een degelijke
motivatie hiervoor.

gaderingen besproken moeten worden. In de commissievergadering
PW in mei was de kwestie alleen aan
de orde geweest omdat er problemen waren in de onderhandelingen
tussen gemeente en Zandvoortmeeuwen. "Wij dachten 'laten we
dat agenderen en proberen dat recht
te krijgen, en dat is ons ook gelukt".
"Vier velden is een uitstekende
zaak", aldus Bloeme, „maar van één
moet ook Zandvoort '75 gebruik
kunnen maken". Zelf had hij bij de
KNVB inlichtingen ingewonnen. Gezien de zware belasting van de velden is hij van mening dat Zandvoort
'75, ook gelet op het aantal leden,
'wat meer ruimte moet hebben'.
Wethouder Van Caspel benadrukte in zijn antwoord de verschillende
problematieken bij de verenigingen.
"Zandvoortmeeuwen moet goed
worden gehuisvest, bij de anderen
ligt dat wat anders", al gaf hij toe dat
de gemeente iets voor Zandvoort '75
zou moeten doen, in ieder geval de
kosten dragen, wanneer een veld
van deze vereniging moet worden
opgeschoven in verband met de zuidelijke baanverleggmg van het circuit.

Zondag 10.30 uur: E.v. (geen opg.)

lervormde Kerk, Kerkplein:
iondag 10.00 uur: ds. W.M. Maas uit
Haarlem, Collecte Medische Zenimg
Kmderdienst i.h. Jeugdhuis

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 09.30-10.20 uur: zondagsschool en bijbelgespreksgroepen
Zondag 10.30 uur: Ds. C. Holleman
H.A.

Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. Kr. Smit, Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: Ds. E. MeendeHeemstede (H.A.)
rink
Geloofsgemeenschap
Vrijzinnige
VPB:
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Zondag 10.30 uur: mevr. drs. Chr. v. Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
Schuppen, Santpoort
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
toomskatholieke Kerk:
10.00 uur: E.v.
023-244553.
Zaterdag 19.00 uur: E.v. (geen nadeopgave)

Burgerlijke stand
Zandvoorts
Nieuwsblad
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Bij de Heren bleken de mannen
van Café Neuf over de meeste spierkracht te beschikken, terwijl bij de
gemengde teams Sportvereniging
Shape uit Amsterdam de wisselbeker een jaartje mee naar huis mocht
nemen. De ploeg van het Strandhotel toonde deze dag wederom de
grootste inzet en verdiende hiermee
een extra prijs.
Stampend voetwerk, amechtig
kreunen en met van inspanning vertrokken gezichten begeleidden ook
nu weer dit jaarlijkse trekgeweld,
dat plaatsvond voor strandpaviljoen
Sun-Set. De Zandvoortse touwtrek
-wedstrijd is een niet meer weg te
denken evenement in de badplaats.
Met de voorbereidingen hiervan
wordt al maanden tevoren begonnen
en sportvereniging AFAFA uit de
Brugstraat heeft geen enkel jaar
moeite het deelnemersveld vol te
krijgen. Ook nu weer meldden zich
twintig ploegen om in een zinderende strijd, onder leiding van de
scheidsrechters Peter Koopman en
Ruud Luttik, aan het veertig meter
lange touw te proberen de ander te
overtroeven. Twintig ploegen, bestaande uit acht deelnemers, bleek
voldoende voor een hele middag
kijkplezier.

Kinderen

Dat was er ook, toen speaker
Bram Stijnen besloten had om als
afwisseling op het programma, een
paar trekpartijen tussen de kinderen onderling en even later tussen
kinderen en enkele aanwezige sterke mannen te organiseren. 'Een
geintje, dat moet kunnen' beweerde
de microfonist tot hilariteit van
deelnemers en publiek, toen hij
eerst de 'sterkste' man van Club Maritime, Jan Oonk, uitnodigde om
aan één van de uiteinden van het
lange touw plaats te nemen. Voor
het oog van de juryleden Hans HekOverleden:
kers en Rimmer van der Meulen
Groen, Arend, oud 63 jaar
Mok geb. Stam, Cornelia, oud 93 jaar mocht hij de strijd aanbinden tegen
Prent geb. Meier, Anna Katharina, vijf kleuters.
Deze partij bleek al na enkele seoud 81 jaar

Geboren:
Karina, dochter van: De Jong, Catrinus en Soering, Jantje
Erik Clemens Wouterus, zoon van:
De Groot, Martinus Wouterus Maria
en Faber, Johanna
Willemijn Sophie, dochter van:
Kroese, Jan en Greve, Catharina Elisabeth
Suzanne, dochter van: Maintz, Freddy Mathieu Ben en Nuberg, Elisabeth Egberta

Fietsen kijken
op politiebureau
ZANDVOORT - De Gemeentepolitie Zandvoort houdt twee kijkdagen
voor gestolen en/of gevonden fietsen. Men kan hiervoor op maandag 4
september van 13.00 tot 16.00 en op
dinsdag 5 september van 17.00 tot
20.00 uur terecht op het bureau, Hogeweg 37. Er vindt geen fietsverkoop
plaats. Kijkers wordt verzocht een
aangiftebevestiging of een eigeridomsbewijs mee te brengen.

Verkiezingen
samen bekijken

^OERKOOPlReisburo Zonvaart

Een van de grootste reisburo's, met zeven vestigingen, in Noord-Holland is
ongetwijfeld Toerkoop Reisburo Zonvaart.
Toerkoop Reisburo Zonvaart is na de overname in januari 1989 volledig
geautomatiseerd en heeft tevens een aansluiting op het reserveringssysteem
van de KLM en andere grote luchtvaartmaatschappijen.
Zo zijn zij altijd op de hoogte van de ontwikkelingen m de reiswereld. BIJ de
grote touroperators kan bovendien direkt geboekt worden zodat U dit op een
beeldscherm kunt volgen en de bevestiging direkt uitgeprint kan worden.
Door deze automatisering kan er veel sneller gewerkt worden en blijven
wachttijden tot een minimum beperkt. De opleiding van het personeel staat
tevens borg voor een persoonlijke service en een objectief en op ervaring gebaseerd advies.
In navolging van de geweldige voorjaarsaktie, i.v.m. het 25 jarig jubileum,
waaruit in Zandvoort vier prijswinnaars zijn getrokken volgt er nu een foto aktie. Bij elke boeking ontvangt men een gratis foto insteekalbum en een deelnameformulier waarmee men meedingt naar geweldige reizen en prijzen.
Voor nadere informatie verwijzen wij graag naar onze advertentie elders m
deze krant

Stampend voetwerk en vertrokken gezichten

Weekend: 2/3 september 1989

ZANDVOORT - Mevrouw J.D. Koper is komende vrijdag l september
vijfentwintig jaar in overheids- en
gemeentedienst. Momenteel is zij
werkzaam op de typekamer. Vandaag, donderdag 31 augustus, kan
men mevrouw Koper, voor bekenden 'Jopie', in het Gemeenschapshuis feliciteren. Het jubileum wordt
daar gevierd met een informele samenkomst die om 15.30 uur begint.

Verkiezingsavond

Touwtrek-wedstrijden van begin tot eind boeiend

KERKDIENSTEN

Jubileum
J.D. Koper

ZANDVOORT - De plaatselijke afdelingen van VVD, PvdA, CDA en
Centraal
D'66 zullen woensdagavond 6 sepVolgens Van Caspel kan ZVM heel tember gezamenlijk de verkiezingsduidelijk aanspraken maken, 'om- uitslagen volgen. Dat gebeurt in het
dat wij ook iets van hun verlangen'. Gemeenschapshuis, Louis DavidsMaar bij de andere verenigingen straat 17, waar een groot beeldgaat het verder om autonome aan- scherm wordt opgesteld. Belangstelspraken. "Rechten zijn denk ik niet lenden zijn vanaf 19.00 uur van harte
aan de orde".
welkom.
Hij zegde toe 'als het mogelijk is
zoveel mogelijk rekening te houden
Rechttrekken
met de andere sportverenigingen'.
Dat gold ook voor PvdA-fractie- "Maar, en dat wil ik heel duidelijk
voorzitter Bloeme. Daarnaast stelde stellen, de belangen van ZandvoortHAARLEM - Vanavond organideze dat de bijkomende zaken, naast meeuwen staan wat ons betreft cen- seert Groen Links om 20.30 uur een
het krediet, nog in de commissiever- traal".
verkiezingsbijeenkomst in hotel Die
Raeckse aan de Raaks 1-3 in Haarlem. Sprekers zijn Marijke Vos,
(ADVERTENTIE)
Marcus Bakker en Koos Pelsser.
Aan de avond wordt verder meegewerkt door het Haarlems Straatorkest.

WEEKENDDIENS TEN

camensen en strandtent-expoitanten, zien dat de sportiviteit
onder de Zandvoortse bevplking nog wel degelijk aanwezig
is.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Man pikt geld uit
gevonden beurs
ZANDVOORT - Een zevenveertigjarige man uit Düsseldorf dacht
donderdagmiddag mazzel te hebben
toen hij een portefeuille in een telefooncel zag liggen. Daar zat honderdtiengulden in. Hij haalde dat er
uit en gooide de portefeuille weg in
een container. De Düsseldorfer had
echter pech, want een bewoner van
het Burgemeester van Fenemaplein
had gezien dat hij iets deponeerde in
de container en dat aan de politie
gemeld.
De politie vond de lege portefeuille en wist van wie deze was. Een
tweeëntwintig] arige vrouw uit het
Duitse plaatsje Bayreuth had namelijk aangifte gedaan van vermissing
van haar portefeuille. Zij vertelde
deze inderdaad in de telefooncel
achtergelaten te hebben. De man
werd kort naar de melding van de
bewoner aangehouden in de omgevmg.

Vliegerseizoen
gaat van start
ZANDVOORT - Het seizoen
voor vliegerwedstrijden breekt
weer aan. Fly Away Holland
houdt zaterdag 2 september
boven het parkeerterrein De
Zuid de eerste wedstrijd stabielvliegeren.

De strijd van aanstaande zaterdag
gaat om de bekende Zilveren Vlieg
'89 van Zandvoort, naar ontwerp van
Bep Sturm-v.d. Bergh uit Bentveld.
De voorronde begint om 11.00 uur,
de finales, voor alle leeftijden, zullen
rond 14.00 uur plaatsvinden.
Deze dag begint overigens ook de
'hoofdschotel' van Fly Away, de
Zandvoortse Vliegervierdaagse, te
houden op de zaterdagen tussen 2
september en 14 oktober, tussen
10.00 en 15.00 uur. Om een kans te
maken op de Bronzen medaille
moet men minimaal acht 'vlieguren'
• Dit team van Café Neuf zou de uiteindelijke winnaar van de heren worden.
draaien.
Foto Toto Boomgaard
De afsluiting op 14 oktober za.1 iets
heel bijzonders worden, zo voorconden een verloren zaak voor finale-ronde. De eindstrijd om de door laatst genoemde ploeg werd ge- spelt organisator Edo van TetteroOonk, die tegen zoveel fanatisme wisselbeker (tot nu toe tweemaal ge- wonnen. De derde plaats voor Café do. Vliegeraars die volgend jaar aan
meer dan vijf vliegcrvierdaagsen
weinig had in te brengen. Dries Fil- wonnen door Klijn) leverde een De Slop.
De ploeg van het Srandhotel bleek hebben deelgenomen, ontvangen de
mer van Café Neuf onderging een- spannend duel op, waarbij do manzelfde sportief lot, ook hij moest wel nen van Café Neuf zich het langste niet alleen het leukst verkleed, ook zilveren Euro-medaille.
Bij de in oktober 1987 opgerichte
toegeven dat de trekkracht van deze staande wisten te houden. De Wurf de enorme inzet van dit team ploeg
was aanleiding voor een toekenning i'edcratie zijn inmiddels zeventien
Zandvoorse jongeren zijn uithou- eindigde op de derde plaats.
van de extra beker.
clubs aangesloten. De historie van
dingsvermogen ver te boven ging.
In de kruisfinales voor de mixed
De trofeeën werden na de shjtage- het vliegeren m Zandvoort, onder
Tactiek, techniek en uithoudingsvermogeii waren ook deze middag teams moest Shape uit Amsterdam slagen van gezamenlijk maar liefst leiding van onder andere Van Tetteweer de ingrediënten waar het alle- het opnemen tegen De Gietertjes uit vijf en een half uur uitgereikt door rocle, dateert echter al vanaf 1976.
maal om draaide. Alhoewel een over- Zandvoort, terwijl Café De Slop de burgemeester Van der Heijden, die Van die periode is bij genoemde orwinning volgens de organisatie niet strijd moest aanbinden tegen het m zijn slotwoord verwoordde hoe- ganibator een compleet overzicht te
belangrijk is, lieten de deelnemers team van Café Neuf. Café Neuf en zeer hij, deelnemers en publiek had- krijgen, aangevuld met aardige mer geen twijfel over bestaan, dat van Shape plaatsten zich voor de finale, den genoten van dit ludieke specta- iormatie over de vhegersport in het
algemeen.
enige onderlinge concurrentie wel die, ook nu weer na een felle strijd, kel.
degelijk sprake was. In verbazingwekkend felle trekpartijen, die soms
uitliepen tot meer dan drie minuten,
probeerde men elkaar aan het touw
in het zand te laten bijten.

DOMMEL

Kanovaren
Als 'tussendoortje' werd in de
branding door het Brandingteam uit
Katwijk een spectaculaire demonstratie kanovaren gegeven, een 'geste' die door deelnemers en publiek
ten zeerste werd gewaardeerd.
In de kruis-finales voor de heren,
welke een 4e t/m Ie plaats moest
opleveren plaatsten zich Café Neuf,
Strandpaviljoen De Wurf, Club Maritime en Klijn Surfing. De Wurf
moest het onderspit delven tegen
Café Neuf en Maritime legde het
loodje tegen het aanmerkelijk sterkere team van Klijn Surfing, zodat
Neuf en Klijn zich plaatsten voor de

HOE zai_ IK MUM KUNSTWECK MCSMETSPZIMKENPe
VISSERSBOOT PU

OP ËH...
COMPOSITIE MET
VIER KANTE CIRKELS?
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AKflVITEITENCENTRUM ZAND VOORT
't Stekkie - Celsiusstraat 190 - Zandvoort
ORGANISEERT IN HET NAJAAR WEER VERSCHILLENDE KURSUSSEN EN AKTIVITEITEN

Volwassenen:
Engels voor beginners
Engels voor gevorderden
Frans voor beginners
Frans voor gevorderden
Aquarelleren
Tekenen en schilderen
Calhgrafie
Kreatief schrijven
Volksdansen
Koersbal 50+
Zelf kleding maken
Indisch koken beginners
Indisch koken gevorderden
Yoga

maandag
maandag
donderdag
donderdag
maandag
dinsdag
donderdag
woensdag
dinsdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
dinsdag
maandag

Alternatieve geneeswijzen

dinsdag
woensdag

19.30- •20.45
20.45- •22.00
19.30- •20.45
20.45- •22.00
13.30- •16.00
20.00- •22.00
19.30- •21.30
20.00- •22.00
19.30- •21.30
14.00- •16.30
9.15- •11.45
9.00- 13.00
13.00- •17.00
19.00- •20.00
20.30- 21.30
9.30- 10.30
20.00- 22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

12 lessen
12 lessen
12 lessen
12 lessen
12 lessen
per kwartaal
12 lessen
12 lessen
per kwartaal
per maand
12 lessen
10 lessen
8 lessen
per kwartaal

ƒ 50,ƒ 50,ƒ 50,ƒ 50,ƒ100,ƒ 48,ƒ120,ƒ100,-

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

of
of

85,95,90,48,-

ƒ 20,-

5 lessen

Jeugd en jongeren
Kinderkookkafe (8-12 jr)
Kleding maken (12-16 jr)
Tienerkookkafe (12-16 jr)
(Geen inschrijving)
Kinderinstuif (8-12 jr)
Meidenklup (12-16 jr)
Sportinstuif (12-16 jr)
Disco:
Kinderdisco (tot 13 jr)
Tienerdisco (12-16 jr)

x 14 dg
x 14 dg

dinsdag
dinsdag
vrijdag

17.00-19.00 uur
14.30-16.30 uur
15.00-18.00 uur

ƒ 1,- per keer
ƒ 25,- tot dec. '89

woensdag
woensdag
donderdag

14.00-16.00 uur
18.00-20.00 uur
15.00-17.00 uur

'ƒ, i::L-

zaterdag
vrijdag

19.00-21.00 uur
20.00-23.00 uur

VIDEOTHEEK DOMBO

Aanbieding van
Albert Heijn:
prima baan voor
jonge mensen
Voor ons filiaal op de
Gr. Krocht 9 te Zandvoort
zoeken wij nog diverse
medewerkers

KASSIERES

Kom even langs en vraag
voor informatie naar
de heer R. Fokker
E. Vermaire
Tel. 02507-12657

voor + 24 uur per week.

per keer
per keer

De kursussen starten medio september. Vanaf heden kunt u zich aanmelden bij 't Stekkie, tel. 02507-17113.
<
'
Of kom vrijblijvend langs op onze

VERKOPERS
voor ± 38 uur per week.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

Dansschool
Albert van
Lingen

CENTRAGAS
VAN GALEN BV

Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum

Ballroom - Latin - American
Nieuwe lesclubs voor

scholieren - jongelui
en paren.

023-380381

Ie jaars - 2e jaars en 3e jaars
Aanvang Ie week oktober

RIJKSSTRAATWEG 244 - HAARLEM-NOORD

INSCHRIJVING NU
Sportcenter Wim Buchel
Zandvoort
A. J. v.d. Moolenstraat 47, tel. 02507-15829/13965
Badminton-Volleybal-Squash-Conditie en
Ski-gymnastiek
Judo-Jiu Jitsu-Karate-Jeugd Judo
Sauna-Zonnebanken-Massage

elke vrijdagavond van 19.00-21.00 uur en
zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur of telefonisch 02507-16623 of 17082.

SPORT CENTER WIM BUCHEL
A. J. v.d. Moolenstraat 47
tel. 15825-13965

geeft u meer!
Op /aterdag 16 september organiseert skipiste De Meerberg m Hoofddorp om 21.00 uur een SKI-DEMONSTRATIE met een licht- en geluidshow (live). Vanaf 20 00 uur is er live muziek. De entree is gratis en iedereen is welkom
In de week voorafgaande aan deze ski-demonstratie organiseren wij m
samenwerking met skipiste De Meerberg exclusief voor onze lezers een
serie proeflessen skiën in de periode van maandag 11 t/m zaterdag 16
september a s
Neem dus nu een voordelige

PROEFLES SKIËN
Skikleding is niet nodig Een stevige broek, een trui en handschoenen
zijn voldoende
Tegen inlevering van onderstaande bon krijgt u, na reservering bij skipiste De Meprberg, telefoon 02503-34746, 50% reductie op zo'n proefles

RECREATIEF VOLLEYBALLEN
VOOR HEREN
Club 40+ Donderdag 20 15 uur
Club 30+ Donderdag 21.15 uur

DAMES KEEP FIT EN SKI
GYMNASTIEK OP MUZIEK
Maandag 19.30 uur
Donderdag 9.15 uur

ZELFVERDEDIGING DAMES
v.a. 14 jaar
Dinsdag 19.00 uur

KARATE GEMENGD v.a. 14 jaar
Dinsdag 20.00 uur

SQUASH
Dagelijks

U betaalt ƒ 9,50 (in plaats van ƒ 19,-).

MET
LUBBERS

Voor deze prijs kujgt u een proefles van ca. l uur.
Het gebruik van ski s, skistokken en skischoenen is bij de prijs inbegrepen

Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een prijsvraag met fantastische prijzen

CDA

Bon voor onze lezers

Woensdag
6 september

Naam
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon
Tegen inlevering van dere bon heb ik na telefonische reservering met
(maximaal 4) personen recht op een proefles voor maar ƒ 9,50 per persoon
Eerst telefonisch reserveren bi] De Meerberg in Hoofddorp, telefoon 0250334746 U ontvangt alleen de korting als u deze bon bij uw betaling ingevuld
inlevert

geeft u meer!

Corn. Slegersstraat 2B
2042 G P Zandvoort
Tel. 02507-12070

STEENGRILL RESTAURANT

„De Vuurboet"

;.

Voor de zaterdag en door de
weeks na schooltijd hebben
wij nog diverse vacatures
voor jonge mensen die
graag wat willen
bijverdienen.

29,50 Alles zoveel u wilt!!
Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren

Ook halve zaterdagen en
's morgens vroeg behoort
tot de mogelijkheden.

De gehele
week geopend

v.a. 17.00 uur.

HUIS GEKOCHT?
HYPOTHEEK NODIG?

blij met bloemen
in uw huis van

• COMPLETE
BADKAMERINRICHTING
• DAK EN ZINKWERK
• ONDERDELENVERKOOP
• ENERGIEZUINIGE APP.

Videotheek Dombo

aardappelgerecht

11.00-14.00 uur presentatie van aktiviteiten + rommelmarkt
14.00-17.00 uur klaverjas - rummicupinstuif
11.00-17.00 uur kinderinstuif
19.00-21.00 uur disco (tot 16-ir).

CENTRALE VERWARMING
ZELFBOUWPAKKETTEN MET
TECHNISCHE BEGELEIDING
ELEKTRO- EN KOELTECHNIEK
VLOERVERWARMING

v. 8 uur p.w.
* Leeftijd tussen 17-21 jr
* Representatief voorkomen
* Goede algemene
ontwikkeling.
Tel. of schriftelijke aanmeldingen:

en een

OPEN DAG ZATERDAG 9 SEPTEMBER A.S.

LANDELIJK ERKEND GAS- EN WATERFITTER

MEDEWERKER/STER

Onbeperkt vlees
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood

Ook partieel leerplichtigen
zijn welkom.
per keer
per keer
per keer

zoekt aktieve enthousiaste

Doe nog meer met uw stem en word
ook lid van het CDA.
D Ik word lid van het CDA (contributie naar draagkracht)
D Stuur mij meer informatie
Naam
M/V geb datum
Adres
Postcode'Plaats
Bon opzenden aan CDA, Antwoordnr 1700 2500 XK
Den Haag (postzegel niel nodig)
COA

VERDER MET LUBBERS

* Bel dan nu voor
* deskundig advies
en
* vrijblijvende offerte

VAN DEN HEUVEL
makelaar

in a s s u r a n t i ë n

TEL. 02507-12468
Dank zij ons samenwerkingsverband met de
grootste hypotheekverzekeraars in
Nederland, kunnen wij u vanuit een
objectief zichtspunt het beste op
hypotheekgebied off reren, waarbij de
nadruk ligt op de grootst mogelijke
stabiliteit van uw maandlasten.
Daarnaast hanteren wij zeer scherpe
rentepercentages (8% 5 jr., 8.1% 10 jr.
zonder afsluitkosten) zodat uiteindelijk een
product ontstaat dat het voor een ieder
mogelijk maakt VERANTWOORD een
eigen huis te kopen.

VAN DEN HEUVEL
makelaar
nva \. lid

in a s s u r a n t i ë n

TEL
02507-12468
( |
o

UN EK! 30 JAAR VAST: 8-6 /o)
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Voetbaltrainers zien het
komend seizoen wel zitten
ZANDVOORT - „Het moet dit jaar kunnen", is zo'n beetje de
mening van de drie Zandvoortse voetbaltrainers. Zowel Thijs
Bouma (TZB), Aad Branderhorst (Zandvoort'75) en Herman
Bosma (Zandvoortmeeuwen) zijn gematigd optimistisch over
de aanstaande zaterdag en zondag beginnende competitie. Vooral de instelling van een periodetitel door de bond wordt door de
trainers als een belangrijk nieuw gegeven beschouwd, wat de
competitie alleen maar interessanter maakt. De periodekampioenen (een wedstrijdenreeks over zeven of acht wedstrijden)
spelen een nacompetitie om een extra promotieplaats. Hieronder een nadere kennismaking, en de meningen van de Zandvoortse voetbaltrainers.
door Aaldert Stobbelaar

TZB
In zijn actieve voetballoopbaan
was Thijs Bouma speler bij Stormvogels en WH waar hij na het volgen van trainingscursusse ook als
trainer optrad. Bovendien had hij
eenjaar De Brug onder zijn hoede en
nu gaat hij voor het derde seizoen
proberen TZB hoger op te helpen.
Het probleem van een kleine voetbalclub als TZB is de laatste jaren de
smalle selectie geweest. Vorig jaar
leverde TZB een perfecte eerste
competitiehelft af maar de blessures
die toen ontstonden konden niet opgevangen worden. De basis lijkt dit
jaar wat ruimer met de komst van
een paar jonge spelers onder wie
Mare Kanger en de geroutineerde
doelman Pierre Visser.
„Na twaalf wedstrijden namen we
een zeer gunstige positie op de ranglijst in" vertelt Thijs Bouma. „We
hadden echter te weinig kwaliteit
achter de hand om de blessures op
te vangen. Nu zitten we iets ruimer
m de spelers maar het is altijd maar
afwachten wat eruit komt. Het is
jammer dat je in de voorbereiding
door vakanties niet op zijn sterkst
kan aantreden. Steeds een ander elftal is niet erg goed maar er wordt
keihard gewerkt en de sfeer bij TZB
is prima.

Jeugd
De Zandvoortse trainer blijft het
een groot probleem vinden dat TZB
geen aanvulling heeft vanuit de
jeugd. Jeugd is de toekomst en die
ontbeert TZB totaal. Vooral een Ajunioren team zou het voor TZB veel
gemakkelijker maken met doorstroming naar het eerste team. „Het bestuur werkt er keihard aan om een
jeugdafdeling van de grond te krijgen, daar heb ik erg veel waardering
voor. Maar het blijft moeilijk dat op
poten te zetten met drie voetbalclubs in het dorp. TZB is toch een
erg leuke vereniging en het verhaal
dat TZB door zijn ligging aan de
Kennemerweg onaantrekkelijk is
voor de jeugd vind ik niet opgaan.
Dat is een dooddoener want tegenwoordig is het geen probleem dat
ouders de jeugd brengen en halen."
Ook zonder die jeugd zal TZB dit
jaar een moeilijk te bespelen tegenstander blijven, en met vooral veel
inzet moet voor verrassende resulta-

ten kunnen worden gezorgd. Vooral
de achterhoede zal dit jaar veel
steun kunnen krijgen van de ervaren doelman Pierre Visser. Thijs
Bouma waagt zich echter toch niet
aan een boute uitspraak over wat de
kansen dit seizoen zullen zijn. „Met
keihard werken en een factor geluk
kan je ver komen maar ik waag mij
niet aan een voorspelling. Het is een
moeilijk afdeling en zwakke tegenstanders bestaan er niet. We beginnen natuurlijk met veel vertrouwen
maar je blijft afhankelijk van de spelers. We moeten geduld hebben met
de opbouw en werken naar een piek
in het seizoen. Ik denk dan dat TZB
naar een periode-titel moet werken.
Vooral met veel inzet en een beetje
kwaliteit kan dat misschien bereikt
worden. Ik hoop in ieder geval dat
we redelijk meedraaien."
Hoopt Bouma op een redelijk seizoen, hij gunt zijn collega's Aad
Branderhort van Zandvoort'75 en
Herman Bosma van Zandvoortmeeuwen, een voorspoedig seizoen.
„Ik gun hun van harte een goed seizoen met alle succes," besluit de
sportieve Thijs Bouma. TZB start
aanstaande zondag met een thuiswedstrijd op het voetbalcomplex
aan de Kennemerweg tegen Spaarnestad. De aftrap is om 14.30 uur.

wat te smalle selectie. „Met nog vier
wedstrijden te gaan ging het mis,"
meent Aad Branderhorst. „We
speelden toen tegen IJFC en waren
veel beter maar een uitval betekende
een doelpunt en het was gedaan. Er
knapte toen iets en doordat je te
weinig gelijkwaardige spelers had
kon ik spelers die uit vorm zijn niet
vervangen. Het was erg jammer
want het zat erin om bovenaan te
eindigen." De selectie lijkt op het
eerste gezicht sterker geworden.
Het vertrek van Henry Marcelle en
Willem Paap wordt opgevangen
door de terugkeer van Jan Willem
Luiten (Telstar), Rob Gansner (Kennemerland) en Bert van Staveren
(Schoten). Ook voor Zandvoort'75 is
de voorbereidingstijd een wat rommelige periode. Spelers die met vakantie zijn of seizoenwerk verrichten, waardoor Aad Branderhorst
weinig kan uitproberen.
„De voorbereiding stelt weinig
voor. Door vakantie of werk kan je
nooit een vast elftal opstellen maar
ik weet inmiddels wel wat voor vlees
ik in de kuip heb. De opstelling heb
ik al in mijn hoofd."

Kampioenschap

De Zandvoort'75-trainer die het
beroep van uitvoerder electromontage uitoefent is zeer optimistisch
gestemd voor het komende seizoen
en durft het woord kampioenschap
wel te noemen. „Je moet natuurlijk
geluk hebben en niet te veel blessures of schorsingen oplopen, maar zoals ik al zei, ik weet wat voor kwaliteit er is, dus ga ik mee voor de titel.
Het zou een prachtig cadeau voor de
club zij n bij het vijftienjarig bestaan.
Aan mij zal het niet liggen en met
medewerking van de jongens moet
het lukken. Krijg je toch veel blessures en gaan er spelers met vakantie
dan kan je je nog altijd richten op
een periodetitel wat ik echter wel
een lapmiddel vind. Ik heb maar één
doel en dat is direct het kampioenschap. Nogmaals het moet kunnen.
De sfeer is erg goed en het valt mij
Aan het eind van dit voetbalsei- op dat de spelers van het eerste en
zoen bestaat Zandvoort'75 vijftien tweede team zo goed met elkaar omjaar en dat feest zou de club bijzon- gaan. Zij stimuleren en prikkelen elder graag willen vieren met een kam- kaar. Als iemand er wordt naast gepioenschap van het eerste team. Aan zet dan proberen ze snel terug te
de Haarlemse trainer Aad Brander- komen. Het moet dit jaar gebeuren."
horst zal het niet liggen en. Met veel
Zandvoort'75 komt dit jaar opbezieling is hij de maand augustus nieuw vrijwel dezelfde tegenstanbezig geweest zijn topteam tot een ders tegen als vorig jaar. Alleen
soepel draaiend geheel te brengen. DOSC is onbekend. De zaterdagBranderhorst voetbalde in RCH, voetballers hadden graag in de andeETO en EHS, waarna hij de D en C re vierde klasse gespeeld met meer
trainingscursus met goed gevolg af- onbekende tegenstanders. Aad
legde. Als trainer heeft hij veel erva- Branderhorst: „We hadden graag in
ring opgedaan bij onder andere de de andere afdeling willen voetballen.
jeugd van Zandvoortmeeuwen, We zijn wat uitgekeken op elk jaar
EHS, Haarlem jeugd, SCWS en dezelfde tegenstanders. Andere
SMS. Bij SMS behaalde hij zijn teams had een nieuwe uitdaging begrootste succes namelijk kampioen- tekent, maar ik vind dat we ons voor
schappen van het eerste en tweede 100% moeten inzetten. Niemand onteam. Voor het tweede seizoen gaat derschatten en uitgaan van eigen
hij met Zandvoort'75 aan de slag.
kracht. Ik ga dan ook nooit tegenEvenals TZB zat bij Zandvoort '75 standers bekijken van hoe ze zouhet venijn in de staart van de compe- den spelen. We moeten het zelf
titie en ook hier was sprake van een doen."

Zandvoort' 75

Zandvoortmeeuwen
Was de start vorig jaar bij TZB en
Zandvoort'75 uitstekend, dat kon
van Zandvoortmeeuwen niet gezegd
worden. Na de eerste competitiehelft leek degradatie naar de HVB
onafwendbaar. Herman Bosma en
Richard Bruinzeel namen het roer
toen over en er volgde een gigantische inhaalrace en de badgasten wisten zich bijzonder knap te handhaven. Met dat geweldige succes nog in
het achterhoofd wil Zandvoortmeeuwen verder bouwen met de als
trainer aangestelde Herman Bosma
die nu niet meer als trainer/speler
optreedt maar de training en coaching alleen op zich neemt.

De „kuil"
De Amsterdamse opticien Herman Bosma voetbalde bij AFC en
KBV en na het behalen van de oefenmeesterdiploma's werd hij trainer
van Swift en Madjoe. Familie in
Zandvoort namen Herman Bosma
mee naar de kuil aan de Vondellaan
en van het een kwam het ander.
Eerst kijken naar het voetbal, dan
een keer meedoen in een nieuwjaarswedstrijd of een koninginnedagtoernooi en toen maar weer gaan

ZANDVOORT - Ook al is het
veldhandbal over het algemeen een teruglopende zaak
en zien de handbalclubs met
meer motivatie uit naar het
zaalgetaeuren, de Casino-ZVM
handbalteams bereiden zich
behoorlijk serieus voor op het
dit weekend aanvangende seizoen.

• De ZHC-coaches Ed van Beurten en Gijs Sterrenburg staan op scherp.

„Door drukke werkzaamheden in
mijn koffiebranderij had ik minder
Vanaf zijn zesde jaar speelt Gijs tijd om te trainen en wilde het rustiaan doen. Om dan in de vetera
Sterrenburg hockey bij ZHC en tot ger
vorig jaar maakte hij nog deel uit nen te gaan spelen zag ik niet erg
van het eerste herenteam. De laatste zitten, daar heb ik nog geen trek in,
zeven jaar droeg hij de aanvoerders- daar voel ik me nog wat te jong
band van het topteam. Een ZHC'er voor."
De selectiegroep heeft Gijs Sterm hart en nieren, die dan niet lang
over het verzoek om coach te wor- renburg volledig geaccepteerd en
den hoefde na te denken. „Raymond onder zijn leiding en die van trainer
Leffelaar vroeg of ik het coachen Ron Kaarman worden de- mannen
wilde overnemen en daar ben ik op goed geprepareerd op het seizoen
ingegaan", stelt Gijs Sterrenburg. dat zondag begint. Zoveel mogelijk
wordt er tweemaal in de week getraind en conditioneel zal het dan
ook geen probleem worden. „De afgelopen maand is er bijzonder hard
getraind. De selectie heeft vrijwel
geen wijziging ondergaan. Twee jongens zijn gestopt en alhoewel we
ZANDVOORT - Op vrijdag l
maar een kleine vereniging zijn is er
september aanstaande organivoldoende aanvulling vanuit de
seert
de
Zandvoortsche
jeugd. In de oefentoernooien kan ik
Hockeyclub vanaf 16.00 uur een
de jeugd uitproberen want er moet
hockey instuif. Vanaf 6 jaar zijn
meer doorstroming komen. Ik wil er
alle kinderen welkom. De kindenaar toe werken dat de jeugd zegt,
ren of ouderen zullen dan onder
,ik wil in heren één'. Ik hoop dat het
deskundige leiding kennis kungoed werkt. Ik heb er best zin in en
nen maken met de hockeysport,
de jongens ook als ik die zo bezig
die leeds 50 jaar lang in Zandzie". Vorig jaar eindigde het eerste
voort wordt beoefend.
herenteam redelijk bovenin en
Voor een hockeystick wordt
coach Sterrenburg denkt dat dat migezorgd. Degene die eventueel
nimaal opnieuw haalbaar moet zijn.
lid willen worden van ZHC-krij„In principe ga je voor elke wedgen een hockeystick van de club
strijd, wil je elke wedstrijd winnen.
cadeau. Wil men meer weten
Wij gaan het in elk geval proberen er
over dit hockeyfestijn kan men
alles uit te halen".
bellen via de nummers 16414 of
14441.
Het jeugdige ZHC-damesteam
moet met de vorig jaar opgedane er-

Hockey-instuif

Programma
Het wedstrijdprogramma tot eind
november is als volgt: 2-9 NAS-Zandvoort'75, 9-9 Zandvoort'75-SMS, 16-9
Aalsmeer-Zandvoort'75, 23-9 Zandvoort'75-OSDO, 30-9 DOSC-Zandvoort'75, 14-10 Zandvoort'75-EHS
21-10
SIZO-Zandvoort'75, 28-10
Zandvoort'75-SCZ'58, 4-11 DSC'74Zandvoort'75, 18-11 BloemendaalZandvoort'75, 25-11 Zandvoort'75Hoofddorp.

voetballen bij Zandvoortmeeuwen. del op de competitie veel interessan„Vorig jaar was de situatie op een ter voor de clubs te maken. „Ja, ik
gegeven moment dermate slecht dat vind de periode-titel een prima ophet bestuur ingreep en toen heb ik lossing, een doel om naar te streven.
de veldtraimng overgenomen. Ri- Je kan altijd ergens jacht op maken.
chard Bruijnzeel verzorgde de coa- Natuurlijk gaan we de competitie
ching en die samenwerking verliep wel in om zo hoog mogelijk te eindiperfect, in een bijzonder goeie har- gen, maar een goede middenmoter
monie. We wilden zo wel verder kunnen we zeker worden. En dan
gaan maar Richard is door zijn werk proberen we één van die periodepas m oktober beschikbaar waarna titels te pakken. Gezien het beschikhet bestuur mij vroeg het alleen te bare spelersmateriaal zijn we er duidoen. Het gaat erg lekker, de selectie dehjk beter op geworden en verwacht ik dat dat erin zit. De kick van
ziet er goed uit".
het vorige seizoen werkt nog door.
De Zandvoortmeeuwenselectie is Succes is doping, dat merk je m de
aardig versterkt door de overkomst vereniging, nu staan er meer menvan een achttal junioren, de terug- sen klaar om iets te doen. Staat lekeer van Ivar Steen en Willem Paap: dereen met de neus m dezelfde richen ook Ruud Echteld, van RVC over- ting en zet iedereen de schouders er
gekomen, blijkt een enorme aan- onder dan is succes haalbaar. Ik
winst te zijn. Bovendien blijft de En- hoop met het behalen van succes
gelsman Chris Page nog een jaar in een situatie te creëren dat het weer
Zandvoort, hij zou eerst terugkeren gaat leven en dat het publiek weer
naar Engeland, en heeft good-old komt."
Gezien het enthousiasme waarJos van der Mey besloten er nog een
jaar aan vast te knopen. „Op papier mee Herman Bosma aan de slag is
ziet het er erg goed uit en vooral de gegaan en de perfecte organisatie,
komst van de acht A junioren is zeer om de selectie heen, moet en wil het
verheugend. Ook hun begeleider Meeuwenteam dit jaar degradatiegaat mee en het is de bedoeling om zorgenvrij voetballen. Volgens Bosdie groep zoveel mogelijk bij elkaar ma en bestuurslid Henk Kinneging
te houden. Dat maakt de stap en het is er een perfecte groep voetballers
wennen aan de senioren voor die met daaromheen prima begeleiders,
jongens wat gemakkelijker. Niet al- grensrechters en fysiotherapeuten.
leen voor nu maar ook voor de ko- De Zandvoortse trainer kan dan ook
mende jaren ziet de selectie er goed alleen maar erg positief zijn zo vlak
uit. Een sterke groep met veel routi- voor de competitie en stelt tot bene en een goede concurrentie. En sluit: „Hebben we wat geluk dat er
wat ik eveneens belangrijk vind een niet te veel blessures en schorsingen
groep die bestaat uit 99% van oor- komen dan kunnen we de lijn van
sprong Zandvoortmeeuwen-spelers. eind vorig jaar doortrekken. De orgamsatie en de rust is er, maar de
spelers moeten het doen."
Periode-titel
Programma
Wedstrijdprogramma tot eind noDe instelling door de bond van periode-titels is naar de mening van vember: 3-9 Nieuw Vennep-ZandHerman Bosma een uitstekend mid- voortmeeuwen, 10-9 Zandvoort-

meeuwen-Velsen, 17-9 Van NispenZandvoortmeeuwen, 24-9 Zandvoortmeeuwen-De Brug, 1-10 Geel
Wit-Zandvoortmeeuwen, 15-10
Zandvoortmeeuwen-Hoofddorp, 22
10 DSOV-Zandvoortmeeuwen, 29-10
Zandvoortmeeuwen-VSV, 5-11
TYBB-Zandvoortmeeuwen,
19 11
Zandvoortmeeuwen-Renova, 26-11
Onze Gezellen-Zandvoortmeeuwen.

Schaakclub
van start
ZANDVOORT - Vanavond
start het seizoen van de Zandvoortse Schaakclub. In het Gemeenschapshuis zal dan de
zestigste algemene ledenvergadering gehouden worden. Op
de agenda staat als belangrijkste punt het 12e lustrum, wat
men vanaf februari 1990 zeer
groots wil gaan vieren.

Wat al definitief is dat de schaak club op zaterdag 10 februari het 10e
Rapidtoernooi zal organiseren. Op
dit toernooi worden 20 groepen van
zes deelnemers verwacht, die m vijf
partijen zullen uitmaken wie de
sterkste in zijn groep is. Als alles
financieel meezit zal vermoedelijk
ook de Nederlandse kampioen Rini
Kuijf aan dit toernooi meedoen. Andere vooraanstaande schakers, die
al hun toezegging hebben gedaan
zijn Paul van der Sterren, Kick Langeweg, Ger Ligtennk, Paul Boersma, Hans Ree en Klaas Steijn.
Vanavond zullen de beste vijf
schakers van het afgelopen schaakseizoen hun prijzen in ontvangst
kunnen nemen. Olaf Cliteur, Ton
van Kempen, Hans van Brakel, Jack
van Eijk en Edward Geerts zijn de
prijswinnaars. Vanaf volgende week
start de nieuwe interne competitie.
Ook de Zandvoortse schaakjeugd
kan vanaf volgende week weer achopgepakt en wordt flink aan de tand maal en ik denk als de sfeer goed is ter het schaakbord plaatsnemen.
gevoeld door trainer Jan van Lim- moeten de resultaten wel komen." Het bestuur heeft voor hen veel in
beek. Vorig seizoen verliep met erg Jan van Limbeek zal dit jaar als spe- petto. Zo zullen zij een opleiding
voorspoedig met degradatie m de ler/trainer optreden terwijl het krijgen voor het officiële, door de
zaal, maar in de veldcompetitie wis- coachwerk wordt verricht door zijn Koninklijke Nederlandse Schaakten de heren zich te handhaven. „We vrouw Sandra. De Casmo-ZVM trai- bond erkende diploma. Totaal eli
zijn in de zaal zeer ongelukkig gede- ner ziet voor het komend seizoen avonden zullen hiervoor geresergradeerd, op één doelpunt verschil, zowel op het veld als m de zaal mo- veerd worden. Het snelschaken,
maar moeten dit jaar terugkomen," gelijkheden om met aansprekende doorgeefschaak en simultaan zal
aldus Jan van Limbeek. Maar voor resultaten te komen. „Ik steek m'n ook de nodige aandacht krijgen.
Mocht men inlichtingen willen mdat dat zover is dient Casmo-ZVM nek uit en zeg dat het eenjaar van de
eerst nog de eerste helft van de veld- waarheid wordt. De kwaliteit is zon- winnen dan kan dat iedere dondercompetitie af te werken en die com- der meer aanwezig. Elf man moeten dagavond in het Gemecnschapshuis
petitie vindt Van Limbeek niet erg het gaan maken en alle posities zijn of op de volgende telefoonnummers
goed bezet. Wat het veld betreft wil 02507-15721, 14884, 17978, 18430 oi
interessant.
ik zo hoog mogelijk eindigen en voor 17272.
„Mijn persoonlijke mening is, dat de zaal heb ik voorzichtig een kamhet veldhandbal onbelangrijk is ge- pioenschap m gedachten. Nee, ik
worden. Veel clubs doen er met aan zou met weten waarom het dit seimee en ik zie het dan ook uitsluitend zoen niet zou lukken," besluit de
als een goede voorbereiding op het optimistische Jan van Limbeek.
zaalhandbal. Ik v-md het begrijpelijk
dat de vereniging wel voor het veld- Programma
Het eerste gedeelte van het prohandbal is, want door gebruik van
de eigen accommodatie met kanti- gramma ziet er als volgt uit:
ZANDVOORT - Aanstaande
3-9 Casmo-ZVM dames-TYBB
ne, heeft de club belangrijke mkomsten. Ik vind het spel niet zo bijzon- 13.00 uur, Casmo-ZVM heren-Spar- zondag organiseert de rijwiel
toerclub Olympia traditiegeder. Vaak zijn er slechte omstandig- tanen 14.15 uur.
10-9 ADO 2-Casmo-ZVM dames trouw de 90 kilometer toerheden en ook loop je veel blessures
11.10 uur, LSVV-Casmo-ZVM heren tocht Rond de Zuid vanuit
op."
14.15 uur.
Zandvoort. Voor deze tocht
17-9 Casmo-ZVM dames-DSOV kan men tussen 09.00 en 10.00
Op Peil
13.00 uur, heren vrij.
uur inschrijven en starten bij
24-9 Uitgeest-Casmo-ZVM heren strandpaviljoen nr. 8 Trefpunt.
Ondanks dat gegeven laadt de
ZVM trainer zijn spelers weer op en 12.00 uur.
De mbchnjvmeskosten bedragen
1-10 Casino-ZVM heren-CSV 14 15
met harde trainingen wordt de con/ 1,75 maar willen de deelnemers
ditie op peil gebracht. „Vorig jaar uur.
8-10 Casmo-ZVM heren Odin 14.15 echter een blijvende herinnering
moesten de jongens aan mijn aanaan deze lietbtocht overhouden, dan
pak wennen en was het zoeken met uur.
15-10 Bhnkert 2-Casmo-ZVM he- dient / 10,00 extra betaald te worhet jonge team. Ondanks dat het
den De route gaat Rond de Zuid, dat
niet goed ging bleef de sfeer opti- ren 11.15 uur.
wil zeggen dat er eerst gereden zal
worden via de diunfietspaden naai
Langevflderslag-Noordwij k-K:itwijk-Wassenaar en Schevenmaen,
dit allemaal zonder de overige ge
bruikers van deze paden te hinde
ren.
De terugweg gaat via WassenaarKatwijk a/d Rijn-Rynbbuig-Vooihout Lisse en Vogelenzang De route
is geheel uitgepeild en kan dus geheel op eigen gelegenheid getietst
worden. Wel dienen er twee controleplaatben te worden aangedaan
voor het verkrijgen van een controlestempel Deelnemers die liever in
goepsverband willen tietsen kunnen
om 10.00 uur gezamenlijk starten en
onder leiding van ervaren leden van
Olympia de tocht rijden. De route
gaat over rustige wegen en heeft, wat
betreft de omgeving, een sterk wisselend karakter
Nadere inlichtingen kunnen worDe Casino-ZVM coaches Jan van Limbeek en Janna Pennings hebben den verkregen bij K. J Koper 02507 geen angst voor het nieuwe handbalseizoen.
Foto Bram stijnon 14833 of C. C. Hoedt 02507 61583.

Casino ZVM is hoopvol gestemd

ZHC-teams
gebrand
op succes
ZANDVOOBT - Op het
kunstgras van de Zandvoortse
Hockey Club wordt keihard gewerkt om zo goed en fit mogelijk het nieuwe hockeyseizoen
aan te kunnen vangen. Bij de
Zandvoortse heren heeft Gijs
Sterrenburg het coachschap
overgenomen van Raymond
Leffelaar en de dames gaan het
voor het tweede seizoen proberen onder leiding van Ed van
Beurten. Beide teams zijn er,
volgens hun coaches, fel opgebrand een vooraanstaande rol
te spelen in de competitie 19891990. Zowel de dames als de
heren worden tweemaal in de
week getraind door Ron Haarman.

De Zandvoortse voetbaltrainers Herman Bosma, Thijs Bouma en Aad Branderhorst hebben veel vertrouwen in het nieuwe voetbalseizoen.Bra

Foto Bram Stipen

vanng en het feit dat nu tweemaal
(vorig seizoen éénmaal) in de week
wordt getraind tot nog betere prestaties in staat zijn. Bovendien is de
terugkeer van Sandra van der Brom
een belangrijke versterking voor het
hockeyteam. Coach Ed van Beurten
is dan ook erg optimistisch in de
aanloop naar het komende hockeyseizoen. „Het belangrijkste is dat we
nu tweemaal in de week trainen", is
de mening van Ed van Beurten.
„Het blijkt dat de speelsters er zin in
hebben want de trainingsopkomst is
erg goed. De selectie bestaat nu uit
vijftien dames waardoor er meer
keuzemogelijkheden zijn. Vooral in
de voorhoede. We zitten beter in de
spitsen en dat is erg belangrijk."
Het in de tweede klasse uitkomende ZHC-team, speelde volgens de
coach van vorig seizoen redelijk goede wedstrijden en eindigde in de bovenste regionen. „Ik was daar best
tevreden mee, maar ik het het idee
dat er nu meer inzit. We trainen niet
voor niets tweemaal in de week en
we gaan proberen het beter te doen
dan vorig jaar. We zouden graag
naar de Ie klasse willen promoveren".

De dames staan voor het vierde
jaar onder leiding van de enthousiaste trainster/coach Janna Pennings en de heren krijgen voor het
tweede seizoen handbalonderncht
van de deskundige Jan van Limbeek. Met tweemaal trainen en spelen van oefenwedstrijden c.q. toernooien wordt de conditie op peil gebracht en hoopt men snel het wedstrijdritme op te pakken.
Na het succe&volle seizoen van vorig jaar, tweede in de veldcompetitie
en kampioen en promotie in de zaal
is Janna Pennings vol overgave de
voorbereiding begonnen en ze heeft
er weer erg veel zin in. „Aan het eind
van een seizoen ben je het zat, maar
na een paar weken heb je er best
weer zin in," meent Janna Pennings.
„De training hebben we inmiddels
opgepakt en we vatten het veldhandbal serieus op, alhoewel het toch als
voorbereiding op de zaal wordt gezien." In de voorbereidingsperiode
krijgt de Casino-ZVM tramster volop de gelegenheid om vanuit de selectie een hecht team te smeden.
„Twee dames doen een stapje terug
maar de junioren die erbij komen
krijgen nu een kans. Ondanks de
vakantie is de trainingsopkomst
goed en in deze korte voorbereidingstijd moeten we wedstrijdritme
opdoen. Voor wat de resultaten betreft op het veld ben ik niet bang en
ik hoop dat we lekker mee kunnen
draaien. Het veldhandbal is erg gezellig omdat er dan veel meer clubleven is door het eigen clubhuis. In de
zaal heb je dat niet meer, het spel is
dan sneller en spannender. In die
competitie wordt het erg zwaar, na
de promotie van vorig jaar naar de
derde divisie, en ik hoop dat we ons
kunnen handhaven. Dat is ons streven, daar werken we naar toe. Als
dat lukt dan doen de speelsters veel
ervaring op en kunnen we verder
bouwen aan de toekomst."

De oef en wedstrijden en toernooien hebben al een aardig beeld gegeven over de kracht van de ZHC-dames en naar aanleiding daarvan kan
men zeker zonder vrees de competitie beginnen. In de eerste wedstrijd Heren
kan ZHC direct aan de bak met een
Het Casino-ZVM heren handbalbezoek aan het zeker niet te onder- team heeft eveneens de draad weer
schatten Myra.

Olympia houdt
90 km-fietstocht
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WONING STOFFERING
NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

Hartelijk dank!!!
Harrij en Toos

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Het familie-hockytoernooi was een
geweldig succes. Het team van het
„Eetpaleis" aan de Louis Davidsstraat
bedankt Harrij en Toos hartelijk voor
deze gezellige dag.

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

offerte.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SLDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

PALACE
HOTEL)
####
-(best western)

BEACH BAR

ingaande
maandag 4 september

per direct

BARTENDER (M/V)
Inl.: de heer Kesselaer
Burg. v. Fenemaplein 2
2042 TA Zandvoort
Tel. 02507-12911

ELLEN CATS

.Bloemen- en
Phntenshop
DE TELEFOONDIENST LEVERDE
AFGELOPEN JAAR EEN
HOGERE PRODUKTIE

Henk
Toon
Peter
Gerard

Adres: Parallelweg 10
Gevraagd

mi

Bel 020-739931
of na 18.00 uur 02507-14634
Wika is echt de goedkoopste

Frcddn & Paul

CURSUS CONVERSATIE
ENGELS EN FRANS

Lekker eten op het strand

Van september t/m april wordt in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17,
Zandvoort, weer een cursus Engelse en
Franse conversatie gegeven op de woensdagavond.
Eerste bijeenkomst op woensdag 6 september.
van 19.00-20.00 uur Beginners Engels
van 20.00-21.00 uur Gevorderden Engels
van 21.00-22.00 uur Frans voor 2e jaars
en anderen met enige ondergrond.
Naast oefeningen in het taalgebruik worden spoedig verhaaltjes gelezen, voorzien
van uitleg.
De cursisten vertellen deze na, dus conversatie.
Lesgeld 35,- per maand.

BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Seijsener
Haltestraat 23
2042 LK ZANDVOORT

Voor al uw luxe brood en banketprodukten
Gespecialiseerd in luxe dozen bonbons en
exclusieve bruidstaarten.
Wij zoeken voor onze winkel nog

een nette verkoopster

Vrijdag, zaterdag
en zondag

Mosselen
Boul. P.loot 1A
Tel. 16956

Telegraaf Zandvoort
vraagt

Tel. 12159
's avonds 023-272803

bos chrysanten kado!
Vondellaan 1

V.a. 5 september dinsdags de
gehele dag gesloten.

Licor 43: dan krijgt u de
smaak van Spanje
'
weer te pakken!
Vul een longdrinkglas voor één derde met Licor 43 en voor
tweederde met Schweppes Bitter Lemon (of Schweppes
Bitter Lemon 'light'). 'n Paar ijsblokjes erbij' en al bij de
.,
eerste teug heeft u weer dat echte zonnige vakantie'/
gevoel te pakken. Olél En weet u wat 20 aardig is van
Impodra? Dat daarzowel de prijs van Licor 43 als van
Schweppes tijdelijk met heel wat peseta's verlaagd is.
Salud y pesetas dusl En was u elders
op vakantie, dan heeft u nu toch de
kans om ook Spanje te (be)proeven.

Tel. 023-312880
van 09.00-17.00 uur

1793 |29s

i»si5^'.r,
i Zigeuner

James
Grieves

MM^ssppftSïfes?-^. •
fc!f*Jtnit7<al

1e klasse,
maat 70/80

Snijbonen
500 gram,
1e klasse

2.49

maandagochtend open
fei-Gëiéitiisfetraat.

Olifant
Jonge
Jenever

Goudse
jong
belegen

9.90

192

"' .

:

EEN GOEDE
LEIDT TOT
RESULTAAT
WERK MET ONS

V C f *>T«>iaï,l.Ü

voor kleine wijken te uur per dag

Ruime parkeergelegenheid

6 stuks

f ^

MMK?..

Licor 43
Schweppes
Bitter-Lemon

SPAR SUPER - NOORD

•

f v * •••
f Jc'M'eppe&,
Bitier Lemo

Verdiensten ƒ 60,- tot ƒ 80,- p.w.

Evenals vorig jaar organiseren wij weer een lang
weekend Londen voor belangstellenden.

Kaiser
brötchen

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

Bezorgers/sters

Opgave bij de Beheerder van het Gemeenschapshuis.
Tel.: 02507 b.g.g. 17070
Inl.: 02240-96170 na 18.00 uur.

± 18 a 20 jaar

A.s. zaterdag bij aankoop van
ƒ10,- of meer

RestaurantStrandpaviljoen 1A

voor DE KOERIER
in Zandvoort
Min. leeftijd v.a. 15 jaar
Tel. 12498
Mevr. Spaans

Autoruiten en kentekenplaten
ook voor lekkages van voor-of
achterruiten (met garantie).

Floris
Marga
Harro
Bernadette

Tel. 20159

BEZORGERS/STERS

Sinds 1954

Ton
Willem
Willem
Jeroen
Jeroen

KERKSTRAAT 31

Kwekerij P. van KLEEFF

ERZIJNNOÖI2082
WACHTENDEN VOOR U

t staat in de krant
iedere week weei

(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
Geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Tel. 02Q-226445.

DE GAPER DRUGSTORE

Voor uw huisbloemetje
of verjaardagsboeket
naar

Speciaal adres voor:

tt|fj

maandag 13.00-18.00 uur
dinsdag t/m donderdag
09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-21.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur
zondag 13.00-17.00 uur

ervaring vereist.

Aangesl. bij DIBEVO
Volledige en vakkundige vacht-,
voet-, oor-, tand- en wasverzorging van uw hond. Tevens ontklitten van langhaar katten.
Afspr.: Ir. Friedhoffplein 10,
Zandvoort, tel. 02507-12773.

gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

Winteropeningstijden van

DE GAPER DRUGSTORE

vraagt voor haar

HONDENKAPSALON

BANDENHAL

LET OP!

y

FASHION

1.00liter
0,70liter 0,70liter 0,70liter
Florijn Teacher's Pernod WyboCitroen Whisky
rova
BrandeWodka
lln

Joseph Guy
Cognac 0.70 Itr

Opruiming van
zomer en winter restanten tegen
zeer lage prijzen.
IQ '

|

29,25,39,39,39,29,-

Robijn
Citroen
Jenever liter
Gulpener bier
24x30 cl. Bij aankoop
van een luxe Gulpener
Pilsenerglas. voor
M.95*. krijgt uhet
tweede glas
GRATIS

Brand Bier
24x30 cl

CÏ17P

S?8

9?8

0.50 liter
Zwarte
kip
Advocaat

0.70 liter
MUIwood
Cream

728

Wolf- Chateau Cötes Chateau Chateau
Le
du
lesMoudes
berger
Rlesflng Gravat Fronton- llnleres Applad'Alsaee Bergerac nals Bergerac natiRouge/
Moelleux côtes
Blanc
du
Rhöne
Vlllages

'r=-^
~
f!
Grolsch
Amber

Sunrise Fashion
Heeft nu al de fantastische nieuwe
winterkollektie binnen.

12x30 cl
GRATIS GLAS
PER KRAT

Graag tot ziens!

Kunt U zelf niet stemmen, dan WERKT de
VVD voor U. Zet Uw verkiezingskaart om in
een volmacht en wij zorgen dat Uw stem
wordt uitgebracht.

SECRETARIAAT V.V.D.,

Wegens vakantie zijn wij
van 3 t/m 17 september gesloten

PETER
VERSTEEGE
WIELERSPORT

NOORDERSTRAAT 34. TELEFOON 18857

Haltestraat 31

0,70liter
Colntreau

Robijn
Bessen
Jenever liter

HALTESTRAAT 40, Tel. 13253

Katoenen broeken
Linnen cirkelrokken
Viscose broeken
Spijkerrokken- en broeken
Viscose jasjes
Viscose vesten
Viscose blouses
Blazers
Sweaters
Zomerjurken

1,00liter
Olifant
Vieux

21 ?5 2325 1925 25?5

Zandvoort

Geldig van 31 augustus 13 september 1989.

WIJNEN/BIEREN/DRAN'KEN/DRANKJES

ZOMEREDITIE

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

'Originele meubelen
voor klanten maken
is enorme uitdaging'

Nieuwe Passat Diesel: stil
krachtig en economisch
Wat de nieuwe Passat Diesel
nu werkelijk is, toont hij als u
erin rijdt: het is namelijk een
verbazend stille, krachtige,
zuinige en milieuvriendelijke
auto.

Het inrichten van een huis en het kiezen van
meubels kan mensen lang bezig houden. Vaak
geeft men zich over aan dagdromen over de
ideale luierstoel met leesplankconstructie en
uitklapbaar voetenbankje. De meubel-en interieurmarkt is zo gevarieerd dat het eenvoudig
zou moeten zijn iets passends te vinden. Maar
juist door die veelzijdigheid is kiezen moeilijk.
En door het brede aanbod worden de wensen
groter en groter.
Eigenhandig meubels maken kan
een uitkomst zijn. Maar als de nodige kennis, vaardigheid, en tijd ontbreekt, kom je niet verder dan een
ruwe schets. Meubelmakers zijn in
staat met behulp van een wenstekening en wat overleg een meubelstuk
op maat te maken. Net als bij een
maatkostuum, betaal je daar meer
voor, maar het resultaat voldoet
vaak aan de hoge verwachtingen.
Steeds meer mensen hebben behoefte hun persoonlijke en dus unieke
tafel, bed, kast, stoel of kapstok te
laten vervaardigen. Door een vakman. Of een vakvrouw, zoals de 38jarige meubelmaakster Ellen Michaëlis uit Amsterdam, die ook zelf
ontwerpt.
„Het is voor mensen een gok om
een meubel door iemand anders te
laten maken", zegt Ellen Michaëlis,
sinds 1972 werkzaam in het ambachtelijke vak. „In de winkel kun je immers precies zien wat je koopt en je
kan het nog uitproberen ook. Toch
is bijna iedereen tevreden als ze het
tastbare resultaat van een meubelmaker zien. Men vindt het vaak
mooier dan men zich had voorgesteld."

Uitdaging
De prijs voor een meubel-naarwens mag dan meestal duurder zijn
dan van een massaprodukt dat van
de lopende band rolt, gezien de produktiviteit van vele meubelmakers
die voor particulieren werken, prefereren velen toch persoonlijk gekozen huisraad. „Het is heel leuk en
een spannende uitdaging om de
wensen van mensen te vervullen. Je
maakt iets persoonlijks voor een ander. Een meubel kan iets van je persoonlijkheid uitdrukken."
Ook als een gewenste tafel of kast
niet in de juiste maat verkrijgbaar is,
is het misschien een uitkomst er
particulier een te laten maken. Het
aanbod in de winkel kan de inspiratiebron zijn. Ellen Michaëlis maakt
niet graag iets na, daarom raadt ze
de klant wel eens aan het gewilde
meubel gewoon in de winkel te kopen. „Maar er bestaan mooie meubelen met een stijl die velen aanspreekt, die echter na een jaar al
(ADVERTENTIE)

ilffifHüÜSEl
INTERNATIONAL BV

ZOEKT DRINGEND
voor werknemers van buitenlandse
bedrijven:
gestoffeerde en/of gemeubileerde

FLATS EN HUIZEN
m de driehoek
Amsterdam/Utrecht/Den Haag

020-44.87.51 (4 lijnen)

RENTHOUSE INT. B.V.
Nederhoven 19-21, Amsterdam
(hd VVW)
(vergunning v.d. gemeente A'dam)

Familie-softbal
op TZB-terrein
ZANDVOORT - TZB houdt
komende zaterdag op de velden aan de Kennemerweg een
familie softbal-toernooi.
Twintig teams hebben zich al aangemeld. Jong en oud, vaders, moeders, opa's en oma's op de grasmat,
slechts een maal per jaar vertoond.
De ruim tweehonderd deelnemers
wacht een uitgebreid programma,
dat al om 10.00 uur begint. Zij strijden om de door deze krant beschikbaar gestelde wisselbeker, vorig jaar
gewonnen door de familie Eerhart.
Een loterij, een barbecue en een
feestavond completeren het geheel.
Rond 20.00 uur worden de videobeelden, eerder die dag opgenomen, vertoond. Deelnemers en publiek zijn
van harte welkom.
Voor inlichtingen kan men terecht bij: Henk Franken, tel. 15029
of Frits Vleeshouwers, tel. 18087.

Man trekt kinderen
van hun fiets af
ZANDVOORT - Vorige week
woensdag om acht uur bleek een
man wel een boute manier uitgevonclpn fp hebben om aan fietsen te kumen. Hij trok meerdere malen kinderen van de fiets af en pikte de
fietsen in. De fietsen en de man kónden door de politie niet meer opgespoort worden.
De kinderen werden zowel in de
omgeving Celsiusstraat in NieuwNoord, als in het centrum (omgeving Badhuisplein/Stationsplein)
belaagd.

Bij Volkswagen zelf zegt men dat
het maar beter is om de traditionele
gedachten over een dieselwagen te vergeten.
Diesels stinken, diesel
zijn niet vooruit te
branden, diesels slurpen diesel, diesels veruitelkaar vallen.
vuilen. Dat soort geDan wil ik zoiets
dachten dus.
wel maken met
Met de cijfers in de
een ander soort
hand tonen ze hun gemateriaal of een
lijk. De nieuwste Passat blijft meer
andere construcdan vijftig procent onder de grenstie zodat het
waarden van de EG die pas in 1990
duurzaam
gaan gelden. Hoe schoon de wagen
wordt. Ik voeg er
is, zou je letterlijk kunnen zien. Of
dan wel altijd
liever gezegd: niet zien. Als de wagen
iets aan toe."
zwaar beladen is en het gas wordt
Een praktijkgeval. Na ellenlange • In haar eigen huis staat een prototype van een multifunctionele stoel (om ingetrapt, komen er namelijk geen
zoektochten in de meubelbranche in te zitten en te luieren) die Ellen Michaëlis ontwierp in samenwerking met roetpluimen uit de uitlaat.
Foto Bram de Hollander
bleek de droomtafel van een klant stoffeerster Mette Dam
niet te bestaan. Deze wilde een ruim- goedkoper dan plaathout, maar in constructie. Het leuke is dat de stoel
tebesparende en tevens kunstzinni- de bewerking weer duurder", vertelt stijlelementen bezat die ik een paar Geen herrie
ge tafel hebben die diagonaal op- ze.
jaar geleden ook gebruikte. Er is dus
Wie het nieuws volgt, weet dat
klapbaar is. Uiteindelijk kwam ze bij
De meubelmaakster die vrijwel al- duidelijk een stijl van mij ingeslo- juist de roetuitstoot van dieselwaEllen terecht. „Ze vertelde me wat tijd met hout werkt, is geen timmer- pen. Ik was verbaasd dat die span- gens sterk in de belangstelling van
de functie en de afmetingen moes- vrouw. Ze creëert een meubel of de nende vorm (een soort languitgerekten zijn en samen overlegden we in losse elementen in haar werkplaats te driehoek zonder punt, FR) terugwelk materiaal het kon worden uit- aan het Spaarndammerplantsoen 42 keerde. Nu ik die vier stoelen ook af
gevoerd. Vanuit mijn vak geef ik ad- en bouwt het niet als een timmer- heb, krijg ik weer ideeën voor het
viezen, omdat ik de beperkingen van man ter plekke in elkaar. Uit princi- ontwerpen van een nieuwe tafel."
sommige soorten hout weet. Als er pe gebruikt ze overigens geen troDe vakvrouw legt zich steeds meer
kans is dat het hout gaat scheuren of pisch hardhout meer, alleen Euro- toe op het zelf ontwerpen. „Er wordt
krimpen, moet je je werkwijze aan pees.
wel gezegd dat ik kunst maak, ompassen. Daarbij speelt ook de prijs
Als de basisgegevens met de klant dat het origineel is. Ik vind dat een
een rol. Ik werk het liefst met mas- zijn overeengekomen en een prijsop- object functioneel moet zijn als het
sief hardhout. Dat is in aanschaf gave is gemaakt, begint Ellen Mi- meubel genoemd wil worden. Ik zie

chaëlis met de uitvoering. „Je moet
dan verder alles alleen oplossen.
Daar komt veel denkwerk bij kijken,
want je moet steeds weer nieuwe
constructies verzinnen. Soms wordt
het onmogelijke gevraagd en dat is
juist een uitdaging. Als het eigenlijk
niet kan, kom je tot verrassende produkten. Tijdens het werk bedenk ik
er details bij. Ik streef ernaar meubelen te maken die er eenvoudig uitzien met duidelijke lijnen. De constructie kan moeilijk zijn, maar uiteindelijk lijkt het simpel en vanzelfsprekend."
Over de diagonaal-tafel was de
klant erg tevreden. Ze ging vervolgens op zoek naar bijpassende stoelen. „Ze kon niets vinden en vroeg of
ik er stoelen bij wilde ontwerpen. Ik
heb een schetstekening gemaakt en
die vond ze meteen mooi. Hierin
kreeg ik grote vrijheid en dat sloot
goed aan bij de klant. De eetkamerstoelen zien er met rechte planken
stijf uit, toch zitten ze goed. Tijdens
• De stoel die Ellen ontwierp voor het eten zit je rechtop en als je aan
een klant bij de diagonaal opklap- de koffie toe bent, kun je beetje achbare tafel
Foto Ellen Michaëlis terover hangen door een scharnier-

Life-style
Van 2 tot en met 9 september
wordt de internationale meubelbeurs '89 in Utrecht gehouden.
Op zondag 3 september van 10
tot 18 uur is de Jaarbeurs geopend voor het publiek, daarna
alleen voor de vakhandel. Bezoekers kunnen naast een omvangrijk meubelaanbod tevens
kennis maken met acht life-style exposities en met de tentoonstelling 'Nederlandse meubelprijzen'. De toegangsprijs is ƒ
7,50.

Jeugd Rode Kruis zet zich in
voor veiligheid in en rond huis

Het plaatselijke Jeugd Eode
Kruis, onderdeel van het bekende
Rode Kruis, heeft in deze gemeente
al een aantal jongeren opgeleid tot
het EHBO-diploma. Sinds de oprichting op 19 januari 1987 gaat men
nu het derde jaar in. De opleidingen
zijn aangepast aan drie verschillende leeftijdsgroepen: 11 -13 jaar (A-diploma), 13 - 16 jaar (B-diploma), 16
jaar en ouder. Deze laatste 'C'-groep
is voor jongeren die al in het bezit
zijn van een EHBO-diploma, dat
overigens niet per se bij het Jeugd
Rode Kruis behaald hoeft te zijn.
In deze groep kunnen zij leren hoe
zij zichzelf kunnen schminken om
een slachtoffer uit te beelden. Dat is
erg praktisch bij oefeningen en bovendien 'verdiept' het de kennis.
Daarnaast wordt hen de gelegenheid
geboden om door te gaan en 'iets te
doen' met de EHBO, of gewoon leuk
bezig te zijn met vrienden en vrien-

dinnen onder het motto 'Kijk eens en het veiligheidsmuseum, instanom je heen en help een handje'.
ties die min of meer iets met veiligheid te maken hebben. Zo bezocht
een groep afgelopen jaar de marine
Onmisbaar
in Den Helder. Maar naast al het
'Wij zoeken stoere jongens en fer- serieuze werk wil het Jeugd Rode
me meiden die willen helpen het Kruis de jongeren ook een - zomaar Jeugd Rode Kruis afd. Zandvoort gezellige plek bieden, waar zij zich
onmisbaar te maken en te houden', op verschillende manieren, zoals
zo meldt de gele folder met aanmel- met handenarbeid, kunnen bezigdingsformulier die in de taiblio- houden.
theek, bij de scholen, de gemeente
De cursussen worden gegeven in
en op het VVV-kantoor te verkrijgen het Rode Kruis gebouw aan de Nic.
is. Met de leerlingen van 'vandaag' Beetslaan 14. Die voor de jongste (A)
hoopt men een kern te kweken die groep is op woensdagmiddag van
het later van de huidige leidingge- 13.00 tot 14.15 uur, de B-cursus op
vende generatie hoopt over te ne- vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.15
men.
uur, de C-cursus op maandagavond
Behalve EHBO leren de kinderen van 18.30 tot 20.00 uur. De cursussen
pok het een en ander over veiligheid beginnen respectievelijk op 4, 6 en 9
in en rond het huis. Bijvoorbeeld op oktober. Op 2 oktober is er van 19.30
het gebied van electriciteit en giffen. tot 20.30 uur een kennismakingsaBij dat laatste wordt er vooral op vond in het R.K. gebouw.
gewezen dat je verschillende huisDe kinderen kunnen zich telefohoudelijke
schoonmaakartikelen nisch of schriftelijk aanmelden bij
nooit moet mengen. Daardoor kun- de coördinator van het J.R.K. in
nen namelijk giftige gassen ont- Zandvoort, de heer H. Tromp, Burg.
staan, of erg hoge temperaturen van Alphenstraat 61/f l 25, tel. 14571.
waarbij bepaalde stoffen tot zelfont- Liefst schriftelijk met het gele aantaranding (met steekvlammen) kun- meldingsformulier. Dat kan ook innen komen. Ook ouders die daar wat geleverd worden bij mevr. A. Zonnemeer over willen weten, zijn van har- veld, Diaconiehuisstraat 21, 2042 VL
te welkom.
Zandvoort.
Uiteraard kunnen ook volwassenen, vanaf 16 jaar, bij het Rode Kruis
Gezelligheid
Zandvoort voor een EHBO-cursus
Na verloop van tijd brengen de terecht. Deze begint op 21 septemgroepen een bezoekje aan instanties ber, eveneens in het R.K. gebouw,
als onder andere brandweer, politie aanvang 20.00 uur.

Omstreden raadsvoorstellen worden
uiteindelijk behandeld als hamerstuk
ZANDVOORT - De gemeenteraad is afgelopen dinsdag
zonder 'slag of stoot' accoord
gegaan met enkele gevoelig liggende raadsvoorstellen.

weg. Hiertegen waren honderden bezwaarschriften ingediend. Ook had
men er geen moeite meer mee, de
bezwaren tegen het voorbereidingsbesluit voor het Zwarte Veld ongegrond te verklaren. De voorstellen
In de commissievergaderingen waren dinsdagavond 'hamerstukhadden veel bewoners van hun com- ken' geworden.
mentaar blijk gegeven. Eén van die
voorstellen betreft rechtstreeks de
woningbouw op het Zwarte Veld. ZVM-velden
Een poging van CDA-raadslid Van
Het besluit om de grond aan woningbouwvereniging Eendracht Maakt As om op de huidige velden van
Macht te verkopen, werd ingetrok- Zandvoortmeeuwen meer woningken. Het perceel werd ingebracht in wetwoningen te laten bouwen, in
het woningbedrijf van de gemeente plaats van enkele premiewoningen,
en voor de stichting van het complex strandde. Het bezwaar van Van As
werd een krediet beschikbaar ge- tegen de thans geplande 135 premiesteld van ƒ3.484.207,-. Bovendien woningen, tegen 145 woningwetwomachtigde men het college ter f inan- ningen, is dat deze later door de eerciering een annuïteitenlening af te ste kopers doorverkocht kunnen
sluiten.
worden aan gegadigden van buiten
Daarmee samenhangend werd Zandvoort. De (huur) woningwetook de gedeeltelijke onttrekking aan woningen blijven in Zandvoortse
het openbaar goedgekeurd, van zo- handen.
Van As kreeg bijval van de PvdA,
wel de Oosterstraat als de Prinsesse-

Waakvlam doven
Hoeveel kubieke meter gas gebruikt een waakvlam per jaar? Het
goede antwoord op deze vraag is:
100 tot 150 kubieke meter. Wie de
waakvlam van de verwarming
dooft, als de verwarming tenminste niet nodig is, bespaart zich al
gauw veertig tot zestig gulden aan
energiekosten op jaarbasis. Voormeer informatie: Voorlichting
energiebesparing Sven, postbus
503, 7300 AM Apeldoorn (tel. 055 497911).

Met Sphinx te water
Dezer dagen vaart een speciale
boot vol sanitair en tegels over de
vaderlandse wateren. Alle nieuwe
collecties van de Koninlijke
Sphinx uit Maastricht zijn aan
boord, van luxe ligbaden tot vloertegels. Maandag 11 september (14 21 u.) meert de boot af in Utrecht
aan het Amsterdam-Rij nkanaal
(bij de Rooseveltlaan) en dinsdag
12 september (14 - 21 u.) in Haarlem aan de Spaarndamseweg (t.o.
Floresstraat).

Aanwijzingen in braille
Voor een aantal apparaten (o.a.
was- en droogautomaten) heeft
Miele aanwijzingen in braille laten
maken. Het gaat om een doorzichtig folie met braille-aanwijzingen
dat op de voorkant van de apparaten wordt geplakt. Omdat het folie
doorzichtig is, kan het apparaat
ook bediend worden door mensen
die geen braille kennen. Het braille-folie is gratis verkrijgbaar bij
afd. Consumentenbelangen Miele
Nederland BV, postbus 166, 4130
ED Vianen (tel. 03473 - 78887).

mijzelf wel eens als een kunstenaar,
omdat ik méér doe dan alleen uitvoeren. Ik lever ook een gevecht. Ik
kan, de regels kennende, grenzen
overschrijden, maar dat doe ik altijd
vanuit het ambachtelijke vak. Met
die creativiteit kun je tot onverwachte resultaten komen, ook als je
in opdracht voor particulieren
werkt."
FERDINAND RUSCH

Vanaf oktober nieuwe EHBO- en vervolgcursussen

ZANDVOORT - Het Jeugd
Rode Kruis Zandvoort start in
oktober een aantal EHBO plus
vervolgcursussen voor jongeren van 11 jaar en ouder. De
inschrijving sluit op 15 september. Hoewel de inzetbaarheid van de Zandvoortse jeugd
zich niet tot daar hoeft te beperken, kan met deze opleiding de veiligheid in en rond
het huis aanzienlijk verhoogd
worden.

milieudeskundigen staat. Het geluidsniveau is net zover teruggedrongen als de roetuitstoot. Verbeteringen aan de motor, zoals het versterken van de krukas-behuizing,
hebben daar een bijdrage aan geleverd. Met een vermogen van 68 pk
kan hij aardig meerijden op de snelweg. De nieuwe 1,9 liter motor voldoet daarom uitstekend als reiswagen die
moeiteloos een top van
160 km/uur haalt. Zonder twijfel een goede
aanvulling op de reeds
bestaande Turbo-diesel
met 80 pk.
Het verbeteren van
de motor heeft uiteraard tal van positieve effecten voor
de rijder. Het vervelende kloppen
komt bijvoorbeeld niet meer voor.
Ook niet in de winter tijdens de koude start.
De nieuwste van Volkswagen, die
deze maand voor het eerst leverbaar
is, is een auto voor mensen die veel
kilometers per jaar maken, die
ruimte wensen en tegelijk comfortabel achter het stuur willen zitten.
Een verbruik van 6,1 liter op honderd kilometer maakt het een zeer
aantrekkelijke auto die nog weieens
van zich kan doen laten spreken.

maar deze kon zijn voorstel uiteindelijk toch niet steunen, omdat het
'uit de lucht' kwam vallen er geen
enkele financiële onderbouwing aan
toegevoegd was.

Sinds kort zijn de accessoires van de bekende BMW veredelaar AIpina ook te koop bij een
aantal uitverkoren deaIers. De importeur van
Alpina is Hessels uit
Delft.

Accessoires
van Alpina
nu te koop
bij dealers

gramma optimaal aan
te kunnen bieden.
In Nederland is ook
een aantal dealers uitgezocht die hun sporen
reeds verdiend hebben
op het gebied van presentatie en service.

Alpina is een bedrijf
dat gespecialiseerd Is in
het ombouwen van
BMW's. Omdat er al
lange tijd een sterke

band is tussen BMW en
Alpina, hebben beide
partijen besloten tot
een hechte samenwerking om het Alpina-pro-

Deze dealers gaan
naast het BMW MTechnic
programma
ook de accessoires van
Alpina leveren.

De jongens hielden zich met een
nogal rare hobby bezig: het vernielen van een groot aantal auto's. De
politie constateerde schade aan zeven wagens en heeft de Westfriesen
daarom iri de cel gezet. Het vandalisme werd gepleegd in de omgeving
van het Stationsplein en de Van
Speijckstraat.

De firma Van Twist Holding te
Groessen brengt als trendsetter
fraai gedecoreerde spiegeldeuren
in een vierkante ruit. De tegels zijn
10 x 10 en uitgevoerd in de kleuren
zwart, wit, blauw, groen en rood
op een talank verzilverde ondergrond. Andere dessins zijn eveneens leverbaar. De 4 mm decorspiegels zijn voorzien van veiligheidsfolie en lenen zich bij uitstek
bij interieurtoepassingen thuis
(zelfs als wanddecoratie), maar
ook in showrooms en kantoorprojecten. Voor meer informatie: tel.
08360-96620/96605.

ZANDVOORT/IJMUIDEN Beeckestijn Pop gaat dit seizoen stevig van start en wel
met de bekende formatie De
Dijk.
nieuwste elpee 'niemand in de stad'

de plaats tijdens de Beeckestijn Festivalprijs. De deuren van het theater
gaan open om half negen.
Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar in de voorverkoop, vanaf l september bij platenzaak Molenaar, Bepresenteren.
gijnenstraat 5 in Beverwijk en bij
Voorafje is de Santpoortse forma- Twin Records, Velserduinweg 21 B
tie Jamstand. Ook geen 'kleine jon- in IJmuiden. De prijzen zijn ƒ12,50
gen', want deze groep haalde de der- zonder, en ƒ10 met CJP.

Beeckestijn
start met De Dijk

Het Witte Theater (langs het
Noordzeekanaal) in IJmuiden opent
op 16 september met deze topgroep
haar deuren. De Dijk zal dan haar

Per direkt vragen wij een vriendelijke, vrolijke, vooral vakkundige

PART-TIME DAMESMODEVERKOOPSTER
U vindt het plezierig onze grote klantenkring gedurende 2 dagen per week te
adviseren bij hun kïedingaankopen en stelt het op prijs in een prettige ongedwongen sfeer zelfstandig te werken. Uw leeftijd is plm. 30-40 jr.
Belt u even voor een afspraak 02507-12450, na 19.00 uur 02507-18681.

met 'n
Grote Krocht 19,
ZANDVOORT

QUEENIE
R E S T A U R A N T

H O T E L

Voor

Kerkplein 8 / 2042 JH Zandvoort
Telefoon 02507 -13599

Restaurant ,,Queenie'

HelECôCH

vragen wij

een interieurverzorgster
in deeltijd (circa 10 uur per week).

Jollenpad 10/1081 KC Amsterdam
Tele(oon020-445800

Voor de

KENNEMED
C O U N T R Y

C l U

Restaurant / Membets only
Kennemerweg 78 / 2042 XT Zandvoort
Telefoon 02507 • 13189

Politie houdt
autovernielers aan
ZANDVOOET - Twee zeventienj arige jongens uit Enkhuizen en Andijk zijn maandagmorgen omstreeks tien over half zes aangehouden door de politie.

Modieuze spiegelwanden

• De Volkswagen Passat GL 1.9 l Diesel
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Telefoon 02507 • 13599

QrinsDuEOló

„Kennemer Golf Club"
een interieurverzorgster
op basis van 20 uur per week.
Wij bieden u een prettige werksfeer in een jong team,
goede salariëring, vakantie, loon + toeslag.
Voor inlichtingen vragen wij u telefonisch contact
op te nemen met Henny Holleman-van Houten
onder nummer 02507-13599.
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ICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO S
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad /0,36 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1600 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 2
2042 JM Zandvoort
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer. De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities
ƒ 6.01 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten
• BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam

NISSAN Wie

klapbaar, waardoor je bij de Micra over achterbankleuning, aëroclynamische wiel-

\veot wal CT zoal l c

'n bagageruimte van liefst 37(i liter kunt

koop is, zal blij verras!

beschikken.

zijn met de nieuwe

full-flow ventilatie-

Miera. De meest eom-

systeem en een aanjager

plote auto m/'n klasse,

met 4 snelheden zorgen er-

die je alle ruimte geeft,

voordat het onder alle om-

doppen én een beklede bagageruimte met
vcl lic nl

Een j^^E| IklIBil VMlfEi

' ' ing. Overi-

gens geldt voor elke
I^Hi^^fcMP^I^I

Micra de plezierige zeker-

^^Bi^^Br^ Mk

heid van 3 jaar lak- *-M
garantie, 6jaar carrosserie-

t ôi h lekker eompaet is en zorgeloos rijplezier de carrosserie en 13 inch wielen. Het volledig standigheden behaaglijk toeven is in de garantie

en 100.000 km of 3 jaar

lliedt Vin,qorlicht stuur je 'm in 't kleinste vernieuwde interieur van Nissan'sjongste is Micra.Toppunt van luxeen comfort vormt do garant ie op hoofdcomponcnten van aandrijparkeerplekje. De nieu\\e Micra-lijn is voor- voorzien van luxe, met stof beklede, vorstel- SLX met onder meer bumpers in de carros- ving en wielophanging.
zieii\an'!ipittigel.21iter4eilinderinotorvan ban1 fauteuils die optimaal steun bieden voor seriekleur, van binnenuit verstelbare buiten- Elke Micra voldoet aan de strengste emissie54 pk, die er voor zorgt dat je in rap tempo 't snelle bochtonwcrk on op lange afstanden, spiegels, warmtcwcrend glas, achterruit- normen door toepassing van een geregelde
overal komt waar je wezen wilt. Zonden1 'n üok de hoofdsteunen zijn verstelbaar. Het wisser/sproeier, gescheiden necrklapbare 3- weg katalysator en elektronisch motormanagement. En of je nu 'n automaat wilt of

moment dorstig te worden. De 1.2 liter 5-bak unieke walk-in mechanisme op do rechter

een 5-bak, 3 of 5 deuren, zeker is: je

bijvoorbeeld noteert l op 18,9 bij 90 km/h voorst ooi maakt het de instappende
(ECË)*. Opvallend is de sportieve styling van achtorpassagiers extra gemak-

Micra is altijd in voor 'n uitje!

do nieuwe Micra met volledig geïntegreerde kolijk. De achtcrbank-

\ Hij staat bij de Nissan dealer

17.995,-

vanaf

bumpers, een nieuwe grille in do kleur van leuning is neer-

De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Lessen en clubs

Colloquium Doctum-Rechten-Studie

NISSAN

Opleiding door een ervaren docent, overdag en 's avonds
Kleine groepen Lage kosten Tel 020-6624921

Middenstandsavondschool
„Heemstede"
Volg een eenjarige of tweejarige opleiding aan de
njkserkende en gesubsidieerde avondschool ,,Heemstede'
voor het

JE BLIJFT ERIN RIJDEN.

l'rijsiin l BT\\ < v \ i!1t u rm«sk'»sti n '] up !J1(l.iOkm l i ) I o|> l i t (si u i ) Vuj/ijtm>it n voorin houdt n Onk \otir fi»i is ilt s < n h isinj; \issm isookdi ni.iki r\ in di Siuim Blm bint I'i urn l .nin l M ixiin i S i K i i JIH) S\

!()lll'\ li 11,1110 K i n ^ d h l ' n n » ! \ n» t i i l r\,m t n < .ihsi.n

Mijdrecht, Autobedrijf Van der Helm Mijdrecht BV., Handelsweg 2, tel. 02979-85948.

Middenstandsdiploma
Informatie/inschrijving J A van Kleef 023-283922 of
P Verhoeven 02523-75858
Tevens mogelijkheid v e marketingcursus voor het

Diploma NIMA-A
Informatie/inschrijving F Schuurmans 023-293176

Studiecentrum ASR

Radio, tv en video

Woninginrichting

TV-reparatie en video - 24-uurs service

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Vrijblijvende prijsopgave - Geen voorrijkosten
Eventueel direct bij u thuis gerepareerd

Telefoon: 020-962603

Foto Boomgaard
erkend door de Minister van O&W voor die opleidingen
Grote Krocht 26
binnen de reikwijdte van de wet
Telefoon 13529
Binnenkort starten de volgende avondopleidingen
UW FILM OP VIDEO
- Typen, steno, tekstverw , notuleren/vergadertechniek,
ƒ 1,75 per minuut met
secretaresse, kantoor-assistent(e)
gratis achtergrondmuziek
Copn. SliHPSStrait 2 B
- Talen, conversatie, bedrijfscorrespondentie, Cambridge,
- Tolk/Vertaler Engels, Frans, Spaans (dagopl Engels)
Tel. 02507-12070
* Te koop Marantz direct-dn- Middenstand, boekh , comp boekh , MBA, soc wetgeving ve platenspeler en Marantz
- Wordperfect, Library, Dbase III+ , Lotus 1-2-3, Intro PC, digitale synthesizer tuner,
MS DOS, AMBI 11, HE1, HE2, T6, Praktijk Dipl Inf 1
geen schade, moet weg door l
5,77,50 p.d.
- SEPR vak- en handelskennis, IATA, UFTAA
omst, ƒ 185 Tel 17547
5 films
- Praktijkdiploma Marketing, NIMA-A
LESADRESSEN Amsterdam, Stadhouderskade 113, 020Huishoudelijk
760013 Willemsparkweg 191, 020-764220, Middenweg 57a,
Verhuur Movle-boxen
020-6655355 en Almere-Stad Stationsplein 38, 03240-37755
personeel

VIDEOTHEEK

Tel. 13529
* Te koop 1-pers bed met 2
kastjes erboven, incl matras
z g a n , ƒ75 Tel 0250719827
* Te koop 2 witte 2-deurs
| keukenkastje, h 60 cm, br
100 cm, d 34 cm, samen
1/150 Tel 02507-16050

INDIVIDUEEL - DESKUNDIG
BETROUWBAAR
De S P O begeleidt u praktijkgencht bij het ontwikkelen
van uw intuïtieve vermogen
Cursussen in hypnose hyp
notherapie, helderziendheid,
magnetiseren en parapsychologie Bel voor gratis brochure 010-4567156
* Voor de jeugd vanaf 11
jaar start het Jeugd Rode
Kruis weer met E H B O les
sen Opgeven voor 15 sept
Inl via tel 15609 of 12293

HATA YOGA en ontspannen
onder vakbekwame leiding
Nieuwe cursus s morgens
en 's avonds, voor dames en
heren Info tel 14855 tussen
1900-2000 uur
* Mini s, adspiranten, senioren, recreatief, competitie
Alle volleybalmogelijkheden
bij Sporting OSS Meer we
ten'' Bel 13204, Mera

Flinke WERKSTER gevraagd,
2 ochtenden p w Tel 0250713866, na 18 uur bellen

Divers personeel
gevraagd

ELEGANCE AUDITIE
Wie kan mij BIJLES handel en nieuwe
beroepsopleiding
economie HAVO 5 geven? gastvrouwen, hostesses, mO'
Tel 02507-15295
del mann /vr voor div activr
eiten mannequin/dressman
• Zie de colofon voor opga03240-21471/41039
ve van uw rubieksadvertentie nschr
lijdens kantooruren

Correspondentie- en contactclubs

06-320.320.77
Praatpaal voor Vriendinnen
50 et p m

SNOWWHITE
schoonmaak/glazen wasserij
Tel. 02507-17935
Bob Schmidt
Rijles auto's en motoren
AUTO MOTORRIJSCHOOL FRANS VAN SPRANG
De meest gespecialiseerde rijschool
in opleidingssystemen o a
Versnelde rij opleiding categorie B- (duur 8 weken)
Groepsverband rijden
categorie -B
Privé opleidingen
categorie B- -A- E
Voor informatie
Maandag t m vrijdag van09 00 uur t m 1700 uur
1900 uur t m 21 00 uur
Zaterdag
0900 uur t/m 1500 uur
Hoofdstraat 244
Tollensstraat 35
Santpoort 023370408
Zandvoort 02507-14946

Muziekinstrumenten

Zalenverhuur

Foto Boomgaard

VERENIGINGSGEBOUW

ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

gevraagd

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

* Ad over 12 dagen vieren
wij feest Lida
* Casmo/ZVM Handbal nog
even wachten dan staat hij
weer in het clubblad De
zwartkijker
* Donderdag 7 sept start
het Z'voorts Kinderkoor weer
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen
4 w gratis meezingen Aanv
1630 uur in de Ger Kerk
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakkefi Geen
adres9 Dat hebben wij voor u'
Inl tel 02907-5235
* Hoera een scharrelkop erbij Herman de Haan welkom'
Heel veel gelukkige en gezonde jaren met je Annemiek
De Balleclub
* Hoera het is echt waar,
Melissa wordt 31 augustus
1 jaar Kusjes, Opa + Oma
Dinkie

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
GARAGE TE HUUR
V FENEMAPLEIN
TEL 14534
LOODS TE HUUR
30 m2
TEL 02507-17084

5 REGELS

Vrijwilligers
gevraagd
'euterspeelzaal Manaschool
raagt VRIJWILLIGSTER voor
1 a 2 ochtenden per week
Tel reactie na 12 uur 14663,
Anneke Polak

Oppas gevraagd/
aangeboden
Met spoed gezocht jonge ervaren oppas v kind 1 jaar
Tel 02507 15626
Oppas gevr v kind 4'/i jr v d
weekenden Br o nr 719'6620 bur v d blad

Kleding

J. van Campen & Zn
voor al uw

schoenreparaties
Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor
Tel 02507-15449
e koop bruine jakhals BONT
AS z g a n maat 40 42
750 Tel 02507 15772

Woningruil

Sportartikelen
* Te koop sporttas Zandvoortmeeuwen;
voetbalschoenen, Puma, maat37/39/
40 Tel 02507-15727

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
Ie koop KNAUS caravan,
3 60 m lang + kachel + voortent + koelkast, ƒ 2500
Tel 02521-10711

Diversen

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507-14534

!•

* Te koop aangeboden damesfiets, m prima staat Prijs
ƒ100 Tel 02507-17794
Broodje Burger
Te koop gevraagd PUCH verzorgt HET HELE JAAR
MAXI, niet overgespoten
door * lunchpakketten
Tel 02508-1789
* borrelhapjes
* salades enz
Belt u voor informatie of haal
Diverse clubs
vrijblijvend de folder in onze
winkel Tel 02507-18789
06, 50 et p m
J. van Campen & Zn
LESBI 28

320*320*28

sieutelservice

SEXI 68

Nu ook autosleutels
op code

320*320*68
LOES

Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor
Tel 02507-15449
PERVERS
Tuin ophogen, TUINAANLEG
320*324*00
BESTRATEN van terras of
SEXBURO
straatje Vertrouwd adres Al
320*324*01
20 jaar vakwerk 075-284358
ZAAN ESCORT
X Y Z B V verhuizingen en
ƒ175 p u 075-172123 Meis- kamerverhuizingen Voll verz
jes gevr m A'dam/Zaanstad Dag/nachtservice 020-424800

320*322*30

MM GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
l
l
Zandvoorts Nieuwsblad

Tuincentrum biedt zich aan
aanleg, bestrating en alle
Grote Krocht 26
hekwerk Tevens onderhoud
* Te koop compl schrift Vrijblijvend prijsopgave Lemiddens! cursus LOI, ƒ 100 venng alle materialen Tel * Wij wensen alle deelneem(1989 geslaagd) Tel 02507- 023-390815/371443 na 18 uur sters aan onze najaarsreis
19549 s avonds, overdag
naar Andorra een fijne zonni023 222372
ge vakantie1 Ver Vrouwen
Te koop
van Nu

GRATIS

CEflf E makelaars o.g.
NVM
MAKELAAR

f i>*gef

Foto Boomgaard

Studieboeken en
-platen/banden

Woninggids van Zandvoort

Tel. 02507-12614

DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland Bel
voor gratis infoboek 020665 7658 Inruil en fin mog
* Gevraagd hamsterkooi +
hamster benodigdheden Tel
02507-16809
Jonge MALTHEZER leeuwtjes, Yorkshire terriërs, Shih
Tzu 013-332546 (bij Tilburg)

Te huur gr slaapkamer m Aangeb grote 5-kam won
gebr v d /t voor b v ver- (maisonette), tuin, zolder,
pleegster Tel 02507-15874
2 balkons en box, A'dam-Osdorp, huur ƒ 385 p m Gevr
eengezinswoning in ZandOnroerend goed
voort Tel 020-100356
en woonruimte
Woningruil A'dam, omg Alte huur gevraagd
bert Cuyp Winkelruimte +
tuin + 4-k bov won Beide eiJong stel zoekt met spoed gen ingang, hr ƒ800 excl evt
woonruimte, bijv zomerhuis overn i o Gevr won Z'voort
of etage, huur +/500 incl Tel 033-940415/020-767667
Tel 023-335858, na 15 uur
Woningruil Arnhem of A'damZandvoort of omg gezocht 1 Zandvoort Voor dame alleen
of 2 gestoff of gem kamers, aangeb hk-terrasfl, 4-kam ,
m douche/toilet v zaken- geen bovenb + lift Vlakbij
* Hoera1 Mano is ingenieuri man, ged 1 jaar Br o nr scholen + winkelcentr Tel
763-76621 bur v d blad
085-815283
Liefs Diana

| Te koop 3+1 + 1 BANKSTEL,
eiken, leer Prijs ƒ 750
Tel 02507-16121
Te koop 3-ZITS BANK, beige,
fauteuil donkerbeige T e a b
Tel 02507-15416
* Te koop aangeboden roTe koop
tan wieg, onbekleed, ƒ 15
aangeboden
Tel 02507-17009
diversen
* Te koop groene huisbar
met 2 krukken, 140x110,
* Basisschool biedt aan ƒ100 Tel 19711
oude leerl setjes (tafel + * Te koop matras, 160x200, * Hoera Melissa de 153
stoel) voor ƒ 25 voorkinderen zo goed als nieuw, ƒ 250 Tel nachtjes zijn voorbij Dus ik
Dieren en
tot 14 jaar Tel 02907-4285
kom straks lekker taart eten
02507-15235 of 13491
dierenAlvast van harte gefeliciteerd
* Te koop 220 bruinrode ge- Te koop ROTAN BANK,
benodigdheden
velstenen ƒ 175, 100 kalk- TAFEL + FAUTEUIL, ƒ450 van Carola
zandstenen ƒ 20 Tel 02507* Jan, laat je de Renault staTel 02507-18506
13875
tioncar heel en vergeet niet Te koop half-Perzische kitTe koop wieg, blauwe voe- naar de borden te kijken
tens va ƒ75 Tel 15772
* Te koop 3-zits bank ƒ 40, 2 nng, witte kant, bak wit rotan
verschillende fauteuils ƒ 10 sm ijzeren witte voet T e a b Pamaja
p s t , 2 fauteuils gratis, ronde Tel 02507-17179, na 18 uur * Lang gewacht stil gezwesalontafel, d bruin, + 100 cm,
gen nooit gedacht toch nog
* Te koop wit laque klerenƒ40 Tel 02507-14098
sla gekregen1 Frans en Jessy
kast, 5 deuren h 2 30 m, br
* Te koop aangeboden was 2 50 m, 1 spiegeldeur, ƒ 300 * Lieve paps van harte gefedroger ƒ50, tafelbiljart met Tel 02507-16210
liciteerd alsnog Heb vertrouballen en keus ƒ50 Tel
wen
m je dochters Dus met je
* Te koop zuiver wollen poeper
02507-17749
naar de woeper
vloerkleed, 2x3 m, merk Irans Liefs, je dochters
Te koop aangeboden
ha Super, in prima staat,
TEKENTAFEL, z g a n
* Papa gefeliciteerd met je
ƒ295 Tel 02507-15904
T e a b Tel 02507-19880
Maarten,
* T k z g a n donkerblauwe 41e verjaardag
* Te koop babykleertjes, mt lederlook draaifauteuil ƒ295 Mama, Jeroen, Bas Geurst
52 t/m 74, rotan poppenwieg, Tel 02507 17862
* Paps na 25 zware dagen
35 jr oud, ƒ 50, Carrera raceen 20 pond lichter Nu aan*
T
k
a
grootm
tijd
linnenbaan ƒ 75, gr Darda racesterken en alleen nog maar
baan ƒ30 Tel 02507-13145 kast (leg), bovenkant deurtjes vooruit kijken Ria, Jan, Joglas Vraagprijs ƒ300 Tel han, Arjan
* Te koop steenvorm, m pri- 02507-19400
ma staat ƒ75 Tel 02507* Schaken doet iedereen op
14695
donderdagavond m het GeOnderhoud,
meenschapshuis bij de ZandTk
rieten STRANDKORF
voortse Schaakclub
reparatie,
ƒ 400,
mahonie KASTJE
ƒ350 Tel 02507-18383
doe-het-zelf
* Volgende week donderdagavond start de jeugd van
* T k snijmachme v huish
Zandvoort met schaken m het
gebruik
metaal,
Graeff
Schoonmaakbedrijf
Gemeenschapshuis vanaf 19
ƒ200 Tel 02507-12601
De
Witte
Tornado
uur
* T k volautomatische koelvoor uw gebouwen
kast + 4-pits gasstel z g a n
Voor trouwfoto's
en kantoren
vrpr ƒ250 Tel 19071
Tel 02507 18546

25,- p. week

S.P.O.

Oproepen
Mededelingen

ƒ 3.JC3

2
3
4
5

regels
regels
regels
regels

ƒ 3,43
ƒ 3,43
ƒ 4,58
ƒ 5,72

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 6,87
ƒ 8,01
ƒ 9,16
ƒ10,30
ƒ11,45

Tel. 13529

gevraagd
diversen

* Te koop gevraagd kampeerbedje en fietsstoeltje
voor achterop Tel 0250718385
* Wie heeft er nog een hooi
kist? Tel 02507 12141

Auto's en
auto-accessoires
* Te koop Volvo 66, mot/
mech 100%, bodem slecht
Prijs ƒ250 Tel 02507-15567,
vrijdags na 18 uur

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

Alle prijzen incl. 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (beneden ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p.
a.v.p. in rubriek:
ruoneK:

i

Dat lastige probleem rond jouw woonplaats zie jij
persoonlijk graag opgelost. Dus volg je de laatste ontwikkelingen op de voet. Is men het erover eens wat er moet
gebeuren? Is er een definitieve beslissing gevallen?
Wanneer wordt er tot aktie overgegaan?
Zandvoorts Nieuwsblad laat 't je elke keer
uitvoerig weten. Of het zich nu in de

plaatselijke politiek, op cultureel of sociaal gebied afspeelt. De krant informeert je op een heldere volwassen
manier.
Elke week weer. Voor nog geen gulden per week.
En wie nu nevenstaande bon opstuurt hoeft de krant
voortaan geen week meer te missen,
Bellen kan ook: 020-5623066.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD. WIE'M LEEST WEET MEER.

Bezorg mij het Zandvoorts Nieuwsblad
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro-Banknr.:
l Ik betaal per kwartaal D ƒ 13,50, per half jaar D ƒ 24,75,
| per jaar D ƒ 44,75 (voor postabonnees gelden andere,
i tarieven).

l

l Deze bon in open envelop, zonder postzegel, sturen naar Weekmedia.
. Antwoordnummer 2470. 1000 PA Amsterdam.

l

i

|
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WEEKMEDIA 6-7-8-9-12-22

Alfa Romeo
Alfa 33 1 7 i E okt 88 rood
voor de prijs van een Alfa 33 S
Zuinig snel en stille motor
Tel 0324060336
ALFA 90 Quadnfoglio NZ 86
ZD 1 86 grijs met 104 000
km
ƒ 20 750
INRUIL BOVAGGARANTIE
EN FINANCIERING
ANWB KEURING ƒ 150
Autobedrijf VAN DER POUW
Amstellandlaan 1 Weesp
Tel 02940 15110
Te koop ALFA 33 15 Tl april
1987 zwart Pr n o t k Tel
ALFA SUD 1 5 + 1 bouwjaar
02990 43777
82 APK 3 90 Tel 075218232

Alfa Romeo JJ L- 3 Milano
Marsrood 50 000 km bijna 87
1e eig bijz mooi/12500 Van
Lieshout
Volendam
0299368281
Alfa Romeo 75 Twmspark gr
met 4 88 70 000 km gaaf v
1e eig ƒ30750 020206478
Alfa Romeo Alfetta 80 Apart
model airco rood Vr pr
ƒ1200 Tel 0297743075

AUDI
Audi 100 CC 101 kw 138 pk,
zermat/ilvermet
elektr ra
men velours bekleding airco
centrale vergr 5 bak stuurbekr siervelgen A N W B ge
keurd onderhoudsboekje aan
wezig origineel 1986 ƒ 25 750
AUTOVROON Audi VW Dealer
020869611

Audi 100 CC diesel zermatzil
vermet, centrale portiervergr
velours bekl 5 versnellingen
stuurbekr
origineel 1986
ƒ 25 750 AUTOVROON VW
Audi Dealer 020 869611

Audi 80 cc diesel tornadorood 5 bak onderh boekje
aanw ong 86 ƒ16950
Audi 80 1800 5 bak blauw- Audi 80 cc 1 6 5 bak zwart
met
lichte krasjes ong met ong 85 onderh boekje
aanw sport int ƒ16950
okt 88 ƒ29995
AUTOVROON 020869611
AUTOVROON 020869611

Austin
Austm Metro 1 O rood 3 drs V ie eig als nw Austin Metro
sport streepmt stereo APK 40 Surf 585 ƒ6500 13000
9 0 / 4 950 Van Lieshout
km APK 590 020968216
Volendam 0299368281

BMW
BMW 316 met LPG 1983
scherp geprijsd Autobedrijf
Roossien 0215950005
BMW 316 wit 1983 scherp geprijsd Autobedrijf Roossien,
0215950005
BMW 318i LPG 1985 scherp
geprijsd Autobedrijf Roossien
0215950005
BMW 320 1982 5 bak metal
lic nieuwstaat scherp geprijsd Autobedrijf Roossien
02159-50005
BMW 320/6 bj 79 APK 6-90,
LPG, tr h i z g st, ƒ 3250 020435990, b g g 020 5404544
BMW 360(6), b j '80, bl met,
sp velgen get glas, sp uitl,
izgs Vrpr ƒ 4500 0299022726
BMW 520 6 cil, orig 81, APK
12-'89 Inr prijs slechts ƒ 2475
Tel 020 149352

BMW 524 Turbo Diesel ong
10 84 weinig km s APK-gekeurd tot 90 ƒ 14 500
Tel 0324037575
BMW 525i, automaat 1987,
scherp geprijsd Autobedrijf
Roossien, 0215950005
H VAN POELGEEST B V
voor uw betrouwbare occasion Stationsstr 7-11 Amstelveen Info 020-410051
Te koop BMW 318, bj 81
rood APK gekeurd, i z g st
ƒ5000 Tel 02979-11623
Te koop BMW 528i (gerev;
3 3i, nwe uitl + schokbr, bj
78 Vr pr ƒ 2000 Tel na 20 uur
0299070174
Te koop BMW 732i APK, au
torn , airco Pullman, m '81, als
nieuw, ƒ 7950 Tel 020-935911

Chevrolet
Importeur Globe Master Van
Chevrolet/Dodge Chassis, grijs en geel kentekenbewijs, uit voor
raad leverbaar Bel voor info 04404-1888, telefax 04404-2048

Chrysler
Importeur MVS - Dealer van Chrysler,
Dodge en Jeep

Verkoop & Service van Mercedes Benz.
MOTORMEYER, Overtoom 116-126 Amsterdam, 020-124876
Autobedr ZEIJINGA voor uw
Chrysler Wieger Brumlaan 73
Uithoorn Info 0297561212

Citroen
2CV6 bj 84 weinig km APK Citroen Visa 1 1 RE PN-97-BP
4- 90, i g st geen roest pr 5/86 wit 64 000 km ƒ 9 750
ƒ3250 Tel 020195971
INRUIL-BOVAGGARANTIE
EN FINANCIERING
Autobedr ZEIJINGA uw deaANWB KEURING ƒ 150 Ier Wieger Brumlaan 73 UitAutobedrijf
VAN DER POUW
hoorn Info 0297561212
Amstellandlaan 1 Weesp
BX 14 87 1e eig 12000 km
Tel 02940-15110
z g a n spec aanbieding
Autobedr Bakkker 020310044 Ctroen Visa 11 RE S6, 4 deurs
blauw, bj 1987, 12200 km,
BX14E 85 met grijs, LPG 1e ƒ 10 000 - Tel 02975-63780
eig z g a n spec aanbied
Autobedr Bakkker 020310044 GSA X 3 m '84 LPG trekh APK
sunr 5 bak, grijs met als nw
BX 1 4 E ND 04 TS 7 85 blauw ƒ4950 Tel 0297561842
met 70 OOOkm ƒ 11 250
KNAP off Citroen dealer NH
Autobedrijf CASPARUS B V
BX 14RE 39000 km 87 18250
Casparuslaan 1 Weesp
BX basis 28000 km 88 18950
Tel 02940 15108
BX basis 35000 km 88 18350
BX 19 D 85 1e eig z g a n BX 14E 51000 km 87 15950
spec aanbieding Autobedrijf BX diesel beige 86
13950
Bakkker 020310044
BX GTI 23000 km 88 29750
BX 19 GT 85 met open dak BX 14RE 31000 km 87 18750
21700
rood 1e eig z g a n spec BX 14 8500 km 89
aanbieding Autobedrijf Bak BX basis 64000 km 87 15600
BX diesel zilver 86
14700
ker 020310044
BX GTI zilver 89
38000
BX spor' 86 1e eig als nw
Paltrokstr 17 Zaandam
spec aanbieding Autobedrijf
tel 075 178051
Rakkker 020310044

Autorubnek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag in
Het Parool
Daarnaast elke w.eck m alle edities van Weekmedia t w
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam
Nieuwsblad de Purmer de Zaanse Gezinsbode de Nieuwe
Weesper Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant De
Ronde Vener Aalsmeerder Courant Nieuwsblad
Haarlemmermeer en Zandvoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t m vrijdag tussen 8 30 en 20 00
uur Tol 0206658686 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan SHOWROOM
Postbus 156 1000 AD Amsterdam Afgeven kan ook Het
Parool Wibautstraal 131 of Rokm 110 Amsterdam
01 bij de volgende Weekmediakanloren Amstelveen
Dorpsstraat 54 56 Purmerend Weerwal 19 Uithoorn
Stationsstraat 70 Weesp Nieuv.straal 13 Zandvoort
Gabtnuisplem 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die voor
dinsdag 15 45 uur of donderdag 19 45 uur m ons bezit zijn
worden de volgende dag reeds geplaatst Totale oplage
730 000 exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25 '
Voor elke extra regel / 11
mm prijs
ƒ 5 67
mm prijs niet vignet ƒ 6 10
Alle prijzen zijn excl 6°o BTW
Gewone advertenties tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies bel

020-665 86 86
• Zomerkorting (geldig t/m 5/9'89) 50%

Peugeot

LPO,
krn,

JO.

12
75,
«*•
1.6

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

205 Junior RN-03-LR 2/87 wit Gevraagd PEUGEOTS 504
36000 km ruitenwisser ach- 505, sloop of schade enz Af
ter
ƒ13950 stand geen bezw 020-244255
205 Accent RL-60-FK, 1/87
KUPERUS
blauw 40 000 km
ƒ13750
205 Accent SF-51-ZN 6/87 rood voo'r alles van Peugeot nw en
50 000 km
ƒ14250 gebruikte, v d Madeweg 1-5 bij
205 GT LP-58-NX 11/84 rood Makro-A'dam-6683311 -020
92 000 km
ƒ11500 Peugeot 104 '79 Prima staat
205 GTI 16 115 pk RV-10-XF APK verlopen Tegen elk rede
5/84
grijsmet
110000 lijk bod Telefoon 020-828804
km
ƒ 15 950 (tussen 19 00-22 OOu)
205 XT NS-73-FV 10/85 zwart Peugeot 104 GL6, '79, apk
61 000 km licht metalen vel- g o h , geen roest Veel nieuw
gen
ƒ12950 /950 Tel 020-912112
205 XR RT-36-TS 3/87 wit
42 000 km
ƒ16250 Peugeot 104 GR, bj '81, APK
205 XLD RL-66-NY 2/87 beige 6-'90 heel net autootje, ƒ 1850
met 68800 km
ƒ16750 Tel 020-767060
305 GL KP-97-TF 2/84 wit PEUGEOT 104 ZL Coupe,
117 000 km LPG
ƒ 9250 m '83, rood, 69000 km, Ie
305 Select LZ-57-KR 3/85 grijs eig, plaatje, ƒ 5500,- , 2 jaar
met
54000
km
schuif- garantie mog , inruil fin ,
dak
ƒ11950 Dolman Auto's, 0297984102
305 Select NS-39-JH 10/85
rood met 72000 km ƒ12500 Peugeot 305 D Break, b j '81
309 GR PF-78-LT 2/86 rood apk 4-90, goede banden, nwe
60 000 km
ƒ16950 accu, pr ƒ2750, 020-6620037
309 SR PV-10-NG 7/86 beige- Peugeot 504 break, '79, APK
met 50000 km
ƒ18950 10-'89, 182 000 km Caross
309 GLD RD-31-BL 9/86 wit slecht ƒ950 Tel 020-453336
101 000 km
ƒ18750
405 GR SL-99-LY, 9/87 gnjs- Peugeot 505 GTI allerduurste
met 35 000 km
ƒ 26 950 uitv met kleur 60000 km 1e
405 GLD, TF-25-BN, 4/'88, grijs eig nw pr ƒ52000 nu
ƒ12950 Van Lieshout
met ƒ29750
505 GL LJ-07-HD 4/83 beige Volendam 02993-68281
100000 km
'
ƒ 8950 Peugot 205 GE 8-'85 ƒ 9 450
505 Comm GLD BT-50-LY 1/87 Peugeot 205 Accent, 10-'86,
grijs met 80 000 km ƒ 19 950 77 000 km
ƒ12950
505 Break GR RN-68 KT 1/83
J LANCKER B V
blauw 103 000 km
ƒ 9 950 Hogeweyselaan 215 Weesp
Industrieterrein Noord
505 GL NV-54-ZL 1/86 grijs
met 88000 km
ƒ16500
Tel 02940-16619
505 Break GRD NY-44-JN 1/86 Te koop PEUGEOT 104GL '82
wit,
160000
km schuif- APK febr '90, mcl radio
dak
ƒ19 950 ƒ1950 Tel 02975-61650
505 CTI automaat PX-18-FH
8/86 grijs met 109000 km T k Peugeot 104 GL b j '80
ƒ22500 APK mei '90 Nw Accu, lichten
Inruil-Bovaggarantie en finan- T e a b Tel 020-6656299
ciering ANWB keuring ƒ 150 V dame 205 Accent RT-20-GF
Autobedrijf VAN DER POUW 4/87, bl, 30000 km, ƒ12750
Amstellandlaan 1 Weesp
02940-10497 of 02159-15601
Tel 02940-15110

5U
70
8
nr
)2£

"k
80
32!
"k
iw
okt

T k 2 cv 6 spec , kl blauw b j
T k van part FORD ESCORT
'86, i perfecte staat Prijs T k mooie hscort 1 3 L Bravo LASER 1 1 1986, 7300 km,
'83
zilverm
LPG
N
Bnd
Radio
ƒ5750 Tel 020-171817
ANWB-gekeurd, ƒ 12 000 Tel
Vrpr ƒ8750 02907-7071
ƒ17950
Mitsubishi Colt 1500 GLX '86, Colt 1 2 GL 4-'88
020-422758
T k als nieuw Citroen BX 44,
Colt 12 GLS d 1-'86/14 950
rood,
uitgebouwd-sport-wielen10-'85/8950, m LPG Prijs met
ƒ12750
spoilers, als nieuw v 1e eigen Colt 12GL 11-'84
APK 7- 90 020 968216
FSO
Colt 1 2 GL 3-'83
ƒ 6 750
ƒ15950 Tel 020-157124
Colt 12 Eterna 10-'87/ 15450
b g g 6624373
Lancer 1 2 GL, 6-'85 ƒ 12 650
Daihatsu
Mitsubishi Colt 1 8 GLD
Autobedrijf Hagenaar BV
Lancer 1 5 GLX, 4-'85/ 13 950
RT-92-FV,
3/87,
grijs
met,
Daihatsu bus 850 1983, grijs
Lancer 1 5 GLX aut '85/ 14 950
AUTO GUIT
70 000 km
ƒ16950 L 300 25 dsl kort 1988
kenteken, ruiten dakraam, Daihatsu dealer, ruime keuze
Schinkelkade
26-29
Amsterdam
INRUIL-BOVAGGARANTIE
APK juli 90, wit 020-451623 in nw en gebruikt, APK-stat
Galant 20 GLS 11-'84/11450
EN FINANCIERING
Telefoon 020-71 34 57
M v Borsselenl 53, A veen, klaar terwijl u wacht, onderde
Sapporo 2 4i-GLS '87 ƒ 32 900
ANWB-KEURING
ƒ
150,-92 000 km, ƒ 3600
Peug 205 accent/86 ƒ 12 950
Er is al een FSO met 3 jaar garantie va ƒ 10499,- mcl BTW
len etc Parklaan 129, Haarlem
Autobedrijf
VAN
DER
POUW
Peugot 205 GE 8-'85 ƒ 9 450
U kunt ook terecht voor occasions
Info 023-312450
TERECHT APPLAUS
Amstellandlaan 1 Weesp
Nissan Micra 1 OGL '85/ 9 850,v a half sept in onze showr DAIHATSU HIJET PersonenTel 02940-15110
Volvo 340 DL 4-'85 ƒ12450
jjel
Honda
High-tech mod v DAIHATSU bus geel kent 87, nieuwstaat,
iei
Mitsubishi Colt 1 2, APK 1-'90, Kadett 1 3LS 5-d 87/16950
de new 5 deurs sed voor de scherp geprijsd Autobedrijf
Honda Civic 1 3S, 12 klepper, bj '84, grijsmet, 66000 km, Toy Carolla 1 6 HB'87/18950
prijs van een middenkl
Roossien, 0215950005
Biesheuvel
Mitsubishi J LANCKER B V
wit, 60 000 km, bijna 86,1aeig ƒ6950 Tel 020-751538
Uiteraard bij Heto B V
Hogeweyselaan 215 Weesp
Honda . . . Haarlem 5-versn , 3 drs ƒ11 950
Tel 020463390968841
Mitsubishi
dealer
Jorritsma
WaAdverteren m
Industrieterrein Noord
Van
Lieshout
Volendam genweg 10 Purmerend, tel
1989.
T k Daihatsu okt 8!
„SHOWROOM"
Tel 02940-16619
02993-68281
02990-23741
biedt
aan
Demo
Legend 2 5 Inj autom ƒ 59 500
23 000 km
Tel 020 - 665 86 86
Ik
heb
nu bedrijfsauto
Honda
Prelude
1
8
EX
zilver
Galant
Hatchback
2000
GLXi,
CMC 1 6 Inj Sedan ƒ31 900
Tel 020 947279
Civic 1 4 Autom Sedan/ 25 900 met 58 000 km nieuw type '84 febr 89,11 000 km ƒ 5000 kor- T k Galant 2 3 turbo diesel, bj
velours int ƒ12950 Van Lies- tmg, Colt Gl 5-drs 39 000 km '84, APK 8-'90 Gereviseerde
Fiat
hout Volendam 02993-68281
'87, Colt GL Diesel 70 000 km motor, ƒ 4500 Tel 020-170250
Legend 2 5 Inj Autom ƒ 49 900
'87
Mitsubishi Colt GL autom , weFiat
Panda
34,
PH-96-XT
3/'86,
Fiat Panda 1000 CL, 1988,
M. Holdinga B.V.
Aerodeck20EXzilver/27900
ad
wit,
49
OOOkm
ƒ7250
Mitsubishi
Galant GLX Turbo gens overcompl, 3-drs, bl
17500 km, weg lease-auto
Civic 1 4 GL Autom ƒ 22 900 Q v i c 1 3 L
7-86
ƒ
15
250
dsl, nov '85, APK + ANWB met, 7-'83, 63000 km ƒ5950
div acces ƒ9950, 02942-1694 Rat Panda 750 L, RN-64-GN
Civic
8-84
ƒ
12
750
1987:
tel 02990-32709 na 16 uur
2187, rood, 39 OOOkm ƒ 8 950
gek , ƒ 13 500, 02990 22440
3o
5-'85 ƒ 10 950
ƒ16900 Jazz AT
Fiat Panda 750 CL, RV-65-SB Ovic 1 3 L Rood
il
T k Mitsubishi Sapporo, eind
T
k
MITSUBISHI
L
300
1984,
Accord
2
O
3-'87/22950
RAT Ritmo 65 CL, orig '83, 4/'87, rood, 21 000 km ƒ 9 250 Accord 20 Inj d grijs ƒ 24 900
'79,
APK-gek,
veel
extra's
'el
APK
8-90
Benzine,
in
pr
st
Accord
Sedan
1
6
LPG
blauw metall, APK 4/'90, Fiat Panda 750 L, SJ 62-YZ Volvo 340 1 7 wit
ƒ16900
Prijs ƒ 2450 Tel 020-864465
V'85/12450 Prijs n o t k Tel 02987-4953
z w glas, achterwisser, sun- 8/'87, rood, 35 OOOkm ƒ 9 250
AerodeckEX
3-87 ƒ 26 750
roof, zeer nette auto, ƒ3900 Fiat Panda 750 CL, TD-67-BL,
CMC 1 3 L blauw
ƒ14500
10-'86/18950
Nissan
Inruil/fin Tel 02990-40573
VAN ARTS Porsche 911 S
3/88, wit, 24 OOOkm ƒ10750 Ascona 16 S 5 drs Gif 16900 IntregaEX
T k Porsche 924, groen met, uitgev als 1980, kleur wit
FIAT RITMO EF, bj 83, APK Fiat Panda 1000 CL, KL-60-ZL, Shuttle 5 drs beige ƒ16900 Rat Panda 34 5-'85 ƒ 4 950 Als nw Nissan Sunny 1 5 GL
t
november
'79,
APK
3-'90,
Nissan
Patrol,
Diesel
Hardtop,
schuifdak, lichtmetalen velgen ,. c
90, 70 000 km i g s t , gnjs-me- 1/'87, rood, 44 OOOkm ƒ 10 250
OpelKad
1
3,
5d4-'87/16950
02990-41004
of
mr
kl
auto
Coupe
'84
ƒ
7250
Org
56
000
TN-98-RF,
8/'88,
grijs
met
1985:
bj '74, kent '87 Prijs ƒ 17 750 5!
tall, ƒ4500 02972-2201/3782 Rat Panda 4X4, PG-30-DS,
moq 020-254125
47 OOOkm ƒ45000
Genegen auto in te ruilen
ƒ 11 900 Daih Cuore 850ts6-'88 ƒ 10 950 km , APK 5/90 020-968216
3/86, zilver met 15 OOOkm CMC 1 3 L rood
Citroen
2
CV
10-'83
ƒ
3500
RAT UNO 1500 injection, elec- dubbroldak
:E
Tel 02990-34049 (na 18 u)
ƒ19900
ƒ14950 Prelude 1800 EXR
Bluebird 2 Itr Diesel, ong '85, Autobedrijf VAN DER POUW
WEESP 5-versnell, div extra's, APKZ(
tronic, 1988, zwart nieuwstaat, Rat Uno 45, PR 92-BY 10/86, V W Jetta 1800 CL ƒ13900 HONDA
Amstellandlaan 1 Weesp
Hogeweyselaan 201
'a;
scherp geprijsd Autobedrijf wit, 27 OOOkm
Tel 02940-15110
ƒ 10 500
gekeurd ƒ9450 03240-37575
Renault
1984:
WEESP
Roossien, 02159-50005
Fiat Uno 45, RL-24-SZ 1/87, Accord 1800 E X L P G ƒ 9950
Bluebird, 5-drs hatchback, SLX NISSAN Stanza 1 8 GL autom , Renault 15 TL, 2-drs , rood APK RENAULT TOPOCCASIONS ï.
Tel 02940-17673
as
Fiat Uno 45 S Rialto, blauw, 6- wit, 29 OOOkm
ƒ12500
diesel, stuurbekr, 5-bak, ziver- nov '82,5-drs , h b , achterwis- nieuwstaat, m 83 ƒ 2950
5 TL,
7-86 ƒ 11 500 2C
'85, 5 versn , zonned , radio, Rat Uno 60 S PP-68-RJ, 3/86, Jaguar XJ 6 3 8 Souvereign Quintet automaat, '83, 1e eig , grijsmet,
onderh boekje ,ser, z w glas, schuifd, 7000Q 020-320657
9 AUT,
3-'83 ƒ 8500
ƒ11250 maart 1987 (nw model) Antr
z g a n , zeer spec aanbied
62 000 km, ƒ 7250 02963-4727 rood, 48 OOOkm
km, geh m showroom-staat
öi
Autobedr Bakkker 020-310044 aanw, ong '86, ƒ15750
1-'86 ƒ 12900 3o
Fiat Uno 60 S, RL-02-ZN, 1/'87,
ƒ4750 Inr/fin 02990-40573
Renault 16TX '79, 74000 km, 9GTX,
grijs 45 OOOkm
FIAT VERMEY B V
AUTOVROON,
020-869611
11
GTL,
1-'84
ƒ7900
rood, 34 OOOkm
ƒ12500 Delftstraat 34 / Julianalaan 295
el sch dak Taxrapp ƒ4800
a1
Keuze uit ruim 35 occasions
Bluebird stationw 1 8 GL, 1983 Nissan Sunny 15GL coupe Vrpr ƒ2750 Tel 020-330369 11 GTD,
7-'86/14900 H
Uno 60 S Silver RX-70-HK 4/'87
Haarlem
A Philipsweg 13, Uithoorn
+ LPG, trekh, + extra's, model, 1986, rood, 5-versn,
18GTL,stat
1-'86 ƒ 10 500
grijs met 55000
ƒ12500
Hyundai
Tel 0297562020
sunroof, stereo, 40000 km, RENAULT 18 diesel, station 21GTXNevada1-'88/28950 f;
023 - 31 93 49
ƒ3900 Tel 02979-85317
Tipo 1 4 DGT TJ-55-2H 6/'88,
PANDA 750 L 1987, rood, ra- blauw met 28000
2-'87/21900 190
ƒ23500 l k Honda Civic 5D bouwj '82 Voor alles van Hyundai Centra- Datsun Stanza 1 8, '82, LPG, weg bedr auto weg Vaste (GTD), 83, i z g s t , metall, 21 TSE,
dio, 31 500 km, ƒ8100 Tel Rat Ritmo 60 L, RP-73-GT, APK tot febr 1990 prijs ƒ 5 500 le Auto Garage, Postjeskade APK '90, grijsmet, 3-drs, prijs ƒ 12 500 Tel 075-354705 dakr, schuifd , trekh Vr pr 25 TS,
2-'86/15900 1!
02968-92120 of 02940-77419
25 Monaco, 11-'86 ƒ 33 500 k
NISSAN SUNNY 1300 Trend, ƒ4750 Tel 02979-86382
3/'87, rood, 45 OOOkm ƒ 12 500 kl zilvergr 020-333053
23 Tel 020-121666 A'dam
ƒ5250 Tel 02998-1494
5-bak, 1988, scherp geprijsd Renault 9 GTL, 49 000 km, van Alpine V6 Turbo,7- '86 ƒ 75 000 3C
Regata 100 S, 2-'86 ƒ13250 Regata 100 S PL-80-NS, 4/'86,
Nissan Cherry 1300, h b , rood Autobedrijf
Roossien, 1e eig '87 ƒ 15950, MitsubishiAutobedrijf HANS MAFAIT
er
Uno 60 Rialto, 1-'88 ƒ13750 blauw met, 80 000 ƒ13750
metall, nwe APK, perfect on- 02159-50005
Zo plezierig kan service zijn
Saab dealer Jorritsma WagenUno 45, 4-86
ƒ10500 Inruil- Bovaggarantie en finanl
derh
wagen,
b]
82,
LET
OP
Nijverheidslaan 14 Weesp
10 Purmerend, tel
Uno Turbo IE, 6-'85/ 15250 ciermg ANWB keuring ƒ 150
Nissan Sunny 1 3 Sedan, 86, weg
ec
ƒ2950 Inr/fin 02990-40573
02940 13044
02990-23741
Panda 750 L, 6-'86 ƒ8250 Autobedrijf CASPARUS B V ,
wit,
44000
km,
plaatje,
1!
Importeur MVS - Dealer van Chrysler,
Casparuslaan 1 Weesp
Nissan Cherry 1 3 L, 5 drs, nov ƒ 11 950,- Tel 020-334132
Panda White, 6- 85 ƒ6750
T k Renault 18 GTL stationcar, T k RENAULT 18 GTL, dec
Dodge en Jeep
Tel 02940-15108
'84 Suzuki Amstelstad, HemoPanda 45, 4-'82
ƒ3750
T k NISSAN SHERRY, bj 80, i z g st, 5-'83, APK 7- 90 met '83, APK-gek, m perfecte
nylaan 25a Tel 020-799100
Renault 4 GTL, 6-85 ƒ7500 Rat Panda 45CL knalrood,
APK t/m 6-'90, pr s t , kleur trekhaak en imperiaal, ƒ5750 staat, ƒ 5750 Tel 075-280880
Peugeot 309, 4-86 ƒ13750 74000 km, hoofdsteunen, als
Nissan Cherry 10-'80, APK en met zilver Pr ƒ 1400 Veel nwe Tel 02977-20103 (na 19 uur)
Voor RENAULT-SERVICE,
Peugeot 305 GT 3-84ƒ 5 750 2e auto ƒ 6 500 Van Lieshout
Verkoop & Service van Mercedes Benz,
LPG, ƒ 1050,-Tel 02975-63642, onderdelen Tel 02976-697
k Renault 4 GTL In prima Pim v Rootselaar, Rhôneweg
Opel Corsa 1 2 S, 84 ƒ 9 500 Volendam 02993-68281
Uithoorn
staat Bouwjaar 1982 APk ge- 40-42 A'dam Sl'dijk tel 131375
Autobedrijf Kooyman
Fiat Panda bj 8l,APK2emnd MOTORMEYER, Overtoom 116-126, Amsterdam, 020 124876
(eurd Kleur donkerblauw
Demmenk 26, Vinkeveen
'90 hele nette auto ƒ 1950
Vraagprijs ƒ2500 Bellen na T k Renault 20 LS b j 81, APK
Tel 02972-1285
Autobedr
ZEIJINGA,
WiegerLPG, 5 versn , m prima staat
Tel 020-767060
18 OOuur 02503 32555
Bruinlaan 73, Uithoorn Off
ƒ1800 Tel 020-226049
Te koop Fiat Panda Carrara
Fiat Panda-Van bj '85
dealer Info 0297561212
Opel Ascona 1 6 S sedan spier750 L, bouwj 87 18 000 km
wit 4 drs 42 000 km m nw st
Vr pr ƒ 8950 Tel 02975 62294 i z g s t , 76500 km Grijs kent
Rover
Vrpr ƒ4000 Tel 075-157567
Lada
Westerstraat 146-174 A'dam ƒ14950 Van Lieshout
Te koop Fiat Panda 45, bj '83,
FIAT
REGATA
85S,
9/86,
Volendam
02993-68281
l k Hover2ib Sb, 1 /2 jr, 25 000
Tel 249074/236691
T k a van partic LADA 1500,
beige met striping, geen roest,
Off ROVER DEALER
'87 OPEL ASCONA 20 SR Luxe Pim v Rootselaar, Rhôneweg km, Targa red sportvelgen, br
APK, ƒ 3750 Tel 020-922994 50000km,APK6/90,/11900 stationcar, '83 Prijs ƒ 1250 Lada 1200 S, bj '83, nwe APK, Corsa 1 O S GL
Tel 020-990166
bnd , LPG 3 mnd oud , ht st
geel, 90 000 km, wegens inruil Corsa 1 2 S LS
'87 '79, APK febr '90, LPG, magn 40-42-A'dam-SI dijk-131375
APK nov Tel 020-768429
T k FIAT 131 TC 1600, m radio,
el ramen, centr verg cruise
Kaaett 1 2 S Luxus
'81 velg , sunroof, trekhaak Vr pr
Rat Ritmo 60cl met grijs 06- V 1e eig pracht Lada 2105 slechts ƒ 1275,
bj 80, APK aug 90 Pr ƒ 950
Rover 3500 aut v d Plas, b j control, getint glas, elec spie
Kadett 1 3 S automaat
'82 ƒ1950 Tel 02990-28161
'86, 38000 km APK- 06-90, 13S, 10-'86, ƒ4950 Nwe bnd , Tel 020-149352
Tel 020422274
'87 OPEL CORSA 1 3 S, 1986, 3 '81, APK 4-'90, alles elektr, gels, stereo, nw ± ƒ 35 000 nu
i z g st ƒ 7 200, 02526-86663
LADA 2105 GL 9/'83, 4-drs, Kadett 4 drs 1 3 S
itlaat,
APK
10-'90
020-968216
ƒ 23 000 Tel 260605 of 02208
T k FIAT PANDA 750 L, wit,
86 deurs, 5 versn ƒ 10 750, 62 000 ƒ2750 075-177456/702263
i g st, kleur wit, ƒ 1900 Tel Kadett 1 2 S 4 drs
96770 na 18 uur
bkj 87, 18000 km, m prima T k FIAT PANDAN 1000CL, bj WESTDORP voor Uw nieuwe 020 370906, na 18 uur
Kadett 1 2 S 3 drs
'86 km, z g s t 020-371893
1-'89,11
OOOkm,
r/c
ree
Vrpr
of jonge LADA, natuurlijk met
staat ƒ8500 Tel 02908-5862
Kadett 1 6 S 3 drs aut
'86
ƒ11500 Tel 02290-42044
Saab
BOVAG garantie, 100 % fman- Lada combi 1500, bj '85, Kadett 1 6 S met LPG
'86 Opel Kadet 1 6D, stationcar,
55 000 km, met trekhaak Kadett 1 3, 3 drs Club
ciermg v a ƒ 250 p m
'87 spierwit, 5-drs , 90 000 km, bijFord
Adm de Ruyterweg 398, f5000 Tel 02976-507
Kadett 1 3 S Combi aut '85 na '86/12 500 Van Lieshout SAAB 900GLS, 1984, scherp Saab 99, b j '81, APK, orig
geprijsd Autobedrijf Roossien, fabr schuifdak, i z g st ƒ 2750
A'dam, tel 020-825983
Ascona 1 6 S Traveller LPG'86 Volendam 02993-68281
Ford Escort 1300 Laser bj
alsmede Saab 1980, APK, aar
Omega 1 8 S
'87 Opel Kadett 12 N, bj '81, LPG, 02159 50005
1985 met LPG, ƒ11950.- BOSenator 2 5 E aut
'84 APK 4/'90, i z g s t
Lancia
SAAB 900i zwart, beige bekl, carr moet gewerkt of voor alfc
Vrpr
VAG gar 02968 92654/97486
onderdelen,
pi
Renault 25 TS
'85 ƒ3750 Tel 0206644633
bj 1987, 86000 km, LPG en bruikbare
Escort 1100 2 drs
1-'86
n o t k Tel 020-969904
86
alarminst Vrpr ƒ25000
Escort 1100 CL
8-'86 FORD ESCORT 1600 RX3i, Lancia Ypsilon Rre, RJ-02-LJ, Lancia Dealer WASSENBERG Fiat Uno 60 S
'84 OPEL KADETT 1 2 LS 1986, Tel 0206622166
SAAB 99 GL '80, 4-deurs, AP<
Escort 1100
2 84 1985 scherp geprijsd Autobe- 12/'86, wit, 37 OOOkm ƒ12950 A 112 Elite rood '85 Y-10 Rre Volvo 360 DL met LPG
'81 wit, 22 000 km, als nieuw Vr pr
t/ir 8e '90, zeer goede auto
Prisma 1600, LF-12-SG, 6/'84, zwart '88 Prisma 1600 grijs '85 Volvo 343 GL aut
Escort 1100 5 drs
1- 86 dnjf Roossien, 02159-50005
Saab
dealer
Jorritsma,
Wagenƒ
15
900
Tel
02990-36120
Met BOVAG garantie
ƒ 3750,Dolman
Auto s
Escort 1100 L
4-85 Ford Escort '87, 50000 km, groen met, 97 OOOkm ƒ 10 950 met gasmstall Thema Turbo
weg
10,
Purmerend,
tel
Escot 1100 L
4 82 champ met 5 versn, ong Lancia Prisma 1500, NF-01-NS, blauw'85 Alle auto's mcl APK, Opelcentrum Geldrop heeft 70 Opel Kadett 1 3 S, maart '85 02990-23741 biedt aan 96 L 02979-84102
Resta 1100 sport
1-87 sch -kanteldak,
1e
eig 5/85, wit, 75OOOkm, ƒ 11 950 Bovag garantie en grote beurt ANWB gekeurde occasions Kleur wit 75 OOOkm Prijs '79,900Gü4drs,nov 82,900 Saab 900 GLS, Pullman, bl
Info 020-233888
Thema Ie turbo NX-85-YS 1/'86,
Resta 1100 CL
5 86 ƒ 11 950 Van Lieshout
Emopad 43, Geldrop Zien is n o t k Tel 020-968401
GLS 4 drs , schuifdak, 83, 900 met, nieuwst, m '82 APK
grijs met, 89 OOOkm ƒ 27 500 LANCIA DELTA 1 3, b j '82, kopen, info 040-862483
Resta 950 spec
1-84 Volendam 02993-68281
OPEL KADETT 1 3 S, bj 1985, GL 4 drs stuurbekr '85
ƒ4950 020-320657
Autobedrijf
CASPARUS
B
V
Resta 1100 Sport
1-87 FORD RESTA 1100L, bj '82,
APK 6-'90 Vr pr ƒ 3000
trekhaak, APK 4-'90, 88000
Casparuslaan
1
Weesp
Escort 1400 CL Bravo
7- 87 sunroof get glas, APK-gek tot
Tel 023-341427
km, i z g st Vraagprijs ƒ 11 500
Tel 0294015108
Seat
Escort 1300 L
2-85 5- 90 Prijs 02987-3035
Tel 02977-29007
•
„SHOWROOM"
verschijnt
Escort 1300
1 83
T k Lancia B, bj '82 APK
OPEL KADETT 1 6 diesel, 5
huis aan huis in geheel
Te koop Seat Marbella L
ALLE KLEUREN
Escort 1600 L
1 86 FORD Resta, bj 80, APK 4-90, maart 90 Prijs ƒ 800
S E A T - AUTO - KOHLER I z g s t
Amsterdam en omgeving
drs stationcar, '86, scherp geOOK JN SPUITBUSSEN
2-'88
13 OOOkm
Escort 1600 kombi
4- 82 sunr, n banden i g st ƒ 2300 Tel 0299043123
KOM's
KIJKEN
pnjsd Autobedrijf Roossien,
otto njeuwenhuizeri bv
ƒ9750 Tel 02503-21057
Escort 1600 CL
10-86 Tel 0297740114
KOM's
RIJDEN
Overtoom 515. Amsterdam 02159-50005
Escort RS turbo
1-87 Ford Resta SV-10 NZ 1/88 grijs
Tk z g a n SEATIBIZA 1 2GL
KOM's HOREN
Mazda
(020) 12 96 04
Sierra 1600
1 84 met 18000 km
Opel Kadett Caravan 1 3, LPG v d Madeweg 23 (bij Makro) rood, 3 d, 2 jr oud, met kataK
ƒ16500
Sierra 1800 L
6 86
sator, weinig km mee gereden
INRUIL BOVAGGARANTIE
Mazda 626 HB LXD SG-33 FB MAZDA 20 GLX coupe bijna RIVA-Oost, Stephensonstr 16, APK, nieuwst, m 81 ƒ3250 A'dam Info 020-6686146
Sierra 1600
5 84
020-320657
Tel 020-974228/967703
EN FINANCIERING
6/87, blauw, met, 85 000 '84, 95000 km, antr met A'dam-Oost voor nieuw en
Sierra 1600 L
07-86
ANWBKEURING ƒ 150 gebruikt Info 020-932872
OPEL KADETT Combi 2 drs,
km
ƒ 19 950 ƒ 9 950 Van Lieshout
Sierra 1600 L
1-87 Autobedrijf VAN DER POUW
diesel, 1986, scherp geprijsd
INRUIL BOVAGGARANTIE
Volendam 02993-68281
RIVA-OPEL
Sierra 2000 GL autom 6- 87
Amstellandlaan 1 Weesp
Autobedrijf
Roossien,
EN FINANCIERING
OSDORP
MAZDA
626
2
OL
Sedan,
bijna
Sierra 2000 L
6- 86
Tel 02940-15110
HET VERANDERDE GEZICHT Aangeb prima Skoda 120 LS
02159-50005
ANWB KEURING ƒ 150 Uw beste Opel adres1
'83, i z g st, APK tot 9- 90,
Sierra 2 O L Autom
4- 86
VAN
SKODA Op uw verzoek bj '83 met verz tot eind '89
Autobedrijf VAN DER POUW ƒ5000 Na 18 uur 020-116274
FORD
RESTA
wit,
1e
eig
,
bj
NOTWEG 38 A'DAM
OPEL KADETT COUPE GTE
Sierra stationw
3-'86
Douwt
SKODA nu moderne Tel 02297-1505
Amstellandlaan 1 Weesp
83,
60000
km,
i
z
g
s
t
,
APK
Osdorp Info 196575
1 9 E, APK 8-'90, 100% goed,
Opel Kadett HB 12
1-86
Mazda
626
diesel
hatchback,
voorw
aangedr auto s, de
Tel
02940-15110
ƒ3000 Tel 02984-4420
Opel Kadett HB 12 SC 10-87 '90 Vraagprijs ƒ5500 Tel
bj 4-86, ƒ16450,- rnet BO- Te koop Opel Kadett, 78, APK
FAVORIT 1300 cc, 60 pk met
Subaru
T k Mazda 323 1500 GT, b j VAG-gar 02968-92654/97486
Honda Accord 1600
11-85 02972-3782'2201
aug '90 in prima staat ƒ 1400, Opel Kadett Hb, 12 N, 2 drs <at, 5 versn, etc V a
83, i z g s t APK gek 19/7Rat 1000 Panda CL
5- 86 Ford Granada 28 Ghia aut
02982-3965
beige, APK, n w s t , m 81, ƒ 16295,- met 2 jr voll gar
MUSEUM-AUTOBEDRIJVEN
Opel Ascona 20 N
4 79 duurste uitv , alles elektr m 80 1990 Vrpr ƒ8500,020832121
uiteraard bij Heto B V , A dam off dealer A dam-A'veen e o
T k OPEL ASO 16D, bj '82, ƒ3250 020320657
Volvo Winner 340
9 84 APK ƒ 2950 020320657
T k MAZDA 323, 4 drs Sedan
APK tot 6-90, nwe banden, Opel Manta 16 N rood, Tel 020463390
ZOMERAKTIE MINI JUMBO
Honda Qvicli 4 79
Burg. v. Leeuwenlaan 31
apr 87, elke keur toegestf
ƒ4950
02998-3086, na 18 u
Ruysdaelkade 75-77,
schuifd APK nieuwe banden, T k SKODA 120 LS, 12-'84,
Skoda 130 GLS
5-87 Ford Mustang 8 cil S O L Ghia kleur rood Tel 02904-481
A'dam - Sl.meer - tel. 130727
fastback
bijna
81
techn
100%
Adam-Oud-Z Info
met trekh, radio, nwe accu,
Austin Metro 1 3
12-83
T k Opel Corsa, '86, APK ge- m'79, ƒ1650 020-320657
ƒ
4
250
Van
Lieshout
020-732853/6623167,
in prijs
Opel Kadett 1 6 Diesel 12 85
keurd, 55000 km, p n o t k OPEL Rekord 20 S, 4 drs, uitlaat, ƒ 3950 Tel 075-286173
gelijk
m
service
beter''
Ook div andere merken type s Volendam 02993 68281
Tel 020911480 na 1800 uur blauw metall, APK 6/ 90, prima V 1e eig Skoda 120 LS, 5-83,
Showroom open daq 8 17 ui»
OFFICIAL FORD DEALER
Ford Mustang Fastback 6 cyl
ƒ 1950 Nwe bnd , uitlaat, APK
T k Opel Kadett 16 S,'78, APK auto, bj '80, ƒ 1950 Inr /fin
Zat 11-16 uur
AUTOBEDRIJF VAN NES BV aut rijdt 100% APK m 80
Tel 02990-40573
6-'90,
m
perf
st
020968216
mei
'90,
goede
staat
Vrpr
Importeur MVS - Dealer van Chrysler,
Hogeweyselaan 97 Weesp
ƒ2950 Tel 020-320657
T
koop
Subaru Mini Jumbo
ƒ2000 Tel 075355565
OPEL REKORD 2 3 Diesel, TraDodge en Jeep
„SHOWROOM'
Telefoon 02940 15443
d , SDX, 1 jaar en 20 000 kr
Ford Mustang Sedan aut m
veller, '86, 5-bak, nieuwstaat,
Postbus
156,
T
k
Rekord
2
L
bj
'78,
m
blok
lonq, M1500, 02942-1939
Te koop Ford Escort 1 3 L bj 80 APK groen met nw st
1000 AD Amsterdam
van 84, APK tot 5 90 Vrpr scherp geprijsd Autobedrijf
7- 80 2 drs APK tot 2- 90 Prijs ƒ3950 020-320657
Roossien,
0215950005
ƒ2100 Tel 075-351440
ƒ2500 Tel 020844949
Verkoop & Service van Mercedes Benz.
FORD SIERRA 1800 Combi,
Suzuki
T k a Opel Kadett City 1 6 SR, OPEL REKORD 23 D, Diesel,
Te koop FORD RESTA 1 1 , bj 1986 scherp geprijsd Autobe1986, scherp geprijsd Autobebj
'77,
ƒ
1750
eind
1986
izgst
Prijs drijf Roossien 0215950005
drijf Roossien, 02159 50005
MOTORMEYER, Overtoom 116-126, Amsterdam 020-124876
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Tel 020969904/6629210
11250 lel 0299043304
Ford Sierra 2 O GL sedan spier Mercedes 280 S aut, LPG, Kampeerbus (grijs kent) MerOpel Rekord 2 3 diesel, Berlma, 'oor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad |
Van
part
OPEL
KADETT
1
8
k Ford Scorpio Bj 85 2 CL wit getint glas, 5 versn bijna
bj 82, APK, 2 '90 Pullman m- Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel
APK 8 90 LPG groen metalic, 88 22 000 km boekjes aanwe APK nw s t , Pullman, m '78 cedes 206D 74 met APK werk LPG, febr '89, d grijsmet, GT ter i g s t ƒ 3275,-020-149352 120-799100 Werkplaats Mmervalaan 85, tel 020713581
T
e
a
b
Na
20
u
020-831885
ƒ3950
020320657
int,
spoiler,
etc
Nog
5
mnd
'15000 020371733 na 20 u zig ƒ 19950 Van Lieshout
fabneksgarantie,
nw prijs Opel Rekord, b j '79, 20 L Suzuki Alto üL, nieuw mod, Allo FX 4 drs Bj '82 64000kni
T k MERC bus 406 D, APK tot Mercedes 280 S aut, APK,
k FORD SIERRA 1 6 CL, 3 Volendam 02993 68281
ƒ 31 000, vr pr ƒ 25 000,LPG Trekh APK tot 22-8- 90 88 Suzuki Amstelstad, Hemo- Zeer goede staat APK 2- 901
kuiplijsten
schuifd
15mch
wiemaart
90,
ideaal
om
te
verbou
drs bj 3 87 LPG-inst, 40 000 FORD SIERRA Diesel 2300GL
Vr pr ƒ 1850 Tel 02968-94556 nylaan 25a Tel 020-799100
wen tot camper, pr ƒ4500 lenm '82/14750 020320657 Tel 0297560563
ƒ4000 Tel 020860034
<m Tel 029464344 1493
Combi 1985, scherp geprijsd Tel na 1800 uur 020-370441
Weg bedr auto t k Kadett 1 3 Opel Rekord Caravan 19 N
Autobedr ZEIJINGA voor all'l
Autobedrijf
Roossien,
iuzuki
Alto
GL,
rood,
4/
89
Suk FORD TAUNUS bj '78,
Mini
Club Rood, '88 22 OOOkm Pr LPG, 5-drs APK, nw s t , m 80 zuki Amstelstad, Hemonylaan Suzuki-modellen Wieger-BruiJ
APK 1 6 90 goed onderh , 0215950005
ƒ19750
Tel
02990-38465
ƒ2950
02C
320657
Adverteren in „Showroom '
laan 73, Uithoorn 029756121'
25a Tel 020-799100
>taat in gar Tel 020-151000
Ford Sierra diesel laser 5 drs ,
Mini 850, b j '79, APK aug 90 Weg omst Opel Corsa 1 3 GL, Opel Rekord Car 5-'82, LPG,
Tel 020 • 665 86 86
1e
eig
z
g
a
n
speciale
aan" k FORD T BIRD bj 77, APK
Nieuwe bnd , remmen, uitlaat
FAX 020 6656321
Autobedrijf Postbus 156, 1000 AD Adam Vr,pr ƒ 1250 Tel 02940-14583 7/87 zeer weinig km blauw, trekh , sunr APK 5 '90, PaardeNog meer Showroom-advertenties
.leur groen motor defect biedmg
ƒ 15 750 020 363392 na 20 u koper Den lip. 02908-3231
Bakkker
020310044
hehhpr f1000 0297569670
b d o 17902 W"psn

Mitsubishi

Citroen CX Pallas mj 79, elek
ramen sp schuifd , trekh , nw
uitl remsch venng, APK8-90
+ wmterb , goed onderh import CH, ƒ3500 029086217

1988:

Porsche

1986:

Jeeps/Terreinwagens

Opel

Opel Service

VAN NES

autolak

Skoda

Mercedes Benz

[yj/EEKMEDIA 6-7-8-9-12."
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21
Garage verzorgt uw auto
APK-KEURING
Vooraf prijsopgave
Garage
Chrysant, Chrysantstr 14 B,
A'dam-Nrd Tel 020-342833

Suzuki
SÖZUKUEEPSJ410V, m'83,
70000
km,
nieuwstaat,
'/ 8750,-, 2 jaar garantie mog ,
,nr
fin
Dolman
Auto's,
02979 84102

VAN DEINUM
OFF SUZUKI DEALER
VOOR AMSTERDAM E O
Het juiste adres voor alle
nieuwe Suzuki-modellen
en een grote keus
ffkSuzuki 100 GX de luxe, b j
van 1e klas occasions
kleur zwart, 1 z g st Tel
Jarmuiden 29, A'dam Sloter
D2908-1672 Prijs ƒ 2250
dijk, tel 020-148933 Ook
f f k Suzuki Alto '83, 35000 km, gevestigd Jan van Galenstr
uwe banden + uitlaat, APK tot 113, A'dam, tel 020831956
okt l 5000 Tel 075-313578

Toyota
TOYOTA - BROUWER
VELE MERKEN - VELE PRIJZEN
2e Jan Steenstraat 42-48
Amsterdam - Oud Zuid Tel 020 - 763829
Amsterdam - Noord
Hamerstraat 3-15 Tel 020 - 360401
F k a Toyota Celica 1,6 ST Lift- T k Toyota Corolla HB 13DX, 5back, bj '86,52 000 km , blauw '87, 34 000 km, zilver met Pr
met, in perf st Pr / 22 500 ƒ12000 Tel 020-317942
Tel 020-852879
T k TOYOTA COROLLA 1980,
[Toyota Camper verh dak 4 redelijke staat Vaste prijs
bers kompl mger APK 7-'90 ƒ 1000 Tel 020-850135 avond
r
m luifel Tel 0297987431
[Toyota Carma 1600 luxe, M '80,
lAPK 5-'90 Mooie auto ƒ 1675
hel 020-855322 na 17 u

DE GRAAF-TOYOTA

Condensatorweg 44
A'dam-SI'dijk. Tel. 865511

Volkswagen
VW Golf GTD, RL-09-YV, 2/'87,
iolf 1 3 Sport, donkergetmtrood, 75 OOOkm ƒ29500
llas, signaalrood, dubb spie- Autobedrijf VAN DER POUW
els, achterspoiler, striping,
Amstellandlaan 1 Weesp
lervelgen, 31 OOOkm , 1e eig ,
Tel 0294015110
oll BOVAG garantie, inruil en
nanciermg mogelijk ƒ14995 VWJettaCL b j '87,4drs, 18
L motor, blauw, 40000 km,
AUTOVROON 020 - 869611
ƒ20000 Tel 02503-30487
3olf GLD diesel, 5 drs , 5 ver;nellingen, zwart, getintglas, VW- Kever 1200 74 met wat
: eigenaar, onderhoudsboek- werk Vrpr ƒ750,- + trekhaak
aanwezig, origineel 1983 Transporter Tel 02996-3276
11750 AUTOVROON VW/
VW KEVER 1303 S voor loop of
jdi Dealer, 020-869611
sloop ƒ500 Tel 075-179275,
iOLF GTI '79, APK 4-'90, digit na 19 uur
[adio, voorzien van rolbar Tel VW Passat 16D, stationwa12972-1668, na 18 uur
gon, '85, zilver met, 5drs , trekhaak, boekjes 11 ƒ 10950 Van
iolf G T l Special, bj '8
'Lieshout
Volendam
metallic Pr ƒ28000
02993-68281
020-261829
VW Passat 5 drs , 55 000 km,
GOLFLS 1 6 b j '76,
'K 2-'90, ƒ850, 020140384 1e eig ƒ15950 MitsubishiSaab dealer Jorntsma, Wagena 18 uur
weg
10, Purmerend,
tel
etta '83 4 drs 70 PK APK
02990-23741
90 Zeer goed onderhouden
VW PASSAT autom , bj 1980,
5900 Tel 020-437282
APK 6-90, 100 000 km ƒ2950
EVER 1200, geel, '72, APK, Tel 0206625849
z g st, nw br bnd , sportvelg
aste prijs ƒ 2500 02987-1996 VW Passat Diesel met APK '90,
leuke auto, rijdt prima meeEVER 1300 l groen, 70, no- neempr ƒ950 Van Lieshout
s,
m
goede
staat, Volendam 02993 68281
20367570 na 17 uur
VW Passat variant diesel, 5
oio,
1-'87, ƒ 11 950 bak, bj 4-86, ƒ17450,- BOiolf,
1-'86, ƒ15900 VAG-gar 02968-92654/97486
assat,
2-'86, ƒ17500
VW Scirocco "1600 GT, zwart,
HANS MAFAIT 02940-13044
zonnedak, vele access , licht
k mooie Kever i z g st, APK met siervelgen enz in top con)0,100% radio, aanjager ace , ditie, APK tot sept '90, pr vast1950 Tel 075-288645
stelling na bezichting en proefk VW Golf GTI, nov '80, nt Tel 020-474813/969904
3000 km, zender uitgebouwd, VW transporter '81, ruilmotor
erlaagd, wit 01713-15619
88, APK tot apr '90, in uitst st
k wegens auto v d zaak per- ƒ8000 Tel 020860997
jcte GOLF D, bj '87, kl jade,
19 000,-02975-69670

S
£

Volvo

W GOLF 16 CL'86, met bl 5ak sport stoel, stereo cass , T k Volvo 142 Bj '71 APK tot
12-'89 voor liefhebber
17500 02975-69732
ƒ500 Tel 020767809
W Golf, 5 drs , bj '80, APK 4)0, i z g s t
ƒ3950,- Tel SAOUDS VOLVO SERVICE en
adviseur BOVAG-lid In- en
2975-69556, na 18 uur
verkoop gebruikte VOLVO's en
W Golf diesel bj
'85 verkoop nieuwe en gebruikte
12950,- BOVAG-gar
onderdelen Sluisstr 42-48
el 02968-92654/97486
020-6624548

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

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
T k Volvo 244, 81, LPG, APK, 340 DL 4-85 77000 km ƒ 12 450
bord rood, zwart inter, trekh ,
J LANCKER B V
zonnedak, nwe stereoinstall, Hogeweyselaan 215 Weesp
in
zgst,
ƒ4950
Tel
Industrieterrein Noord
020-240604
Tel 02940 16619
T k a VOLVO 343 DL aut, bj
7-'89
'78, APK mrt 90 Vr pr ƒ 900 745 GIE 16v stat ABS
440 GLT rood
8-'89
Na 18 uur tel 020-316750
244 DL LPG blauw
1-'88
VOLVO 240 GL, LPG, 1987, 360 inj5-drs trekh groen 1-'87
scherp geprijsd Autobedrijf 340 Winner Spec rood 12 86
Roossien, 0215950005
340 Winner rood
10- 82
VOLVO 244 GLT '80, 2300 cc, 340 DL Automaat blauw 3- 82
3- 86
injection, 140 pk, overdnve, 344 DL Diesel blauw
stuurbekr, trekhaak, schuif- Opel Kadett 1 3 S Station
9-82
dak, lichtmetal sportvelgen, Automaat blauw
APK 7-'90, ƒ4200 020-310987 Nissan Sunny 1 6 SLX Sedan
LPG blauw
2-'87
Volvo 244, LPG, APK 25-8-'90
Fiat Panda 45 rood
1-'86
Bouwj '77, perfecte auto,
3 MAANDEN
ƒ 1000 Tel 02975 69344
BOVAG GARANTIE OF
Volvo 264 GL, 78, Ipg, open
AANVULLENDE GARANTIE
dak, leren bekl, i g s t , ƒ 2000,VOLVO DEALER
Tel 020-274428
Autobedrijf DICK MUHL B V
Achtergracht 71 a, Weesp
Volvo 343 DL, ND-86-BR, borTel 0294018200
deaux, 70 OOOkm
ƒ12250
Autobedrijf VAN DER POUW
Amstellandlaan 1 Weesp

Tel 02940-15110

Ron Geurs Personen Auto BV
Voor exclusieve Volvo's
A'dam-Oost Info 020-920505

Algemeen
Let op' Stuntpnjzen bij wagenpark Johan Boom, Zuiderakerwea 83, A'dam-Osdorp, telef
020" 105478 Hoge,inruil en financienng mog V a ƒ 4000
1 jr schriftelijke garantie Dagel geopend van 900-2000
uur donderdags tot 21 00 uur,
Ford Sierra 1 8 Laser, m '86,
ƒ11950 Ford Scorpio 20 CL,
m 87 autom , LPG, ƒ 18 950
VWGolf 13 '85 ƒ 11950 Fiat
Uno 65, 86, ƒ 7950 Ford Escort
14 CL, '87 ƒ14950 Opel Kadett 1 6 Diesel Combi, '84,
ƒ7950 Peugeot 505 GL, '83
ƒ 5950 Toyota Celica ST Cou
pe, '83 ƒ 5950 Opel Corsa 1 2
TR, '87, 4-drs, ƒ9950
Austm Metro, '87, ƒ6950
Mitsubishi Colt, '83, ƒ4950
Mini 1000 HLE, '83, ƒ5950
Ford Taunus 1 6, '82 ƒ2950
Lancia A112, '83, ƒ3950
Honda Quintet, '84, ƒ6950
Suzuki Jeep, eind 82, ƒ 3950
Citroen GSA X1, '84, ƒ3950
Skoda 105 S, 86 ƒ4950 Opel
Ascona 1 6, '84, ƒ 6950 Ford
Granada 2 5 Diesel, '83, ƒ 3950
BMW 525, '81, ƒ4950 Opel
Mantal 6HB, '81,ƒ3450 Ford
Mustang 5 O Autom , LPG, '80,
ƒ 3950 Volvo 242 Autom, '80,
LPG, ƒ2950 Volvo 66, '82,
ƒ2450 VW Golf Diesel, 80,
ƒ 2950 Opel Kadett 1 6 Diesel
Van, nw model, '86, ƒ7950
Nissan Vannette Diesel Bus,
1984, ƒ5950 En nog ± 25 autos met nwe APK v a ƒ 1000

Toyota Koekenbier B V
Mitsubishi Lancer stationcar,
LPG,'86, ƒ13950 Opel Corsa
de Luxe, 88, ƒ14450 Nissan
Micra, '87, ƒ 12 500 Ford Sierra
2L 5-drs autom als nieuw, '85,
ƒ13950 Toyota Starlet als
nieuw, 86, ƒ 11 450 Rat Uno
60 S, '87, ƒ 11 750 Nissan Miera, '83, ƒ4750 Peugeot 405
Van, '86, ƒ8350 Fiat Panda,
'85, ƒ5950 Mitsubishi Lancer
4-drs , '84, ƒ 5 950 Renault 4
GTL, 82, ƒ 2200 Nissan Sunny
diesel 4-drs, 83, ƒ 7650 Volvo
343, '79, ƒ2400 Peugeot 104,
'79, ƒ1600 Mitsubishi Cordia
Sport, als nieuw, '86, ƒ 16750
Toyota Corolla 3-drs, '85,
ƒ10400 Volvo 264 GTE, '81,
ƒ7650
Skoda
120L,
'83,
ƒ 3250 Ford Granada LPG, '82,
ƒ3150 Mini 1000 Special Parklane, '87, ƒ 8750 Visa Super,
'88, ƒ9750 Volvo 66, '79,
ƒ 1700 Volvo 343 autom , '78,
ƒ2200 Volvo 343 autom als
nieuw,'81, ƒ3750 Saab 99GL,
'80, ƒ2900 Fiat Uno, 84,
ƒ5500 Toyota Tercel als
nieuw, '82, ƒ 4250 Seat Fura,
'85, ƒ 5750 Opel Ascona APK,
'79, ƒ 1800 Citroen 2CV 6, '86,
ƒ3200 Volvo 343, 79, ƒ 1900
Peugeot 104, '83, ƒ3950
Inr, fin mog Met Bovag gar
Dagelijks geopend van 8-17 u ,
za en zo 10 18 u Vissenngsstraat 13 (bij Van Hallstraat)
020-863666/841248

Autobedrijf

Automobielbedrijf

Nic. Bart
Burg D Kooimanweg 10 A
1442 BZ PURMEREND

Tel. 02990-39383
Merc TD pers vervoer, b j 86,
1e eig , dubb hoofdst stuurbekr, centr deur vergr niv
reg. 5 bak, kl w i t , 80000 km,
vr pr
ƒ42500
Merc 300 D, b j 86, rookzilv
met, ABS, alarm niv reg 5
versn bak,
ƒ44900
BMW 316, kl zwart, 5 bak,
sportv , model 85
ƒ 14 900
Jettabl met Ipg, b j 83, wei
mg bereden vr pr
ƒ 7 900
Merc 280 SE, model 82, au
torn , kl blauw
ƒ 15 900
Opel Ascona, 1600 S 4 drs,
goud met, Ipg, model 84
ƒ7900
Mazda-bus E2200 dies, 1e
eig model '86, 70 000 km i st
v nw
ƒ13900 mkl btw
BMW 316 blauw '82 ƒ 7950
Sierra 2 3D brons met, 5 bak,
ww glas, 60 000 km ƒ 12 950
Merc 280SLC aut, m '80 USA
bumpers + koplampen Gold
met. sp wielen
wielkuipen,
leermt
ƒ 35 000
Opel Kadett 13S zilvermet b j
'82
ƒ 7500
Ford Granada m '82 ƒ 4 000
Mazda 323 station 82 ƒ 4 500
Kadett station wit 8 5 / 8 500
Skoda 120 LS wit 60 000 km
b j 84
ƒ 3900
Escort 1 3 brons met uitgev
met s parket '85
ƒ10500
Renault 9 wit 83
ƒ 5 000
Scorpio 20 GL '86 bl met LPG
open d ww glas
ƒ17950
BMW 325 l rood 210 PK deelstein
onderstel,
spardif,
sp wielen, alarm
ƒ 34 500
Mits Colt 12 GL, brons met,
m'86, ww glas, 5 bak ƒ 11750
Escort Van blauw '82 ƒ 5 250
Toyota Starlet '85 Gold 3
drs
ƒ 8950
Toyota Corolla 1 6 Coupe GT
Twin cam, moet opgeknapt
worden '86
ƒ 6250
VW Transporter Caravel, kleinbus 10 pers, 84
ƒ10500
VW Transporter Caravel klein
bus, 10 pers 85
ƒ12500
Koopavond vrijdag tot 21 00 u
GARANTIE-INRUIL en
FINANCIERING MOGELIJK
Alle auto s worden
APK afgeleverd

SCHELLINGWOUDE
Draaierweg 8 10 A dam-N
020 323600
Alle automobielen worden afgeleverd met APK keuring en
10000 km beurt Eigen werkplaats voor service en garantie
Alle auto s boven ƒ 5000,-

2 jaar
garantie
op loon en materiaal
BMW 316, bruin met, sportwielen, 1984, BMW 324 diesel, verlaagd, BBS-wielen etc 1988,
Daimler Souvereign 4 2, met
alle accessoires, 1981, Ford Escort, wit, 1 6 diesel 80 000 km,
3 drs, 1984, Ford Sierra 5 drs
2 3 diesel wit 1986, Ford Scor
pio, 25 diesel stuurbekr,
1986, Citroen CX 2 5 diesel,
met, electr ramen 5 speed,
1983, Mercedes 230 TE, met
diverse opties 1981, Mercedes
250, stuuraut, erco etc , 1982,
Mercedes 250 geheel gerest ~
luxe uitv 1975, Mitsubishi Gallant GLX, turbo diesel, nwe
type, 1985, Mitsubishi Lancer
1 8 diesel, met, w w glas,
1987, Opel Kadett 1 3 S, beige,
bijz mooi, 1984, Opel Kadett
1 6 S GT, rood, nw staat, 1986,
Opel Kadett 1 6 S GT, wit, nw
staat 1986, Opel SenatorS O E,
CD-uitv, erco, alle extra's,
1985, Opel Ascona, 1 6 S, 5
deurs HB, 1987, Honda Prelude EX, met, schuifdak, 1984,
Toyota Carma II, 5 deurs, vanuitv, 1986, Thunderbird, Ford
Classic coupe, 1963, VW Golf
C, rood, nw type, diesel, 1987,
VWGolf C turbodiesel wit.nw
staat, 1987, VW Golf C diesel,
blauw, wiswas, zeer mooi,
1985, Volvo 340 GL, 3 drs, wit,
w w glas, 5 speed, 1984, Volvo
340 DL, 4 drs sedan, Ipg, wit,
1985, Volvo 340 GL diesel, 3
drs, w w glas, 5 speed, 1985,
Volvo 240 GL, rood, 4 drs, Ipg,
1983, Volvo 240 GL stationcar,
w w glas, 5 speed, 1984, Renault 5 TL blauw, nwe APK,
1984,
Chevrolet
Piek up
Scotchdale, lange uitv, met
kap, 1982

APK laswerk en reparatie , keu
ring klaarmaken ieder merk
auto, vooraf prijsopgave Auto
bedrijf Been, Aalsmeerderdijk
386 Aalsmeerderbrug
Tel 0297727262

Autofinanciering en verzekering
Een lage premie voor caravan
boot- autoverzekering Tevens
alle verzekeringen/hypotheken
bel of bezoek onze info winkelkantoor Ass CELIE, Linden
laan 380, A veen, 020416607

• SHOWROOM
De autorubriek voor
Amsterdam en omgeving
Oplage 730 000 ex
Bedford camper 75 60 000 km 35 APK GEKEURDE auto s tot
Elke week in Het Parool en
re stuur, 4 beds, mot z g s t , 1986 ƒ650 tot ƒ8250 Inr fin
alle uitgaven van WEEKMEDIA
nw uitl,APK7-90 072336618 gar mog Den Bnelstraat 18
Vraag naar onze lage
ZOMERPRIJZEN
• Bewijsnummers van een ge Adam zijstraat Haarlemmerweg bij molen Donder
t/m 1 september
plaatste SHOWROOM
Tel 0206658686
advertentie krijgt u alleen toe dagav geopend 020844079
gezonden als u dat bij de op Audi 80 LS voor cross ƒ 500
gave van de advertentie ken Sirocco Bj 77 APK 4' 90 Vr
baar maakt De kosten daar pr ƒ 1000 Tel 02293-1358
voor bedragen ƒ 3,
AUTORIJSCHOOL ZEEMANS
• „SHOWROOM
Al meer dan 30 jaar uw adres
de autorubriek
voor een gedegen nj-opleidmg
voor Amsterdam
NU Rooseveltlaan213 Adam
en omgeving
Tel 020 • 460699
Toyota Koekenbier B V
T/m 1 sept aantrekkelijke
Toyota Hiace diesel, '87,
RIJSCHOOL VOORRANG
zomerkorting
ƒ 16500 Toyota Lit-ace, benziDe 1e 10 lessen voor ƒ 30 p u
Tel 0206658686
ne, 84 ƒ 7250 Mazda E 2200
daarna ƒ 40 p u
diesel '86, ƒ12000
Autonjlessen van 60 minuten
020-863666/841248
Vaste rij instructeur
Wij halen en brengen u
• Al voor ƒ 12,50 kunt u uw
door heel Amsterdam
auto
Opel Kadett 1975 Oldtimer Is Onze rij-opleiding voldoet aan
aanbieden in SHOWROOM
de laatste eisen die het
perfekt, motorisch en carrosseC B R aan het examen stelt
• De advertentie afdeling be- ne Tel 0297566542
U rijdt alle examenroutes
houdt zich het recht voor ad T k mooie OPEL GT 1900S, bj
Bel voor nadere info 020
vertenties eventueel zonder 73, gerev motor + bak div
950693 (tussen 18-22 uur)
opgaaf van redenen te weigenwe onderdelen, APK 8 '90
ren (Art 16 regelen voor het
Prijs ƒ 13 000 Inl 0296896107
advertentiewezen)

GObüKOPE autoverz met termijnbet 100% autolening
Bel of bezoek onze infowinkel
De Rijpgracht 2 tel
020846095 P WO ass

Autoverhuur
ANSA RENT A CAR
De nieuwste autotypes voor
partikulier en bedrijfsleven
Alles Inklusief Tarief v a
ƒ70 p d (ex brandstof)
Hobbemakade 6 020 6648252,
Zuiderbad achter
Rijksmuseum

Rijscholen

Bedrijfsautos

Klassiekers en
oldtimers

20 JAAR MICHEL
1e 10 echte autorijlessen
ƒ 25 PER LES
Korting op theorieboekjes
en theoriecursus op video
Amsterdam
020 853683
Purmerend
02990 40087
Zaandam
075174996
Probeer maar eens het verschil
tussen 1 of 20 jaar ervaring1

Motoren/scooters
T k Yamaha XS850 82 3 cil,
23000 km Krauser kofferset
T e a b 020831885 na 20 u

Autosloperijen

Accessoires en onderdelen
CARFIX groothandel gespecia
liseerd m Franse onderdelen
Nwe Hemweg 6 L, 020 880348
Gebruikte onderdelen voor
Visa en Fiesta ±1979
Tel 02987-5014

AUTOBANDEN UITVERKOOPi
Vele maten voor lage prijzen'
Speciale aanbieding 4x19565-15, incl balanceren, ƒ 200
De Wittenkade 69, 020-846276

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht Ruilstarters en dynamo's Erkend
mbouwbednjf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveili
gmgssystemen
ValkenburGrote sortering ONDERDELEN gerstr 134 Tel 020240748
van schade auto's, alle
Autoshop J Schievmk, Rozenmerken, alle bouwjaren
gracht 69-71-73, A'dam, tel
RAVENSTIJN, 02502 5435
234986 IMPERIAALS, ladderLid Nevar
steunen, fiets en surfplankLPG-INBOUW nu zeer voor dragers alle kleuren autolak,
delig met 2 jaar garantie, ook gereedschappen
rep telef 020-182163
Autoshop J Schievmk, RozenOei' Wat rijdt l CAT fijn'
gracht 69-71-73, A'dam, tel
Waterdamp is het geheim van 234986 ACCU S, imperiaals,
Doyer's l-Cat Voor diesel, laddersteunen, fiets en skibenz, LPG Geeft - 50% roet dragers, ski-boxen, alle kleuren
.en + 25% kracht' DHZplan autolak, gereedschappen
ƒ30 Bel Doyer-Motor Bussum
Benzine- en dieselmotoren
02159 - 45265
TOROS MOTOR BV
T k 4alu velgen 6 x 1 4 M Bnd
Revisie-en motordelen
195/60/14 voor o a Opel, VW, A'dam, 020-6651403/920114
Geopend ma t/m za 8 30 - BMW Tel 020 148057
Adverteren m
1800 uur Donderdag koop T k 4 bak voor VW Passat Tel
„SHOWROOM'
avond Tel 020-323600
02503-39057 na 17 uur
Tel 020 - 665 86 86

• Voor f 12,50 (zomerpnjs)
uw auto verkocht in
, SHOWROOM , de
autorubnek voor Amsterdam
en omgev Oplage 730 000 ex
Tel 0206658686

APK
Keuringsstation
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg24A A'dam 364702

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435

Service en reparatie
AUTOSPUITEN v a ƒ350 m
ong spuitcab incl verf Ook
schaderep + tax 020-152507

Uw auto als nieuw gepoetst DIJ
nog wel de goedkoopste autopoetser v a ƒ75 Ophalen is
evt mogelijk Tel 02526 75504

Autosloperij
DE
ZOMBIE
vraagt te koop schadeauto s
Tevens verkoop van alle merken onderdelen Gespeciali
seerd in verkoop van motoren
Inbouw mogelijk Osdorperweg
520 A, Amsterdam Osdorp
Tel 020107566

Autosloopbedr Onne van de
Stadt mk v sloop en
SCHADEWAGENS, verk auto
onderdelen
Rijshoutweg 4
Zaandam Tel 075165272

AUTOSLOPERIJ
AMSTELVEEN
Koopt alle loop- en sloopGrote sortering ONDERDELEN auto s Tel 020458494 of
van alle schade-auto's, alle 02508-1315
AUTOSLOPERIJ
merken alle bouwjaren
T VERTROUWEN BV
Ravenstijn, 02502-5435
Stiba lid, vraagt loop en sloopMet spoed alle merken
sportwagens,
personenwa auto s te koop Wij beschikken
over een ruime sortering m
gens, busjes gevraagd
onderdelen en zijn gevestigd
De allerhoogste prijs en
Lageweide 67 te Utrecht op
contant Ook 's avonds en|
het Industrieterrein Tel 030
weekends Tel 053-303270
446715, na 18 uur 030-437099

Auto's te koop gevraagd

Autobedrijf Dirk.
koopt alle merken auto's tegen de hoogste prijzen Ook sloop,
schade of defekt geen bezwaar Met vrijwanngsbewijs
Ophaaldienst door geheel Nederland Bel voor gratis info
autotelefoonnr 06-52918475 tot 2300 uur Bel en wij komen
INKOOP AUTO'S, + ANWB
pr, snelle afw a contant m
vnjw bew, def geen bezw
Tel 020-108280/149352

Auto s te koop gevraagd v a
81, ook BESTEL tegen dagkoersprijzen J Huizingalaan
629 A dam 020 151488

INKOOP AUTO S ± ANWB
pr, snelle afw a contant m
vnjw bew def geen bezw
Tel 020-108280/149352

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw bewijs Tel 020 105478

HOOGSTE PRIJS
INKOOP/VERK Den Bnelstr voor elk merk auto a contant,
18, A dam zijstr Haarlem- met vrijwanngsbewijs, geen
sloooautos Tel 02990-37825
merw bn molen 020 844079

Wegens enorm succes geprolongeerd.
Uw auto t/m 1 september voor f 12,50 in de SHOWROOM.
De autorubriek SHOWROOM is zo succesvol, dat wij dit succes met u willen delen. Tot en met 1 september komt uw advertentie voor
f 12,50, niet alleen in Het Parool, maar ,
.
:
ook in alle nieuws- en huis-aanJa, ik wil zo spoedig mogelijk ondeistaande tekst
plaatsen m de autoiubnek SHOWROOM
huisbladen van Weekmedia. Zodat u
(Geldig t/m 1 september 1989)
98?3)
de kans loopt dat ruim een miljoen
prijs
pnjs
excl.
6%
incl. 6%
mensen uw advertentie zullen zien.
ita l reW?ls
BTW
BTW
En dat voor slechts f 12,50. Succes
Schrijf hier uw tekst
1
1 letter per hokje
moetje delen, dus: vul de bon in en
2
Cijfers, leestekens en
maak gebruik van deze aantrekke12,50
13,25
3
woordtussenruimten
tellen voor l letter
1819,08
4
lijkeaanbieding.

Voordeelbon

Minstens drie regels
beschrijven

5
6
7
8

23,50

24,91

29-

30,74
36,57
42,40
48,23
54,06

34,50

40-

9

1

j

1

45,50

1

51-

Naam
Adies
Postcode/Woonplaats
Startdatum*
Telefoonnummei
Handtekening

Opsiuien in een ongetiankeeicie envelop ,i(in SHOWROOM Antvu» uinununt i '.1/0
1000 PA Amsteid.im of afueven Het P.irool Wibdutsiridt Hl Rukin HO Anisii r l im
Afgeven kan ook bij de volgendeWot kmrdidk,inloten Amstelveen D > r p , , t i i it >•! Sb
Puimetond Weerwil 19 Uithoorn SUitionssttcUtt /O V\eesp Nieuustu.ii n /.nni.i uit
Gasthuisplein 1?

.
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Het Dorpshuis Badhoevedorp
Snelliuslaan 3-5 Badhoevedorp
Het Dorpshuis vraagt een

Reisburo Zonvaart

huishoudelijke hulp

AFREKENING LEVERING GOEDEREN
EN DIENSTEN

voor 20 uur per week
voorlopig voor een half jaar.
Tevens vragen wij

Naar aanleiding van de brief, die EMM aan al haar huurders heeft
verstuurd, volgen hier nog enkele nadere mededelingen.

barhulpen
voor enkele uren per week.
Inl. bij de heer A. Hulst tel. 02968-94100 of Mevr.
Sakkers tel. 02968-95079.

Toerkoop/Reisburo Zonvaart bestaat.
25 jaar, dat gaan we samen vieren! Met
feestelijke aanbiedingen en verrassingen
en nu met een

grandioze foto-aktie
Doe me aan onze feestelijke
jubileumaktie en win één van de
fantastische prijzen. Als u bij Zonvaart
een reis boekt, ontvangt u een
deelnameformulier voor het inzenden van
uw gekste, ludiekste, leukste of mooiste

van de laatste 25 jaar
Tevens ontvangt u per partij GRATIS
het foto-insteekalbum

©

BEISCELOEN

DIT ZIJN DE PRIJZEN

De Favaugeplein 133: vierkam. app. op 4e et.,
balkon op zuid/west, lnd.: entree, hal, toilet, douche, keuken, zitkam., woonkam., 2 slaapkam.
Serv.k. ƒ225,- p.m. Vraagprijs ƒ 225.000,- k.k.
Thorbeckestraat 3/11: 4-kamermaisonette op
1e en 2e et. Ind. 1e et.: entree, hal, toilet,
woonk., keuken. 2e et.: 2 slaapk., badk. met
wastafel, douche en toilet. Zolderet.: slaapk.,
C.V.-gas. Vraagprijs ƒ225.000,- k.k.
Stationsplein 25: woning nabij centrum en statiqn, geschikt voor verhuur. Ind.: gr. woonk.,
ruime eetkeuken met inbouwapp., bijkeuken. 1e
et.: 2 gr. slaapk. met kasten en balkon, slaapk.
met wastafel, keuken, toilet. 2e et.: gr. slaapk.
(vh 2), 2 kl. kam., badk. met douche, toilet, wastafel. 3e et.: zolderk., berging, C.V. Vraagprijs
ƒ 310.000,-k.k.
Pakveldstraat 36: vrijst. won. in centrum,
bouwj. 1978. Ind. souterrain: 2 slaapk., douche.
Beg. gr.: woonk. met open inb.keuken, toilet. 1e
et.: 3 slaapk. badk. met ligb. en toilet. 2e et.: zolder, C.V. Eigen parkeerpl. Vraagprijs ƒ 310.000,k.k.
Prof. Zeemanstr. 7: Vrijst. won. met garage,
bouwj. 1975, opp. 180 m?. Ind.: entree, hal, toilet, woonk. met open keuken (plavuizenvl.). 1e
et.: 3 slaapk., hobbyk., badk. met dubbele wast.,
toilet, zolder. Vraagprijs ƒ329.000,- k.k.
TE HUUR
2-kamerapp. op 1e etage, gestoffeerd, huur
ƒ 800,- p.m. + ƒ 260,- servicekosten.
2-kamerapp., gestoffeerd en gemeubileerd,
ƒ 1.150,-p.m.
Woning in centrum, 3 slaapk., gestoffeerd en gemeubileerd, huur ƒ1.250,- p.m.

Het prijzenpakket is beschikbaar
gesteld door met Zonvaart
samenwerkende reisorganisatoren en
verzekeringsmij, en bestaat o.a. uit:
• vliegreis 2 pers. Spanje - Arke Reizen
• 3 fotokamera's - Europeesche Verz. Mij
• 2 pers. wintersport - OAD busreizen
• 2 pers. Parijs p. bus - De Jong/lntra
• 2 pers. Parijs p. vliegtuig - Transalpino
• 2 pers. minicruise - Olau-Line
• 2 pers. Parijs-Frantour/FTS
• horloges/badlakens - Elvia Verz. Mij.
• reistassen - Iberia Airlines
• miniatuurvliegtuigjes - Air France

frOERKOOP Reisburo Zonvaart KJLM
•'^••••WB

Zandvoort, Grote Krocht 20. Tel.02507-12560

GRATIS
WONINGBROCHURE

De nieuwe reisgidsen liggen vanaf nu bij ons klaar. U bent van harte welkom!

Fa. Gansner & Co,
GAS- en OLIEHAARDEN
GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Het Nederlands Verbond van Huurders afdeling Zandvoort (NVH)
gaan akkoord met het bestuursbesluit van EMM over te gaan tot
afrekening van leveringen en diensten. Zij betreurt de onduidelijke en
onnauwkeurige berichtgeving daarover en heeft daarom bij EMM
aangedrongen op correctie. Als gevolg van de tijdsdruk (voor 1 september) is het voor EMM niet mogelijk geweest om alles in goede
banen te leiden. EMM en NVH hopen u op deze manier voldoende te
informeren omtrent het afrekenen van de „servicekosten".

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

WALRA-ADVISEUSE
(in de avonduren)
Via adviseuses verkoopt Walra (meer dan 100
jr.) haar zeer gewilde linnengoed. Uw
verdienste? Een gezonde provisie. Auto
noodzakelijk.
Adressen worden verstrekt. Geen investeringen.
Interesse? Bel nu Walra (Els Gortemuller)
04904-82128.

De afrekening van leveren goederen en diensten gaat over de volgende „servicekosten": G1ASVERZEKERING, SCHOONMAAKKOSTEN, TUINONDERHOUD, WATERVERBRUIK EN ELEKTRICITEIT. Dit betreffen de kosten voor de gemeenschappelijke ruimten
en tuinen. Niet iedereen betaalt deze „servicekosten". In uw huurovereenkomst kunt u vinden welke kosten er door u worden betaald.
Deze kosten zijn voorschotbedragen. Aan het einde van een jaar
weet de woningbouwvereniging hoeveel alles gekost heeft. Dan kunnen ook de voorschotbedragen aangepast worden. Is er teveel betaald, dan kunnen de voorschotbedragen naar beneden, maar is er
te weinig betaald, dan zullen de voorschotbedragen omhoog moeten. De huurders, waarbij de voorschotbedragen worden aangepast, krijgen een specificatie toegezonden. Hieruit blijkt hoeveel de
goederen en diensten hebben gekost en met hoeveel de voorschotbedragen zullen worden aangepast. De gegevens voor deze afrekening liggen aan de balie van het EMM-kantoor ter inzage.
Als de voorschotbedragen niet worden aangepast, dan ontvangt
u ook geen specificatie! Natuurlijk liggen ook voor deze huurders
de gegevens ter inzage aan de balie van het EMM-kantoor.
Dit jaar worden in de volgende complexen de voorschotbedragen
per 1 september aangepast:
complex 11, Van Lennepweg 8 t/m 42 (even) m.u.v. de
benedenwoningen
complex 14, Sophiaweg 1 t/m 73 (oneven) m.u.v. nrs. 3, 5, 7
complex 28, Keesomstraat 25 t/m 147 (oneven) m.u.v. de
benedenwoningen
complex 29, Keesomstraat 149 t/m 519 (oneven) m.u.v. de
benedenwoningen
complex 31, Flemingstraat 242 t/m 340 (even) m.u.v. de
benedenwoningen
complex 32, Celsiusstraat 82 t/m 182 (even) m.u.v. de
benedenwoningen
complex 33, Lorentzstraat 166 t/m 266 (even), 301 t/m 391 en 399
t/m 529 (oneven)
complex 34, „Kerkmanflat", Lijsterstraat 2/01 t/m 2/38
complex 35, Flemingstraat 18 t/m 92 en 104 t/m 178 (even) m.u.v. de
benedenwoningen
complex 36, Lorentzstraat 23 t/m 179 (oneven) en 42 t/m 148B
(even)
complex 37, Lorentzstraat 531 t/m 609 (oneven) m.u.v. de
benedenwoningen
complex 43, „Sonnewende", Mr. Troelstrastraat 61-1 t/m 62-27
complex 48, ,,De Vlaje", Brederodestraat en Lijsterstraat
complex 49, „Klimop", Dr. de Visserstraat 2 t/m 52
complex 51, „De Schelp", De Schelp 100 t/m 155
De volgende afrekeningen zullen per 1 mei in uw bezit zijn, per 1 juli
zullen dan de vôorschotbedragen worden aangepast. Over de wijze
van afrekenen en het toezenden van de specificaties zal nog nader
overleg worden gevoerd tussen EMM en NVH.

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

Namens de woningbouwvereniging
„Eendracht Maakt Macht"
G. J. Teunis, directeur
Namens het Nederlands Verbond
van huurders, afdeling Zandvoort
Algemeen Bestuur

Je koopt een nieuw pand ... maar waarop was die
beslissing eigenlijk gefundeerd?

ALS U NOG EEN WANDJE
TE SCHILDEREN HEBT,
BETAALT DULUX DE HELFT.

NVM

UAKCIAUt

-

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.
TTT m^OnmTlO "D TT tetef- 02507-15531
. W . LrUO l Hl-tt O. V . telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

H

reeds meer dan 25 jaar
voor

MET ^
LUBBERf

Centrale Verwarming
C.V zelfbouwpakketten
Onderhoud

CDA

naar

Woensdag
6 september

van OEIMSEN en ZN.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort*
Tel.02507-12972
«*•3

STEM

In onze gezellige super hebben wij
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Het aanbod geldt mor iedere rerjwort apart.

De Heer K.C.v.d.Mije Pzn., tel. 12310
De Heer D.P.Bos, tel. 17490
CDA s VERDER MET LUBBERS

voor de afdeling groente

. Lintiil y\itis ft (j nu i\itttntil i f 'htti's.
lliHi^l.tns
_
Inhoud _ _ _

In/rmirht/d. P/ft, als u voor de allerbeste rerf kiest, leg deze

//ƒ(/( ^/.f»J

pagina dan niet tip de grond bij het sihilderen roordat n
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NU ELK TWEEDE BLIK DULUX NATURAL WfflTES GRATIS.©DuluX

V^/KÉUR

Bel dan met CDA af d. Zandv/oort,

part-time of full-time

;>u//n.

KIJ hiiogg/ans krijgt n hoogglam, maar geen aiiyllatex

dt hm i ruit hebt geknipt

UJilt u vervoer naar het stembureau

b) MEOEWERK(ST)ER

bijvoorbeeld radiatoren en atiyl/atex mor wanden en plafonds.
(ut tt ruilt n door tic di jlt >_)

m i d n J kunt u HU ft i n m i r ,1,1:1 dt tlag

a) CASSIERES

CD/\

Hoe goed wij u belonen
vertellen wij in een
persoonlijk gesprek!
Maak een afspraak met
dhr. L. Bouwens

SPAR SUPER
SCHILDERS

/*//// ///////,
PARADIJSWEG 2-6 - ZANDVOORT - TEL 02507-15602

Celsiusstraat 192
telefoon 14361 Zandvoort

DE MANEGE OPENT HET WINTERSEIZOEN
Voor ongebonden mensen!!
Programma dit weekend:

za 2 sept. een optreden van de bekende
Haarlemse zanger Rini Bay
'
Let op alleen zaterdag alle
'
|
bezoekers uit Zandvoort met
\
i introducé, bij inlevering van deze
\
' advertentie maar lx entree betalen. '
l
l
V.a. zo 3 sept. weer wekelijks geopend
met matinee diner dansant. Gezellig
dansen en
3 gangen diner
a 17,50 p.p.
Info 02507-16023

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER
Donderdag 7 september 1989

Los nummer ƒ 1.25

49e jaargang nummer 36

Oplage 4650

Verkiezingsuitslagen Zandvoort
vrijwel gelijk met landelijk bee
ZANDVOORT - De verkiezmgsuitslagen in Zandvoort
zijn m overeenstemming met
het landelijke beeld D66 is ook
in deze gemeente de grote win
naar, het CDA blijft gelijk en de
VVD verliest sterk Alleen de
PvdA, met een gering verlies,
komt er in Zandvoort gunstiger uit dan landelijk Groen
links maakte een kleine winst
De opkomst van de kiezers bleef
achter bij die bij de verkiezingen
voor de Tweede Kamer m 1986 Toen
bracht 83,5 procent van de 12676
kiesgerechtigden zijn stem uit, giste
ren was de opkomst 78,2 procent van
de 12728 D66 kreeg m Zandvoort 951
stemmen tegen 726 m 1986, Groen
Links 258 tegen 218, CDA 2327 tegen
2484, PvdA 2678 tegen 2916 en de
VVD 3427 tegen 4063 Bij de kleinere
partijen was er een in verhouding
opvallende stijging bij het GPV, van
15 m 1986 naar 35 m 1989, De Groe
nen van 27 naar 47, en Liist Jan

reau gaan kijken en toen bleek dat
sommige mensen hun kaart voor de
Europese Verkiezingen hadden
meegenomen"
De VVD leden stonden er wat stil
letjes bij m het Gemeenschapshuis
Vendoradogasten
waar samen met de overige partijen
Ondanks het lagere opkomstcijfer en andere geïnteresseerden de ver
was het op enkele stembureau's kiezmgsuitslagen werden gadegesla
drukker dan gewoonlijk, een invloed gen Toch noemde VVD voorzitter
van het Vendoradopark waarvan Tates de uitslag 'nog met zo gek',
over de honderd gasten m Zandvoort erop wijzend dat zijn partij na de
hun stem uitbrachten Zo ontving coalitiebreuk op 17 zetels stond en
men op de Plesmanschool ongeveer nu weer naar 22 was gestegen
110 Vendoradogasten en in het Cul
Ruud Sandbergen, fractievoorzit
tureel Centrum 37
ter van D66, was uiteraard bijzonder
Alles is uitstekend verlopen, aldus goed te spreken over de uitslag En
de heer Wester, chef Burgerzaken,
nadat hij na een hectische avond sa
men met Piet van Staveren alle cij
fers op papier had „Alleen hadden
we in het begin wat problemen Ik
werd een paar keer gebeld omdat de
nummers op de lijsten niet overeen
kwamen met de oproepkaarten Er
zouden dus fouten zijn gemaakt,
dacht men Ik ben op een stembu
maat CD van 15 naar 84 Wat een en
ander voor een aantal partijen pro
centueel betekent, vindt voor m de
tabel hieronder

wat betrett de gemeenteraadverkie
zingen volgend jaar9 „Die gaan we
natuurlijk erg optimistisch tege
moet"
Ook de PvdA ziet deze optimis
üsch tegemoet Wat betreft Zand
voort zijn de verkiezingen gunstig
verlopen voor deze partij Zo dacht
fractievoorzitter Folkert Bloeme er
over „Lokaal hebben we een hele
goede uitslag" Peter Ingwersen was
zeer tevreden met het consistente
beeld' dat Zandvoort bood ten aan
zien van het CDA ,In 1986 hebben
we een sprong gemaakt, en die winst
hebben we kunnen vasthouden
Maar ere wie ere toekomt, en dat is
Lubbers met z'n ploeg'

ZANDVOORT Een vecht
partij waarbij een pistool
schot viel, veroorzaakte vrij
dagavond in de Haltestraat
grote constei natie Twee
mannen hadden het gemunt
op een automobilist die de af
zetting had genegeerd en de
vanwege het Zandvoort Festi
val - drukke straat in was ge
reden Niemand werd ge
raakt, de daders zijn zaterdagochtend aangehouden
De vechtpartij deed zich rond
half negen vooi ter hoogte van de
Schoolstraat waai de automotai
hst, een tweeendertigjana;e inwo
De zijruiten van deze auto werden vrijdagavond ingeslagen waarna de
ner van de gemeente Velien zich
daders op de bestuurder een pistoolschot afvuurden
Foto Bran o jncn
vastreed in de menigte
Op dat moment waren de muzie
koptredens m het kader van het
Zandvoort Festival net begonnen
Zodra het voertuig stopte, aldus
ooggetuigen, sprongen twee Zand
voorters van 18 en 21 jaar oud op
van het terras van een daar geves
tigd café, kennelijk met de bedoe
ling om de bestuurder te lijf te
gaan

Mishandeld
Binnen enkele momenten wer
den de ruiten aan weerszijden van
de auto ingeslagen waarna de auto
mobilist danig weid mishandeld
Een van de daders gebruikte daar
bij de kolf van een pistool Nadat
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Chemisch afval
wordt opgehaald

SGP Gr. Links GPV

CO

d d

RPF

CDA niet linksaf?

In het dorp staan al geruime tijd
glas en papierbakken opgesteld, en
op diverse adressen kan men terecht
om klem chemisch afval en bijvoor
beeld batterijen in te leveren Toch
komt het nog al te vaak voor, dat
deze stoffen in vuilniszak of contai
ner tussen het gewone huishoude
lijk afval terecht komen Genoemde
voorzieningen blijven gehandhaafd,
de ophaaldienst wordt eraan toege
voegd Hiermee wil de gemeente
Zandvoort de stroom van dit soort
afval zoveel mogelijk opvangen Het
initiatief hiertoe is genomen in sa
menwerking met de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen, afde
ling Zandvoort/Haarlem e o

Ophaaldienst

• Een advies voor de kabmetsformatie? Wat zich in het onderbewuste van CDA-aanhanger
Dick Bos afspeelde toen hij dit
affiche ophing, laat zich raden.
Of het CDA op de ingeslagen
weg voortgaat of toch nog naar
links neigt, wordt binnenkort
duidelijk.

Waterstanden
l

7
8
9
10
11
2
3
4
15

spp
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep

OROS 0334
0835 0426
0924 0504
11 11 0605
0004 0735
01 29 0935
0224 1055
0315 11 44
0348 1341

2018 1555
2055 1644
21 44 1734
-- 1844
1234 2010
1410 21 45
1455 2250
1535 2330
1615--

Maanslanden
Vrijdag 15 sep VM 1350 uur
Spnngtij 17 sep 0509 u NAP+136cm

Ook het CDA bleek een voorstan
der van de vergunning, maar raads
lid Van As betreurde het dat de over

mogelijke termijn duidelijkheid te
scheppen", aldus Van der Heijden
Hij vroeg de raad dan ook toch in te
stemmen met het principebesluit
om de vergunning te verlenen op
eenkomst nog met was opgesteld voorwaarde dat op zo kort mogelijke
Zijn partij wilde deze eerst tezamen termijn de voorwaarden overlegd
met het pachtcontract bestuderen, zouden worden
een standpunt waarachter ook GBZ
zich opstelde Van As pleitte er dan
Van As hield echter vol, mede om
ook voor de zaak zolang aan te hou dat de surfschool toch pas volgend
seizoen van de vergunning gebruik
den
zou kunnen maken Het tegenargu
ment van De Jong (VVD) dat men
Strandpaviljoen
daarvoor nu al voorbereidingen
De aarzelingen rond het afgeven moet trefien, kon hem met vermur
van de vergunning zijn gebaseerd op wen Na een schorsing toonde het
de vrees dat de surfschool uitgroeit college begrip voor zijn standpunt
tot een 'strandpaviljoen' Zekerheid en trok het voorstel m Voor het eind
dat dit niet zou gebeuren was overi van het jaar zal dit terugkomen, zo
gens een punt waar alle partijen de beloofde Van der Heijden
nadruk op legden Deze vrees wordt
gedeeld door de strandpachters Het
De familie Klijn zal de raadzaal
college hield wel rekening met die met gemengde gevoelens verlaten
voorwaarde, zo bleek uit de woorden hebben Enerzijds weet men dat de
• van burgemeester Van der Heijden, gemeentei aad bereid is de vergun
maar het wilde haast maken met mng te verlenen, andei zijds is er nog
deze reeds langdurige kwestie "De steeds geen definitieve beslissing ge
intentie van het college is, op zo kort vallen

ZANDVOORT - De afdeling Zandvoort-Bentveld van de Konmklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde hield maandagavond in strandpaviljoen 'Trefpunt' haar jaarlijkse prijsuitreiking. Mevrouw E W de Rooij, Celsiusstraat 17, die ieder jaar
met haar schitterende tuin hoge ogen gooit, mocht dit keer de
wisselbeker in ontvangst nemen.
Mol, Steetskamp, Visser en War
merdam "Er wordt gekeurd naar
eigen idee en inzicht en de keurder
bepaalt of hij een tuin mooi of niet
mooi vindt Er wordt bij de beoorde
ling gelet op aanleg, bloeirijkheid en
onderhoud, maar goed onderhoud is
eigenlijk de belangrijkste norm", al
dus Boekelman "Het plezier dat
men aan de tuin beleeft, staat dan
voorop"

Omdat velen de groenkwis verle
den jaar te gemakkelijk vonden, had
hij de vragen dit keer wat moeilijker
gemaakt Het gevolg was dat er geen
foutloze formuhei en werden ingele
verd, maar ook dat de deelnemeis
hun kennis konden ven ijken Nu
weten zij bijvoorbeeld watbij bomen
'blijvers' en 'wijkers' zijn, hoe diep
het boomgat is dat voor de gemeen
tplijke laaribomen wordt gegraven,
en dat er op het Gasthuisplem een
kastanje staat Het echtpaar Bauer
Mooi
kwam met slechts twee fouten in
In een boeiend betoog vertelde de aanmerking voor de eerste prijs, de
heer Boekelman, hoofd van de ge heren Koel en Los vooi respectieve
meentelijke plantsoenendienst, hoe lijk de tweede en de derde Hun ken
de keuringen in hun werk gaan nis werd beloond met een fraaie
Zandvoort wordt verdeeld m zeven plantenbak
wiiken en de commissie gaat aan de
slag Behalve hemzeif bestaat die
commissie uit de dames Keur en Dia's
Hoogtepunt van de avond vormde
Vliek, en de heien Van Honschoo
ten, Janssen, Kern, Kleijhorst, Los, de diavei tomns; na de pauze De heei

Familievete
In het belang van het sporcnon
derzoek besloot men het begin van

Deze afspraak werd vorige week
woensdag gemaakt tijdens de verga
dering van de Sportraad Zandvoort,
naar een voorstel van ZHC voorzit
ter Berendsen Wethouder Van Cas
pel trad hier op als plaatsvervan
gend wethouder van sportzaken, na
mens zi)n door ernstige rugklachten
gevelde collega Termes De besturen
van de drie sportverenigingen zi]n
het niet eens met het standpunt van
het college dat er geen rechten gel
den ten aanzien van het veld van
ZHC dat nu door golfspeleis wordt
gebruikt, en het speelterrein van Ca
smo/Zandvoortmeeuwen Handbal
Daarnaast staat Zandv oort 75 nog
steeds achter haar bewering dat
PW directeur Wertheim m juni toe
zeggingen heeft gedaan omtrent het
gezamenlijk gebiuik, met Zand
voortmeeuwen, van een nieuw aan
te leggen veld Het bestuur van Z 75
is ook van mening dat deze veiem
ging, die over twee velden beschikt
qua ledenaantal bijna net zo groot is
als Zandvoortmeeuwen dat viei vel
den krijgt een mindei dan het hvudi
ge aantal ' Wij gunnen Zandvooit
meeuwen best vier velden bena
drukte voorzittei Ruigrok woens
dag nogmaals als wij er ook maai
genoeg kiijgen

de Haltestra.it hermetisch al te
sluiten Rond hall elf kon dit weer
opgengcsteld worden Uit het on
der?oek blijkt dat de oorzaak van
de vechtpartij gezocht moet wor
den in een reeds langere tijd be
staande familievete, de heren ble
ken namelijk familie van elkaar,
twee broers en een oom Beide da
dei s konden de volgende ochtend
om 8 uur door een uit twaalf man
bestaand arrestatieteam op het
Keesomplem worden aangehou
den
Over de oorzaak \an de vele en
de reden van het slachtoffer om
ondanks de afzetting toch de druk
ke Haltestraat m te rijden tast cte
politie nog in het duister

gen niet tiidig op de hoogte brengt
van nieuwe stappen Wi] zullen het
college erop wijzen dat wij wat eei
der op de hoogte gesteld willen wor
den zoaat wi] me > Kunnen denKen
bij de ontwikkelingen , v/as het ant
woord van Wertheim

Schaden
Zandvoortmeeuwen voorzittei
Jongbloed benadrukte tijdens deze
vergadering dat zijn vereniging al
lermmst gelukkig is met de voor
woningbouw noodzakelijke verhul
zing, maar ook dat Zandvoortmeeu
wen absoluut niet de belangen van
de andere verenigingen wil schaden
Daarnaast zat hij verlegen om dui
delijkheid die hl] vel zou moeten
geven op de ledenvergadering van 11
september Die datum zullen de Ie
den zich moeten uitspreken over het
al dan niet akkoord gaan met de
voorwaarden vooi de verhuizing De
veienia,ing kiijgt van de s;emeente
een nieuw complex aangeboden op
het binnencircuit zodat de huidige
velden vrijkomen vooi woning
bouw De ledenvei gadering heeft
eigenlijk «een zin omdat alle vooi
stellen nu op losse schioeven
staan' aldus Jongbloed Een adv les
van sportiaadiooizitter Weitheim
om de voor te lessen keuze te bepei
ken weid na commentaar van de
ZHC v oorzittei teiu^gebiacnt tot
een uitspraak op peisoonlijke titel
Zie ook

Krant
Diverse aanwezigen toonden zich
bijzondei onte\ieden ovei het feit
dat /i] de ontwikkelingen lond de
nieuwe \eldirdelmg aanvankeh)k
uit de klant hadden moeten vernt
men Het College van Buigemeestei
en Wethouders v\ ei d dan ook v ei v\ e
ten dat men de betrokken veremgm

Mevrouw de Rooij heeft de allermooiste

Voorheen vond de prijsuitreiking
plaats in het Gemeenschapshuis
"Dat kunnen we met meer betalen",
aldus voorzitter Pronk, die de farm
lie Paap dan ook zeer erkentelijk
was voor de verleende gastvrijheid
Na een woord van welkom tot de
echtgenote van de burgemeester,
mevrouw Van der Heijden, en de
heren Davids (terug van wegge
weest) en Van Kleeff, bracht spreker
In verband met de actie heeft de dank aan de tuinkeunngscommis
gemeente huis aan huis een brief sie die onder leiding van de heer
Boekelman zo'n duizend tot vijftien
met nadere informatie verspreid
honderd voortuinen, balkon en ge
velverfraaungen in ogenschouw
heeft genomen Het was de voorzit
ter opgevallen dat ook dit jaar
slechts een klein gedeelte van de
prijswinnaars lid was van de afde
ling en hij deed dan ook een beroep
Datum
HW LW HW LW op de aanwezigen om het ledenbe
stand te kompn verstel ken
De ophaaldienst komt langs op za
terdag en begint op 9 september m
de wijken waar op maandag en dins
dag het huisvuil wordt opgehaald
De volgende data daar zijn 11/11,
13/1/'90, 10/3 en 12/5 In de donderdag en vnjdagwijken begint men op
14 oktober Hier zijn de volgende
data 9/12, 10/2, 14/4 en 9/6

Horecavergunning Elijn iets
De beslissing over de horecaver
gunning, waar de surfschool al jaren
om vraagt, was er bijna door De
gemeenteraad bleek welwillend ten
opzichte van het voorstel van het
College van Burgemeester en Wet
houders om de school deze faciliteit
toe te kennen Weliswaar was de
VVD verdeeld, maar de meerderheid
van deze partij steunde het voorstel
Ook D'66 gunde de school een ver
gunning "Zandvoort werkt aan kwa
litatieve verbeteringen, gelukkig
zijn er ondernemers die daar op hun
wijze inhoud aan willen geven", ver
klaarde fractievoorzitter Sandber
gen zijn standpunt De PvdA 'was
twee jaar geleden al voor, nu ook',
aldus Bloeme, fractievoorzitter van
deze partij

De kogel miste zijn doel en is met
teruggevonden Het mag als een
'wonder' worden beschouwd dat
geen van de vele omstanders dooi
het projectiel werd geraakt De po
htie was binnen enkele minuten
ter plaatse om vervolgens het aan
het hoofd gewonde slachtoffer
naar het bureau af te voeren

ZANDVOORT - De besturen van ZHC, Zandvoort '75 en Casi
no/ZVM Handbal zijn van mening dat wethoudei Van Caspel
onvoldoende op de hoogte is inzake hun rechten op het binnen
terrein van het oude circuit Dat geldt ook voor de gevolgen van
de nieuwe veld-indeling, als gevolg van de vei huizing van Zand
voortmeeuwen De partijen zouden deze week rond de tafel gaan
zitten.

ZANDVOORT De beslissing over de beperkte horecavergunnmg voor surfschool Klijn is met enige maanden uitgesteld Op
initiatief van het CDA is de beslissing verschoven tot de exacte
tekst van de vergunning bekend is

ZANDVOORT - Wethouder
F E. van Caspel geeft zaterdag
9 september om 12 30 uur met
enig feestelijk vertoon het
startsein voor het gescheiden
ophalen van klein chemisch afval en andere schadelijke of
opnieuw te gebruiken stoffen
Vanaf zaterdag komt de gemeente
reinigingsdienst eenmaal per twee
maanden langs m de straat om dit
afval op te halen Het uiteindelijke
doel is de natuur zoveel mogelijk te
sparen Enerzijds door haar te be
schermen tegen giftige en moeilijk
of uiterst langzaam af te breken stof
fen, anderzijds door haar minder te
belasten door het hergebruik van
materialen als papier en glas

« De 2E-jange Kees Vink en de 22-jange Peggy-Ann Diommel „'onaen voor hun
huwelijksinzegening nog even tijd om te gaan stemmen. Nadat de plaatjes
genomen waren, kreeg de bruidegom haast. 'Kom op, we gaan trouwen',
spoorde hij zijn bruidegom aan.
Foto Bram stijnen

hi] ook nog een schot m de richting
van het slachtoffer had afgevuurd
vluchtten beide aanvallers de
Schoolstraat m

Naam
Adres
• Mevrouw E. W. de ROOIJ uit de Celsiusstraat mocht dit keer de wisselbeker
Toto Berlotl
m ontvangst nemen.

Davids had met kennis van zaken
juweeltjes van tuinen, bloembakken
en doorkijkjes vastgelegd en de heei
Boekelman voorzag de dia s van
commentaar De plantsoenendienst
die met een schat aan ciocussen
hyacinthen en tulpen het \ooijaai
had ingeluid, had zich ook wat het
zomeigoed betieft met onbetuigd
gelaten Fraaie perken bij de Tol, het
hoekje bij de Corn Slegersstiaat, op
het Raadhuisplem en rond de Stei
flat, om maai enkele te noemen En
niet te vergeten de talrijke bloem
bakken met een veelheid aan een
nieuw sooi t verbena's blauwe salvi
a's, gele pantolfelplanties en petum
a's m allerlei kiemen, die m het doip
maai ook in oud en nieuw Nooi d een
fleuii!>e aanblik boden

Ook particuheien hadden mets
nagelaten om van hun tuin een h aai
kleumjk geheel te maken daaimee
de iuiv vooi een moeilijke taak stel
lend Toch is men er uitgekomen en
de piijsvvinnaars voor zover aanwe
zig konden maandagav ond uit han
den van de vooizittei een diploma
en een door de In ma Van Kleef! tap
schikbaai gestelde plantenbak in
ontvangst nemen Mevrouw E W de
Rooi) uit de Celsiusstiaat onlvma de
liaaie wisselbekei die haai weid
oveihandigd dooi de wmnates van
voiigjaai mevrouw Van dei Donk
De oveiiee pii]swinnaais vindt
men elders in dit blad veiinüd
C E KR A-\NMEETH

Postcode

Plaats

Giro/bank
Telefoon

(i v m controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ 4 2 5 * O kwartaal ƒ 1350 O halfjaar ƒ 24 75 O jaar ƒ 44 75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zonden aan Weekmedia
Antwoordnummer 10051 1000 PA Amsterdam
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FAMILIEBERICHTEN
Pindelijk de naam, waarop lang gewacht de
naam
Heidebrink,
dnor onze moeder bedacht.
Danielle Heidebrink
Jordy Heidebrink
Ci'lsiusstraai 152
7and\oort
Oma van Moppes
10 september
85 jaar
gefeliciteerd
Netty, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
NJ ven zeer dynamisch leven is in afnemende ge/ondhc'id overleden onze broer, oom. zwager en
\ n t? n d
Theodorus Elisabeth Petrus Aarts
weduwnaar van G. P. Willems
• ip d> leeftijd van 60 jaar.
Jan en Els
Joop en Elly
Mien en Harold
Riet
Neven, nichten en vrienden
31 augustus 1989
Correspondentieadres: R. H. Kras,
Fahrenheitstraat 54
2041 C J Zandvoort
De overledene is in alle stilte gecremeerd op 4
september 1989.

voor al uw schoenreparaties
en sleulclscrvicc

Wij gaan
met vakantie

Com. Slegersstraat 2
Zandvoort 02507-l 5449

van 1 tot 17 oktober

Te koop
antiek bankstel

Bloemenen plantenshop

helemaal intact.

Mahonie
damesbureau.
Tel. 02507-13863.

A,

Zit/
slaapkamer

Woningruil

te huur.

De Schelp 3e etage

Tel.
02507-13863.

lift aanwezig.
Gevraagd: woning of flat groter,
omg. Centrum of oud Noord.
Tel. 02507-19248.

m (»

TE KOOP IN ZANDVOORT

Enige en algemene kennisgeving
Na een liefdevolle verzorging in "Huis in het
Kostverloren" te Zandvoort is toch nog onverwacht van ons heengegaan
Christina Johanna Kriek
op de leeftijd van 99 jaar.
Fam. C. W. N. van den Berg
Zandvoort, 2 september 1989
"Huis in het Kostverloren"
Correspondentieadres:
Celsiusstraat 46
2041 TK Zandvoort
Overeenkomstig de wens van de overledene
heeft de begrafenis in stilte plaatsgehad.
Voor de blijken van belangstelling, betoond na het overhjden van mijn zuster, onze tante en oudtante
" Engeltje Paap
betuigen wij u hierbij onze dank.
Namens de familie:
A. E. Spiers
/andvoort
september 1989

DOKTERSBERICHTEN

P. Flieringa

Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

In gezellige nieuwbouwwijk gesitueerde vrijstaande
woning met
2
garage, tuin zuid, bouwjaar 1975, Opp. 180 m .
Indeling: Begane grond: entree, hal, toilet, royale woonkamer,
voorzethaard, open keuken, garage, bergruimte.
1 e etage: overloop, 3 slaapkamers, hobbykamer, badkamer
met ligbad, dubbele wastafel en toilet, zolderruimte.
C.V. gas. Alles dubbele beglazing.
Vraagprijs: f 329.000,- k.k.

•i.

—•—-ji

VAN

SCHAIK
i MAKELAAR O.G. t
Aankoop / VerKoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 2944* / Fax 02507 -18644

TE KOOP
AANGEBODEN
Halfvrijstaand woonhuis, 1 e verd. uitzicht op zee. Ook geschikt
voor zomerverhuur. 8 kamers.

ƒ 255.000,-

PAKVELDSTRAAT 34
Vrijstaand woonhuis in centrum dorp. Bouwjaar 1979, souterrain 2 kamers. Grote woonkamer met open keuken. 1 e verd.: 3
slaapkamers, mod. badkamer.

ƒ 295.000,-

02507-13278

VAN RjEBEECKLAAN 38 TE HAARLEM

t

ui! crematies!

gpgip: '; .•
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Kjtji^.p- •••
i
Daarnaast kunt u bij
ons
Swteïg^L-i'. - •
'
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering

Woonhuis met voor- en achtertuin.
Gelegen in rustige woonbuurt.

PATRIJZENSTRAAT 34
2-kamerflat (vh 3-kamers) op 4e verd. Zeer fraai uitzicht over
de duinen.

ƒ145.000,3-kamermaisoneüe in centrum dorp. Bouwjaar 1984.

ƒ 155.000,JAC. V. HEEMSKERCKSTRAAT 21
4-kamerflat op 2e verd. Uitzicht op zee en strand.

ƒ185.000,-

makelaar/o.g.
a//urcmlien

ïlVAARTVERZORGER
NVM
MAKELAAR

De vergadering van decommissieAlgemeneZakenop14 september gaat niet
door.

Aangevraagde bouwvergunningen
De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen.
136B89 Kochstraat 27; vergroten van de berging
141B89 Helmersstraat 8; vergroten woning
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdagen vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit
blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Inl: tel. 12164
Veilingdirectie Fa. Waterdrinker

* m het Gooi
* op Texel
Vanaf 27 mei 1989 is m deze gebieden de
"Verordening grondwaterbeschermingsgebieden
Noord-Holland" van kracht. Voor diverse
aktiviteiten gelden verboden of strikte regels. Het
gaat om aktiviteiten, die risico's met zich meebrengen voor de bodem en het grondwater zoals:
* gebruik van dierlijke mest
* gebruik van bestrijdingsmiddelen
*storten van afval
* gebruik en vervoer van milieuschadelijke stoffen
als olie, benzine, petroleum en andere
* chemicaliën
* ondergrondse en bovengrondse opslag van
huisbrandolie
* lozen van afvalwater door middel van bijv.
zakputten of septictanks
* verrichten van grondwerkzaamheden
* boren
* bouwen
Ontheffingen voor na 27 mei 1989 nieuw te
ondernemen aktiviteiten kunnen worden aangevraagd bij de provincie. Tot l januari 1990
kunnen daarnaast ook aktiviteiten die men voor
die datum gewend was te verrichten bij de
provincie worden gemeld. Tevens bestaat er een
schadevergoedmgsregelmg.
Vanaf begin september verspreidt de provincie in
en rond de gebieden een brochure, waarin de
regels worden toegelicht. De brochure is m te zien
m bibliotheken eh gemeentehuizen. Meer
exemplaren kunnen worden aangevraagd bij
bureau Voorlichting, tel. 023-169933. Voor
vragen over de uitvoering van de verordening kunt
u zich wenden tot de heer W. Verhoeks, tel. 023163860 (juridische vragen) en mevr. L.F. Kwak,
tel. 023-163851 en mevr. J. Slagveld, tel.
023-163859 (technische vragen).

De gemeentereiniging haalt zaterdag 9 september 1989 klein chemisch
afval, glas en oud papier op in de straten waar normaal gesproken op
maandag en dinsdag huisvuil wordt opgehaald.
Welke produkten kunt u meegeven?
* batterijen en accu's
* fotochemicaliën
* verf, oplosmiddelen en lijm
* medicijnen en thermometers
* cosmetica
* bestrijdingsmiddelen
* afgewerkte olie
* afvalglas
* oud papier
Denkt u verder aan de volgende punten?
- de gemeentereiniging zamelt 9 september 1989 alleen 's ochtends in.
- zet uw klein chemisch afval, glas en oud papier nooit van te voren aan
de straat, maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's.
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute, of
tijdens de normale grof vuilroute, meegeven. U kunt daarvoor een
aparte afspraak maken met de gemeentereiniging via telefoonnummer
61400.
- Natuurlijk blijven in de toekomst de glas- en papierbakken en het
winkel-inzamelingsproject schadelijke stoffen gewoon gehandhaafd.

7 september 1989

STUDIO STIRRING start cursus

BETER BEWEGEN
Wilt u ook alleen maar vooruit?
Kom dan niet naar Studio Stirring!
Wij gaan ook achteruit - omhoog - omlaag,
van gesloten naar open. Wat beweegt?
Wat is bewegen?
Gebaseerd op de principes van Rudolf Laban.

AA

•

•

t

Inschrijvingen en informatie:
Mary Nieuwenhuis
tel. 02507-12544
of STUDIO STIRRING
tel. 023-320288

Lessen worden zowel overdag
als 's avonds gegeven.
Lesgeld 40,- p.m.

/STlRRINCt
STUDIO STIRRING

Jansstraat 73, 2011 RW Haarlem

023 -320288

de KLIKSPflflM

provinciaal bestuur
van noord-hdland //

organiseert
VRIJDAG 13 OKTOBER

ƒ 85.000,-

| J. d'HONT
Secretaris Bosmanstraat 40
2t§1 KT Zandvoort.
ÜÏIÖ2507-17244

Nette goederen kunnen
dagelijks worden ingebracht.

DIACONIEHUISSTRAAT 36
Winkel met opslagruimte ca. 110 m.2. Eventueel ook geschikt te
maken voor woning.

SJK?;Ksi''.' •'• •

•&%•;•'"•'•

Inboedelveiling vastgesteld
op woensdag 27 september.

ƒ 225.000,-

SWALUESTRAAT 26a

i» een Natura; uitvaartovereenkomst
/ V r a a g rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

maandag 11 september, commissie Financien.
Op de agenda onder meer:
- treffen voorzieningen aan Hannie Schaftschool en Prinsessehal in verband
met schade door vandalisme.
- garanderen geldlening aan Stichting Nederlandse Centrale voor Huisvesting
van Bejaarden.
- uitbreiding kabelnet met Radio/Tele Veronique en TV 10/TV alsmede
verlaging van het abonnementstarief.

Zaterdag 9 september 1989
Inzamelingsactie klein chemisch afval,
glas en oud papier

Bescherming grondwater
Goed drinkwater is een van de eerste levensbehoeften van de mens. De bescherming van
grondwater als grondstof voor drinkwater is daarom van levensbelang. In Noord-Holland zijn 7
grondwaterbeschermmgsgebieden aangewezen,
die rondom drinkwaterwmplaatsen liggen.
De grondwaterbeschermmgsgebieden liggen:
* in het duingebied van zuid-Kennemerland
* m het duingebied van noord-Kennemerland
" m de duinen bij Bergen

DR MEZGERSTRAAT 36

DAG en NACHT bereikbaar •

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

BEKENDMAKING

ƒ210.000,-

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

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

donderdag 7 september, commissie Publieke Werken.
Op de agenda onder meer:
- verkoop plantsoenstrook bij perceel Fahrenheitstraat 52.
- vaststellen wijziging subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwing.
- verkoop plantsoenstrook bij perceel dr. C. A. Gerkestraat 72.

Prof. Zeemanstraat 7

Halfvrijstaand woonhuis in goede staat van onderhoud. Woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, moderne badkamer.

ADVERTENTIES

023-315855
J ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

MARNIX VAN ST ALDEGONDESTR. 15

Huisarts.
Afwezig tot 29 september.
Waarnemers de huisartsen
Drenth en Zwerver.

A•

usiamm

van maandag 11 september
t/m vrijdag 15 september
zaterdag 16 september weer geopend.
Vondellaan 1
Tel. 20159

t

i f ;'•'

De volgende commissies vergaderen binnenkort in het Raadhuis. De vergaderingen beginnen steeds om 20.00 uur. De stukken voor deze vergaderingen
liggen ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis.

Wegens vakantie gesloten'

Hiermede geven wij u kennis, dat na een langzaam afnemende gezondheid, gesterkt door de
H. Sacramenten van de Zieken, toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze vader,
schoonvader, grootvader en overgrootvader
Andreas Petrus Joseph Vulsma
weduwnaar van Theadora van Norden
22 augustus 1898
j 28 augustus 1989
Zandvoort:
E. C. Th. Sterrenburg-Vulsma
G. J. Sterrenburg
Grouvv:
M. C. J. Vulsma
Kleinkinderen en achterkleinkind
Zandvoort, l september 1989
Brederodestraat 80
Correspondentieadres:
Kostverlorenstraat 77, 2042 PC Zandvoort
De Eucharistieviering en de begrafenis hebben
heden in de familiekring plaatsgevonden in de
parochiekerk van de H. Agatha en in het familiegraf op de R.K. Begraafplaats te Zandvoort.

:

staan wij v.a. 8.00 uur
tot uw dienst.
Openbare Commissievergaderingen

Enige en algemene kennisgeving.

Tel.

dinsdag 17 oktober

J. VAN CAMPEN & ZN BV

2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 2
Telefoon 02507-12614

BIJ Mensen - vlakbij N.S. Station Haarlem en dus
gemakkelijk te bereiken per trein of bus - werken
ongeveer 100 mensen - meest vrouwen - in een
modern atelier. Zij maken bedrijfskleding die, in
Nederland en daarbuiten, sterk de aandacht
trekt. Wij komen nog enkele goede naaisters te
kort, want er is veel vraag naar onze japonnen,
broeken, schorten en overalls. Daarom zijn wij
op zoek naar:

MODINETTES
Ervaren naaisters tot 35 jaar of meisjes van 1621 jaar, die ervaring hebben of willen opdoen in
een modern, gezellig bedrijf, waar werkkleding
gemaakt wordt voor ziekenhuizen, kantoren en
buitenwerk.
Wij betalen goed volgens de CAO voor de Confectie-industrie, bovendien nog premies en reiskostenvergoeding. Vrijdagsmiddags vrij. Gratis
fruit bij de lunch. Zij die dat willen kunnen deelnemen aan de vakopleiding confectie-industne. Je
leert een vak waar je ook later wat aan hebt.
Kom langs of bel: tussen 10.00 en 12.00 uur.
Ingrid Koeman, Mensen
Bedrijfskleding BV
023-319587,
Phoenixstraat 6,
Haarlem.

een busreis naar het concert van

GLORIA ESTEFAN
MIAMI SOUND MACHINE
Kaarten a ƒ 60,- (arenaplaatsen)
inclusief busreis verkrijgbaar bij

DE KLIKSPAAN
HALTESTRAAT 19
ZANDVOORT
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unmn
nieuwbouwproject

Mariaschool

ZANDVOORT - Op korte termijn zal begonnen worden met de
bouw van een complex aan de Oranjestraat, dat tien woningen,
een supermarkt en parkeerboxen bevat. Initiatiefnemer Jongsma heeft eind vorige maand de vergunning binnen gekregen.
Het plan wijkt inmiddels wel behoorlijk af van de oorspronkelijke opzet.
De vergunning behelst de bouw
(op straathoogte) van een supermarkt, plus daarboven tien woningen. Voor deze woningen worden onder de winkel tien garageboxen gebouwd. Met de bouw zal zo snel mogelijk begonnen worden, aldus
Jongsma, hij venvacht nog deze
maand of in oktober. Ondertussen
wordt een tweede bouwvergunning
aangevraagd, voor de bouw van het
achterste gedeelte van het totale
project. Dat verschilt in zoverre van
het oorspronkelijke plan, dat daar
geen woningen worden gebouwd, de
veertien appartementen en penthouses van dit deel zijn geschrapt.

ZANDVOORT - Deze foto werd gemaakt tijdens het schooljaar 1922-1923 op
de Mariaschool. Afgebeeld zijn de vierde en de vijfde klas. De foto werd
ingezonden door mevrouw Co Komen-van Dam.
Achter langs de kant staan (v.l.n.r.): Octawie Julien, Nel Zwitser, onb., onb.,
Dien Kroon, Martha Castien, Van Zelf, Gerard Vinken, Juffrouw Bossaert, Mia
Zwildens, Rie (?). De meisjes in de twee linker rijen banken zijn: Jozefa
Holtman, onb., Pietje Zwanenburg, Rieka Duivenvoorden, Rie Vinken, Diewertje Duivenvoorden, Truus Seders, Martha Seders, Rieka Zegwaard, Sj u uitje
Hoogland, Co van Dam en Rie Zwitser. Verder worden nog de namen genoemd

Weekenddiensten
Weekend: 9/10 sept. 1989
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Regionale):
023-334323/363476.
Voor de huisartsenpraktijken B. van
Bergen/H.A. Scipio-Blüme en G.
Mol/P.C.F.
Paardekoper,
heeft
weekenddienst: dr. G. Mol, Koninginneweg 34 a, tel. 15600. Spreekuren: zaterdag 07.30/12.00/17.00 uur,
zondag 12.00/17.00 uur.
Inlichtingen omtrent de overige
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de betrokken
huisartsen: Anderson,
12058; Drenth, 13355; Flieringa,
12181; Zwerver, 12499.

beckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.

van Rie Schilte en Rie Stommel. De jongens in de banken zijn (v.l.n.r.): onb.,
Barnhoorn, onb., Herman Bossaert, Theo Holtman, Chris Vossen, Co Castien,
onb., Walter Vosse, Jozef Jacobs, Barnhoorn en karel van Kamperhout.

Hoe goed...
In de tekst van de rubriek 'Hoe goed kent U Zandvoort?' is vorige week een
foutje geslopen. De oplossingen kunnen niet uiterlijk 11 oktober maar
aanstaande maandag 11 september ingeleverd worden.

ZANDVOORT - De redactie
van De Klink, het blad van het
Genootschap Oud Zandvoort,
staat in het laatst uitgekomen
nummer stil bij het overlijden
van de heer P.E. van der Veld.
Verder heeft men een verhaal
afgedrukt van wijlen Frans Koper, en is er aandacht besteed
aan onder andere het oude Zuiderbad, de aardappelteelt en
een nieuwe collectie oude negatieven en glasplaten.
'Ome Piet' van der Veld was de
grondlegger van het transportbedrijf P.E. van der Veld. In het dorp
genoot hij vooral grote bekendheid
door de wijze waarop hij als (ere)lid
van folklorevereniging 'De Wurf' én
gedurende een aantal jaren als
dorpsomroeper de herinnering aan
het oude Zandvoort levend heeft gehouden. 'Wij denken graag aan hem
terug', aldus hoofdredacteur Hiltaers.

nog schreef. Hij beschrijft de periode 1914-1918, waarin veel Belgische
vluchtelingen onderdak vonden in
de talrijke hotels en villa's die in
Zandvoort 's winters leeg stonden.
Met een gedenkteken, te zien in de
hal van het oude raadhuis, en het
christusbeeld dat vroeger m de tuin
van 'Sterre der Zee' prijkte, toonden
de Belgen in 1918 hun dankbaarheid
jegens de gemeente Zandvoort.
De eerste wereldoorlog was niet
alleen een ramp voor de Belgen,
maar ook voor Nederland en zeker
voor Zandvoort, waar 90% van de
werknemers werd ontslagen. Het
waren belangrijke arbeiders als timmerlieden en metselaars en er
moest wat gebeuren om deze aan het
werk te krijgen. 'Door B & W werd
toen aan m'n vader gevraagd om de
leiding te nemen bij het vernieuwen
van de Zandvoortselaan, waarbij

Met een zestal foto's worden de
lezers herinnerd aan het in de jaren
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. dertig gebouwde 'Zuiderbad', een
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 badinrichting die allure had en - van
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
het strand af gezien - deed denken
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. aan een luxueus cruiseschip. Ook
H.B.A. Mulder, tel. 13185
Wijkverpleging: Voor informatie Davidsstraat. Eerste en derde worden er een paar namen aan de
over de dienstdoende wijkverpleeg- woensdag van de maand. van vergetelheid ontrukt: directeur Bolwidt, zijn 'rechterhand' Bep Otten,
kundige: 023-313233.
17.30-18.30 uur.
Verloskundige:
Mevrouw
Tine Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e plus tante Griet en Mien Koper, die
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- dinsdag v.4..maand in 't Stekkie, Fle- voor kraakheldere cabines zorgden.
voort,
tel. 02507-14437, bgg: mingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Verder Jan Paap, Willem Koper en
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. Willem Jan Molenaar, die vanaf de
023-341734.
vloedlijn en vanuit een boot op zee
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- Taxi: tel. 12600.
een wakend oog op de baders hielden.

Weekend: 9/10 september 1989
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen
Kinderdienst i.h. Jeugdhuis

In 'De Klink' is wederom een verKerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, haal opgenomen van wijlen Frans
Haarlem:
Koper, die dit op zeer hoge leeftijd
Zondag 09.30-10.20 uur: zondagsschool en bijbelgespreksgroepen
Zondag 10.30 uur: Ds. J. Spijkman
Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: Zendingsdienst

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donderdag. Uitgave Weekmedia BV Bladmanager: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelhanng.

Kantoor: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel.
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag 13-16 u., dmsdag 10-13,14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041 Postadres: Postbus 223, 1420 AE Uithoo'n.
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
Verkoopmanager' B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271 Telex
advertenties 10730 PC AD V.
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres- postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Joan Kurpershuek. Redactiechet: Dick Piet.
Faxnummer redactie: 020-452508
Abonnementsprijzen: ƒ 13,50 per kwartaal,
ƒ 24,75 per half jaar: ƒ 44,75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,25.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020J-6.68 13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 0250717166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941.

Volksdansen
voor ouderen

Vrouwenkoor
start repetities

Geboren:
Mitch Brian, zoon van: Franke, Hendrik Jacob en Van Loon, Sandra
Sabina, dochter van: Gori, Abdelhamid en Zwenne, Linda
Andries Eleazar, zoon van: Bouland,
Pierre André en Bautista, Emerita
Pastor
Sharina Alyssa Gabriëlla, dochter
van: Heyer, Harry en Van der Mije,
Anna Wilhelmina Maria
Walraaf, zoon van: Borkent, Jeff en
Bösecke, Carla Geertruida
Overleden:
Van Dooren, Cornelis Antonius Josephus Maria, oud 85 jaar
Draijer geb. Van Koningsbruggen,
Trijntje, oud 84 jaar
Water, Jan Friedrich Anton, oud 63
jaar
Vulsma, Andreas Petrus Joseph,
oud 91 jaar
Van Rooij geb. Smit, Louise Catharina, oud 77 jaar
Meddens, Bernardus Joannes Josephus Marie, oud 76 jaar
Kriek, Christina Johanna, oud 99
janr
Koper, Arie Jan, oud 85 jaar

• Naast allerlei andere artikelen worden de lezers van De Klink onthaald op een zestal foto's van de_grootse,
vooroorlogse badinrichting Zuiderbad.

Het assurantiekantoor Van den
Heuvel, dat aangesloten is bij het
garantiefonds NVA, bestaat al een
aantal jaren. Oorspronkelijk was dat
in een wat eenvoudiger vorm, want
Roei begon indertijd - naast zijn vas-

ZANDVOORT - Het Zandvoorts
Vrouwenkoor is deze week weer begonnen met de repetities. Deze vinden plaats op woensdagavond m gebouw De Krocht, aanvang 20.00 uur.
Het koor heeft ondertussen een
nieuwe dirigent kunnen aantrekken.
Dat is Ton Vreeswijk geworden, die
bovendien een eigen pianist mee
brengt voor de instrumentale begeleidma.

ZAKELIJK BEKEKEN Reddingsbrigade

Hypotheek van Van den Heuvel ismaatwerk

ZANDVOORT - Roei en Ot
van den Heuvel zijn beëdigd
makelaars in assurantiën.
Kennelijk houdt dat in dat je
nergens je hand voor om hoeft
Roomskatholieke Kerk:
Burgerlijke stand B te draaien want op hun kanVrijdag 10.00 uur: E.v.
toor, Passage 36/38/40, kun je
Zaterdag 19.00 uur: E.v. met samenterecht voor het verzekeren
Periode: 29/8 - 4/9 1989
zang, F. Meijer
van een reis, maar bijvoorZondag 10.30 uur: (Nationale Ziekendag) E.v. samenzang, J. v.d. Ondertrouwd:
beeld ook van een hotel of desAllen, Jeffery Peter en Bol, José
Meer
noods een vliegtuig. Daarnaast
zijn zij ook gespecialiseerd in
Gehuwd:
hypotheken.
Brouwer, Allard en Van der Storm,
Maria Gertrudis
Verbrugge, Albert en Kolk, Adriana

Sportraad
'Wij zullen het college erop wijzen,
dat wij wat eerder op de hoogte
gebracht willen worden.' Een antwoord van de heer Wertheim, voorzitter van de Sportraad Zandvoort,
op de klacht van diverse sportverenigingen, dat zij te laat op de hoogte
worden gebracht omtrent nieuwe
planologische ontwikkelingen. Een
onvoorstelbare uitspraak, voor wie
bedenkt dat de voorzitter ook directeur Publieke Werken is en daardoor
zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit soort plannen.
Toch is het weer niet zó opmerkelijk,
omdat Wertheim niet tegelijk 'met
twee petten op' kan spreken en zijn
functies strikt gescheiden dient te
houden. Hem kan het compliment
gemaakt worden, dat hij hier wonderwel in slaagt, en de uitspraak
valt hem persoonlijk dan ook niet
aan te rekenen.
Het toont wel nogmaals, zoals vaker
in het verleden, de onmogelijkheid
aan van een combinatie van beide
functies, waarin soms tegenstrijdige
belangen gediend lijken te worden:
de sportraad (een adviesorgaan
naar het college) wenst in een zo
vroeg mogelijk stadium inlichtingen
omtrent nieuwe ontwikkelingen, de
gemeente wil - zoals vaak blijkt - de
plannen pas op tafel leggen als deze
grotendeels rond zijn. In beide circuits een belangrijke functie bekleden maakt een harde opstelling in
het belang van de sportveremgingen onmogelijk.

Toch wordt van de kant van bezwaarmakenden aan de Oranjestraat meegedeeld dat men onder
andere in verband met de beperkte
lichtinval beroep zal aantekenen tegen de bouwvergunning. De PvdA
heeft nogal wat kritiek geleverd op
de gevolgde procedure, omdat wéthouder Van Caspel m de commibbievergadering Publieke Werken in
april had toegezegd dat het college
geen vrijstelling van de bouwverordening zou verlenen, alvorens er een
ontwerp-bestemmingsplan zou zijn
Lager
opgesteld. Nu is er wel vrijstelling
Met alleen het uitbouwen van de verleend voor enkele balkons, maar
supermarkt, compleet met magazijn volgens Van Caspel gaat zijn toezegen een parkeergarage voor het win- ging niet meer op, omdat er een ankelgedeelte, valt dit deel tien meter dere aanvraag is ingediend, de huidilager uit dan in het oorsrponkelijke ge valt grotendeels binnen de bouwplan. "Daaruit blijkt dat ik volledig verordening.
De PvdA toonde zich tijdens de
rekening heb gehouden met de bezwaarmakenden, vooral met die van commissievergadering op 10 augusde Hogeweg", aldus Jongsma. Hij tus allerminst tevreden met deze
vond hun bezwaren 'niet onredelijk'. stelling. Naar de letter van de wet
klopte een en ander wel, maar frac"Daarom ben ik diep door de knie- tievoorzitter Bloeme, die zich veren gegaan". Het uiteindelijke plan baasde over de snelheid waarmee
bevat 1296 vierkante meter winkel- een en ander was afgehandeld, bleef
ruimte, 400 meter magazijn en 1500 kennelijk van mening dat de wétmeter parkeergelegenheid, voor 50 houder zich meer aan de intentie
auto's. Met de Deka-markt is een van zijn eerdere uitspraak had kunTijdens de voorlaatste sportraadtienjarig contract afgesloten, dat ui- nen houden.
vergadenng bleek men het erover
eens, dat deze situatie eens grondig
doorgesproken moest worden. Dat
moest dan afgelopen week gebeuren, toen de voorzitter weer terug
was van vakantie, maar de discuszestig mensen werden ingescha- Zandvoortse duinkraal en andere sie bleef uit. De onrust is kennelijk
wel doorgedrongen tot het bestuur
keld', vertelt Frans Koper. 'Het piepers.
Uiteraard is dit slechts een greep van de sportraad, want het ziet er
werk werd uitgevoerd met kruiwagens die op planken werden gere- uit de veelheid aan artikelen, maar naar uit dat Wertheim zich in het
den. Mijn vader moest natuurlijk al- een schenking van de heer K. Bluys, voorjaar van 1990 niet meer herkiesles uitzetten en aanwijzingen. Hij wonende in Heerhugowaard, is be- baar zal stellen. Een verstandige
vond het een hele eer om hiervoor slist het vermelden waard. De heer zaak, in het belang van hemzelf en
aangesteld te worden, maar het Bluys heeft meer dan tweehonderd
werk bleek een te zware last voor negatieven en glasplaten ter be- dat van de sportverenigingen.
één persoon en daarom nam hij twee schikking van het genootschap gehulpkrachten in dienst. Dat waren steld. Deze hebben betrekking op
Gijs Bol en Maarten Kees Draaier'. het Zandvoort uit de periode
1946-1955. Er zijn afbeeldingen tussen van onder meer bunkers (1946),
Aardappelteelt
strand en circuit met shpschool. De
Als bestuurslid van de Zandvoort- schenking kwam op een moment
ZANDVOORT - Zandvoorters van
se Aardappeltelersvereniging is er dat het bestuur van het genootschap
jaar en ouder kunnen vanaf 12
maar heel weinig dat de heer K.C. zich afvroeg of in 'De Klink' niet 55
op dinsdagmiddag volksvan'der Mije Pzn. niet weet van de eens aandacht gegeven zou kunnen september
in het Gemeenschapshuis.
aardappelteelt in de deze gemeente worden aan de na-oorlogse periode. dansen
Deze activiteit, onder leiding van
omringende duinen. In 'De Klink' Met het publiceren van twee leuke Evelyn
de Snaijer, vindt plaats in
maakt hij de lezers deelgenoot van strandfoto's uit die tijd heeft de re- het kader
van het 'meer bewegen
zijn kennis over onder andere de dactie het voortouw genomen.
voor ouderen'. De organisatie is in
handen van het Dienstencentrum,
in samenwerking met de Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen
(ANBO) afdeling Zandvoort. Maar
lidmaatschap van de ANBO is niet
vereist.
Het volksdansen begint om 13.30
uur en duurt tot 15.00 uur. Op de
eerste middag, aanstaande dinsdag,
is ter kennismaking de entree gratis.
De andere dagen betaalt men /'5,-.

Christusbeeld

Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A.J. Seele- Smedestraat 37 te Haarlem.
man, Hardenberg
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
NPB:
023-244553.
Zondag 10.30 uur: mevr. drs. A.A. In
't Veld, Haarlem
,
_
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De Klink herdenkt 'Ome Piet' van der Veld

Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.

l Kerkdiensten

teraard pas geldig wordt indien alle
vergunningen binnen zijn.

Zandvoorts
Nieuwsblad

te baan - voor zichzelf en hield thuis
op de Grote Krocht kantoor. In juni
1987 kwam zijn broer Ot erbij als
vennoot. Met deze uitbreiding van
het bedrijf begon het tijd te worden
om naar een representatiever ruimte om te zien, maar die was moeilijk
te vinden.
Vorig jaar lukte dat uiteindelijk
toch en in november 1988 werd het
huidige onderkomen (met de ingang
aan de Burg. Engelbertstraat tegenover de Koper Passerei) gekocht.
Het pand, waar voor die tijd restaurant De Flipper was gevestigd, is
flink verbouwd van binnen, waarmee meer tijd gemoeid was dan van
tevoren te bedenken viel. "Voordat
wij ermee begonnen, dachten we vrij
snel klaar te zijn", vertelt Roei van
den Heuvel, "maar het liep uit tot

april". Het resultaat, een zeer modern kantoor, mag er zijn.

Hypotheken
Maar belangrijker is natuurlijk
wat beide heren de klanten te bieden
hebben, zoals bijvoorbeeld verzekeringen 'in de ruimste zin van het
woord'. Op dat gebied doen zij zaken
met zo'n vijftien verschillende maatschappijen. Daarnaast verzorgen zij
ook hypotheken. "Sinds vorig jaar
zijn we ons daar steeds meer op gaan
specialiseren", aldus Roei, "want in
Zandvoort bestaat er verder geen gespecialiseerd hypotheek-adviesbureau". De klant krijgt zo'n uitgebreid
advies, dat hij precies kan zien of
een hypotheek voor hem of haar
haalbaar is. En hij wordt in ieder
geval zolang begeleid, tot hij tevreden in zijn nieuwe huis woont, zo
laten beide heren weten.
"Een hypotheek is maatwerk", benadrukt Ot. "Er zijn zoveel vormen,

dat je wel moet schiften, de 'addertjes' onder het gras vandaan halen
En je moet rekening houden met de
toekomst, want de omstandigheden
van de klant kunnen veranderen".
"En de gemiddelde Nederlander verhuist eenmaal per vijf jaar", vult
Roei aan, "dus hij moet zijn hypotheek kunnen meenemen".

'Tolaalrelatie'
Service hebben zij hoog m het
vaandel staan, waarmee zij zich
wensen te onderscheiden van andere vergelijkbare bedrijven. Dat komt
onder meer tot uiting m de 'totaalrelatie', waarmee zij de mogelijkheid
bieden voor een cliënt, particulier of
bedrijf, allerlei uiteenlopende zaken
te regelen. Want, 'het moet niet zo
zijn, dat een cliënt zelf nog eens al
lerlei zaken moet gaan lopen regelen'. "Dat is de 'toegevoegde waarde'
die wij bieden", aldus Roei van den
Heuvel.

opent zwemseizoen
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Reddmgs Brigade opent komende
week het zwemseizoen. Nieuwe leden zijn welkom.
Op donderdag 14 september starten de opleidingen voor diploma's
en brevetten. De lessen worden ge
houden m het 25-meter bassin van
het Vendoradopark (zij-ingang), toegangsprijs voor het hele seizoen
/90,- inclusief examengeld, eventueel in twee keer te betalen. Of men
betaalt per avond ƒ3,50 (exclusief
examengeld) De tijden zijn: brevet
1/2/3 19^.00-19.40 uur: brevet 3/4/5
19.40-20.20 uur, brevet (i en
KNBRD-diploma binnenwater A en
B 20.20-21.00 uur. Tijdens dit blok is
r tevens, een recreatiebaan.
Nieuwe leden kunnen zich vanaf
14 september na 19.00 uur aanmeldcn bii het zwembad. De minimum
.eeftijd is G jaar en men moet in het
bezit zijn van do zwemdiploma's A
on B Het lidmaatschap van de ZRB
bedraagt t'23,50 per jaar, /10.5Ü voor
de overige gezinsleden, plus /'2,50 mt.chnjfgeld. Voor meer inlichtingen:
tel. 17694 ot 16358.

Dommel
ZO, HEBJB EEM
NIEUWE SEHAALP7

• Ot en Roei van den Heuvel: "Een hypotheek is maatwerk".
Foto Borloll
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DEAGË

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR
SEPTEMBER 1989
1. De eengezinswoning

MATTHIJS MOLENAARSTRAAT 2
Huur ƒ 563,72 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers, douche, c.v. tuin en schuur.
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
(onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 4 personen.

Laat nu uw kind kennismaken met deze fantastische sport.
Jeugdjudo is door zijn veelzijdigheid een fantastisch middel voor de
lichamelijke ontwikkeling van uw kind.
Jeugdjudo is een sport met bijzondere karaktervormende waarden
(etiquette, doorzettingsvermogen, sportiviteit).

-

2. De eengezinswoning

A. J. VAN DER MOOLENSTRAAT 72

-

Huur ƒ 344,47 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, tuin en schuur.
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
twee-persoonshuishoudens
(onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.

3. De flatwoning
Huur ƒ387,45 per maand
4. De flatwoning

VAN LENNEPWEG 22-3
Huur ƒ362,08 per maand
Bovenstaande flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche en berging.

Bel voor nadere informatie: 023 • 25 32 56
Bloemendaalseweg 152 - 2051 GJ Overveen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
twee-persoonshuishoudens
(onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
5. De flatwoning
SOPHIAWEG 69
Huur ƒ 480,82 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche en berging
6. De 2-kamerwoning
LIJSTERSTRAAT 4-14
Huur ƒ479,56 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v.'en berging

iÉt»23-253256

Start kurstts:
11 september

(6, 7, 8 jaar)
(4 + 5 jaar)
(6, 7, 8 jaar)
(6, 7, 8 jaar)

uur
uur
uur
uur

INGWERSEN &
HELMIG

reeds meer dan 25 jaar
voor

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud

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

naar

van DEMSEM en ZN.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort*
Tel.02507-12972

HONDENKAPSALON

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
Volledige en vakkundige vacht-,
voet-, oor-, tand- en wasverzorging van uw hond. Tevens ontklitten van langhaar katten.
Afspr.: Ir. Friedhoffplein 10,
Zandvoort, tel. 02507-12773.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

WEBER'S

Schoonmaaktjetirijf-glazenwasserij

Sportcenter Wim Buchel
Zandvoort
A. J. v.d. Moolenstraat 47, tel. 02507-15829/13965

Badminton-Volleybal-Squash-Conditie en
Ski-gymnastiek
Judo-Jiu Jitsu-Karate-Jeugd Judo

Sauna-Zonnebanken-Massage

Specialiteit:
SCHOONMAAK
LUXAFLEX
REPARATIE
ROLGORDIJNEN
VERKOOP
VERT. LAMELLEN
Verhuur: sproei extractie Tapijtreinigers
Bel voor info 14764-14090

Huur ƒ182,98 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, tuin en bergruimte.
8. De flatwoning
VAN LENNEPWEG 36-3
Huur ƒ397,43 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, c.v. en berging.
9. De 3-kamerwoning
TOLLENSSTRAAT 47
Huur ƒ517,30 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, c.v. en berging.
Het College van Burgemeester en Wethouders verlenen voor bovengenoemde woningen slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
twee-persoonshuishoudens.
10. De flatwoning
11. De flatwoning

FLEMINGSTRAAT 178

'.'

\

•

kilo

Vankenslappen
Rundergehakt

ki,0

JfiH1''..; :>•:'•. ' - . , . ! • • • • •

T.onioiflaac*!
LdlIlovICGo met klein beentje

(

KNO

i

BOUCHERIE
'Grote Krocht, Zandvoort

Yale

\ Uw adviseur voor regio
j Amsterdam/'t Gooi/N-Holland:
j Jan Dobber
j privé 03240 12479
Almere

de meest veelzijdige en komplete
vorkheftruck in
elektra en diesel
van 600 kg
tot 7,5 ton.

van UTJLE
MOBIEL INTERN TRANSPORT

Hoofdkantoor/werkplaats/magazijnen: Vlaardmgen - Tel 010-4347522' - Fax 010-4349260]

Gevraagd: Eengezinswoning (niet in de Celsiusstraat).
2. Aangeboden:
2-kamerwoning

DE SCHELP (begane grond)
Huur ƒ601,35 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. berging en lift.
Gevraagd: 3- of 4 kamerwoning.
3. Aangeboden:
4-kamerhoekflat

DE SCHELP (3e etage)
Huur ƒ760,29 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. berging en lift.
Balkon uit Zuid-Oosten.

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

SPAR SUPER - NOORD
Ruime parkeergelegenheid

Goudse
belegen
kaas
kilo

7.95

9.50

13. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 431
Huur ƒ677,91 per maand.

17. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 355
Huur ƒ682,56 per maand.

14. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 209
Huur ƒ682,56 per maand.

18. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 511
Huur ƒ702,01 per maand.

15. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 481
Huur ƒ677,91 per maand.
De 7 bovengenoemde flatwoningen bestaan allen uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche, c.v. berging en lift.
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor bovenstaande woningen slechts woonvergunning
aan:
- twee-persoonshuishoudens
(onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.

KEESOMSTRAAT U

Haaskarbonade

20. De garage

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 12 september a.s. vóór 12.00 uur
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen/garages kan men dit kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor
ieder object een aparte brief te schrijven. U dient de woningen/garages m volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus
van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VÖpRLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 15
september a.s om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem. In de
inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
het lidmaatschapsnummer van de vereniging:
uw geboortedatum;
het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem
echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van
inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

Rib-

500 gram

karbonade

7.95

6.95
Fijne
handappelen

Tomaten

1.59

12.90
Beurre-Hardy

1.49

kilo

fijne handperen,
kilo

1.79

ieder maandagochtend open
Celciusstraat 192

Gediplomeerde

PEDICURE
KOMT OOK
AAN HUIS
Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.
Tel. 1 9 6 3 2 .

In onze gezellige super hebben wij
plaats voor

a) CASSIERES
part-time of full-time

b) MEDEWERK(ST)ER
voor de afdeling groente

Hoe goed wij u belonen
vertellen wij in een
persoonlijk gesprek!
Maak een afspraak
met dhr. L. Souwens

Restaurant

Riche
zoekt een

medewerker/ster
v.d. bediening

Tel. 12553

SOPHIAWEG U

Huur ƒ63,95 per maand.
Huur ƒ63,95 per maand.
Alle leden van de vereniging kunnen inschrijven op bovenstaande garages.
De toewijzing zal geschieden in volgorde van het lidmaatschapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/huurster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1,2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
21. De garage
KEESOMSTRAAT 81 A
Huur ƒ66,25 per maand.
De huurders van de woningen Keesomstraat 273 t/m 395 hebben voorrang bij de toewijzing. De toewijzing zal geschieden in volgorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de
nieuwe huurder/huurster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen
deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
22. De garage
LORENTZSTRAAT U
Huur ƒ101,40 per maand.
De huurders van de woningen Lorentzstraat 268 t/m 314, Celsiusstraat
201 t/m 247, Keesomstraat 2 en 4 en Reinwardtstraat 1 en 3 hebben voorrang bij de toewijzing. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de
nieuwe huurder/huurster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen
deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
23. De parkeerplaats
24. De parkeerplaats
LIJSTERSTRAAT D
LIJSTERSTRAAT O
Huur ƒ7,35 per maand.
Huur ƒ7,35 per maand.
De huurders van de woningen Lijsterstraat 2 - (Arie Kerkmanflat) en Brederodestraat 1 - (Sandevoerde) hebben voorrang bij de toewijzing.

Kipfilet

500 gram

FLEMINGSTRAAT 116

Huur ƒ 678,09 per maand.
Huur ƒ 683,24 per maand.
Bovenstaande flatwoningen bestaan beide uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en berging.
12. De flatwoning
16. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 109
KEESOMSTRAAT 93
Huur ƒ552,11 per maand.
Huur ƒ565,31 per maand.

19. De garage

Varkenshaas
**, 19,95
Varkensschouderkarbonade

1. Aangeboden:
4-kamerflatwoning
CELSIUSSTRAAT (2e etage)
Huur ƒ508,75 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en berging.

7. De beneden-duplex-woning

A. J. VAN DER MOOLENSTRAAT 62 ZW.
Tijden van de kursus:
Dinsdag
van 16.00-17.00
Woensdag van 13.15-14.00
Woensdag van 16.00-17.00
Donderdag van 16.00-17.00

RUILRUBRIEK SEPTEMBER 1989

Gevraagd: Eengezinswoning (niet in Nieuw Noord)

VAN LENNEPWEG 61-5

irs"5

vervolg woningbouwvereniging eendracht maakt macht

SPAR SUPER
Celsiusstraat 192
telefoon 14361 Zandvoort

geeft u meer!
Op zaterdag 16 september organiseert skipiste De Meerberg in Hoofddorp om 21.00 uur een SKI-DEMONSTRATIE met een licht- en geluidshow (live). Vanaf 20.00 uur is er live muziek. De entree is gratis en iedereen is welkom.
In de week voorafgaande aan deze ski-demonstratie organiseren wij in
samenwerking met skipiste De Meerberg exclusief voor onze lezers een
serie proeflessen skiën in de periode van maandag 11 t/m zaterdag 16
september a.s.
Neem dus nu een voordelige

PROEFLES SKIËN
Skikleding is niet nodig. Een stevige broek, een trui en handschoenen
zijn voldoende.
Tegen inlevering van onderstaande bon krijgt u, na reservering bij skipiste De Meerberg, telefoon 02503-34746, 50% reductie op zo'n proefles.

U betaalt ƒ 9,50 (in plaats van ƒ 19,-).
Voor deze prijs krijgt u een proefles van ca. l uur.
Het gebruik van ski's, skistokken en skischoenen is bij de prijs inbegre-

pen.
Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een prijsvraag met fantastische prijzen.

Bon voor onze lezers
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Tegen inlevering van deze bon heb ik na telefonische reservering met
(maximaal 4) personen recht op een proefles voor maar ƒ 9,50 per persoon.
Eerst telefonisch reserveren bij De Meerberg m Hoofddorp, telefoon 0250334746. U ontvangt alleen de korting als u deze bon bij uw betaling ingevuld
inlevert.

reeft u meer!
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Seizoenstart TZB loopt uit op zware
ZANDVOORT - Ondanks de
goede voornemens van TZB is
de ouverture van het voetbalseizoen op een zware teleurstelling uitgelopen. Op eigen
veld aan de Kennemerweg had
TZB geen antwoord op het
snellere spel van Spaarnestad
en wed met 2-5 weggespeeld.
» In het eerste halfuur had Spaarnestad al het beste van het spel. TZB
leed veel balverlies waardoor Spaarnestad telkens de aanval kon zoeken. Al was Spaarnestad in dat eerste half uur sterker, veel gevaar ontstond er niet voor het doel van Pierre Visser. Na een half uur kwam
TZB beter in de strijd en werd voorzichtig het doel van Spaarnestad opgezocht. Zo volgde er een omhaal en
een knappe kopbal rakelings over.
Via goed opgezette aanvallen over
rechts leek TZB de strijd in handen
te nemen en bracht het Spaarnestad
in liet nauw. De gasten kwamen echter onverwachts op een 0-1 voorsprong toen vanaf de strafschopstip,
na een overtreding, de bal achter
Visser werd geplaatst.
TZB werd nu geheel wakker geschud en had de pech dat de doorgebroken spits ten onrechte wegens
buitenspel werd teruggefloten. Het
was een uitstekende kans op de gelij kmaker.

Genadeloos
Spaarnestad kwam in die slotfase

ZANDVOORT - Op het
handbalcomplex van CasinoZVM in het binnencircuit viel
de afgelopen zondag van uitstekend handbal te genieten.
Zowel de dames als de heren
scoorden er lustig op los en
boekten beide een oyerwinning met respectievelijk 16-8
over TYBB en 15-8 over de
Spartanen.

Voor het publiek was de strijd, ondanks het niet al te hoge spelpeil
best leuk om te zien daar door beide
teams vol op de aanval werd gespeeld. Vele kansen en dan ook veel
doelpunten. Peter de Vries bracht
kort na de derde Spaarnestad treffer
de spanning weer terug door van
dichtbij raak te schieten. TZB nam
toen alle risico's, zette alles op de
aanval, doch vergat defensief orde
op zaken te stellen. De grote gaten
werden door de Spaarnestad voorwaartsen dan ook genadeloos afgestraft. Nadat het 1-4 werd was het
wederom Peter de Vries die de Zandvoorters nog een klein beetje hoop
gaf, maar nadat Spaarnestad opnieuw profiteerde van de ruimte en
2-5 in schoot was het met het verweer gedaan.
Zowel TZB als Spaarnestad speelde voluit op de aanval, TZB hier links met Arnoldo Tatti.

Casino/ZVM handbal
scoort er lustig op los

Goede start ZHC hockeyers

De start van de ZHC dames was
flitsend. De eerste aanval op het doel
van Myra was raak. Monique van
der Staak rondde die snelle aanval
bekwaam af. Myra herstelde zich en
zette ZHC onder druk, kwam vaak
gevaarlijk in de cirkel en trok de
partij voor de pauze in evenwicht, 1-

1. ZHC was toch de beter spelende
ploeg en dat kwam in de tweede helft
geheel tot uiting. De doeltreffend
spelende Monique van der Staak
zorgde met twee doelpunten dat de
1-3 overwinning naar Zandvoort
ging.
De heren deelden de punten met
Terriërs maar hadden gezien het
spelbeeld meer uit deze wedstrijd
kunnen halen. Vrijwel de gehele
wedstrijd gaf ZHC de toon aan maar
wist slechts eenmaal doeltreffend
uit te halen. Het ene behaalde punt
geeft toch hoop op een goed seizoenresultaat.

Schakers spelen eerste ronde
ZANDVOORT - De Zandvoortse schakers gaan vanavond beginnen met de eerste ronde van
de interne competitie. De
jeugd speelt van 19.00 uur tot
19.45 uur. Eerst zal een inventarisatie gemaakt worden om
te kunnen bekijken met wat
voor systeem men gaat aanvangen.
Dan zal ook een planning worden
gemaakt wanneer de schaaklessen
gegeven gaan worden. Totaal elf
avonden zullen hieraan besteed worden. Jeugdige schakers vanaf ongeveer 9 a 10 jaar zijn van harte weikom in het Gemeenschapshuis.
Bij de senioren begint de schaakclub direct met een wedstrijd van
het eerste schaakteam tegen het

tweede, wat voor dit team de vuurdoop van het seizoen betekent. Op
de ledenvergadering van vorige
week hebben de kampioenen van afgelopen seizoen hun prijzen in ontvangst mogen nemen. In respectievelijke volgorde waren dat Olaf Cliteur, Ton van Kempen, Hans van
Brakel, Jack van E ij k en E d war d
Geerts.
Op 14 en 21 december zal de
schaakclub een kersttoernooi nouden. Zeven ronden Zwitsers met een
tempo van 30 minuten p.p.p.p. In
februari 1990 bestaat de Schaakvereniging 60 jaar.. Wil men inlichtingen
over een lidmaatschap inwinnen
dan kan dat vanavond in het gemeenschapshuis of op de volgende
telefoonnummers,
02507-18430,
17978, 17272, 15721 of 14884.

Opmerkelijke prestatie
zwemster Wandy Kater
ZANDVOORT - Tijdens
het eerste Europese kampioenschap marathonzwemmen heeft Zandvoortse Wandy Kater voor een zeer opmerkelijke prestatie gezorgd
door op de vijf kilometer een
fraaie tweede plaats te behalen. Dit was dan ook reden
om in familiekring en met leden van de zwemvereniging
De Zijl/LGB uit Leiden een
klein feestje te bouwen.
Het vroegere Zeeschuimers
zwemtalent was na de moeilijke
periode met het Zandvoortse
zwembad met trainer George Sieverding overgegaan naar het Leidse de Zijl/LGB en is daar de laatste
maanden in uitstekende vorm, gekomen. De 17-jarige zwom in Stari
Grad aan de Joegoslavische kust
een geweldige wedstrijd. Alleen de
voor het thuisland zwemmende
Petricevic bleef de pupl van trainer George Sieverding voor in de
winnende tijd van l uur 16 minuten en 55 seconden. Wandy Kater
slaagde erin de tweede plaats voor
zich op te eisen door in een formidabele eindsprint de Joegoslavische Godina net voor te blijven
met de prachtige tijd van 1.20.10.
Vanaf haar zesde jaar was de
huidige studente bij CIOS Overveen, lid van de Zeeschuimers,
waarna Sieverding haar op elfjarige leeftijd overhaalde met de wedstrijdsport mee te doen. Toptrainer en zwemsportkenner zag duidelijk dat er talent school in de
Zandvoortse en dat blijkt er volledig uit te komen. Zelf zegt Wandy
dat het succes voor een groot deel
door de trainer tot stand kwam.
„Van jongs af aan ben ik met Geor-

ZANDVOORT - Komende z:i
terdag omstreeks 10.30 uu;
gaat weer een groot aantal a'.tamarans van start voor üjaarlijkse zeilwedstrijd, de zo
genaamde REMRACÈ. Ook du
jaar zorgt de Watersponverc
niging Zandvoort in samen
werking niet de Zeilvereniging
Noordwijk voor de organisatie

van de eerste helft een paar maal
goed weg bij harde inzetten, die net
naast of over gingen.
In de beginfase van de tweede
helft een op en neergaande strijd
met klansen voor beide teams. De
Spaarnestad defensie maakte niet
echt een onpasseerbare indruk
maar TZB kon niet profiteren van
de foutjes. Aan de andere kant kon
eerst nog Guus van der Mij e op de
doellijn redding brengen maar in de
vijftiende minuut strafte Spaarnestad een fout in de TZB defensie
genadeloos af, 0-2. Eén minuut later
opnieuw slordig wegwerken van de
bal en TZB keek tegen een 0-3 achterstand aan.

doch toen Casino-ZVM in de tiende
minuut een 3-1 voorsprong had genomen was het hek van de dam. De
op de training ingestudeerde aanvalspatronen kwamen er toen volleIn het begin gaf TYBB goed partij dig uit en Casino-ZVM liep middels

ZANDVOORT - De ZHC
hockey-teams hebben het er
goed vanaf gebracht in de openingswedstrijd van het nieuwe
hockeyseizoen.- De dames bezorgden Myra een 1-3 nederlaag en de heren kwamen tegen
Terriërs tot een 1-1 gelijkspel.

Catamaranrace

fraaie doelpunten uit naar een 10-2
voorsprong bij de rust.
De opdracht voor de tweede helft
was de voorsprong vast te houden,
maar toch sloop er wat paniek in de
Zandvoortse
gelederen. TYBB
kwam terug tot 11-5 en 12-7, maar
met een paar goede break-outs liep
Casino-ZVM uit naar een dikverdiende en onbedreigde zege, 16-8.
Doelpunten Casino-ZVM: Mireille
Martina 3, Elly von Stein 3, Margreet Sterrenburg 3, Janna ter Wolbeek 2, Wendy van Straten 2, Sylvia
Blom 2, Erna van Rhee 1.
In de eerste helft wilde het nog

niet erg vlotten bij het Casino-ZVM
herenteam. Ook de Spartanen waren weinig schotvaardig, waardoor
de voor handbal ongebruikelijke
ruststand van 4-2 genoteerd kon
worden. In de tweede helft liep het
een paar klassen beter bij CasinoZVM. De vele trainingsarbeid in de
voorbereidingsperiode wierp haar
ZANDVOORT - In de eerste
vruchten af en vooral op snelheid competitiewedstrijd
heeft
was Casino-ZVM de gasten de baas. Zandvoort '75 duidelijk laten
Via de flanken werd snel gehand- zien wat de bedoeling is van dit
bald en de break-outs werden goed seizoen. Vooral het eerste uur
afgemaakt.
Vorig jaar verloor Casino-ZVM nog lieten de spelers prima voetbal
tweemaal van Spartanen, maar dit- zien en de 3-2 overwinning had
maal werd er duidelijk wraak geno- ruimer kunnen uitvallen.
men. In de slotfase liep een conditioZandvoort '75 nam direct de touwneel sterk Casino-ZVM over Spartatjes stevig in handen en was veel te
nen heen. Eindstand 15-8.
sterk voor NAS. De ene na de andere
Doelpunten Casino-ZVM: Guido aanval werd opgebouwd en NAS
Weidema 7, Kees Hoek 3, Henk van moest • geheel terug. Doelpunten
der Mije 2, Bichard Vos l, Evert van konden niet uitblijven en scores van
Rob Gansner en Paul Longeroux taeder Werf f l, Peter Pennings 1.

Foto Bram Slijnun

paalden de ruststand op 0-2. Ook in
de tweede helft een veel beter Zandvoort '75 dat op weg leek naar een
ruime overwinning.
Al snel was het spits Philip van de
Heuvel die de stand opvoerde naar
0-3. NAS dreigde weggespeeld te
worden, maar de Zandvoorters lieten toen diverse goede mogelijkheden liggen. Bij een uitval maakte
NAS 1-3. De groenwitten waren aangeslagen en NAS scoorde 2-3.
De Zandvoorters herstelden zich
echter. Via het middenveld zetten zij
weer goede aanvallen op maar de
afwerking was slordig. Desondanks
een dik verdiende zege.

Aanstormende jeugd
ZANDVOORT - Waar zijn de
tijden gebleven dat de Pellikaansporthal vol stroomde
met toeschouwers om het top
herenbasketbalteam van The
Lions aan te moedigen? Dat is
lang geleden. De club zakte af
naar een veel lager niveau,
maar voor de clubleiding hoefde dat hoge ook niet meer.
Ieder lid moest aan zijn trekken
komen en vooral een gezellige sfeer
moest de vereniging draaiende houden. Het nieuwe bestuur van The
Lions, onder leiding van voorzitter
Johan Beerepoot en de bestuursleden Gerard van der Storm, Yolanda
van der Broek, Piet Koper, Peter van
Koningsbruggen en Lex Kroder, is
van plan die gezelligheid te continuëren maar wil toch proberen een hogere plaats in het basketbalgebeuren in te nemen.
De nieuwe voorzitter van de technische commissie, Lex Kroder, in
het dagelijks leven procuratiehouderbij de ABN, trok al ruim tien jaar
op met jeugdteams, waarin zijn
zoons spelen. Kroder ging mee als
chauffeur en supporter maar een
functie in de vereniging ambieerde
hij niet. „Als je er zo bij loopt, zie je
wel dingen die niet goed gaan. Ik
ergerde me er wel aan en zei daar
dan wat van. Lenie Leising (vrouw
van de vorige voorzitter) zei toen,
„Doe zelf dan iets voor de vereniging", en daar had zij groot gelijk in.
Er gaat veel tijd inzitten, dat vind ik
niet erg, maar ik verwacht wel van
iedereen 100% inzet", stelt de 43-jarige Zandvoorter.
De oud-internationaal, die de gloriejaren van The Lions meemaakte
met als grootste succes een bekerfinale in Utrecht tegen Flamingo's

en een Europacup wedstrijd in Joegoslavië, heeft de juniorentraining
voor zijn rekening genomen, terwijl
de senioren heren worden getraind
door Ruud Besic, die ook als speler
inzetbaar blijft. De dames-senioren,
die vorig jaar promoveerden blijven
onder leiding van Olaf Vermeulen.

Degradatie
Het eerste herenteam degradeerde dit seizoen naar de laagste klasse,
maar een ander team zich trok zich
terug en Lions mocht een klasse hoger blijven spelen. Daar wil men zich
dit jaar handhaven, dat moet gezien
de versterkingen haalbaar zijn, en
dan in de toekomst hogerop. Dan
moet de aanstormende talentvolle
jeugd worden ingepast. Behalve met
de komst van Ruud Besic is het
team versterkt met de terugkeer op
het oude nest van Peter Bos en Zoran Valjavec.
„Er moet weer een team komen
dat leuk basketbal speelt," meent
Lex Kroder. „De jeugd trekt nu weg
naar grote verenigingen en dat is
zonde". De jeugd moet wel bezieling
hebben, 'anders kom je er niet'.
„Goedwillende spelers zijn beter
dan spelers met mogelijkheden
maar zonder karakter. Ik ben zelf
ook fanatiek".
Het bestuur wil het clubblad en de
kleding een facelift geven waardoor
er nieuw leven in de club komt. „Ik
neem mijn petje af voor het vorige
bestuur, dat de club toch maar
draaiende heeft weten te houden".

Op de foto The Lions' talentvolle jeugd, bestaande uit: Martin van der Aar,
Jeroen van Galen, Dave Kroder, Bart Mol, Mark van Poelgeest, Vincent
Telling, Ralf Terpstra, Jeroen Wardenier en trainer-coach Lex Kroder.
Roland de Vries completeert het team maar ontbreekt op de foto.

De A junioren jongens komen dit bestuur de topteams in fraaie traijaar uit' in een sterke afdeling. De ningspakken steken waarvoor naarinterregionale klasse is de op een na stig naar sponsors wordt gezocht.
hoogste landelijk, maar bang voor Ook hoopt men een baskutbaiveldje
de tegenstanders is trainer Lex Kro- in de Zuid te mogen aanleggen, aander niet. De jongens komen dit jaar gezien daar veel leden vandaan kouit tegen aansprekende clubs zoals men. Lions kan nog wel wat jeugd
Akrides, Sportlife. „Ik zie het een plaatsen, meisjes en jongens in de
beetje als een bekroning dat we zo leeftijd van 12 tot 14 jaar zijn weihoog spelen. Het is wel jammer dat kom. Bovendien probeert men hei
Willem Lissenberg weg is, dat mini-basketbal weer van de «rond te
scheelt een slok op een borrel, maar krijgen. Een kennismaking met het
in die klasse kunnen we erg veel Zandvoort.se basketbal kan aanleren. We zullen best wel eens een staande zaterdag gemaakt worden,
goede veeg uit de pan krijgen, maar dan staat het volgende programma
Interregionaal
daar leer je veel meer van dan altijd te wachten in de Pellikaansporthai:
Er wordt driftig gewerkt aan een be- maar ruime overwinningen."
19.01) uur Lions heren- Lisse2, Lions
hoorlijk team, en met de aanstorDoordat Lions in die klasse uit- 4-Spaarndam '2 heren. 20.15 uur
mende talentvolle jeugd moet er komt gaat de vereniging veel meer Lions 2 dames - Flash Heiloo H,
meer in zitten in de komende jaren. kosten maken en bovendien wil het Lions 2 heren - Spaarndain 1.

Zeeschuimers voelen zich

Zwemtalent Wandy Kater

ge opgegroeid en ik ben gewend
aan zijn manier van trainen. Ik
heb erg veel van hem geleerd, hij
legt een bepaalde druk op je waardoor je goed kan presteren."
Trainer George Sieverding
denkt dat Wandy veel kan bereiken in het marathonzwemmen.
„Ze is nog niet zo stabiel als Monique Wildschut, maar ze bezit zeker dezelfde snelheid. De kans op
een nog hoger niveau is zeker aanwezig. Als ze wil en de bereidheid
heeft om te trainen, kan zij het
zeker gaan maken."
Het doel waar Wandy Kater en
George Sieverding naar toewerken zijn de wereldkampioenschappen in Perth Australië, in
1991. Bovendien ziet Wandy Kater
de oversteek van het Kanaal als
een enorme uitdaging. Het Kanaal-oversteekrecord van 7 uur en
44 minuten wil de Zandvoortse
wel proberen te breken.

ZANDVOORT - De eerste kennismaking van de Zeeschuimers met het zwemmen in de
Duinpan bij „Vendorama" is
goed bevallen. Elke dag vanaf
16.00 uur zijn er de afgelopen
week Zeeschuimers actief geweest in het 25 meter wedstrijdbad en bijbehorend instructiegedeelte.
Zeer veel Zandvoortse ouders stellen er bijzonder veel rpijs op hun
kinderen het A en B zwemdiploma
juist in dat vertrouwde zwembad te
laten halen. De Zeeschuimers werken in ieder geval met een staf van
geroutineerde krachten, die geen enkele moeite heeft de enorme toevloed van nieuwe leden deskundig
op te vangen.

Ouderen
Met liefst drie lesuren op twee dagen in de week (maandag en donder dag) komen bijna alle Zandvoortse
jeugdigen vanaf 5 jaar direct in actie
om hun belangrijke zwemdiploma
te halen. Daarnaast is ook de belangstelling van ouderen voor het uur
Swimjogging
en Reactiverend
zwemmen een indicatie, dat in Zandvoort veel aan zwemsport wordt gedaan. Swimjogging is eigenlijk alleen lekker ontspannen baantjes

zwemmen in eigen tempo, reacliverend zwemmen geeft ook nog wat
extra met eenvoudige gym-, resp. yogaoefeningen vooraf.
Voor beide afdelingen zijn er mogelijkheden voor nieuwe leden, die
zich af en toe, of regelmatig, willen
ontspannen. Maandag en donderdag
voor Swimjogging, woensdag voor
Reaktiverend zwemmen.
Voor jeugdigen met alleen al een A
diploma zwemmen zijn er bij de afdeling Recreatief Jeugd van de Zeeschuimers (woensdag en vrijdag)
mogelijkheden om lekker te zwemmen en bovendien nog wat bij te
leren. Behalve de opleiding voor hogere zwemdiploma's wordt er onderricht gegeven in het zwemmen van
de vier wedstrijdslagen waarbij het
aanleren van de borstcrawl (vrije
slag) en de vlinderslag (een echte
wedstrijdslag) een onderdeel zijn.
Maar ook kennismaken met de basisprincipes van waterpolo, kunstzwemmen, wedstrijdzwenmien en
schoonspringen zitten daarin verwerkt. Een soort „kweekvijver" van
waaruit o.a. de trainsters van de
wedstrijdafdelingen
kunstzwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo graag zoeken naar toekomstige
talenten.

Verrast
De actieve

kunstzwemafdeliiig

(overigens kampioen van NoordHolland) is sinds de start in de Duinpan ook weer verrast met vele nieuwe aanmeldingen. Voor het merendeel jonge toekomstige kunstzwemsters met belangstelling voor de
combinatie van zwemmen, ballet en
gymnastiek in het water, met daarbij natuurlijk de mogelijkheid ,.muzikaal solistisch" eens wat te presteren. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan een min of meer „professionele showploeg" om met oudere
kunstzwemsters leuke nummers in
te studeren voor optredens bij demonstraties of feestelijke gebeurtenissen. En daarvoor worden de
kunstzwemsters van de Zeesehuimers nogal eens gevraagd. Als wed-

Badminton bij

ZANDVOORT - Sporting
Club Zandvoort start vanavond, donderdag 7 september,
onder leiding van voorzitter
Dirk van de Nulft voor de 23e
keer met de onderlinge badmintoncompetitie van deze
sportvereniging.
Ook nu zijn er twee groepen die
ongetwijfeld hun beste krachten ziülen geven aan het nieuwe badmintonseizoen. Wekelijks komt om

strijdafdeling wordt er enorm hard
gewerkt om ook in de Landelijke
competitie een goed figuur te slaan.
Wedstrijdzwenmien en waterpolo
zijn afdelingen in opbouw. Toch zijn
ook daar vele initiatieven ontwikkeld om de zwemmers en zwemsters
lekker in beweging te houden. Weelstrijden liggen in het verschiet indien de toeloop en interesse weer
stijgende is. De ploegen breiden zich
langzaam uit en met gedegen ondersteuning van trainers komen ook
daar de nieuwe kampioenen van
Zandvoort.
Voor inlichtingen kunt u elke dag
terecht vanaf 16.00 uur in liet zwenibad de Duinpan. Telefonisch 0250716511.

De start vindt plaats tor hoogii
van de Watersportvoreniging Xana
voort aan du Zuidboulevard. Via ei-;
controleboei bij T.ungevvlnor.sU!:..
wordt naar de mucio orgunisurrnd,
vereniging Noordwijk gevaren. Da:
steken de zeilers echt /cc in naar hc;
REM-eilancl Na het ronden van •. :.•
REM-booi gaal hot veer via Koon
wijk terug; naar de finish in Zai:c:
voort. De totale: lengio bcdraagT nr.
geveer 50 kilometer, maar vooral b e'
feit dat de zeilers vrij vor van L!c ku.--1
afgaan, waar Vieste golven kuuns'!.
staan, maakt de Rernnice toi cr-r
uniek evenement.
Zowel Overall als por klasse: vaiUr,
fraaie trofeeën 11: verrlieneii. NYtunir
lijk is de beveiliging van de zeiler:
van groot belang. De organisaiie idan ook blij weer te kunenn rekoüvi:
op de medewerking, y.owel in Z;iiui
voort als in Noordwijk. van (ie Rei i
dingsbrigade. cie KNZIIRM va;.
Zandvoort en Noordwijk en de pol;
tie langs de kust.
In combinatie met cie service, var'
PTT telecommunicatie en cie vok
auto's van Mitsubishi op het strand
kan gerekend worden op een r > p ; i
male beveiliging. Bij slechte weors
omstandigheden zal het cvenemen;
naar zondag 10 september '.vorder:
verschoven.
De deelname staat open voor alletypes catamarans, voor de bereke
riing wordt de Tcxel-Yards! ick gvhanteerd. Inschrijven is mogelijk tot
9.30 uur op de wedstrijdag. Voor nadere inlichtingen wordt verwezen
naar de Watersportvereniging Zand
voort, telefoon clubhuis: 03507
15251.

Laatste Olyinpia
zomer-fietstocht
ZANDVOORT - Zondag 17
september aanstaande organiseert de rijwieltoercluta Öïyrapia de laatste fietstocht van dit
seizoen. Dit wordt een 50 kilometer lange tocht Rond de
Noord, die zowel op eigen gelegenheid als in groepsverband
gereden kan worden. De inschrijving en start vinden
plaats bij strandpaviljoen nr. 8
Trefpunt.

Deelnemers welke op eigen geïegenheid willen rijden, kunnen tussen 9.00 en 9.30 uur inschrijven en
starten tegen de kosten van f l,75.
Voor de fietsers in groepsverband.
welke./' 2,50 btalen, incl. een kop koffie, is de inschrijving open van 9.30
tot 10.00 uur, waarna onder leiding
van ervaren Olympia leden de toch!
met een gemiddelde van '2'2': k) n per
uur gereden zal worden. Iedereen
die een herinnering aan deze tocht
wil overhouden, betaalt /' 10.00 extra.
De naam van de tocht geef; al aan
dat er in Noordelijke richting worclt
gereden. Via Bentveld-Overveen
Santpoort en Driermis wordt naar
IJmuiden gekoerst en hier wordt
een koffie gedronken in de gastvrije
kantine van de voetbalvereniging
Stormvogels. De tocht, wordt vervolgd via de kop van de vissershaven
en de sluizen naar Velsen-Noord en
na een pontvaart gaat de route verder via Driehuis-Bloemendaal-Overveen en Aerdenhout weer terug naar
Zandvoort. Gezien het gezellige karakter van de locht is er ieder jaar
veel interesse voor du/e locht Rond
de Noord. Nadere: inlicht in uun: K..!.
Koper 02507-14833 ot C. C. Hoed;
02507-61583.

i en Hoop
wint toernooi
ZANDVOORT - Het i.aniilk"
soi'tbal-toernooi dat /.aierda;.:
op de TZB-velden werd gehou
den, is een «root .succes ^ewor
den. Maar liefst 1!> teams namen aan deze ludieke happenin« deel.

De honcUTclrii'gentig deernen:,T\vaarvan de meesti' .a-uien o!' :v. u . ; ;
een sol'tbal-knuppel lei' b a n d heb
ben genomen, loonden da! '.-.-nni ;.
/an ondergeschikt belang was. Ï!V'
niveau van de ie spelen parn.icn 'lag
dan ook duidelijk lager dan !nd"iide officiële competitie. De spele:;
zelf zal het een zorg gev.vesi ;-.ij:;
Jong en oud deden hun best mi! :u-;
geheel zo leuk mogelijk te laien ver
lopen.
De teams, alk' voorzien van '.\•.
meest fantasierijke namen, moes; i-n
vier wedstrijden spelen. \vaa.-n;i c i >
wedstrijdleiding ile balans kon . J M
maken. 'Puin en Hod|.r. een ; : -'''."
20.01) uur groep één in actie, groep raapsel van verschillende spe!,.:-.. , , ,
pc-elsters van onbekende lic'twee speelt om 21.30 uur.
komst, verloor geen enkele- v.v-"
Bij beide groepen is nog een aantal strijd en mocht daarom aan.-i-ra.-.k
plaatsen vrij. Heelt men zin om bij maken op de wisselheker.
deze club badminton te spelen, dan
Broodje Burger, het Tivfpr.!:'.
kan men tel. 13344 bellen voor meer The Ghoslbnster.s. Do: re Soester.
The Great Pitchers en de Pa-l-'cr'i
informatie.
Die kan men ook vanavond in de -kup.jes eindigden evenals iie aiulere
Pellikaan Sporthal aan de A..1. v.cl. teams in de lagere regionen. ÜTU'>Moolenstraat krijgen. Aangeraden een had daar vrede mee. het beoogd"
wordt wel. er snel bij te zijn. om doel. een gezellig en spon iel' dagje
teleurstellingen te voorkomen.
uit, was immers bereikt.
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Schoonmaakpersoneel gevraagd
STO SCHOONMAAKBEDRIJF B V /oekt
'L f'EDLWFRKER (uitg v d /waarte v h werk gaat
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naar een man) voor het uitvoeren van
OL i
ei l aamheaen voor 4 uur m de ochtend
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Schoonmaakbedrijf Evon B V
vraagt voor een object m Zandvoort

schoonmaakmedewerkers m/v
i -ast dienstverband
UK ciui 'ijn van 08 00 10 30 uur of 09 00 11 30 uur
inmJaei of heeft u nog yragen belt u ons dan
J 02b2219111 (tussen 0830 1700 uur)

SNOWWHITE
schoonmaak/glazen wasserij
e! 02507-1 7^35

Bob Schmidt

L_

/oor lichl montage werk Lcefti|d boven 25 jaar
Gaarne telefonische afspraak 02507 12317

Leuke bijverdienste
medewerkers m/v

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

\oor het hcudon vcin vraagge
oprekken in ogen voonplaats
of omgcv ng Bel naar 020
327231 (ook s avonds) of
020 3?6881 (kantooruren)

HUISHOUDELIJKE HULP
gevraagd 1 ochtend p w
Tel 02507 17673

Ogil i P Mirktonda ock 3 V
/raagl rnü spoed

Radio, tv en video

TV reparatie en video

24 uurs service

Vrijblijvende prijsopgave Geen voornjkoslen
E/entuecl direct bij u thuis gerepareerd

Grote Krocht 26
T t ie toon 13529
U\A FILM OP VIDEO
ƒ 1 75 per minuut met
gratis achtcrgrondmu/iek
* T k 66 cm kleuren t v Er
res tiptoetsen 12 kanalen
Vraagprijs / 225 Tel 02507

Verloren en
gevonden

Weggelopen of
gevonden dieren

VIDEOTHEEK
C«Hi.Ilinr«trait2l

iViPhuir Mwli-boxin
Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
Schoonmaakbedrijf

De Witte Tornado

aangeboden
Kleding
Hr gepens 65-1- bza voor
ADMIN WERKZAAMHEDEN
Aangeboden diverse
1 of 2 dagen per week
DAMESKLEDING mt 3840
Br o nr 717 76631 bur blad goedkoop Tel 14735

J van Campen & Zn
voor al uw

Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor
Tel 02507 15449
o Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO
S
)rd< r aoplaatst onder de navolgende voorwaarden
» i p-i^Ir uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
f t n üal- kantoor zijn opgegeven
o , r n ^n c fvonden
«
n ""an komei lopen vnegen
s. i i\ i lual 5 regels
' i i L paiticulier geb uik
« i \ lui ebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

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

Gratis Micro s en betaalde Micro's 'ngeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 1330 uur
Betaalde Micro s ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15 00 uur
L luik ] htt invullen van uw tekst de coupon en voor
iPv.ui.
- pint komma of cijfer een vakje Laat na ieder
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t ( it of komma een v a kje vrij Schrijf per regel hele
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Brieven onder nummer ƒ 5 30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12 2041 J M Zandvoort

nt ' ^en
betaalde Micro is kunt u bij uw
-'ftrd 0 (airo)betaalcheque bijsluiten of u
evi a ceptcirokaart
et rerht voot zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

•>!• t

* Vanavond en voortaan ie
dere donderdagavond scha
ken in het Gemeenschaps
VERENIGINGSGEBOUW
huis vanaf 7 uur
De Krocht
* Von wat jij nodig hebt is
1
Grote
Krocht
41 Zandvoort
een joekel
van een cijfer
Succes morgen Liefs Kika tel 02507 15705 18812 voor
Peter Hilda
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel 13529

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

LU
-H

•

6
7
8
9
10

—-

o
n mii ->d>es woonplaats volledig invullen anders kunnen wij
i * "t nte hplaei^ niet opnemen

.

<joon

ƒ 3,43
ƒ 3,43
ƒ 3,43
ƒ 4,58
ƒ 5,72

regels ƒ 6,87
regels ƒ 8,01
regels ƒ 9,16
regels ƒ 10,30
regels ƒ11,45

Bel voornadere informatie:
023-253256
Bloemendaalseweg1522051 GJ Overveen
Cursus Holl schilderkunst
middeleeuwen tot heden
Mevr drs L Beugel tel 12184
* EHBO cursus start op 21
sept a s om 20 uur m het
Rode Kruis gebouw NIC
Beetslaan 14 Aanmelden tel
17599 of 17537

Alle prijzen mcl 6°o BTW

•

Woningruil
Woningruil A dam omg Al
bert Cuyp Winkelruimte -ttuin + 4 k bov won Beide ei
gen ingang hr ƒ 800 excl evt
overn i o Gevr won Z voort
Tel 033940415020767667

Te koop
aangeboden
diversen

Middenstand, Computerboekhouden
MKB, PD Boekhouden, Marketing,
Tekstverwerking WP, Reclameschnft,
Etaleren en Vooropleiding
Vestigmgsdiploma's Anderstaligen
Ondernemerscollege Amsterdam
K KLINKENBERGSTR 1/HOEK J TOOROPSTRAAT
Tel 020 119925 of 02907 2701

Middenstandsavondschool
„Heemstede"
Volg een eenjarige of tweejarige opleiding aan de
rijkserkende en gesubsidieerde avondschool
Heemstede
voor het

Middenstandsdiploma
Informatie/inschrijving J A van Kleef 023 283922 of
P Verhoeven 02523 75858
Tevens mogelijkheid v e marketingcursus voor het

Diploma NIMA-A

r Tk
+ 200 dakpannen
30 nettegashaard/ 75 net
e gaskachel ƒ40 staande
orrewiellamp met leren kap
20 Tel 02507 14514
k babykleertjes t/m mt 74
>oppewieg witte planken
and m staanders en steu
len Playmobil boot huis
irandweerauto ƒ 12 50 p st
l zakken autootjes ƒ 5 p st 2
iwe boerenbont pannen
75 Tel 13145
• Tk
midi set
zg an
250 houten schommelstoel
50 Tel 15148
* T k a wandelwagen merk
'eg handig wendbaar en
olledig verstelbaar Prijs mcl
oetenzak en regencape
125 Tel 02507 14843

Te koop
gevraagd
diversen

* l k gevr verstelbare box
Informatie/inschrijving F Schuurmans 023 293176
Tel 12214
Sportschuttersvereniging Buitenveldert
opgericht 1967
goedgekeurd b.j Kon Besluit aangesloten bij de Kon Ned
Onroerend
Schutters Associatie met eigen accomodatie te Hoofddorp
kan door vergroting capaciteit ca 100 nieuwe leden inschnj
goed te koop
ven De vereniging biedt aan serieuze gegadigden (va 18
jaar) de mogelijkheid de schietsport te beoefenen als wed
strijd of als recreatiesport Voor gedegen opleiding en bege
leiding wordt ingestaan Zend een briefkaart met uw naam en
Te koop GARAGE
Burg v Fenemaplein
adres naar S S V B Postbus 53161 1007 RD Amsterdam en
Tel 19357
u ontvangt per omgaande de nodige informatie

Onroerend goed

INDIVIDUEEL DESKUNDIG
BETROUWBAAR
De S P O begeleidt u prak
tijkgencht bij het ontwikkelen
van uw intuïtieve vermogen
Cursussen in hypnose hyp
notherapie helderziendheid
magnetiseren en parapsy
chologie Bel voor gratis bro
chure 0104567156
Volgend jaar Van Gogh Jaar'
Volg nu de CURSUS Holl
schildsrkunst Tel 12184
* Volleybal iets voor jou9 Bel
voor meer informatie 13204
(Mera) of 17719 (Riet)

Kweken! P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

Sportartikelen

Zandvoort of omg gezocht 1
of 2 gestoff of gem kamers Bruin lederen TV STOEL
m douche toilet v zaken ƒ 249 Philips CASS DECK
man ged 1 jaar Br o nr ƒ 75 8 track / 25 Tel 19081
76376621 bur v d blad
* Te koop jongensfiets ƒ35
4 pits gascomfoor ƒ 35 4 pits
oliestel ƒ20 staande sche
Correspondentie- en contactclubs
merlamp eiken poot ƒ 35
Tel 02507 15817
* Te koop serveerwagen
wit/messing wieltjes ƒ 50
olielamp elektr ƒ25 Tel
02507 19968
Te koop VIEWER voor 8 mm
50 et p m
ïlmcamera 8 mm film als
nieuw
teab
WIND
Lessen en clubs
SCHERM voor fiets kinder
badpakjes + 5 jr Tel 17179

SPO

Plaats
sS v p m rubriek
ruorieK

voor de gehele cttistis

Je hebt geen speciale kleding
nodig voor deze kursus, een
jogging pak is voldoende

erkend door de Minister van O&W voor die opleidingen
en woonruimte
binnen de reikwijdte van de wet
te huur
Binnenkort starten de volgende avondopleidmgen
aangeboden
- Typen steno tekstverw notuleren'vergadertechniek
secretaresse kantoor assistent(e)
- Talen conversatie bedrijfscorrespondentie Cambndge
LOODS TE HUUR
- Tolk Vertaler Engels Frans Spaans (dagopl Engels)
300 m2
- Middenstand boekh comp boekh MBA soc wetgeving
TEL 02507 17084
- Wordperfect Library Dbase III + Lotus 1 2 3 Intro PC
MS DOS AMBI 11 HE1 HE2 T6 Praktijk Dipl Inf 1
- SEPR vak en handelskennis IATA UFTAA
De
advertentie afdeling
- Praktijkdiploma Marketing NIMA A
jehoudt zich het recht voor
LESADRESSEN Amsterdam Stadhouderskade 113 020 advertenties eventueel ^on
760013 Willemsparkweg 191 020764220 Middenweg 57a der opgave van redenen te
020 6655355 en Almere Stad Stationsplein 38 03240 37755 weigeren (art 16 Regelen
•oor het Advertentiewezen)

mi

Pc st

Kosten
20.-

van

aangeboden

v. iuer eimelding vraagprijs (beneden ƒ300) kunt u niet gratis adverteren
l

Praktische zelfverdediging is de bakermat van de Japanse vechtsporten
Tevens biedt deze kursus een goede opbouw van de konditie f£

* Weet u dat u voor maar
ƒ 17 50 de rest van 1989 ken
nis kunt maken met de Verg
Vrouwen van Nu7 Bel eens
met tel nr 12872

Studiecentrum ASR
i—

ZELFVERDEDIGINGSKURSUS

Muziekinstrumenten

Het OCA start in de tweede helft van SEPTEMBER
met de AVONDCURSUSSEN

'GRATIS

5 REGELS

Maak nu kennis met deze fantastische sport
Karate is een dynamische verdedigingssport, waarbij hoofdzakelijk gebruik
wordt gemaakt van een speciaal soort vuist-/voetstoten en slagtechnieken
Karate is een sport met bijzonder karaktervormende waarden (etiquette,
doorzettingsvermogen, sportiviteit)

06-320.320.77
Praatpaal voor Vriendinnen

schoenreparaties
HEDEN INBRENG van goede
ren v d veiling van 2 en 3 okt
VEILINGGEBOUW AMSTEL
VEEN Frans Halslaan 33
A veen Tel 020473004
s Maandags gesloten)

?*£*&

Tel 13529

Te koop ROTAN BANK
FAUTEUIL 1 jaar oud ƒ 35i
Tel 15409
Te koop wegens verhuizm
nieuwe Novilon Nova vloerbe
dekking spotprijs 30 m
kleur wit/grijs Tel 19596
T k 4 zits bank + 2 fauteu
+ ronde eethoek + staanc
schemerlamp + eiken ha
kastje Tel 02507 12399
T k nieuw BANKSTEL 3 1
gebloemd eiken ƒ 1000
Tel 02507 12770
* T k a wit Poggenpohl keu
kenblok 2 10 mtr -t- r v
Franke
werkblad/spoelbal
ƒ500
Tel
0250718003
13539
* Wegens overcompleet t
koop klassiek br leder fau
teuil ƒ85 klassieke vloe
lamp ƒ75 Tel 02507 15330

Zalenverhuur

voor uw gebouwen
en kantoren
* Wie heelt onze Pluis ZN
r
Tel 02507 18546
met wit en bruin langha ige
lapjespoes gevonden of mee Tuincentrum biedt zich aan
genomen9 Pakveldstraat 13 aanleg bestrating en alle
Tel 15483
hekwerk Tevens onderhoud
Vrijblijvend prijsopgave Le
vering alle materialen Tel
Personeel
023 390815 371443 na 18 uur

Kunst en antiek

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
Foto Boomgaard
adres9 Dat hebben wij voor u1
Inl tel 029075235
ook voor
portretfoto s
l * Hoerai Evert ziet over 5
pasfoto s
nachljes Abraham Jolanda
receptiefoto s
Peter Koos Desire Gerard
groepsfoto s aan huis
Maartje
Grote Krocht 26
j * Hulp in het leven kan ook jij
Tel 13529
geven' Leer hoe dat moet en
meld je met spoed J R K
Dieren en
Zandvoort voor jeugd v a 11
jaar Inl tel 15609
dieren* Robert en Marleen veel ge
benodigdheden
l luk en een fijne dag toege
wenst door jullie vader en
DENNIS PAPEGAAIEN
moeder Koning
een begrip m Nederland Be
* 12 september 50 jaar voor gratis mfoboek 020
Evert Nog heel veel gelukki 665 7658 Inruil en fin mog
ge en gezonde jaren wens ik
je Dim

Telefoon 020962603

* Wie heeft er in het Kost
verl park 2 sept een meis
jesiack gevonden7 Kind zeer
v/erdnetig
Gaarne
bellen
naar 17375

Autoverzekering

i

produktiemedewerkster

Foto Boomgaard

Financien en handelszaken

c

PRINSFSSEWEG 38 A
/raagt voor 33' uur per week

Ad je dach* de feiten te
kunnen ontlopen door je m
Oostenrijk jonger te ver
kopen Hier heb |e altijd van
gebaald maar toch heb je
de veertig jaren gehaald
Lida
* Von je her staat voor de
deur We gaan wel achterom
stappen Sterkte 1
Hilda Peter en Kika
* 13 jaar wordt Jeroen
Geurts zaterdag Van harte
Mama Papa Bas Maarten
* De taart is op de slingers
weer m de kast voor volgend
jaar maar mi|n 1ste verjaar
dag was fantastisch Bedankt
allemaal1 Melissa
* De Zandvoortse jeugd
leert vanavond schaken in het
Gemeenschapshuis vanaf 7
uur Voor info tel 14884
17272 17987 18430 15721
* Dinsdag zie je Abraham"!
Alvast gefeliciteerd Evert en
Angelique
* Heb je Evert wel eens hard
zien lopen dan zal je niet gelo
ven dat we 12 sept een Abra
ham voor hem moeten kopen
Van harte Gerard Maartje
Danielle

Woninginrichting

* Te koop Puma voetbal
schoenen 1 keer gebruikt
maat 43 echt als nieuw ƒ 25
Tel 02507 17547
* Te koop Tyrolia 280D ski
bindingen tot 90 kg lichaams
gewichl
ƒ25
Tel
0250717547

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
* Te koop oude racefiets
ƒ50 Tel 19596
Te koop PEUGEOT 103
i z g s t mcl slot ƒ850
Tel 17828
Te koop PUCH MAXI i z g st
ƒ650 Tel 023316139
In Zandvoort te zien

Diverse clubs
Charmante vrouw bezoekt
heren thuis Brieven onder nr
795 76626 bur v d blad
ZAAN ESCORT
ƒ175 pu 075172123 Meis
jes gevr m A dam/Zaanstad

GIRLS TALK
32032088
MEISJES MET ELKAAR

Wij zijn dinsdags de gehele dag
gesloten.

Voor alle
jaargetijden kunt U
terecht bij
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060
DROGISTERIJ

HUISH.
HULP M/V

BOUWMAN
Oranjestr 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

woning/kantoor
(g kind)
liefst 2x 3 uur
p week

uw adres voor
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN

Tel. 14643

OOK NAAR MAAT

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort

Voor uw rashond en
bastaard.

Gespecialiseerd in poedels en te'ners
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.

Diversen

Broodje Burger
verzorgt HET HELE JAAR
door * lunchpakketten
*• borrelhapjes
* salades enz
Belt u voor informatie of haal
vrijblijvend de folder m onze
winkel Tel 02507 18789

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN
GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal

J van Campen & Zn
sieutelservice

Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

Nu ook autosleutels
op code

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Corn Slegersstraat 2
bij het postkantoor
Tel 02507 15449
Tuin ophogen TUINAANLEG
BESTRATEN van terras of
traatje Vertrouwd adres Al
20 jaar vakwerk 075 284358
X Y Z B V verhuizingen en
«merverhuizingen Voll verz
Dag/nachtservice 020 424800
Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

HATA YOGA en ontspannen
onder vakbekwame leiding
Rijles auto's en motoren
Nieuwe cursus s morgens
en s avonds voor dames en
heren Info tel 14855 tussen
AUTO MOTORRIJSCHOOL FRANS VAN SPRANG
19002000 uur
De meest gespecialiseerde rijschool
in opleidingssystemen o a
•* Jeugdleden v a 11 jr zijn
welkom bij het jeugd Rode
Kruis v gezelligh EHBO en /ersnelde rij opleiding categorie B (duur 8 weken)
Groepsverband rijden
categorie B
veiligheidslessen Aanm v
'nve opleidingen
categorie B A E
159 Tel 15609/12293
* Komt u ook op maandag
/oor informatie
avond tussen half negen en /aandag t m vrijdag van09 00 uur t/m 1700 uur
half tien mee trimmen m de
1900 uur t/m 21 00 uur
Pnnsessenhal aan de Bus
Bterdag
0900 uur t/m 1500 uur
weg7
Hoofdstraat 244
Tollensstraat 35
iantpoorl 023370408
Zandvoort 02507 14946

wijntapperij
slijterij

MAAS
Zeestraat 28
Zandvoort

VEEKMEDIA 22

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Jaap Schuiten en Marrigjen Verspuy vieren gouden bruiloft

HiD verkoopt
huisraad

Zee speelt
't leven van
De bruid, Marrigjen Verspuy, is de
ochter van een marineman die als
uitroos getuige was van de aanoinst van Paul Kruger. Later heeft
ij als schipper-eigenaar met vrouw
n kroost de binnenwateren bevaeii. De bruidegom, Jacob Schuiten,
oon van Arie 'de Ruifel', verlangde
[l heel jong naar zee te gaan. Het
erd echter de brandstoffenhandel
an z'n vader. "Maar als compensac ging ik ieder jaar veertien dagen
net een kotter of een trawier de zee
p. Pas toen onze jongste zoon Bert
apitein werd op een sleepboot,
nikte ik verzoend met m'n beroep
Is brandstoffenhandelaar". Uit het
>it dat de oudste zoon Arie, eerste
tuurman bij de koopvaardij, evenens voor de zee heeft gekozen,
lijkt opnieuw dat het bloed kruipt
aar het niet gaan kan.

sluiting op het raadhuis door de
heer Van der Mije, de inzegening in
de hervormde kerk door Ds. Tromp
en het bruiloftsmaal in 'Ons Huis',
met de hele familie 's avonds in
taxi's naar Oss reden". Jaap praat
niet over z'n oorlogservaringen, vertelt alleen dat hij op 26 mei, de
trouwdag van z'n vader en moeder,
weer terug was op Zandvoort.

Strandweg

Van hun eerste ontmoeting valt
eigenlijk weinig te vertellen. Mart,
werkzaam geweest bij een schoenfatariek in Amsterdam en na opheffing
daarvan in dienst getreden bij de
pantoffelfabriek 'Elwi' van de heer
Van der Mije, wandelde met een
vriendin op de Strandweg. Jaap en
z'n vriend Jaap Dorsman liepen daar
ook en met z'n vieren zetten ze de
wandeling voort. Het tekende Jaap
\lobilisatie
dat hij z'n stappen richting redIn hun riante flat aan de Ruyter- dingspost zette en het werd Mart
traat vertelt Jaap hoe de voor 4 sep- dan ook al gauw duidelijk dat de zee
inber 1939 geplande trouwdag en het reddingwezen heel belangrijk
>or de mobilisatie op losse schroe- voor hem waren.
i'cn kwam te staan. "Op 28 augustus
iverden we opgeroepen om ons daarHoewel haar toekomstige man en
ia op l september bij ons legeron- Jaap Dorsman getracht hebben haar
.erdeel in Oss te voegen. Dankzij de zwemkunstbij te brengen ("als ik
Jrnst Brokmeier, die menagemees- er aan denk voel ik nog de harde
er was bij onze compagnie, kon het randen van de kist waarop ik moest
rouwen toch doorgaan. Hij deed leren droogzwemmen") is hun dat
uor mij een goed woordje bij de nooit gelukt. Maar ze raakte er wel
apitein, die mij toestemming gaf bij betrokken en herinnert zich nog
m 's morgens naar Zandvoort te haar angst toen de kringen in
:aan op voorwaarde dat ik 's avonds Stoop's Bad op de plek waar Jaap
i-oor twaalven terug zou zijn".
naar een pop had gedoken voor het
"Eerlijk gezegd was ik niet van diploma Reddend Zwemmen, steeds
:)lan me daaraan te houden en dat groter werden. "Als hij nu niet gauw
,-ertelde ik ook aan Ernst. Zijn reac- boven komt, komt hij helemaal niet
:ie: 'Jaap, de kapitein vroeg wat hij meer boven", merkte een meeleven,-oor zekerheid had dat je op tijd de toeschouwer op.
:erug zou zijn. Ik heb toen gezegd
lat ik daarvoor mijn hand in het
Standby
,mir zou durven steken'.
Al kon Mart dan niet zwemmen,
k mocht Ernst niet teleurstellen en roeien kon ze als de beste en wano kwam het dat we na de huwelijks- neer leden van de brigade gingen

zwemmen fungeerde ze in de roeiboot als standby. Niet tevergeefs
trouwens, want het is een keer voorgekomen dat één van hen sjo'n duizend meter uit de kust in moeilijkheden kwam en nog net de door ha.ar
uitgestoken roeispaan kon grijpen.
Ook Jaap heeft belangrijk werk kunnen doen, zowel bij de Zandvoortse
Reddingsbrigade
als
bij
de
K.N.Z.H.R.M., die zijn jarenlange inzet met onder andere een erespeld,
een bronzen draagmedaille en een
fraaie ingelijste oorkonde hebben
gehonoreerd.

Opnieuw vliegeren
boven 'De Zuid'
ZANDVOORT - Het Zandroortse vliegerkampioenschap
Stabiel Vliegeren, om de Zilveren Vlieg 1989, wordt aanstaande zaterdag 9 september gehouden.
De weersomstandigheden van 2
september maakten een verschuiving in het programma van Fly
Away noodzakelijk. Inschrijven is
mogelijk vanaf 11.00 uur, de start is
3iii 12.00 uur. Diezelfde middag en
;p het zelfde tijdstip wordt - eveneens op het parkeerterrein De Zuid de finale van het Nederlands kampilenschap Stabiel gehouden.
De negende vliegervierdaagse is
afgelopen zaterdag wel van start geaaan. Men kan hieraan alle zaterdaïen tot en met 14 oktober deelnemen.

^poorwegovergang
een nacht dicht
ZANDVOORT - In verband met
mderhouds- en reparatiewerkzaamteden zal de spoorwegovergang tussen de Sophiaweg en de Van Lennepweg zondagnacht gesloten zijn. De
"vergang is dicht tussen zondagaTOnd 23.00 uur en maandagochtend
[«.00 uur.
De vroege 'ochtendspits' zal hierl
'an dus nog enige hinder kunnen
ondervinden. De politie raadt autoinobilisten uit Zandvoort-noord aan
februik te maken van de route Van
Metzgerstraat
en
rennepweg,
tteemskerckstraat, of Van Speyk"'.'aat en Zeestraat. Deze laatste rout' is in twee richtingen te berijden.

Horeca houdt
xtra vergadering
ZANDVOORT - Op donderdag 14
*ptember houdt Horeca Nederland
'Weling Zandvoort in Hotel Bad
Zandvoort om 14.00 uur een extra
•srgadering. Op de agenda staan en'ele
actuele onderwerpen. Naast be;
*uursmutaties komt de promotie
' Zandvoort en het gemeentelijk
l!
Jrecabeleid aan bod. De vergadeing wordt voorgezeten door Fred
1a
ap en is voor leden en andere bea
ngstellenden vrij toegankelijk.

ifv

Boeiend weet Jaap Schuiten te
vertellen over de redding van Ninny
Boesman en Godfried Boinans nadat hun luchtballon in zee was gestort, over de stranding van de C.A.
Banck en over de proef vaarten met
de Dudok de Wit. en de Dr. Ir. S. L.
Louwes, waar hij als opstapper deel
uitmaakte van de bemanning. Maar
ook interessant zijn de verhalen
over de brandstoffenhandel die zijn
vader in 1910 in de Smedest.raat begon met als enig transportmiddel
een hondekar, en die uitgroeide tot
een bedrijf met achthonderd klanten en een jaarlijkse omzet van 2000
ton vaste brandstof.
"In 1928 kwam ik bij mijn vader in
de zaak, die ik op l januari 1962 van
hem overnam. Mart kwam, toen de
jongens groter waren, ook in de zaak
en heeft twaalf jaar de administratie
gedaan op een manier die de grootsle bewondering van onze accountant afdwong", aldus haar man met
gerechtvaardigde trots.
Keihard hebben zij alletwee gewerkt. Wanneer het personeel naar
huis was, gingen zij door om alles
voor de volgende dag in gereedheid
te brengen. "Dat is mijn manier van
werken", zegt Mart. "Wanneer do

« Jaap en Marrigjen Schuiten poseren graag op liet balkon van hun woning, uiteraard met uitzicht op zee.
kas niet sloot, nam ik de boe-ken mee daalde .i.'in
naar huis, om hot diezelfde avond ten .Jaap e
verhuarüe
nog uit te zoeken".
Werken zit hen kennelijk in het werd weer
bloed, 's Zomers, wanneer er in de dr ik me bij < i o Vri
kolenbranche niet veel te doen was, weer, i.cn taak diewerd Jaap hulpbesteller bij het post- verba.nd me! de za;
kantoor en liep vaak twee be.steliin- neerli'ggi.'n. Torn ik ',
gen op een dag. "Dal heb ik gedaan t L- ik er oen punt acht er en gingen we
van 1929 tot lü-32, maar toen vee! rei/.en. Wc; bezochten dr Oanarische
bestellers in Duitsland moesten • 'üandrn en Noorwegen en gingen
gaan werken, ben ik er moe gestopt". vijf keer naai' Amerika".
Met de komst van het aardgas in
Bij hei vrijwilligerswerk dat het
1964 veranderde er veel. De omzet echtpaar al deed (brigade, brann-

Als kleine jongen voer hij met
zijn ouders per trekschuit door het
land, om op kermissen in een dertien meter lange poffertjeskraam
hun handel aan de man te brengen.
In 1939 kwam Vulsma naar Zandvoort. Daar bakte hij de poffertjes
bij Restaurant Kiefer, Paviljoen
Fransen op de Zuid Boulevard en
later zelfs op het strand. De zee
fascineerde hem zo, dat hij vanaf
zijn zeventigste verder als garnalenvisser door het leven ging. Niet
voor zijn brood, maar voor op zijn
brood, zoals Vulsma destijds vaak
beweerde, plus voor zijn familie en
buren. De laatste jaren moest hij
het wat kalmer aandoen en was
daarom minder vaak in de Zandvoortse branding te zien.
Zijn grootste hobby was bridge,
hij speelde zelfs nog tot het op
laatst toe in de A-lijn. Maar hij
stond bekend als een bescheiden
mens, wars van uiterlijk vertoon.
Vulsma overleed bij zijn dochter
in Grouw in de provincie Friesland, in de streek waar hij geboren
was. Zijn laatste rustplaats vond
hij op uitdrukkelijk verzoek in
Zandvoort. Daar werd hij afgelopen vrijdag in stilte begraven op de
Katholieke begraafplaats.
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ZANDVOORT - Zandvoort neemt ook dit jaar deel aan de actie
Open Monumentendag die op aanstaande zaterdag 9 september
wordt gehouden. De oude toren van de Hervormde Kerk is die
dag tussen 10.00 en 17.00 uur voor het publiek opengesteld. Maar
ook het kerkgebouw zelf, dat waarschijnlijk ook op de inonumentenlijst komt te staan.

re zal de minister van W.V.C, hierover een positief advies uitbrengen.
Met dit advies wordt informatie verschaft over de cultuur-historische
aspecten, de bouwkundige situatie,
alsmede de hier geldende stedebouwkundige bepalingen. Met het in
ontwikkeling zijnde bestemmingsplan Oranjestraat krijgt de kerk de
bestemming
'maatschappelijke
doeleinden-kerk'.

Ondcrhoudsplan
Uit een raport van de monumentenwacht blijkt dat er (groot) onderhoudswerkzaamheden nodig zijn,
zoals het vervangen van goten en
dakpannen, plus schilderwerk en rcparatie van voeg- en stucwerk. Het
kerkbestuur heeft hiervoor een onderhoudsplan opgesteld dat over
meerdere jaren is uitgesmeerd. Zo
wordt bijvoorbeeld dit jaar nog, indien de financiële situatie dit toelaat, begonnen met de bestrijding
van houtworm.
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ZANDVOORT - De Lions Club Zandvoort heeft voor zaterdag
en zondag 9 en 10 september wandeltochten door de Amsterdamse Waterieidingcluinen georganiseerd. De opbrengst hiervan komt ten goede aan kansarme kinderen.

Najaarsrit
Sandevoerde
ZANDVOORT - Autosportvereniging Sandevoerde houdt
zaterdag 9 september haar traditionele najaarsrit.
De start vindt als gebruikelijk
plaats in restaurant Delicia, Kerkstruat. 16, en wel om 20.01 uur. Op
het zelfde adres kan men vanaf 19.30
uur inschrijven. De kosten per equipe zijn ƒ12,-, leden van ASV Sandevoerde krijgen ./'2,- per lid korting.
De rally heeft het karakter van een
'routebeschrijvingsrit' en is uitgezet
door de heren Franke en Laurier. De
lengte is ongeveer 25 km. De best
geklasseerde equipes, zowel in de A-,
B- en C-klasse, ontvangen een fraaie
beker. Het laagst geklasseerde team
uit de C-klasse mag het nog eens
proberen. Deze equipe kan bij de
volgende rit gratis inschrijven.

Nieuw profiel
voor zeereep
ZANDVOORT - De zeereep
tussen de Zandvoortse Watersportvereniging en paviljoen
Fransen aan de zuidboulevard
krijgt waarschijnlijk nog dit
jaar een flinke opknapbeurt.
De gemeenteraad is vorige week
akkoord gegaan met het hiervoor
benodigde krediet van ƒ35.000,-. De
werkzaamheden zijn noodzakelijk
vanuit het oogpunt van goed duinbeheer en worden uitgevoerd in overleg met het Hoogheemraadschap
Rijnland.
Vergelijkbare maatregelen, onder
profiel brengen na het verwijderen
van de natuurlijke aanwas plus opnieuw met helm beplanten, zijn afgelopen jaren al op diverse plaatsen
langs de plaatselijke kust getroffen.
Met name tussen reddingspost Piet
Oud en de afgang naar strandpaviljoen Bad Zuid, langs de Boulevard
Paulus Loot bij de watersportvereniging en langs het noordelijke gedeelte van de Boulevard Barnaart, tussen Bad Riche en de grens van Bloemendaal.

• ZANDVOORT - Bewoners van de
De Ruyterstraat hoorden op l september 's nachts omstreeks tien
'•SSfcfs®,:)
TO '- < S.V..Ü
Hel is a! weer voor de zevende nemers vanaf 5 jaar; 10 km. looptijd over half zes hulpgeroep bij de bu..'^'\f:f:^
keer dat de Lions Club Zandvoort circa 2.5 uur, start 9-14.00 uur. vanaf ren. Zij schakelden de politie in, die
een dergelijk wandeleveiiement or- 7.jaar; 20 km, ca. 4.5 uur, start 9-13.00 constateerde dat de 91-jarige buurgaiiiseo.rt. Evenals bij tal van andere uur. vanaf 11 jaar; HO km. ca. (i uur, vrouw was gevallen en niet meer in
activiteiten van deze instantie is ook start 9-10.00 uur, vanaf 14 jaar; 40 bed kon komen. In verband met
| j dit. keer de opbrengst voor een goed km, ca.!! uur, start 9-09.30 uur, vanaf heup en nekklachten is een dokter
| | doei: cle/.e wordt totaal benut voor Hi jaar.
ingeschakeld.
l i de ondersteuning van kansarme kinI i deren, 'simpel en direct, zodat on(ADVERTENTIE)
! l derweg niets aan de strijkstok blijft
\ hangen'.
I

| Gehandicapten
f i De Sticht ing Lions Helpen Kinde| i ren vei richt haar werk onder de
= i jeugd en geestelijk gehandicapten,
f j v.'uar ook ter wereld. Om juist voor
i j hen iets extra's te doen. ontbreken
I j over hel alg'.'inoen de financiële r.iklt i delen, vandaar ctat dr Lkms pogen
een sleenijeljij te dragon. Do wandelaars kunnen dat ook doen door hot
i betalen van do doelnamokosion.

is de lokale weekbladengroep van Perscombinatie.
Redacties van Weekmedia zijn gevestigd in o.a. Amsterdam,
Amstelveen en Punncrend.
Op de redactie van Aalsmeerder Courant/Uithoornse
Courant/de Ronde Vener is plaats voor een

Star!
o Op deze archieffoto Andreas Vulsma enige jaren terug met de geveisteen die hij van Edo van Tetterode kreeg aangeboden.

1H P" VOfP*
JÜ-fl tLfe,.

ZANDVOORT - Nu de vakanties weer voorbij zijn, beginnen
bij sportvereniging AFAFA in
de Brugstraat op donderdag 14
september weer de lessen karate en zelfverdediging voor de
jeugd.

gedurende een vol uur op speelse
wijze onderwezen worden in de edele kunst van karate plus zelfverdediging. De 'oudere' en serieuze beoefenaars/sters krijgen om 20.00 uur de
gelegenheid het lichaam te scholen
in de vechtkunst.
De eerste proefles is gratis en op de
kleding hoeft men nog te letten, een
Dejongsten (van 7 tot 13 jaar) wor- joggingbroek met shirt zijn al volden verwacht om 19.00 uur en zullen doende.

Partij voor Ouderen
raag niet plakken
ZANDVOORT - Een vijfenzestigia''ige Haarlemmer toonde zich heZANDVOORT - Het Casino
i'''g
verontwaardigd, toen de politie
1e
'n donderdag een bon gaf wegens Zandvoort heeft vorige week
|Jet
affiches plakken op een kast van zondag het recordbedrag van
3
en verkeersteller. De man had daar meer dan viereneenhalve ton
jteen
vergunning voor. Tegen de poli- uitgekeerd. De gelukkige win16
verklaarde hij geen gebruik te naars waren twee Haarlemse
binnen maken van de speciale aan^lakborden, omdat deze te hoog vrienden van 47 en 51 jaar.
v
°or hem zouden zijn. De HaarlemJ
Beide heren zijn regelmatige be'er probeerde stemmen te werven
v
r °or de 'Politieke Partij voor Oude- zoekers van het gokpak-.is. Zij koiiden afgelopen zondagavond hun gew.

\vrrr, rodboot, rode kruis, onttnoetingsdag en autorijdienst voor de
kerk i, kwam nu ook het Wim Mensinkhuis. Jaap en Mart vervelen zich
geen moment. Zr wandelen, fietsen,
genieten van de kinderen en kleinkinderen en zouden voor geen goud
terug '.villen naar liet dorp. "We wonen hier in een fijne leefgemrenschap". xogt Jaap. "En moet u daar
nu eens kijken". Op zee zijn twee
kotters en een zeilboot te zien. "Dat
is toch prachtig?"
C'.E. KRAAN-MEETH

voorDU

Open Monumentendag is een lan- voogden, kerkeraadlerïon en enkele
delijkc actie. Hiermee brengen in bestuursleden van het Genootschap
Menigeen zal de zeventigjarige In de jaren vijftig trachtte deze verc- meer dan vierhonderd gemeenten in Oud Zandvoort. die zaterdag aanweVan Schie wel kennen, want hij is niging op avant-gardistische wijze Nederland de plaatselijke comités zig zijn. kunnen er beslist meer over
oud-leraar van de Gertenbach Mavo. Zandvoort tot een kunstenaarscen- de monumenten zoals kerken, kas- vertellen. Zij zullen de bezoekers
Hij heeft zich altijd beziggehouden trum te maken. Maar men kreeg telen, molens, forten, fabrieksge- ook opmerkzaam maken op enkele
met de esthetische kant van het be- weinig belangstelling, waardoor 't bouwen, stoomgemalen en torens merkwaardigheden rond kerk en tostaan, getuige de vele teken- en zang- Helm uiteindelijk ter ziele ging.
meer onder de aandacht van het pu- ren.
lessen die hij jaren achtereen heeft
bliek.
gegeven, alsmede het organiseren
Na een eenmalige expositie in het
In Zandvoort is dat de Hervormde
van filmcycli op school.
Cultureel Centrum, bij een tentoon- Kerk, oftewel beter gezegd de kerkstelling van amateurschilders, acht toren. Want op dit moment staat Subsidie
Zo was hij ook bestuurslid van 't hij de tijd nu rijp om een groter deel slechts deze op de monumentenlijst.
De kerkvoogden hebben trouwens
Helm, een culturele vereniging van zijn werk, waarin duidelijk een Deze toren dateert uit de late mid- bij de Rijksdienst voor de Monuwaarbij onder anderen ook Pieter zwart-wit periode valt te onderschei- deleeuwen. Het kerkgebouw werd in mentcnzorg een aanvraag ingeGiltay, Wim Steyn, Ed Leeflang en den, aan het publiek te tonen. De 1849 gebouwd, op de plaats waar de diend, om 'het kerkgebouw zelf aan
Piet van Heerden waren Getrokken. expositie duurt tot eind september. oude kerk had gestaan. De kerk- te wijzen als monument. Daarmee
hoopt men op grond van de Monumemenwei 1988 aanspraak te kunnen maken op subsidie. De gemeen-

ZANDVOORT - De bekende
Zandvoortse ingezetene Andreas Vulsma is vorige week
maandag op 91-jarige leeftijd
overleden. Voor veel inwoners van deze gemeente was
Vulsma in de loop der jaren
een begrip geworden.

Tussen 10.00 uur en 14.00 uur zijn
er weer allerhande gebruiksartikelen te koop, en wel voor zeer 'kleine'
prijsjes. Meubilair, serviesgoed, kleding, boeken, spelletjes en tal van
andere zaken zijn in alle soorten,
maten en stijlen voorhanden. En
voor liefhebbers van poppen in vrolijke zelfgebreide kleertjes biedt de
poppenkraam volop keuze.
De opbrengst wordt dit jaar besteecl aan de aanschaf van koersbalmateriaal, een spel dat zeer geschikt
is voor ouderen en door bijna iedereen gespeeld kan worden. De taewoners van het Huis in de Duinen hopen dan ook op een grote opkomst
van kopers, opdat de aanschaf van
het koersbalmateriaal verwezenlijkt
kan worden.

Trots

Van Schie exposeert in
ZANDVOORT - De heer H.
/an Schie houdt deze maand
sen expositie in de openbare
bibliotheek. Het werk van deze
[jud-leraar is daar tot eind sep;ember te zien.

ZANDVOORT - Huis in de
Duinen houdt zaterdag 9 septemtaer haar jaarlijkse verkoop
van overtollige huisraad. De
opbrengst is voor een sociaal-cultureel doel.

V NU'^JPJS

unct
L.

"CJ

Op zondag 15 oktober organisrrrd
AFAFA vanaf het verenigingsgebouw aan de Brugstraat om 9.3(1 uur l
een fietstocht voor alle vecht sportertjes en hun familieleden. Op donderdag 21 december zijn de examens
voor de hogere banden gepland.
Voor meer inlichtingen kan men
bellen: Ruud Lultik. tel. HU71 on
Peter Koopman, tel. YMW2.

d*

f

l \
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De Aalsmeerder Courant, de Uithoornse Courant en de
Ronde Vcncr zijn op woensdag verschijnende
abonticmentsbladen voor Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde
Venen (Mijdrecht, Wilnis en Vinkcvcen).

benoeming Eokke
ZANDVOORT - De leraar IXVderlands van de Gertenbach
Mavo. G.A.J. Hokke, \vontl dei'initief directeur van de;-:e
sehtmi. Dl-.- j;'o;neenteniad is vori^e \v>ek met zijn benoeming;

De redactie telt acht leden en is gevestigd in Amstelveen.
De adjunct redacticchef is belast met de dagelijkse leiding
van deze redactie en rapporteert aan de in Amstelveen
zetelende redactiechcf van Weekmedia.
De adjunct rcdicticchcf zal een ruime en brede journalistieke
ervaring moeten hebben cu aantoonbare leidinggevende
c.ip.icite;ten dienen te bezitten. Bezit van een rijbewijs is
noüJzakclij!;. Bekendheid met het verspreidingsgebied van
onze weekbladen strekt tot aanbeveling.
Honorering geschiedt op basis van Je CAO voor
huis-aan-huisbladjournalistcn.

luk niel op toen casino-directeur B.
Storace onder het luid geknal van
champagnekurken hen liet record-bedrag van maar liefst ./'•i5ti.504.aan hen uitkeerde.
Eerder werden de Zandvoortse casinovestiging bedragen uitgekeerd
van ƒ 140.ÓOU en ƒ 12IKOOO gulden. De
super-jackpot van de Grand Rapid
fruitautomaten was nu tot ruim 4,5
ton opgelopen doordat de gelukkige
combinatie reeds een aantal keren

was vooi'gelvoinon. Mut naino bij inworpen van één of Iwoe gulden.
waarbij enkel kleinere hoofdprijzen | Met ;:ijn nioir\vo aanstelling
r e c l i ' u r volgl hij «.ie heer h,'.C!. Knrst
worden uitgekeerd.
op. die de/.e l'unctii' oen jaar vervuM
Alleen mot de maximale imvorp heelt i'ii uu. gebruik makend van de
van drie gulden kan men de gezame- DOP-regt'ling, niet vervroegd pensilijko hoofdprijs van de gekoppelde oen gaal.
Door de benoeiniiiL; van Hokke
automaten winnen. Hoe vaak beide
vrienden in de loop der tijd hun gul- komen er losrenherien beschikbaar.'
dons aan het gokspel hebben geof- waardoor collegae er rechtspositinneei 'beter' op worden.
l'ord. is niet bekend.

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot de redactiechef,
de heer D. Piet, telefoon 020-45.15.15.
Uitsluitend schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de
aldeling Personeelszaken van Perscombinatie N.V.,
Wibaucstraat 150, 1091 GR Amsterdam, ter attentie van
mevrouw E. Thijssing, onder vermelding van ET/10.

De soliicitatietermijn sluit op l september 1989.
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Spannende en zware overlevingstocht toch goed beëindigd

ZANDVOORT - Met de conditie van onze gemeenteambtenaren blijkt het redelijk goed
gesteld te zijn. Ondanks een
uitputtend weekend tijdens de
survivaltocht in de Belgische
Ardennen zit iedereen nu weer
op zijn post.
De twaalf gemeenteambtenaren
zullen het eerste weekend van september 1989 niet licht vergeten. Hot
leren overleven onder gebrekkige
onibtandigheden heeft zijn sporen
op de deelnemers achtergelaten. In
het personeelsblad 'Het Fonteintje'
werd enkele maanden geleden een
oproep geplaatst om zich op te geven voor een 'overlevingstocht m de
Belgische Ardennen'. Twaalf ambtcnaren, waaronder twee vrouwen
durfden de uitdaging aan. Spijt hebben ze er achteraf niet van, hoewel
dat tijdens de tocht waarschijnlijk
wel eens anders is geweest. Het was
namelijk afzien, was een van de
commentaren naderhand.
De ambtenaren werden pal na hun
aankomst op vrijdagavond rond 11
uur direct al overvallen met de eer-

ste opdracht, een 'rondwandeling'
door grotten en spelonken. Onder
leiding van een ervaren 'speleoloog'
en voorzien van surfkleding en mijnwerkcrshelmen trok men drie uur
lang door het onderaardse deel van
het bergachtige landschap.

Vlottrekken

slaapplaats in orde inaken, met met
een tent of zo, maar met een plastic
zeiltje". De zware tocht was voor enkele deelnemers iets te veel van het
goede, zij moesten voortijdig afhaken.
De nachtelijke bivak m de buurt
van Prancorchamps was slechts van
korte duur. Onder erbarmelijke omstandigheden, alleen bedekt door
een stuk plastic kon er maar vijf
magere uurtjes geslapen worden.
Het ontbijt bestond uit twee krentebollen en een halve liter melk. Geen
vetpot dus voor de Zandvoorters die
wel beter gewend waren. Het forelvangen m snelstromend water bleek
een vak apart en 'blikjes' als reserve
waren er natuurlijk ook niet. De survivalgangers waren slechts in staat
om met de groots mogelijke moeite
twee forellen voor het avondeten te
verschalken.

De tijgersluipgang door scheuren
en gaten bleek voor sommige deelnemers een haast onmogelijke opga
ve. Zo taleken bijvoorbeeld de soms
erg nauwe doorgangen niet bcrekend op de stevig gebouwde Peter
den Boer, die dan ook door de anderen moest worden 'losgetrokken'.
Ook Theo van Koningsbruggen
had er enige moeite mee, zo vertelt
hij desgevraagd ,,Die gangen waren
soms zo nauw", verklaart hij, met
zijn handen een gat aanduidend van
zo'n 35 centimeter doort>nede. „Als
]e vast kwam te zitten, moest je je
een tijdje ontspannen, werd ons ver- Stier
teld. Daarna ging het inderdaad wel
Stroomopwaarts nu, met behulp
weer", aldus Van Konmgsbruggen van het kompas door het struikge„Toen we midden m de nacht terug- was. De wei die eveneens diende te
kwamen, moesten we nog onze worden overgestoken, werd in rap

tempo 'genomen'. Hetgeen vooral te
wijten was aan de nors kijkende
stier, die de groep met meer dan
gewone belangstelling volgde, zo
herinnert Ruud de Boer zich nog.
Het fietsen door ruw terrein, heuvel op, heuvel af, gaat je niet m de
koude kleren zitten. Zeker niet als je
achterband op zes plaatsen blijkt
stukgereden zoals Peter den Boer
overkwam. Gelukkig voor hem had
een van de begeleiders de plakspullen meegenomen, zodat hij het verdere traject niet hoefde te lopen.
Met de blik op oneindig en het
verstand op nul, een pose die sommigen wel eens vaker bij amtatenaren menen te moeten constateren,
moest vervolgens een tweehonderd
meter hoge berg beklommen worden, waarna het toch echt tijd werd
om met de voorbereidingen van het
avondeten te beginnen. De kippen
en de forellen moesten wel eigenhandig geslacht worden. Of het gesmaakt heeft, vertelt de historie
niet.

e Twaalf ambtenaren maakten een van de meest vermoeiende weekenden van hun leven mee.

negen uur de slaapplaats weer op,
om de volgende dag als laatste onderdeel van deze uitputtingsslag een
heuse dropping te ondergaan. Daarbij moest zelfs een rivier overgestoken worden met behulp van een
Aangeslagen
zwaar touw, dat het gezelschap al de
Uitgeteld zocht.men 's avonds om hele reis met zich mee had moeten

sjouwen. Rond zes uur kon het
kamp weer worden opgebroken en
na een laatste inspectie werd de
thuisreis aanvaard. Moe maar voldaan arriveerde men uiteindelijk
weer in de badplaats, waar het sportieve gezelschap ogenblikkelijk het
confortabele bed opzocht. Van Ko-

ningsbruggen geeft toe dat hij zie
pas halverwege deze week weer goe
uitgerust voelde, waarschijnhj
geldt dat ook voor zijn collega
waarvan overigens het merende
uit de buitendienst komt. Somn
gen zagen er dinsdag nog duidely
aangeslagen uit.

Winnaars van
tuinkeuring
ZANDVOORT - Zondag
werd in het Amsterdamse westelijk havengebied de vierde
wedstrijd voor het Nederlands
rallysprint-kampioenschap
verreden. Het voor dit soort
wedstrijden gigantische aantal
van rond de hpnderdzestig
deelnemende equipes zag zich
geconfronteerd met twee klassementsproeven, die elk evenzoveel keer verreden moesten
worden.
Duizenden en nog eens duizenden
toeschouwers zagen, hoe de Zandvoortse equipe Jeroen Zwaanenburg-Eon Hoekstra hun 1600 cc. metende VW Golf GTI zich tussen het
geweld van auto's met grotere cilmder-inhouden opnieuw meesterlijk
manifesteerden. De tweede plaats in
de klasse achter hun grootste concurrent in het kampioenschap, Peter v.d. Berg (ook al in een VW Golf
GTI) werd na vier proeven hun deel « De beide Zandvoortse rallyrijders
met als gevolg dat Zwaanenburg en
Hoekstra wederom een aantal plaatsen en staan nu als achttiende genosen in het kampioenschap stegen.
teerd.
Jeroen Zwaanenburg: „Het had
Omzwervingen
zondag nog wel iets beter gekund.
Met nog twee wedstrijden te gaan We waren twee dagen voor de wedverbeterden zij - nadat zij een keer strijd klaar met een nieuwe motor.
met pech naar de kant moesten - in Na wat omzwervingen konden we
Amsterdam hun kampioenschaps- die uiteindelijk bij ENEM-Power
klassenng maar liefst zeven plaat- grondig laten testen en bleek deze na

Heren, heren,
het wordt weer weekend!
"erica"

Bloemenmagazijn sinds 1908

Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon 02507-12301
Wij verzorgen uw bloemwerk door geheel Nederland

in volle actie.

wat kleine ingrepen optimaal. Zondag tijdens de wedstrijd bleek hoezeer Ronald Jonker - de bouwer van
de motor - zijn best had gedaan.
Toen ook werd duidelijk, dat onze
versnellingsbak voor dit soort proeven niet optimaal was, zakten we bij
opschakelen veel te veel in toeren".

Soms moest ik er zelfs de koppeling bijpakken om maar weer uit een
korte bocht weg te komen. Ik denk, ZANDVOORT - De Afafa Kickdat dat ruwweg de tijd was, die we boxer Anesz Soekhai heeft het
nu op concurrent v.d. Berg lieten afgelopen weekend vriend en
liggen, zodat hij ons in de toekomst vijand verrast door in de Enwat dichterbij, zo niet vóór zich, zal gelse badplaats Blackpool de
zien. Behalve aan de versnellingsbak moeten we ook nog eens naar de Britse Muay-Thai Kick-boks
weghgging kijken, want vooral op de kampioen Dave Lewis in de
klinkers van de Ford-testbaan - één tweede ronde op knock out te
van de proeven zondag - stuiterden verslaan.
we met de Golf soms de raarste kanMet een welgemikte rechtse directen op. En ook dat kostte natuurlijk te stoot stuurde Soekhai de Engelse
vechter Lewis in de eerste minuut
toch wat tijd.
van de tweede ronde naar het canDe wedstrijd in Hengelo en die van vas. Doordat de scheidsrechter door
de Stichting Rally '77 zien we vol de ontstane commotie niet tijdig
vertrouwen tegemoet, vooral ook, met het reglementair (uit) tellen beomdat we gehoord hebben, dat deze gon, slaagde Lewis erin om, zij het
tweede wedstrijd van deze organisa- wat wankel, overeind te krabbelen
tie zich opnieuw op het circuit van en het gevecht voort te zetten. DuiZandvoort af gaat spelen. En dat is delijk aangeslagen en zich niet lannatuurlijk in onze achtertuin ...", ger bewust van zijn omgeving, proaldus de 28-jarige Zandvoortse beerde Lewis te redden wat er te
chauffeur van de fraaie blauw-witte redden viel in een poging te clinchen
Auto & Sport-VW Golf GTI, die (het z.g. afklemmen van de tegenmede wordt gesponsord door DEY- stander). De Afafa-vechter, o.l.v. Peter Koopman, wist dit echter te
TOP en EFKA-import.
De Amsterdamse wedstrijd kwam voorkomen door een regen van slaop naam van meervoudig Neder- gen en trappen op de opponent af te
lands rallykampioen Jan v. d. Marel vuren. Nadat deze voor de derde
in een razendsnelle Opel Ascona 400, maal, binnen één minuut neer was
terwijl de leider in het rallykampi- gegaan, was het gevecht definitief in
oenschap, de uit Apeldoorn afkom- het voordeel van Soekhai beslist.
stige Willem v.d. Berg, met zijn PorDe mensen in de tot de nok toe
sche 911 SC op negen seconden gevulde zaal van het Sandcastle met
tweede werd en opnieuw bijna de eerst zo luidruchtige, Engelse supporters, waren er even stil van. Nietitel binnen heeft.

mand in de zaal (buiten Koopman
en Soekhai zelf) had verwacht dat de
favoriet van de avond „Dave Lewis"
zo snel en zo overtuigend zou worden verslagen door deze jongen uit
Zandvoort. Het volgende moment
echter veranderde deze verbazing in
waardering en een donderend applaus barste los. Een ware belevenis
voor de beide Zandvoorters. In aansluiting op dit bezoek aan Engeland,
is het de bedoeling ook een ontmoeting in Zandvoort te organiseren,
welke mogelijk het komend jaar zal
plaatsvinden.
Tevens is met de Engelse organisatie van Muay Thai Kick-boxing
overeen gekomen dat uitwisselingen
tussen Engelse en Nederlandse
vechters frequenter plaats moeten
vinden. Afafa-trainer Peter Koopman is in dit kader belast met de
ondersteuning, stimulering en selectie van de vechters. Tevens zal er
gekeken worden naar mogelijkheden om het kick-boxen bij een groter
publiek bekend te maken, zowel in
een recreatief als in een competatief
kader. Zandvoort zal een voortrekkersrol gaan spelen daar waar het
gaat om dames kick-boxen. Op dit
moment heeft wereldkampioene
Ann Quinland zich geschaard onder
het vaandel van Afafa en naar het
zich laat aanzien zullen nog enkele
prominente kick-boxers dit voorbeeld volgen.

Bij de tuinkeuring werden
kleine, middelgrote en grote
voortuinen bekeken, alsmede
balkon- en gevelverfraaiingen
De éérste-prijswinnaars in deze
categorieën zijn: K.J.C. Lohman, C. v.d. Lindenstr. 24; W.J
van der Heijdt, C. v.d. Lindenstr
14; W.F. Smit, Westerparkstr.
22; M.J. v.d. Mije, Poststr. 4a,
W.M.B. Bosman, C. v.d
Werffstr. 10; D. v. Dijk, Dr. C.A
Gerkestr. 22; J. Bruijnzeel,
Zandvoortselaan 20a; I.N.M. He
melrijk, Julianaweg 12; J. v.d
Elshout, Wilhelminaweg 10,
C.G. Geerhngs, Kostverlorenstr
101; F.E. Weber-Schaap, Hof
dijkstr. 9; E.W. de Rooij, Celsi
usstr. 17; B. Belder, Prof. Zee
manstr. 1; R. Groenhout, Zand
voortselaan 323, C.H. Alandt,
Teunisbloemlaan 14 (Bentveld)
Eervolle vermeldingen waren er
voor: bewonerscommissie Ster
flat, Ir. Friedhoffplein; M.B.E
Keller-Pièt, Mr. Troelstrastr. 29
en M. v. Solingen-Koper, Zr. D
Bronderstr. 17. Verder waren ei
tweede en derde prijzen voor: R
Drenth, W.G. Mendel, J.C
Sprenkeling, J.M. v.d. Donk,
J.J.A. Wijker, E.A.M, de Lange,
W. Paap (Potgieterstr.), H.E.J
v.d. Berg, Restaurant Klein
Bentveld, J.P. Deene, R. de Jong
en E. Goldbohm.

is er
kom snel langs . . . en
je maakt nog kans op
2 wsjkaarljes voor het
„Gloria Estefan"
concert
* ontmoet haar live
en ... dub jezelf naar

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

telefoon: 023-385478

KINDERMODE
Buurcweg 1-3
2042 HH Zandvoort
Tel. 02507-16580

QUEENIE
Kerkplein 8 / 2W JH Zandvoort
Teleloon 02507 13599

HelEQO
Jollenpad 10 / 10BI K.C Amsterdam
Teleloon 020 445800

Haal je wedstrijdcassette bij
Voor

Restaurant „Queenie"
\raqen v. ij

een interieurverzorgster
m deeltijd (circa 10 uur per v,eek)
Voor de

KENNENEP
G Ol F

h

c O U N TRT

c l U

Reslauianl / Memoeis only
Kennemerweg 78 / 2W2 XI ZanoVoort
Teleloon 02507 13169

PdrcsDuEOló
Teleloon 02607 l 3599

„Kennemer Golf Club"
een interieurverzorgster
op basis van 20 uur per week
Wij bieden u een prettige werksfeer in een jong team
goede salariëring, vakantie, loon + toeslag
Voor inlichtingen vragen \vij u telelonisch contact
op te nemen met Henny Holleman-van Houten
onder nummer 02507-13599

BIJVERDIENSTE
ƒ 250,- PER MAAND
of meer is de vergoeding voor
een ochtendwijk van

DE VOLKSKRANT EN TROUW
in Amsterdam of Diemen/Duivendrecht
Minimum leeftijd: 15 [aar
(ook voor tijdelijk!)
Tel. opgave: 020-562.2925 tussen 09.00 en 18.00 uur.

ü bent een vrouw tussen de 35 en
55 jaar en op zoek naar een part-time
baan. U heefteen rijbewijs, kunt tussen
V3.0O en 19.00 uurwerken op dinsdag,
donderdag en/of vrijdag en u heeft op
deze dagen de beschikking over een
auto met een derde of vijfde deur.
ü werkt graag voor en met mensen, bent
representatief en servicebewust, u ziet
niet op tegen flink aanpakken en als
meerdere zaken tegelijk op u afkomen,
bewaart u toen het overzicht. Is dit alles
op u van toepassing, dan willen wij graag
met u verder praten over de functie van
part-time bestelster.
Het gaat namelijk goed met
Selektvracht. Meer dan l .000 mannen
en vrouwen bezorgen inmiddels dagelijks duizenden pakjes bij particulieren
bij hen in de regio. Dat doen ze met een
grote inzet, groot enthousiasme en
tegen een goede beloning. En datze bewezen hebben kwaliteitswerkte leveren,
blijkt wel uit de groeiende vraag naar
onze dienstverlening. Vandaar deze advertentie; we zoeken ook bij u in de buurt
Selektvracht-bestelsters.
In uw regio bezorgt u op afroepbasis (gemiddeld 2. dagen per week, tussen 13.00 en 19.OO uur) pakjes van

maximaal 10 kg. en/of mailings. Cl doet
dat snel, zorgvuldig en met uw eigen
auto. (J bent belastingplichtig: het salaris, dat mede afhankelijk is van het aantal bestellingen, is zonder meer goed,
maar valt moeilijk te combineren met
een uitkering.
Heeft u belangstelling? Vul dan
onderstaande bon in en stuur deze
vandaag nog, naar
Selektvracht B.V., Antwoordnummer
3366, 350O VP utrecht. (J ontvangt van
ons snel een brochure over ons bedrijf
en de functie, een sollicitatieformulier
en informatie over de verdere procedure.

Ik voldoe aan de in de advertentie gestelde eisen en zie zo'n part-time baan
wel zitten.
Haam:
m/v
' Postcode:
l Woonplaats:
| Telefopn:_ _
l Geboortedatum:
l Merï^autq:
l Bouwjaar:
"Wj
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• Foto links: Opvallend in de nieuwe
schoenenmode zijn de schoenen en
laarzen die 'onder invloed' van het
wilde westen staan. Opvallende gespen, cowboy-sierstiksels en glimmend metaalbeslag zijn enkele markante details.

Foto C&A Nederland

ATB-fictsdag
• Foto rechts: Bij de nieuwe elegante dameskostuums horen suède of
leren schoenen met subtiele versieringen.
Foto C&A Nederland

Comfortabele
schoenenmode
en veel chique
accessoires
Schoenen en accessoires
spelen een belangrijke rol in de
mode. Opvallend is dat bij een
vrij
kledingcollectie
Afscheid nemen kan weieens pijn doen, maar toch degelijke
zogenaamde 'westernde pijn wordt aanmerkelijk verzacht als de aan- look' de
favoriet is wat de schoedacht wordt afgeleid. Dat is dus het geval- met nen betreft. Bij de accessoires
de Mercedes Roadster R 107 die de SL-legende ligt dit duidelijk anders. Veel
zo'n achttien jaar in stand hield. Toen nummer zijden dassen, dasspelden en
237.287 de fabriek uitgleed, werd het boek geslo- daskettinkjes, manchetknoten.
pen en ppchettes in een bijpassende stijl en kleurbeeld.

cheiden doet niet altijd lijden

Zijn opvolger is echter alweer uitgeroepen tot de Auto van het Decenlium. De open SL is meer dan schoonheid, het duidt sterk op de levensstijl
an de bezitter. Gedistingeerd, sporief en meer van dat soort superlatieen. Opmerkelijk mag het genoemd
vorden dat juist in de tweede helft
an de jaren tachtig de hoogste veroopcijfers geboekt werden.
Of zijn opvolger het ook achttien
aar zonder noemenswaardige uiterijke verandering uithoudt, zal de
ijd leren, maar wie dat raspaard al
ens met open kap over de weg heeft
ien blazen, twijfelt daar allang niet
neer aan.
EVERHARD HEBLY

rien miljoen
naai Suzuki

• De open
schoonheid

is meer dan een

De winterse schoenenmode is in
ieder geval heel comfortabel. Geen
wiebelig hoge naaldhakken of leesten waarin de tenen moeten worden
samengeknepen. Wel veel platte en
stevige 3 tot 5 centimeter hoge hakken. De leesten zijn vaak langer en
optisch smaller dan het afgelopen
seizoen waarbij er in de neus soms
een loze punt zat. Zogenaamde
hoogfrontmodellen (plat met een
kleine hak), waarvan het leer tot op
de wreef doorloopt, gaan het dit seizoen helemaal maken. De keus is
groot: met elastiekverwerkingen,

Veelkleurige bedrukte stoffen, levendige dessins, kunstuitingen op doek, het
zijn de 'plaatjes' die momenteel de gordijnenmarkt een enorme impuls geven.
Naast de gordijnen zien we de opkomst
van de zogenaamde raamdecoratie, zoals
lamellen en jaloezieën.
Op de vakbeurs Interdecor, die van 17 tot en
met 21 september wordt gehouden, zullen vele
fabrikanten hun aanbod voor het komende seizoen showen. Helaas wordt de beurs niet opengesteld voor het publiek. Maar grotendeels zijn de
nieuwe produkten er al of zullen ze na de beurs
snel op de markt verschijnen.

De Suzulight uit 1955

Een mijlpaal kan kon geno:eerd worden bij de fatarieksJoorten van Suzuki waar onangs het tien miljoenste exem3laar te zien .was, een Swift.
De eerste, een werkelijk zo ooglijk
n foeilelijk mobiel dat je het bijna
plooi gaat vinden, zag in 1955 onder
pe naam Suzulight het levenslicht,
pinds 1980 is Suzuki pas redelijk
succesvol met de Alto, Swift en Car-

Vervelend is het als er stukten verfrommelde verfromtnel varf een pas behandelde
muur afbladderen. Hoe is dat
toch mogelijk? En wat zonde
n al dat werk toen de hele
samer op zijn kop gezet moest
worden voor die verfrissende
pastelkleur.
Ongeduld
is
meestal de fout van thuisschiliers. Dat blijkt ook uit de aangegeven klachten bij Sigma
"oatings, de verffabriek in Uitloorn. Praktische tips komen
slussers goed van pas, vooral
nu de kleurtrends elkaar sneler opvolgen dan ooit en er in
iet algemeen meer geverfd
"•vordt.
„Een goede voorbereiding is het
belangrijkste bij het verven. Dat
*'orclt helaas vaak minder goed gedaan of zelfs vergeten", zegt Elsbeth
ïoltes van de Doe Het Zelf-afdeling
Va
n Sigma Coatings. „De onder°rond moet eerst schoongemaakt en
°ntvet
worden met water en ammon
ia. Het object moet je altijd schu"en. Grondverf aanbrengen mag aleen overgeslagen worden als bij onderhoudswerk de oude verflaag in
een
goede staat verkeert. Het opperv
'ak moet egaal gemaakt worden en
*te gaten moeten worden opgevuld
ttet een vulpasta. Als dat allemaal
ïebeurd is, blijft de verf- en bescher>Ungslaag er het langst opzitten,
dan hecht de nieuwe verf goed op de
oude."

Spanningen
Voordat in een kamer plafond of
uren kunnen worden opgesierd,
Hoet je bekijken wat er in het verleten is aangebracht. Problemen ont'taan daar, waar bijvoorbeeld een
toede
kwaliteit latexverf over een
'6Rgvast.e muurverf wordt aangc)r
acht. Door de verschillen in kwaliontstaan er spanningen, waarr de nieuwe laag de onderlaag
v
an de ondergrond lostrekt.
Of men had eigenlijk weer een laag
Vfi
egvast moeten aanbrengen, of
^en
moet de juiste voorbereidingen
r
effen opdat toch die betere kwalikan worden gebracht. De oude

De opkomst van de bedrukte gordijnstoffen is
onmiskenbaar. Vormde het vorig jaar nog 20%
van de totale omzet van de gordijnen, dit jaar
steeg het aandeel met maar liefst 10%. Directe
aanleiding daarvoor is dat de inrichting vaak te
wit en daardoor te steriel aandeed. Voor het moderne interieur blijkt dat er nu meer kleur wordt
gevraagd en dat wordt vooral tot uiting gebracht
via kleurrijke gordijnen, al dan niet gedessineerd.
De consument blijft overigens voorzichtig in zijn
keuze van stoffen. De trend gaat daarom niet
helemaal in de richting van uitersten. Slechts
enkele 'fijnproevers' durven een sterk contrast in
hun interieur aan te brengen. Het zijn vooral de
middenkleuren die het 't beste doen, met diverse
grijs-blauwe tinten. Pasteltinten zijn wat de gordijnen betreft uit de mode. Kleuren worden feller
en gedurfder.

hoge wreefkleppen, metalen fournituren en andere nieuwe details.
.De 'western-look' is favoriet. Stoere laarzen, zowel voor de dames als
de heren, voeren de boventoon. De
belangrijkste materialen zijn leer,
hoogglanzend gevlamd poetsleer en
suède. Hoogfrontschoenen zijn getooid met opvallende gespen, grill!ge sierstiksels en glimmend metaalbeslag. Pumps mogen natuurlijk
ook dit seizoen, zij met een lage hak.
De kleur zwart blijft populair, maar
dan wel met kleurrijke details opgesierd.
Platte schoenen blijven hoogmode
komende winter. Zo is er een serie
versierd met grove, goudkleurige
kettingen. Andere modellen hebben
blikvangende gespen en ingenieuze
elastiekverwerkingen (bijvoorbeeld
meerdere bandjes die parallel lopen,
gedraaid of gevlochten zijn en meteen perfect om de voet sluiten).
Bij de mannen zijn veterschoenen
veruit in de meerderheid boven de
zogenaamde instappers. Heel sportief zijn de molières in leer, voorzien
van een tweekleurige veter en een

gecombineerde sluiting van oogjes dien is de hoed weer volop in het
en haakjes. Bruine kleuren zijn voor modebeeld terug te vinden.
de mannenschoenen nummer één.
Daarnaast is er veel zwart, terwijl
een enkel klassiek model in bor- Sieraden
deaux verkrijgbaar is.
Er zullen dit seizoen veel sieraden worden gedragen. Veel gouden
zilveren bijoux met opvallende steKunstwerken
nen, of voor de iets klassieker gekleWie er tot in de puntjes uit wil zien de vrouw de overbekende Chanelmoet uiteraard goede bijpassende ketting. Overigens zijn grote gouaccessoires dragen. Voor de heren is den knopen en kettingen tot op de
er dit seizoen een uitgebreide zijden pumps en tassen te vinden.
dassencollectie. Volledige kunstMannen dragen weer dasspelden,
werken kunnen omgehangen wor- manchetknopen en daskettinkjes.
den met dassen die kunstafbbeeldin- Echt helemaal 'in' ben je als je daargen als dessin hebben, variërend van naast een bijpassende pennendoos,
Inkakunst tot Dali.
sigarettendoos en aansteker hebt.
TRUDY STEENKAMP
In de sokkencollectie zijn de computerjacquards nog steeds verte(ADVERTENTIE)
genwoordigd. Bij de wollen en orlon
sokken wordt een kleurbeeld aangeboden dat aansluit bij de hemden en
truienkleuren. Voor de koude winterdagen zijn er de wollen sjaals,
eveneens voorzien van jacquards of
noppendessins. Voor de dames zijn
er grote omslagdoeken en sjaals in
cashmere of paisleydessin. Boven-

SKI-SEIZOEN

1EOPI

Bedrukte gordijnstof en gekleurde
lamellen in opmars

rug. De oude vertrouwde van aluminium gemaakte jaloezieën (horizontale lamellen) worden momenteel geleverd in talrijke kleurenvariaties, tot
aan chroom- en goudkleurig toe. Als decoratieve
mogelijkheid is er tevens een uitvoering in een
fantasierijke en creatieve combinatie van verschillende gekleurde lamellen. Het nieuwste zijn
lamellen met hamerslag en parelmoereffecten.

laatste eeuw aan de orde is geweest, is op een of
andere manier in de gordijnstoffenwereld terug
te vinden. De kunstuitingen bij het dessineren
van stoffen hebben ongetwijfeld te maken met
het gegeven, dat het 'versieren' weer in de mode
raakt. Eeuwenlang hebben ambachtslieden zich
beziggehouden met de kunst, waarbij zij gesteund werden door de kunstenaars en door de
kunststromingen van hun tijd. Een tijdlang is het
'versieren' echter in de interieursector taboe geweest. Nu raakt het weer helemaal 'in'.

De verticale lamellen zijn er nu ook in kunststof en aluminium. Sommige collecties zijn vlamwerend en de meeste kwaliteiten stoflamellen
zijn was- en strijkbaar. Lamellen van glasvezel
behoren eveneens tot de mogelijkheden.
De laatste jaren is er een hernieuwde belangstelling voor de oude vertrouwde plisségordijnen.
Ook deze gordijnen zijn leverbaar in vele kleuren,
soorten en dessins. De plooivaste stoffen zijn in
half-transparante, geheel transparante, maar ook
gemetalliseerde uitvoering en zelfs in chintz-stoffen.

Hoewel de veranderingen in de gewone gewe'ven stoffen in de huidige marktsituatie wat achterlopen bij de bedrukte stoffen, is er toch sprake
van vernieuwing. Met name jacquard geweven
stoffen zijn erg in trek. De mogelijkheid die deze
weeftechniek biedt, gaat heel ver. Er zijn jacquard geweven stoffen op de markt met een bijna
driedimensionale optiek. Puur gladde effen stoffen zijn helemaal uit de mode. Alle geweven stoffen krijgen wat extra's, waardoor het effen karakter verdwijnt. De oude vertrouwde geweven stof,
velours, heeft het de laatste jaren moeilijk gehad.
Het ziet er nu naar uit, dat vooral bij klassieke
inrichtingen bedrukte en jacquard geweven stofDe dessinateurs van gordijnen laten zich mo- fen weer meer belangstelling krijgen.
Niet alleen bij de gordijnen maar ook andere
menteel heel sterk inspireren door de kunst. Van
Bauhaus tot Cobra en alles wat er verder de raamdecoraties zien we steeds meer kleuren te-

Natuurlijke donkere
tinten komen in de mode

Thuisschilders
zijn vaak veel
te ongeduldig
lagen moeten dan verwijderd worden, waarna de eventuele restanten
worden vastgezet met een f ixeermiddel. Pas daarna kan de latexverf worden aangebracht. Het kost wat inzet,
maar het resultaat is er dan ook
naar.
„Wij horen via de detaillist de gekste dingen. Daaruit blijkt dat sommige mensen gewoon niet lezen wat
er op de verfbus staat", vertelt Elsbeth Holtes. „Als er duidelijk op gewezen wordt dat je de verf voor radiatoren niet moet verdunnen met terpentine omdat die op acrylaatbasis,
en dus waterverdunbaar, is en mensen doen dat toch... Verf is meestal
kant en klaar. Het is wel zo dat de
verf makkelijker strijkt als je haar
nog eens verdunt, maar je brengt
dan geen laagdikte aan en die bescliermt juist de ondergrond. Ik
weet dat verf niet goedkoop is en dat
mensen dus zuinig willen zijn door
met een pot een hoger rendement te
bereiken. Maar dan krijg je niet het
optimale resultaat dat al in de fabriek is uitgebalanceerd."
Er lijkt meer geverfd te worden
dan voorheen. De trends in de interieuren volgen elkaar in snel tempo

op. Om met de mode mee te lopen,
wordt eerder de verfkwast ter hand
genomen dan dat men gaat behangen. Zeker nu de eenvoudig te hanteren verfroller is ontdekt. Het meeste
werk vergen het schoonmaken en
afplakken.
Na het strak-witte tijdperk, waarin
alle plafonds, muren, plinten en deuren sneeuwwit moesten, kwamen de
zogenoemdeteuercd-wittetinten 'in'.
Nog steeds wordt de serie veel verkocht die het vertrek een vage roze
of blauwe gloed meegeeft. De mensen die op deze witte ruimten waren
uitgekeken, gingen subtiel over op
de mistige, nevelige kleuren.
Vervolgens begonnen sommigen
naar frissere tinten te verlangen en
zo kwam de pastei in de handel. Holtes: „Nu komt er een verschuiving
van lichte pastels naar donkere. Ik
denk dat binnenkort de iets natuur-,
lijke donkere tinten veel gebruikt
gaan worden. Dat zie je al in de bladen; blankhout, riet en aardewerken
potten worden mode. Steenrood,
okergeél en zandbruin komen dan
ook langzaam weer op."
De verffabriek volgt de interieur-

• Zelf je huis schilderen kan heel leuk zijn, maar haastwerk leidt in veel
gevallen tot fouten.

trends en haakt daarop in. Met de
nieuwe serie Duotone verf, die Sigma in april op de markt lanceerde,
zet het bedrijf misschien zelfs een
eigen trend. In deze doorzichtige
verf zijn gelijkmatig kleurvlokjes
verwerkt. De transparante laag kan
op iedere gewenste, effen ondergrond worden aangebracht en dan
ontstaat er een stijlvolle decoratie.
Holtes: „Beroepsschilders werken
al langer met meerkleurige technieken, met de spuit bijvoorbeeld. Maar
voor de consument was dit nooit
mogelijk. Voor die groep hebben wij
nu de eerste tastbare aanzet gegeven
om meer kleuren tegelijk te kunnen
aanbrengen. Het is nu makkelijk,
omdat het in één pot zit. De verkoopcijfers geven aan dat er een behoefte
aan is, maar er zijn nog niet zoveel
waaghalzen; de mensen vinden het
toch eng. Blijkbaar moeten ze er ook
nog aan wennen, want het is al gebeurd dat die transparante laag over
een bloemetjesbehang is geverfd en
dat kan dus niet."

Behalve met deze schilververf kan
de thuisschilder ook op andere manieren meerkleurige motieven op de
wand aanbrengen. Een subtiele
techniek is sponsing. Op een droge
wand kun je met een spons een andere kleur verf dippen. Zo krijg je
met een andere tint een speels motief.
Iets moeilijker is de doekroltechniek. Het te bewerken vlak is op de
gewenste kleur gebracht en is droog.
Dan kan er een tweede laag aangebracht worden in ander kleurtje.
Dit moet een mengsel zijn van een
half deel muurverf, een kwart deel
lijnolie en een kwart deel terpentine.
Als deze laag nog nat is moetje meteen krachtig met een doek rollen,
waardoor vanzelf een motief ontstaat. Als de goede kleurcombinatie
is gekozen, kan je een eigenzinnig
decoratief resultaat krijgen dat nog
niet in een verfbus te koop is.
FERDINAND RUSCH

Textiel ABC
De beste manier om vlekken uit
textiel te verwijderen, hoe textiel
te onderhouden en de juiste betekenis van de textiel-etiketten
staan in het dezer dagen van de
persen gerolde Textiel ABC. De
Vereniging
Textieletikettering
voor Was- en Strijkbehandeling
(VTWS) heeft de brochure uitgebracht. Het is een naslagwerkje
dat, zeggen de samenstellers, in
elke huishouding een plekje zou
behoren te hebben om de duizend
gulden textiel die elke Nederlandeer jaarlijks aanschaft een juiste
verzorging te kunnen geven. Behalve algemene informatie over
textiel, bevat het boekje ook een
lijst met adressen waar men met
specifieke vragen over textiel terecht kan.
De brochure kan worden besteld
door ƒ 8,50 over te maken op giro
666.402 t.n.v. VTWS in Delft onder
vermelding van ABC.

Koffiefilterzakje

6 EXTRA LESSEN
HALVE PRIJS!

Bij het taleken van papier voor o.a.
koffiefilterzakjes komt dioxine
vrij. Filtropa BV in Maastricht
haast zich daarom milieuvriendelijke filterzakjes op de markt te
brengen. Het nieuwe zakje is herkenbaar aan de bruine kleur. Deze
'Aromabruine' zakjes zijn echter
ongeveer tien procent duurder
dan de 'witte'. Dit komt, meldt de
fabrikant, „door de extra investeringen in de alternatieve reinigingsprocessen."

Alles over keukens

Vouwgordijnen
De mogelijkheden om een raampartij heel decoratief aan te kleden zijn vergroot door de introductie van vouwgordijnen. Zij hangen in een systeem dat zo ontwikkeld is, dat de gordijnen heel
eenvoudig uit het framewerk te verwijderen en
weer aan te brengen zijn, wat praktisch is in
verband met het reinigen en wassen.
De bijzondere vlakgordijnen zijn in Nederland
niet of nauwelijks bekend. Sinds kort, onder invloed van Italië en Zwitserland, bestaat voor deze
gordijnen een groeiende belangstelling. Deze
schuivende gordijnpanelen bieden in een aantal
gevallen een heel creatieve aankleding van een
raampartij.

De ATB-fietsen, oftewel mountain
bikes, veroveren Nederland stormenderhand. De Nederlandse Rijwiel Toer Unie speelt daar op in
door op zondag 17 september een
landelijke ATB-dag te houden. In
het KNVB Sportcentrum te Zeist.
Er staat een groot aantal activiteiten op het programma dat om tien
uur 's morgens begint; onder meer
een ploegenrit, het Nederlands
kampioenschap ATB-fietsen voor
dames en heren en de verkiezing
van de ATB-fiets van het jaar. Bovendien zijn er shows van (fiets >modellen en accessoires, informatiestands en films. Wie zelf zo'u
ATB-fiets wil bestijgen, kan er ook
terecht.
Voor nadere inlichtingen: NRTU.
postbus 326, 3900 AH Veenendaal
(tel. 08385 - 21421).

Skipiste

uitgebreide Ski-shop

De Meerberg
Arnolduspark 10- Hoofddorp
Bel voor GRATIS FOLDER
(02503)'34746 tot 20.00 uur.
of kom langs (ook zondags).
(weekend 10.00 tot 17.00 uur)

Water vervangt
schadelijke
terpentine
De overheid wil de milieu-schadelijke dampen die vrijkomen tijdens
het verwerken van verf vóór het jaar
2000 met de helft reduceren. De verffabrikanten zullen nu proberen om
een goede verfproduktenlijn op acrylaatbasis samen te stellen en op de
markt te brengen.
Verf bestaat uit vier hoofdbcslanddelen te weten: bindmiddelen, pigment (kleur- en vulstoffen), oplos- en
verdunningsniiddelen en een groep
van hulpstoffen. Nu bevatten de
meeste verfprodukten terpentine als
verdunningsmiddel. Dit maakt de
verf strijkbaar. De vrijgekomen stofl'en zijn echter schadelijk voor het
milieu (ozonlaag en zure regen). \Vater als oplos- en verclunningsmiddel
is niet milieu-belastend.
„Tegenwoordig is de kwaliteit van
verf zo groot, dat de consument zijn
verwachtingen heeft en ook zijn eisen stelt. De verf op basis van alkydhars en met terpentine als verdunning is zodanig ontwikkeld dat het
nu veel geld en onderzoek kost om
deze kwaliteit te handhaven met de
verven op basis van acrylfaat." zegt
Elsbeth Holtes van Sigma. Een beter
leefmilieu is in ieders belang en de
vcii'fahrikanten werken dan ook met
extra inspanning aan de optimalisatie van acryll'aat-verfprodukten.
Naast het huidige onderzoek zal in
de toekomst juist voorlichting een
voorname positie innemen. Immers
ook de consument moet zich bewust
zijn van de mogelijkheden, werkwijzen en voor- en nadelen van deze
produkten.
Er zijn veel voordelen en techniscb is het mogelijk om de kwaliteit
ten minste te handhaven. De acrylaat-verven zijn duurzamer dan de
terpentineverven. vergelen minder
snel en zijn tevens krasvaster. liet
reukarme aspect is vooral binnenshuis een duidelijk voordeel. Als het
water eenmaal verdampt is. vormt
er zich een keiharde laag. Wel vergt
de acrylverl' een andere strijktechniek.
Je moet doeltreffend en niet te
lang kwasten. Als de verf er eenmaal
op zit. moet je er niet meer aankomen. want dit schilderwerk droogt
snel.

Bij uitgeverij Pressofoon in
Heemskerk (tel. 02510-35150) is de
tiende jaargang van 'Alles over
Keukens' verschenen. In de nieuwe handleiding die meer dan honderd pagina's telt, staan tips, ideeen en trends op het gebied van
keukens en inbouwapparatuur.
Richtlijnen en normen voor het
samenstellen van een keuken worden aangegeven, evenals de vereisten voor werkbladen, spoelbakken, watervoorziening en praktische verlichting.

Moderne 'sfeerhaarden'
De nieuwe collectie van JOtul bevat sfeerhaarden is speciaal afgestemd op moderne, trendy interieurs. Opmerkelijk zijn de nieuwe geëmailleerde kleuren: Carib-

bean Green, Chinese Blue, Marble
White en Brick. Bovendien is er
een verscheidenheid aan designs.
De prijs bedraagt in het algemeen
enkele duizenden guldens, alleen
de Brick kost minder.
JOtul Nederland BV is gevestigd in
Soest, tel. 02155 - 24224.

Como vai?
Voor de vakantieganger die de
Portugese sfeer deze herfst vast
wil houden, en voor wie er van
plan is heen te gaan, brengt Teleac
vanaf 3 oktober een serie van zes
televisie- en veertien radiolessen
onder de titel 'Portugees voor beginners'. Door veel te oefenen leert
de cursist zo te luisteren en te
spreken dat een eenvoudig gesprek met Portugezen gevoerd
kan worden. Er is een cursusboek
<ƒ 69,-) en een studiebegeleiding in
de vorm van een telefonisch
spreekuur en er zijn desgewenst
ook zomercursussen.
Teleac is gevestigd in Utrecht, tel.
030-956911.

Lekke banden
Met man en macht wordt gezocht
naar de ideale fietsband die niet
lek raakt. Uit Frankrijk komt het
bericht dat de daar ontwikkelde
'Sup'air latex een binnenband is
die tegen lek rijden bestand zou
zijn. De zijde die tegen de binnenkant van het loopvlak van de buitenband komt. heeft van de producent Robert Boulain een verdikking meegekregen. Dat moet de
kans op leeglopen sterk beperken.
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AUDI

LPG,

Km, plsaitë

met., 9SOOCJ
,'tD.9GD. Elke N%rc80es2»E.bt,'8f,<.<

keüf.
AUDI 100, 79, LPG, metallic, Audi 80 GL, 4-drs , donk groen
stereo r c, APK 7-90, rijdt pn- metall, 1 6 mot, bj '80, geh
als nieuw, ƒ3500. Inr/fin.
ma, ƒ2100 Tel 020-863223
Tel 02990-40573
Audi 100LPG7-W 65000km
Blauw mei i v m leaseauto T k Audi 80 CC diesel, mei '85
veel extra's ƒ 13 500
Tel
ƒ24900 Tel 02979-87307
020-6642039.
Audi 80, 1 8 S, m '88, Zermatsilber, LPG onderb Serret-int, Unieke aanb Audi 100 cc 5-ci
splinternieuwe
schuifkant dak, trek h, donk AUTOMAAT,
glas sp vlg , stereo Nw pr LPG-inst, stuurbekrachtiginc
schuif/kanteldak,
siervelger
ƒ52000,- nu ƒ27000,get glas, recent ANWB keu
Van Lieshout Volendam
nngsrapp, nieuwstaat, weinic
Tel 02993-68281
km APK5-'90 m.'85 ƒ16750
Audi 80 diesel, 92000 km, Inr mog. BOVAG Autobedr
1985, scherp geprijsd Autobe- Wim
OVEREEM,
Uitgees
dnjf Roossien, 02159-50005
02513-12484 Zo.12-16 u.

KOUDIJS PEUGEOT
• 3 maanden garantie op
arbeidsloon en onderdelen
• geen eigen risico
• geen uitsluitingen
• geen kilometerbeperking
• geen bep. bepalingen
• omruilgarantie
• aanvullende gar. mogelijk

ei i' Gi( ïe "^u, -*vvo,.-,
.'-ö^r'-fnöt <• .^>«-r*r«/-*tn.
tPG, nieuwste model,, .-*.Of», ƒ 14^80. DOOOQOOOO, f y
" ' ~"l^aft^c^^t^^MBBtt^:.' H

JO.
1275;
e1.6

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Austin
Off AUSTIN-DEALER-Pim v
Rootselaar - staat altijd voor u
klaar1 - Rhôneweg 40-42 A'dam - SI Dijk - Info - 131375

BMW

Fiat
Rat 127 super 900, 5 versn,
'82, 82000 km, APK 4/90,
020-115103, na 19 uur.

Fiat Panda, '86, ƒ 7900,Garage BENELUX J v. Len315 '83 Zwart uniek, mooie nepkade 344, 020-181343.
auto Perf onderhouden/8950
Fiat Uno 70S, '85,
APC 020-732120
1 jaar APK en 2 jaar garantie.
OCCASION CENTRUM
BMW 316, 8-'85, 53 000 km + Tel • 020-184402.
Vossenkoog 8, Alkmaar
boekje, / 16 500 Event inru
FIAT VERMEY B.V
072-624415 bgg 072-617844 Sierra Scorpio. Tel. 075-354536
Keuze uit ruim 35 occasions.
Off BMW-dealer
BMW 318 l, LPG, 4 drs , 87.000 A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Keuze uit 40 occasions w o
316, scherpe prijs
.'84 km, 1984, scherp geprijsd Tel. 02975-62020.
Roossien
316, wit, LPG
..'84 Autobedrijf
Goede RITMO 75 CL, bj. '81,
316. cirrus met, get glas .'85 02159-50005
APK 7-'90. Vr.pr. ƒ 1850 voor de
316. 4-d , 61000 km
'85 BMW 520i Edition van 8-87 LPG snelle beslisser. Tel. 02976-566.
316. verlaagd enz
'86 div. extra's, vr pr ƒ 39 750.
PANDA 750 Carrara, 8-'87, wit,
316, 10 000 km, l m wielen'87 Inl 02987-4871.
ƒ9.750 PANDA 45 CL, 3'-85,
316, diamantzwart, LPG
'87
H VAN POELGEEST B V.
316i, 4-d , lm wielen
'88
•ood,/6.950 UNO 45 S, 4-'86,
318i, 4-d . diamantzwart '87 voor uw betrouwbare occa groen met., ƒ 10.450. 70 SL, 5
320i, 4/d , 50 000 km
'87 sion. Stationsstr. 7-11-Amstel drs., 1-'87, grijs met., ƒ 14.750.
RITMO 60 L, 1-'86, blauw,
320i, 27.000 km , l m wielen.'88 veen Info: 020-410051.
324D, 67 000 km , opties .'87 T k BMW 316. Bouwjaar 1980 ƒ9.950. 60 L, 1-'86, wit,
ƒ10.350. REGATA 85, 5-'87,
525E aut, diamantzwart '85 Zeer goede staat, ƒ 4500.
wit, ƒ 14.950.85S + LPG,6-'87,
525i aut, div opties
'86 Tel. 020-371893
grijs met., ƒ 10.750. 85 S, 3-'88,
wit, ƒ21.750. Fiat CROMA 2 L
^HT, 4-'87, blauw, ƒ22.750.
Rat Autobedrijf Vermeij BV,
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.
Importeur Globe Master Van
1000S
mei '87.
Chevrolet'Dodge Chassis, grijs en geel kentekenbewijs, uit voor Panda
raad leverbaar Bel voor info 04404-1888, telefax: 04404-2048 39.000km. Duurste uitv. ƒ 9950.
APC: 020-732120.

Maaral

Chevrolet

Chrysler

Westdorp

vertrouwd en bekend adres
voor uw nieuwe of jonge LADA
Regata 100 S, 2-'86 ƒ 13.250 Natuurlijk met echte BOVAG
Uno 60 Rialto, 1-'88 ƒ13.750 garantie en APK keuring. 100%
Uno 45, 4-'86
ƒ 10.500 financiering, v.a. ƒ 250 p.m.
Uno Turbo I.E., 6-'85 ƒ 15.250
Panda 750 L, 6-'86 ƒ8.250
Nieuwe speciale uitvoeringen
Panda White, 6-'85
ƒ6750
o.a. Samara (Flash), (Black
Panda 45, 4-'82
ƒ3.750
Beauty), (Holiday), (Concorde)
Renault 4 GTL, 6-'85 ƒ7.500
Peugeot 309, 4-'86 ƒ13.750 en jonge occasions o.a. 2105
Peugeot 305 GT 3-'84/5.750 automaat, stationcar, Samara
Opel Corsa 1.2 S, '84 ƒ9.500 uit voorraad leverbaar. Adres
verkoop. Adm. de Ruyterweg
Autobedrijf Kopyman
398, A'dam, tel.: 020-825983.
Demmerik 26, Vinkeveen
Tel. 02972-1285.

Te koop Fiat Mirafiori CL 1600
b.j. 1980. mototisch perfect
Prijs ƒ 2.100. Tel.: 02975.40422,
T.k.a. Rat 127900. B|.'81. APK
maart '90, in red. staat, ƒ 1275
Tel. 020-999147 na 18.00uur .

T.k.a. van part. Lada 2105 Unieke aanbieding Nissan Lau1300,6/82 met trekhaak ƒ 1650 rel 2800 GL, 6-cil., DIESEL,
stuurbekr., elektr. ramen, 5Tel. 020-206702.
bak, trekh., get.glas, zilver meAFGESTUDEERD? Zin in een
tall., Pullman bekl., nieuwstaat,
woestijnavontuur? T k. LADA
zeer goede en zuinige caravanNIVA, 4 X 4 , dec. '86, inc
trekker m.'83 ƒ 5950. Inr. mog.
compl. Sahara-uitrusting.
BOVAG-Autobedrijf
Tel. 03450-19077.
Wim'Overeem, Uitgeest
Lada Samara GT 1.3 dern
02513-12484. Zo. 12-16 u.
1989 ƒ 18.500
• Al voor ƒ 12,50 kunt u uw
Lada 1200 S 1986 ƒ 5750
auto
Lada 1200 S 85 ƒ 4500
aanbieden in „SHOWROOM"
Lada 2105 1.2. '87 ƒ8.000
Lada 2105 1.3. '86 ƒ 7.700.
Lada 2105 1.3. '83 ƒ 4.500.
Tel. 02907-6572

Lancia

Mitsubishi
De Jong

THEMA TURBO Diesel, 5-'86, A.S.M. OOK VOOR LANCIA!!
rood, ƒ 19.950. Autobedrijf Ver- Museumplein t/o Concertgeb.
meij BV, A. Philipsweg 13, Uit- A'dam-Zuid. Info. 6626232.
hoorn. Tel. 02975-62020.

TOONAANGEVEND DEALER
BIEDT AAN.
ANWB-gekeurde occasions
met 3 maanden
BOVAG-garantie.
Uitgestelde betaling mogelijk
tot 1-1-1990
maximaal ƒ10.000.

Mazda

Uno 45 S Fire, 5 versn. eind '86
39.000km. ƒ11.950.
APC: 020-732120.

Mazda" Ludriks

i.v.m Zakenauto Rat Regata
85S bj. '85, APK aug. '90, sunr
rad. trekh. ƒ 6500.02990-37876,

Ford

Importeur MVS - Dealer van Chrysler,
Dodge en Jeep

626
626
626
323
323
323
323
323
323
323

Coupé 2.0i GTS '87, stuurbekr
ƒ 22.900
HB 2.0 GLX autom., '86, d.blauw, stuurbekr. . .ƒ 18.900
HB 2.0 LX, '87, ant.met
ƒ 19.900
HB 3 drs. 1.3 LX, '89, wil, 5 bak
ƒ 19.900
Sedan 1.3 GLX, '87, wit, 5 bak
ƒ16.900
Sedan 1.3 GLX, '86, antra.metal., 5 bak
ƒ15.750
Sedan 1.5 LX, '85, wit
.ƒ12.750
HB 3-drs, 1.5 SDX, '86, LPG
ƒ9.750
HB 3-drs. 1.3 Flair, '85, groen met
ƒ10.900
Stationwagon 1.5 SDX, '84, wit, LPG
ƒ8.950
Amsteldijk 52, Amsterdam, 020-799569/791523
Polderweg 100, Amsterdam, 020-6651420

Fiesta 1.1 BRAVO M.'83 An- Ford Resta, bj. '77, APK tot mrt
trac. grijs mett. Nw. staal 1990, nwe koppeling, remmen Mazda 626 2.0LX D, 5 drs.,
schijven en uitlaat. Vraagprijs 90.000 km, 1984, scherp ge- 626 Sedan 4 drs. M '84
ƒ5950. APC: 020-732120.
ƒ1000.
Tel. 020-978114, pnjsd. Autobedrijf Roossien, 89.000km. Werkel. nw. staat!
FORD ESCORT 1.3 Bravo, grijs,
ƒ7950. APC: 020-732120.
's avonds: 020-161359.
02159-50005.
5-drs,
mei
'84,
61.000
km,
Verkoop & Service van Mercedes Benz.
ƒ 8800. Na 19 uur: 02503-14150. Ford Granada 23 L. stat.car. m, Mazda 626 coupé 20 GLX, Mazda 323 HB, nov. '82, APK
'81, APK dec. 89. Pracht mot. anthracietmet.,
98.000 km, 8/'90, wit met blauwe stoff
20000 km, 4 jr., nu ook zonder verplichte all-risk verzekering FORD ESCORT 1.3 Bravo '83, 100%, ƒ 1900. 020-845074
LPG, ƒ10.500 Van Lieshout bekl., echt mooie gave en goeLPG, beige, 3-drs, APK 5-'90,
Chrysler ES ƒ 859, Chrysler GTS ƒ 919
de wagen, ƒ3900. Inr./fin.
Ford Scorpio CL, 70.000 km Volendam 02993-68281.
~'r. ƒ 7250. Tel. 020-949440
Chrysler Voyager ƒ952, Chrysler Cherokee ƒ 1276
Tel. 02990-40573.
1986, scherp geprijsd. Autobe Mazda 626, diesel hatchback,
Bel Amsterdam 020 - 112233 de Autoleaselijn van Motormeije! Ford Escort 1300, '85,
Mazda 323 sedan, GLX, 1.3
drijf
Roossien,
02159-50005.
bj.4-'86,
ƒ
16.450.
m.
BOVAG1 jaar APK en 2 jaar garantie.
autom., 1e eig., '86, ƒ 12.950.'
Adverteren in
Autobedr ZEIJINGA voor uw
Ford Sierra 1.8, Laser Combi, gar. 02968-92654/97486.
Tel.: 020-184402.
Van
Lieshout
Volendarr
„SHOWROOM"
Chrysler, Wieger Bruinlaan 73,
bj. '85, met. blauw, ƒ12500. Mazda 626 LX, LPG, 67.000
Ford Escort 1300 L'80, ƒ 2950.
02993-68281.
FAX: 020 - 665.63.21
Uithoorn. Info 02975-61212.
02940-16434 na 16.30 uur.
km.,
1986,
scherp
geprijsd.
Tel. 02907-6572
Autobedrijf
Roossien, Mazda 6261.6, m. '84, wit, APK
Ford Escort 1.3 L, 1982, Ford Sierra 2.3 D, 5 drs., 96.000 02159-50005.
1-'90. LPG, 98.000 km, ƒ7950
km,
1985,
scherp
geprijsd.
.z.g.st., APK 4/90, t.e.a.b.
Tel. 02998-1715.
Autobedrijf
Roossien, Mazda 626 SDX '82. LPG trekh.
Tel.: 02975-40342.
02159-50005.
In z.g.st. Erg luxe. APK 1-'90. MAZDA 626 2.0 GLX H.B., bj
Autobedr ZEIJINGA uw dea- T.k. Citroen Visa 11RE, i.z.g.st., Ford Escort XR3I, 86000 km,
6-'84, kl. canyon rood, ƒ 10.900
ƒ4750. Tel. 02984-4062.
Ier Wieger-Bruinlaan 73, Uit- 1987, 26000 km. ƒ11000. Tel.: 1985, scherp geprijsd. Autobe- Ford Taunus 1.6 '82, APK 8-'90,
Tel. 02990-42849.
83.000
km,
i.z.g.st.,
trekhaak
+
Mazda
626
sedan,
1981,
apk
hoorn Info 02975-61212.
04180-18068
drijf Roossien, 02159-50005.
schuifdak. Vraagprijs ƒ3850 april '90, i.z.g.st„ ƒ 1900. •
Mazda 626 2.0 GLX, 4 drs.,
Citroen AX 11 RE, 33000 km, Visa Spint GT org. uitgebouwd :ord Fiesta 1.6 CL diesel, bj. 02526-86592, Schoolstr. 16, NV
Tel: 020-128884.
elektr. ramen, c.v., 5-bak, sier1987, scherp geprijsd Autobe- 80 pk 1984 45.000km. 020- 87, wit, sunroof, get. glas, 5I.v.m. overlijden t.k. Ford Fiesta Mazda 626 sedan, 1981, apk velgen, smetteloos wit, blauwe
drijf Roossien, 02159-50005
162504/02907-2717.
bak, radio-cassette, ƒ 15 500,
1,0, b.j. '85, met. blauw,april '90, i.z.g.st. ƒ 1900.
Pullman bekl, meest complete
Tel. 02290-36369.
Citroen BX, '85, ƒ9500,i.z.g.st., garage gestald Vr.pr. Tel: 020-128884.
Adverteren in
uitvoering, nieuwstaat, weinig
Garage BENELUX J v Len„SHOWROOM"
T.k. FORD ESCORT 1.6 SPORT ƒ10.000. Tel. 020-921152.
km, m. '86, ƒ 12.950. Inr.. mog,
Wegens overcompleet, t.k.
nepkade 344, 020-181343
Tel. 020 - 665.86.86
BOVAG-Autobedrijf
+ access, APK 8-'90, bj. 10- Taunus 1.6, bijna '81, gr.metal.,
Mazda
626,
autom.,
'81,
apk.
79. Prijs ƒ 2300. 02526-72782. APK '90, ƒ950. Van Lieshout
Wim OVEREEM, Uitgeest
gek., zeer goede auto, ƒ 2.500.
02513-12484. Zo. 12-16u.
.k. Ford Escort 1.6 Lokt. '84, Volendam 02993-68281.
020-171108.
LPG, APK feb-'90. '/2 jaar ga- TAUNUS 2.0 GL, V6, '79, APK
antie.
Uitstekende' staat. 1-'90, ruim, comfort., 4-drs, zuiT k DAF 66, bj. '79, kl. groen, Daf Volvo 66 DL 10 jr. oud 02507-17483.
nig. 02975-60348/020-6602250.
loopt prima. APK-gekeurd ƒ 500. APK gek tot okt.
.K Ford Escort L, '85, kl. met. Te koop: FORD ESCORT '75,
Vrpr ƒ650 Tel 02975-67874 Tel 020-na 1800 uur.
bl., 47000 km, schuifd., uitge- oranje, APK-gekeurd tot 4-'90,
Importeur MVS - Dealer van Chrysler,
bouwd v. extra, 020-935610
ƒ750. Tel. 020-319111.
Dodge en Jeep
k. Ford Escort Bj. 1978. 1e Te koop FORD TAUNUS 20S,
eig. niet APK gekeurd ƒ300 bj.79. ƒ 1250,"el. 020-995293 na 19.00 uur. Tel.: 020-181776.
TERECHT APPLAUS
AUTO GUIT
Verkoop & Service van Mercedes Benz.
.k Ford Fiesta 1 1, beetje Te koop of inruil kl. auto, Ford
Huurkoop-direct rijden. Geen v a. half sept in onze showr
info bij werkgever, geen aan- High-tech mod v DAIHATSU werk, met APK-form, ƒ500,- Escort 1 6L, 1982, luxe uitv.
bet Lopende len. geen be- de new 5 deurs sed. voor de 075-355528, bgg 075-284606. Prijs ƒ 7500 Tel. 02975-40747.
190 D f 1298. 200 D ƒ 1338. 250 D ƒ 1549. 20.000 km, 4 jaar
zwaar Ruime keuze nw. en prijs van een middenkl .
.k. Escort 1600 L Bravo, dec. T.k. FORD TAUNUS 1.6 '80, MOTORMEYER, LEASING - THE BEST IN TOWN, 020-112233
gebr Parklaan 129, Haarlem Uiteraard bij Heto B.V
82, 70.000 km, 5-drs, 5-bak, APK mei '90. Vraagpr. ƒ 1450.
Tel. 020-463390/968841.
Info 023-312450
200 Benz Autom.'81. Orig.
ilauw, spoiler, gril, schade vrij, 1e eigenaar. Tel. 020-326822.
Daihatsu bus High Jet, geel
127.000km. wit, alle pap.aanw.
7250. Tel 020-848433.
• Handelaar of particulier
ALLERNIEUWSTE model Merƒ7950. APC: 020-732120.
kent pers verv , 1987, scherp
Uw auto(s) aanbieden m
cedes 230 E, 4-cil„ automaat
geprijsd Autobedrijf Roossien, „SHOWROOM" is dé manier.
met alle denkb. accessoires Merc. 250 TD automaat-Van02159-50005
Tel 020-6658686
w.o. ABS, elektr. schuif/kantel- 70.000 km. 1986, Becker radiodak, Lm. M.B.-velgen, armleu- aut.
niveau-reg.-stuurbekr.
• Bewijsnummers van een geplaatste „SHOWROOM" adverHonda Accord 2.0 EX, 4-drs., ning voor, radio/cass. m. elek- trekhaak-alarm-etc., ƒ45.000
M. Holdinga B.V.
tentie ki ijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
vic 1 3 L
7-'86 ƒ 15.250 stuurbekrachtiging, 5-bak, an- tr.antenne, get. glas, alarm, inclusief BTW. 02990-29528.
advertentie kenbaar maakt
;ivic 15S
8-'84 ƒ12.750 thracietgrijs metall, Pullman central lock, stuurbekr., 2x Mercedes 300 SE, b.rood met.,
De kosten daarvoor bedragen ƒ3,azz AT
5-'85 ƒ 10.950 bekl, c.v., w.w glas, siervel- elektr. spiegels, cruisecontrol, veel extra's, 92.000 km, 1986,
nooit in gerookt, nieuwstaat,
nieuwstaat,
nw.pr
,ccord2.0L
3-'87/22950 gen,
scherp geprijsd. Autobedrijf
ƒ41.690 nu m.'88 ƒ21.950. Inr. nw.pr. ƒ92800 nu m.'86Roossien, 02159-50005.
•ccord 4 d 1 6 LPG
ƒ37.950.
Inr.
mog.
BOVAGmog.
Wim
OVEREEM,
Uitgeest
1-'85 ƒ 12450
autobedr.
Wim
Overeem, T.k. Mercedes 200 D, i.z.g.st.,
02513-12484 Zo. 12-16 u.
. _ ' ƒ
APK-gek., bj. '77. Pr. ƒ3250.
ntegra 15 Ex 10-'86 ƒ 18950. HONDA ACCORD 4-drs '81, 02513-12484. Zo.12-16 u.
Tel. 02990-30529/41848.
APK tot nov.'89. Prijs ƒ 1000.
lat Panda 34 5-'85 ƒ 4 950 Tel.' 020-169355, rijdt prima.
ipelKad 1 3,5d4-'87 ƒ 16.950
iaih Cuore 850ts6-'88 ƒ 10.950 Honda Civic luxe 5 drs. B.'81
Autorubnek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag m
:itroen 2 CV 10-'83 ƒ 3500 APK 8-'90, nette auto. Vr.pr
l lot Paiool
IONDA
WEESP ƒ 1750 Tel. 020-163260.
Daarnaast elke week in alle edities van Weekmedia, t w
AUTOBEDRIJF
RECORD MG-B Cabriolet. Div. extra's
Hogeweyselaan 201
'76. 72.000krn. voor de echte
Au siorciams Stadsblad Buiienveldertse Courant. Diemei
T.k. HONDA CIVIC '79 ƒ350.
A'DAM
liefhebber 075-211219.
WEESP
C 'mant Do Nieuwe Bijlmei, Nieuwsblad Gaaspeidam, '
Tel. 020-969908.
IN DE ENGELSE WEEK
Tel. 02940-17673.
Ni"uusblad Di Ruimer, DoZaanseGe.-insbode.
OP ZATERDAG 9 SEPTEMBER
D' Nn'ir.v'Weespei'Muidoi Post. Badhoevese-SInteiise'
IN DE MAASSTRAAT
e koop HONDA INTEGRA,
/"Aanenhuiyse Hal(v\i?gseCouiant, Ambtelveens
MG SHOW MG SHOW
it,
6-'86, ƒ15.995 Tel.
Wi vkbl.id Üithooinse Courant De Ronde Vencr,
RECORD
2503-32531.
PONY 1500 GL, 6-'87, rood, onder andere te zien- MG Me- AUTOBEDRIJF
Aalsmeeidei Crunant, Hoofddoips Nieuwsblad Venneper
A'DAM
ƒ
11 950. Autobedrijf Vermeij tro b.j. '85, rood, 52.000 km,
K. Honda Civic, kl met. bl,
Nieuu'M)lad en Zandvoorts Nieuusblad
f
11.250,-,
met
1
jr.
garantie.
Nieuw! Nieuw! Nieuw! Nieuw!
md 84, i z.gst., vrpr n o t.k. BV, A Philipsweg 13, Uithoorn. V1G Montego Turbo 2 liter, b.j.
MINI RACING GREEN ƒ 14.?95
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
el.. 02503-16788/02977-27670 Tel.02975-62020.
"•, 57.000 km, zilver met vele de laatste nu uit voorraad.
Tt'l< fonisch van maandag t m vrijdag tussen 8 30 en
•
De
autorubriek
extra's,
ƒ
29.500,en
nog
veel
k. Honda Civic. Bj '78
MINI RACING GREEN ƒ 14.995
2000uur Tel 020 665S6S6 F a x 0 2 0 - 6 6 5 6 3 2 1
„SHOWROOM" heeft
meer mooie Engelse auto's. Nu kopen is snel rijden
PK 1-'90 Zilver metall
Si hn'k lijk Vul de bon m en zend deze aan SHOWROOM.
een oplage van 730.000 ex. Tot ziens in onze showroom of OP ZATERDAG 9 SEPTEMBER
r pr. ƒ1500. Tel 075-350295.
Postbus 156,1000 AD Amsterdam Afgeven kan ook
n de Engelse week in de Maas- te zien in de Maasstraat met
Met Pamul.Wibciutstiaat 131 of Rokin 110, Amsterdam
straatüü
DE ENGELSE WEEK OF IN
Autobedrijf Record A'dam
onze showroom. 020-949266
Atgoen kan ook bij (ie volgende VVeekmediakantoren
Duivendrechtsekade 75-77
Duivendrechtsekade 75-77
Aipstek'een. Dorpsstraat 54 56, Purmerend, Weeavai 19,
020-949266. Off. Roverdealer
Officieel Roverdealer.
Uithoorn Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstiaat 13,
Importeur MVS - Dealer van Chrysler,
/and.ooit Gasthuisploin 12
Dodge en Jeep

Citroen

DAF

Mercedes Benz

Daihatsu

Honda

MG

Mini

Hyundai

Jeeps/Terreinwagens

Alle opdrachten i/owel telefonische als schriftelijke) die
UK>I dinsdag 16 00 uur of dondei dag 2000 uui in ons bezit
. ijn woidendevolgendedagieedsgeplaatst Totaleoplage
73UOOO exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 tegels
f 25,
Vooi elke eMia n gel f l 1,
mm pi ijs
f 5.6S
mm prijs met vignet f 6,10
Alle prijken /ijn cxcl ó

BTW

Ge'A'one adu'ilenties. tanef op aanvraag.

020 - 665 86 86

Nissan
Verkoop & Service van Mercedes Benz.

Oldsmobile
Oldsmobile Cutlass Cruiser
1987.
Van-automaat-stuurbekrachtiging-34.000 km.-1e eig.,
grijs met.,
nieuwe auto.
02990-29528.

Mitsubishi

T.K.A Fiat Panda 34, bj '84, km
st. 74 000, APK gekeurd, vr.pr
ƒ4700, tel.: 020-412176.

Uno D '86., 5 bak, rad/cass.
nwe banden. Technisch uitstekend. Vr.pr. ƒ10.500. Tel
02507-16843.

T.k. NISSAN Sunny 1.7 DX diesel bj 5/84 APK 5/90
met. blauw, i.z.g.st. Vr.pr.
/ 7.500. Tel. 02995.4680.

Colt 1.2 EL
Colt 1.2 EXE
Colt 1.2 GL
Colt 1.5 GLX
Lanser 1.2 GL
Lanser 1 5 GLX
Wagon 1.8 GL D
Wagon 1.5 GL
Galant 1.6 GL
Galant 2000 Turbo
Cordia 1.6 GSR

Colt 1.2 GL4-'88
ƒ17.950
Colt 1.2 GL 5 d. 1-'86/ 14.950
Colt 1.2 GL 11-'84
ƒ12.750
Colt 1.2 GL3-'83
ƒ 6.750
Colt 1.2 Eterna 10-'87/ 15.450
Lancer 1.2 GL, 6-'85 ƒ12.650
Lancer 1.5 GLX, 4-'85/ 13.950
Lancer 1.5 GLX aut.^ 14.950
L 300 2.5 dsl kort 1988
Galant 20 GLS 11-'84/ 11.450
Sapporo 2.4i-GLS '87 ƒ 32.900
Peug. 205 accent,'86 ƒ 12.950
Peugeot 205 GE 8-'85/ 9.450
Nissan Micra 1.0 GL^ 9.850
Volvo 340 DL 4-'85
ƒ12.450
Kadett 1.3LS 5-d.'87 ƒ 16.950
Toy.Corolla1.6HB^ 18.950
Mitsubishi J. LANCKER B.V.
Hogeweyselaan 215 Weesp
Industrieterrein Noord
Tel. 02940-16619.

'87/'88
'87/'88
'86/'87
'86
'86
'87
'86
'88
'85/'86
'87
'87 LANCER GLX autom., 7-'85,
grijs met., ƒ 13.950. Autobedrijf
Vermeij BV, A. Philipsweg 13,
PILOTENSTRAAT 18
Uithoorn. Tel. 02975-62020.
AMSTERDAM-Z.W.
(achter Praxis en luchtv.lab) T.k. weg. auto v/d zaak: MitsuTELEFOON 020-155355
bishi Colt 1800 Diesel, 06-1987,

62.000 km, stereo en sp.velMitsubishi turbo D, 87.000 km., gen, ƒ 14.000. Tel. 02990-45327
1986, scherp geprijsd. AutobeTurbo Colt 1400 mei '84 Grijs
drijf Roossien, 02159-50005.
mett. Zéér apart en snel.
Sapporo 2.0 GL M.'82 Rood ƒ8950. APC: 020-732120.
mett. nwe. APK. Perf. staat.
Mitsubishi Galant 1600 GL, 4
ƒ4750. APC: 020-732120.
drs., vr.pr. ƒ700,-. Gekeurd tot
T.k. Mitsubishi Lancer 1.8 GLD, aug. '90. Tel. 020-344067.
b.j. '88, radio/cass.rec., nw.pr.
• „SHOWROOM" verschijnt
ƒ 29.650,-nu ƒ 18.000,-.
huis aan huis m geheel
Tel. 02975-62613.
Amsterdam en omgeving.

Opel

RIVA OPEL AMSTERDAM

Peugeot 205 GE
04-85
Peugeot 205 GE
04-85
Peugeot 205 GE
08-84
Peugeot 205 GE 10-86
Peugeot 205 GE Accent 08-86
Peugeot 205 GL
04-86
Peugeot 205 GRD
04-87
Peugeot 205 GT
04-P6
Peugeot 205 GTI 130 pk04-8/
Peugeot 205 XA
06-86
Peugeot 205 XE 1.0 ...04-85
Peugeot 205 XE Junior 11-86
Peugeot 205 XT
01-86
Peugeot 305 Break GR 10-83
Peugeot 305 GL
10-83
04-84
Peugeot 305 GR
Peugeot 305 GTX . . . . 07-85
Peugeot 309 GE
04-86
Peugeot 309 GL 1.1 .. 04-86
Peugeot 309 GL 1.1 .. 04-86
Peugeot 309 GL profil 10-86
Peugeot 309 XL
06-87
Peugeot 505 GL 2.0 .. 03-83
Peugeot 505 GTI
10-85
Peugeot 505 Select .. 03-85
Peugeot 505 SR
11-85
DIVERSE MERKEN
Talbot Samba GL
03-86
Lada 2107 LPG
02-87
BMW 324 D
00-86
Renault 5 TL
02-87
Ford Escort 1.6 B r a . . . .07-87
Citroen Visa 11 RE LPG 09-85
Citroen Visa Club
03-86
WESTELIJK HALFROND 70
Amstelveen - Tel. 020-455451

1e Eig., Opel Kadett 1.3 club
sedan, 3/87, bl. met., 33.500
km, ƒ 16.750, 020-432238.
AUTOVEILING
Reeds 28 jr. iedere maandag,
inschrijving v.a. 9.00 u.
Aanvang veiling 1300 u.
Tel. 020-473004.

TOT ZIENS.

autolak
ALLE KLEUREN
OOK JN SPUITBUSSEN
otto ntouwmhuizari bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 12 96 04

Sloopdelen 924, 944, 911, 92L
OMBOUWSETS van 924 naPV
944, ƒ 100. Inl. 08380-11951

Rover
AUTOBEDRIJF
RECOR
A'DAM
IN DE ENGELSE WEEK
OP ZATERDAG 9 SEPTEMBE
IN DE MAASSTRAAT
ROVERSHOW ROVERSHO's
onder andere te zien: nieuv<
Rover 216 Sprint
ƒ27.95
Rover 216 SE Efi
ƒ32.30;
Rover 800 Vitesse ƒ 77.
Rover 800 Sterling
79.9ffJ
Gebruikt: diverse Rovers van:
ƒ11.750,- tot ƒ 37.500,Dus tot ziens in onze sho
room of in de Maasstraat.
Autobedrijf Record A'dam
Duivendrechtsekade 75-77
020-949266 off. Roverdeale

Saab
Saab 900 GLS, 98.000 kn
1984, scherp geprijsd. Autob; £,
drijf Roossien, 02159-50005 **
SAAB 96, '77, mot. en mee
uitstekend, uiterlijk zeer n
" , ong. lak. Vaste pr. ƒ971!
Inl.: tel. 020-990894.

ii.al

Seat

Riva Opel, Notweg 38, Osdorp
bij Politiebureau Meer en Vaart. Tel. 020-196575

U BENT VAN HARTE WELKOM

Porsche

Renault 11, Broadway 1.6 D, RENAULT TOPOCCASIONS
7-'85 ƒ 17.5C
76.000 km, 1986, scherp ge- 5 GT Turbo
5 TL,
- - - -r - prijsd. Autobedrijf Roossien,
9 AUT,
3-•83ƒ 85CI
02159-50005.
9 GTX,
1-'86 ƒ 12.9
Renault 11 TL, 5 drs, rood, 11 GTL,
1-847 7.9(1
1984, 147.000 km, APK 1/90, 11 GTD,
7-'86 ƒ 14.901
i.z.g.st. ƒ7250,-, 02990-21977. 18 GTL.stat
1- '86 ƒ 10.501
RENAULT 16 automaat 1979, 21 GTX Nevada 1 -'88 ƒ 28.95J
APK 10-'89, ƒ1000. Tel. 075- 21 TSE,
25 TS,
2-'86 ƒ 15.90
354236, na 18 uur.
Renault 4F6 '79, APK verlopen, 25 Monaco, 11-'86 ƒ 33.50
motorisch ok, laswerk nodig Alpine V6Turbo,7-'86 ƒ 75.00
Autobedrijf HANS MAFAIT
ƒ500. Tel. 020-900587.
Zo plezierig kan service zijr
Renault 5 GTL Le Car '82. APK
Nijverheidslaan 14 Weesp
2-'90. Prima auto, 5 drs. Ame02940-13044
rik. model. Open dak, radio.
Super S GTL 5 drs. mei '
ƒ 2750. Tel. 02977-40698.
"Slechts 33.000km. Uniek moe
Renault 5 TL, Flash-uitv., bijna ƒ 12.950. APC: 020-732120
'88, 60.000 km, ƒ11.950.
T.k. Renault 5 G T T u r b
Van Lieshout Volendam
Bouwjr. '86. APK gek. Tel r§5
Tel. 02993-68281
18.00 02526-74313.
Renault Fuego GTS, 3/85,
.k.a Renault 5 Alpine, blaj
groen met., zeer veel extra's,
ƒ9950,-. Tel.: 02903-3372/1207. met, alum. velgen, Sebring
stereo. T.e.a.b. T. 02990-26321Q
Van dame, Renault 5, bj. 80, Ie
eigenaar, 50.000 km, prijs Uniek mooie Renault 25 GTS
ƒ1450, met APK, 020-461713. drs. HB, STUURBEKR.,
versn., el. ramen, central loei
Voor RENAULT-SERVICE,
wiswas, trekh , 4 splmternv,-;
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg banden, get. gl, rookzilv
40-42 A'dam Sl'dijk tel 131375 met., APK 8-'90, weinig km
T.k. Renault 5 TL. Bj. '1-'86. Nw.pr. ƒ46.300, nu m "
Koraalrood met. 54.000km. ƒ14.950. Inr: mog. BOVAt
Autobedr. Wim OVEREEM, U
APK. Vr. pr. ƒ8000.
geest 02513-12484 Zo.12-16.
Tel. 020-911432 na 18.00.

10.00-17.00 uur

Bij aankoop van een nieuwe Opel of een Amerikaanse auto
een stereo CD/radio/cassetterek t.w. van ƒ 750 kado

Peugeot 205 accent, wit, 3-dI
striping, 1e eig. bijna '87. Vj|
Lieshout Volendam;
tel. 02993-68281.

Renault

Zondag 10 september geopend

Riva Opel en USA Cars, Schepenbergweg 40, Amsterdam
Zuid-Oost vlakbij A.M.C. Tel. 020-5632563.

KUPERUS
voor alles van Peugeot nw. i
gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 h
Makro- A'dam -6683311 -O?

Autocentrum APC

Goed idee: ga naar APC!

• Officieel SEAT-dealer voor Groot Amsterdam.
• Verkoop- en reparatie alle merken occasions
• Erkend BOVAG-hd. • APK-keurmgsstation. • Dmitrol anti-roeststation
• APC lak-behandeling. • Hoog-gekwalificeerd plaat- en spuitwerk
2e Schinkelstraat 18 28
1075 TS Amsterdam Zuid
Tel (0201 791144/711635

APC

AUTOCENTRUM

Ruysdaelstraat 77 83
1071XB Amsterdam Zuid
Tel 10201798304/739815

Seat Ibiza '86,
Seat Fura eind '84 85.000km
1 jaar APK en 1 jaar garantie. mnd. gar. ƒ 4900. Garage He
Tel.: 020-184402.
ny Veenings 075-211219.

Skoda

.v.m. overlijden t.k. Opel Corsa, grijs kenteken, b.j. '86, wit, RIVA-Oost, Stephensonstr. 16,
HET VERANDERDE GEZICHT
.z.g.st., garaae gestald. Vr.pr. A'dam-Oost voor nieuw en
120 L Sunshme eind '86 oi
gebruikt. Info: 020-932872.
VAN SKODA. Op uw verzoek
ƒ9500. Tel. 020-921152.
39 000 km. Div. extra's, ƒ 595
bouwt SKODA nu moderne
RIVA-OPEL
APC: 020-732120.
KADETT 1200 S + LPG, 10-'85,
voorw. aangedr. auto's, de
OSDORP
rood, ƒ 12.750. Autobedrijf VerFAVORIT. 1300 cc, 60 pk met •Auto te koop? Plaats
Uw
beste
Opel
adres!
meij BV, A. Philipsweg 13, Uitkat., 5 versn., etc V.a. SHOWROOM advertentie
NOTWEG 38 A'DAM
hoorn. Tel.02975-62020.
ƒ 16.295,- met 2 jr. voll. gar.
zult verbaasd staan over h
Osdorp. Info 196575.
Uiteraard bij Heto B.V., A'dam resultaat.
KADETT 1.6 S-GT,'87, 80000
Te
koop
door
lease:
OPEL
KATel. 020-463390.
<m, brilj. rood. Prijs n.o.t.k. Tel.
DETT 1.3 S AUTOMAAT 1985,
01723-9921.
5-drs, 46.000 km, APK tot 8-'90,
Kadett 1.6 D station eind '85. ƒ11.500 Tel. 020-419958.
Brons mett. nw staat, ƒ 12.950.
T.k. Opel Manta 2.0, getuned,
APC: 020-732120.
verlaagd, zeer veel ace., vr.pr.
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Kadett City. '79. LPG. APK ƒ6250. Na 18 u.: 075-355528.
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraa
gek. tot 1-4-'90. ƒ 2750. Tevens
t.k. VW-Kever. '73 APK tot 28- Opelcentrum Geldrop heeft 70 Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt),
11-'89^250. Tel. 02997-3527. ANWB gekeurde occasions. 020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581.
Opel Ascona 1.6 S, LPG, 4 drs., Emopad 43, Geldrop. Zien is Alto GL eind '86 ong. 27.000 Suzuki Alto GL de Luxem Aut
70.000 km, 1987, scherp ge- kopen, info 040-862483.
maat, 1985. Slechts 21.OOOM
km. Blauw mett. ƒ 8750
prijsd. Autobedrijf Roossien, Opel Kadett bj.76, LPG, trekh., APC: 020-732120.
gereden. Nieuwe uitlaat, 9
02159-50005.
div onderd., APK-gek, ipr.st.
laagde voorruit en radio, ƒ 851
Autobedr. ZEIJINGA voor alle Tel. 02990-38838.
Opel Kadett 13 S, rood, 3-drs., 'r.n.o.t.k. Tel.: 02993-68589.
Suzuki-modellen. Wieger-Bruinnwe APK, t. '81, perfect onder- Opel Kadett HB 1.2 met LPG, a?n 73, Uithoorn' 02975-61212. T k. SUZUKI ALTO VAN,
houden, ƒ 4400. Inr./fin.
bj. jan. '86, kl. rood. Vr.pr.
1981, APK-gekeurd, kleur roo
Suzuki Alto '85, '86, '87, '88. ƒ2350. Tel. 02990-38784.^
Tel. 02990-40573.
ƒ14.000. Tel. 020-841242.
Div. uitv. Prijs vanaf ƒ 7950. SuOpel Kadett 1.3S GLS '85, Opel Kadett stationcar, diesel, zuki Amstelstad, Hemonylaan T.k. weg auto v.d. zaak SUZL
46.000 km., APK sept. '90,5-drs, nw. motor, br. metal. bij- 25 A, A'dam. Tel. 020-799100 Kl-Supercarry Minibus, 69.0i
ƒ14.500. Tel. 020-116564.
na '84, ƒ8750. Van Lieshout
km, 5 versn. + trekh , geel kn
VAN DEINUM
juni'86J7000.Tel.020-96l5f
Opel Kadett 13S grijs m., 3- Volendam 02993-68281.
OFF. SUZUKI-DEALER
drs., b.j. 1985 APK g. met alarm Opel Rekord 20S autom. 6-82,
Suzuki GS100GX, '82, spor
VOOR AMSTERDAM E.O.
+ spoilers i.z.g.st. echt een _PG, trekhaak, sunroof, nieugrijs met., weinig km, AF
Het juiste adres voor alle
plaatje pr. ƒ 12.500
we banden, APK 8-90. Prijs
5/90, ƒ 3250,- Tel.: 020-4325^
nieuwe Suzuki-modellen
Tel. 020-854779.
ƒ5500. Tel. 020-154844.
en een grote keus
SUZUKI ALTO AUTOMAAT, c
Opel Kadett 1.6, 5 drs., 7000 Opel Rekord 2.3 D travel,
van 1e klas occasions.
km, 1986, scherp geprijsd. 96.000 km, 1986, scherp ge- Jarmuiden 29, A'dam-Sloter- 3-'83, APK 3-'90, f4400 Tt
Autobedrijf
Roossien, prijsd. Autobedrijf Roossien, dijk, tel. 020-148933. Ook 075-158811, na 18 uur.
02159-50005.
02159-50005
gevestigd Jan van Galenstr.
113, A'dam, tel. 020-831956.
Opel Kadett, '78, 150.000 km,
nauwelijks roest, nooit probleSuzuki Alto automaat, b j. 1986,
men. Voor APK 1 kokerbalk lasprijs ƒ 10.800. Suzuki Amstel- T.k.a Talbot Horizon GLS
sen. ƒ 550. 020-370322
stad, Hemonylaan 25 A, Am- bj. '80 kl. rood Pr ƒ 1850
STEPHENSONSTR. 16
sterdam. Tel. 020-799100.
Tel. 020-982737
Rekord 2 O GLS, LPG. eind '85. |
voor nw en gebruikt.
Perf. staat, ƒ 12.950.
Inlo - 020 - 932872
APC: 020-732120.

Suzuki

Talbot

Bluebird '83 LPG, APK 6/90, Cherry 80, 3 drs., APK 7-'90,
nwe banden/uitl/schokb/dyn, nwe banden en uitl. Pr. ƒ 1450.
amen naar het buitenland, me and my girl and 2M luggage dat
sunroof, radio/cass., goed on- Tel. 020-195390
kan met JEEP CHEROKEE 4WD 2 1L
derh ƒ4500. Tel 02507-16843. Uniek mooie Nissan Bluebird
Bel Amsterdam de Auto-Lease-Lijn van MOTORMEYER,
Missan Bluebird 20LX, 66000 2.0 GL, 4-drs. DIESEL, 5-bak,
Overtoom 116-126, 020 - 112233
stuurbekr., trekhaak, nieuwe
<m, 1986, scherp geprijsd.
Peugot 205 GE 8-'85 ƒ 9.450.
Roossien, Michelin banden, nieuwstaat ">eugeot 205 Accent, 10-'86,
utobedr ZEIJINGA, Wieger- T K NEKAF Jeep, '56, APK rd Autobedrijf
Nw.pr.
ƒ31.895,
nu
m.'86
ruinlaan 73, Uithoorn Oft rolb, Scheel s t , huif, vr pr 02159-50005
'7.000 km
ƒ 12.950.
ƒ11.950. Inr. mog BOVAG
ler Info 02975-61212
ƒ7500,-, 02503-30136
Missan Sunny 1.7 D. 4 drs.
J. LANCKER B.V.
Autobedr, Wim OVEREEM, UitHogeweyselaan 215 Weesp
vlett grijs Bj '86. Vr. pr.
geest 02513-12484. Zo.12-16 u.
Industrieterrein Noord
11.500 Tel 02990-42330.
Tel. 02940-16619.
Nissan Sunny trend, 10.000 Uniek! Nissan Bluebird turbo
k Lada 500 Station. Nov '83 210 S GL met LPG M'87 <m„ 1988, scherp geprijsd. SGX, duurste uitvoering, 1987,
'k Peugeot 104 GL b j '80.
•ekhaak. radio Vr Pr ƒ 1600 58 000 km Perl staat ƒ 5950 Autobedrijf Ronssien,
scherp geprijsd. Autobedrijf APK mei '90,5 drs , blauw Prijs
APC 020-732120
el 020-975055
"el 0206656299
Roossien, 02159-50005
12159-50005

Toyota

3

Peugeot

Lada

Witte Peugeot 205GTI, okt.'85,
excl uitvoering, alarm.mst. Vr.
pr. ƒ 17.000. Tel. 020-237583.
205 XT (m.GTI) mei '86
49000km. Antrac met nw. st
ƒ15950. APC 020-732120
305 Break, '81,120000, APK 7'90, geen roest, ƒ3000 Tel.
020-825988 en 6658547

TOYOTA - BROUWER
VELE MERKEN - VELE PRIJZEN
2e Jan Steenstraat 42-48
Amsterdam - Oud Zuid. Tel 020 - 763829
Amsterdam - Noord
Hamerstraat 3-15 Tel 020 - 360401

Nog meer Showroom-advertenties
op een volgende pagina
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Toyota
DE GRAAF-TOYOTA
• Condensatorweg 44
£dam-SI'dijk. Tel. 865511

'.Tl.

In st.v.nw. Toyota Corolla Stat.wagon '85, 55.000 km. Vaste
prijs ƒ 11.500. 02990-39753.

Volkswagen

Jetta D. '83, ƒ 8750,jarage BENELUX. J. v. LenInepkade 344, 020-181343.
ÏM Jetta dsl., groen met., van
l eig., '82, boekj.ster inz.
|J5 250,- Van Lieshout Volenf m 02993-68281.
ÏATPassat, 82.000 km, 1986,
iherp geprijsd. Autobedrijf
joossien, 02159-50005.
Passat, gas, '82,
iaar APK en 1 jaar garantie.
fel 020-184402.
ïïTPassat variant diesel, 5
jjk, bj. 4-'86, ƒ17.450,- BOfcG-gar. 02968-92654/97486.
ijvVPolo bj. '83, ƒ7450.
BOVAG-garantie
•l 02968-92654/97486.

Polo bj. '84 ƒ 7950.
BOVAG-garantie.
k 02968-92654/97486.

P

;irocco 1800 GT, 77.000
384, scherp geprijsd,
sdrijf
Roossien,
50005.

„SHOWROOM"
Postbus 156,
1000 AD Amsterdam

JO.

. 12-

Toyota Carina II, diesel bj.
Ibvota Celica '78, sportmodel, 6-'87, ƒ.16.950. BOVAG-gar
fc>K gek. Pr. ƒ 750. Rijdt per- Tel. 02968-92654/97486.
L 020-890118 na 18.00 u.
Toyota Carina II D, 94.000 km„
EJöTa Starlet, b.j. '79, APK tot 1986, scherp geprijsd. Autobe^
K-8-'90. ƒ 1600. In goede drijf Roossien, 02159-50005.
|aat Tel. 02550-11445.
tea Starlet, 1.0 DX, aug. '88, Toyota Carina 1600 luxe B '80
Lergr.,/ 11.750. Van Lieshout APK 5-'90, pracht auto, / 1675.
Tel. 020-163260.
folendam 02993-68281.

|v Jetta 1600 ÜL Elan, 4-drs.,
wielen, striping, 5-speed,
jbb. koplampen, zeer aparte
werkelijke nieuwstaat.
vpr. ƒ37.600, nu m.'86,
13500. Inr. mog. BOVAGitobedr. Wim OVEREEM,
K13-12484. Zo. 12-16 u.

Golf 1.6LSautom., bj. '76, APK
9-'90. Mooie, gave auto. Vaste
'prijs ƒ 1750. 020-423909.
'Golf D diesel eind '88. Weg.
omst. 38.000 km., uniek mooi.
ƒ22.950. APC: 020-732120.

"•75;
ie' 1.6

^O

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Auto's te koop gevraagd

Algemeen

Autobedrijf Dirk

20 JAAR MICHEL
1e 10 echte autorijlessen
ƒ 25 PER LES
Korting pp theorieboekjes
en theoriecursus op video.
Amsterdam
020-853683
Purmerend
02990- 40087
Zaandam
075-174996
Probeer maar eens het verschil
tussen 1 of 20 jaar ervaring!

5 GLE 16V stat.ABS 7-'89
4 DL LPG
1-'i
5 GLE
8-'89
0 inj 5 deurs
1-'87
O Winner Spec.
12-'86
O Winner Spec.
7-'86
O Winner
12-'82
O DL automaat
3-'82
rel Kadett 1.3 S Station
jtomaat
9-'82
ssan Sunny 1.6 SLX Sedan
'G
'2-'87
il Panda 45
1-'86
3 MAANDEN

BOVAG-GARANTIE OF
AANVULLENDE GARANTIE
VOLVO DEALER
Jutobedrijf DICK MUHL B.V,
jAchtergracht 71a, Weesp.
Tel. 02940-18200.
fengeb. van part. Volvo 340
ec '86 d.rood. Pr. ƒ14.900
Jn st. 27.000, 02940-14328

IJTOMAAT VOLVO 264 GLE,
3
K, duurste uitvoering, bj.
D/7. T.e.a.b. Tel. 075-216970,
18 uur.

Ion Geurs Personen Auto BV
Voor exclusieve Volvo's
Idam-Oost. Info 020-920505.
(OLVO COMBI 245 GL '79,
PG, i.z.g.st., APK april '90,
£750. Tel. 02503-15739.
Jegens sterfgeval Volvo 360,
ü*s, met LPG en trekh., b.j.
•'85, kl. wit, vr.pr. ƒ9750.
l 020-330794.

Autosloperijen
Jtosloopbedr. Onne van de
ad t, ink. v. sloop- en
»ADEWAGENS, verk. auto'derdelen. Rijshoutweg 4
sandam. Tel. 075-165272.
AUTOSLOPERIJ
AMSTELVEEN
Ipopt alle loop- en slooppo's Tel. 020-458494 of
3-1315.
AUTOSLOPERIJ
T VERTROUWEN BV
'ba-lid, vraagt loop- en sloopj
to's te koop. Wij beschikken
er een ruime sortering in
'derdelen en zijn gevestigd
'geweide 67 te Utrecht op
't Industrieterrein. Tel. 0306715; na 18 uur: 030-437099.
Jtosloperij
DE
ZOMBIE
a
agt te koop: schadeauto's.
'vens verkoop van alle meronderdelen. Gespeciali:
erd in verkoop van motoren.
Wuw mogelijk. Osdorperweg
A, Amsterdam-Osdorp.
020-107566.
pOWRAKKEN tegen de
f°gste prijs voor de deur
Bald. Autosloperij Jan.
020-361178/02907-6248.
[ote sortering ONDERDELEN
r alle schade-auto's, alle
f'ken, alle bouwjaren,
f enstijn, 02502-5435.

Service en
[reparatie
'K laswerk en reparatie., keu9 klaarmaken, ieder merk
!
'°, vooraf prijsopgave. Auto?'i)f Been, Aalsmeerderdijk
3
Aalsmeerderbrug.
02977-27262.
[^SPUITEN v.a. ƒ350 in
\i spuitcab mcl. verf. Ook
raderep. + t.ax. 020-152507.
:

'age verzorgt uw auto
APK-KEURING
[°'af prijsopgave. Garage
r/sant, Chrysantstr. 14 B,
-Nrd. Tel. 020-342833.
j Lagere Autokosten verzorgt
IJ'V plaatschade voor minder
f de helft van de prijs.
1
na 18 u.: 020-6612023.

Let op! Stuntprijzen bij Wagenpark JOHAN BOOM, Zuiderakerweg 83, A'dam-Osdorp,
020-105478. Met voll. schriftelijke garantie, 1 jr. garantie v.a.
ƒ4000. Hoge inruil en financ.
binnen 1 dag. Dagel. geopend
v. 9.00 - 20.00 uur, donderdag
tot 21.00 uur. Ford Scorpio 2.0
CL Autóm., LPG, m. '87,
ƒ18.950. Escort 1.4 CL, nw.
model '87, ƒ 14.950. Jaguar 4.2,
m. '85, ƒ 27.950. Opel Kadett
1.3 S, nw. mod, '86, ƒ12.950.
Corsa1.2GL, '86, ƒ 9950. Volvo
340 DL, bj. '86, ƒ 10.950. Peugeot 205, m. '85, ƒ 7950.
Renault 11 GTX, m. '85, ƒ 8950.
Citroen BXGT, m. '86, ƒ 11.950.
Mazda XR7, m. '82, ƒ 9950. Fiat
Uno, '86, ƒ 7950. BMW 320,'81,
LPG, ƒ3950. Daihatsu Charmant, '83, LPG, ƒ 4950. Toyota
Tercel, '84, ƒ5950. Skoda 105,
m. '86, ƒ4950. Opel Kadett,
'81, ƒ2950. Lancia 112, '83,
ƒ3950. BMW 525, '81, ƒ4950.
Saab, '81, ƒ2950.
VW
Golf,
'80,
ƒ2950.
Datsun Cherry, '84, ƒ4950.
Nissan Micra, '84, ƒ4950.
Mitsubishi Galant, '81, ƒ2950.
Colt, '82, ƒ3950. ± 25 auto's
v.a. f 1000. Met nwe. APK.

Passat 1600 bl. metal., 5-drs,
Rimini-uitv. ƒ 10.500. Van Lies- koopt alle merken auto's tegen de hoogste prijzen. Ook sloop,
hout Volendam 02993-68281. schade of defekt geen bezwaar. Met vrijwaringsbewijs.
Ophaaldienst door geheel Nederland. Bel voor gratis info
Polo Shopper mei '85. Orig. autotelefoonnr. 06-52918475 tot 23.00 uur. Bel en wij komen.
39.000km. Nw. staat ƒ8950.
Auto's te koop gevraagd v.a. INKOOP AUTO'S, ± ANWBAPC: 020-732120.
'81, ook BESTEL, tegen dag- pr., snelle afw. a contant m.
Polo,
1- '87, ƒ11.950 koersprijzen. J. Huizingalaan vrijw.bew., def. geen bezw.
Passat,
2-'86, ƒ 17.500 629, A'dam. 020-151488.
Tel. 020-108280/149352.
HANS MAFAIT 02940-13044
• Voor f. 12,50 (zomerprijs)
INKOOP/VERK. Den Brielstr.
DE HOOGSTE PRIJS
uw auto verkocht in
Te koop VW-KEVER 1303 S, bj. elk merk auto a contant met 18, A'dam, zijstr. Haarlem„SHOWROOM", de
'73, APK juli 1990, i.g.st. Prijs vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.
merw. bij molen. 020-844079.
autorubriek voor Amsterdam
ƒ4950. Tel. 02984-4468.
en omgev. Oplage 730.000 ex.
HOOGSTE PRIJS
T.k. Golf C '1300. Bj.'86. voor elk merk auto, a contant, • Bewijsnummers van een geTel. 020.6658686.
70.000km. Zeer mooi. ƒ 14.650. met vrijwaringsbewijs, geen plaatste "SHOWROOM"
Tel. 02977-23683 na 18.00 uur. sloopauto's. Tel. 02990-37825. advertentie krijgt u alleen toe- AUTORIJSCHOOL ZEEMANS
gezonden als u dat "bij de op- Al meer dan 30 jaar uw adres
VW Golf 1600 CL, 75.000 km,
gave van de advertentie ken- voor een gedegen rij-opleiding.
1986, scherp geprijsd. Autobebaar maakt. De kosten daar- NU: Rooseveltlaan 213, A'dam.
drijf Roossien, 02159-50005.
voor bedragen ƒ 3,Tel.: 020 - 460699.
VW Golf 5d, diesel, bj. '85
ƒ 14.750. BOVAG-gar.
Tel. 02968-92654/97486.
Autoshop J. Schievink, RozenVw Golf diesel CL, 5b, bj.'SSI gracht 69-71-73, A'dam, tel.
ƒ 14.250. BOVAG-garantie.
234986: IMPERIAALS, ladder- Austin Cambridge 1967, grijs
Tel. 02968-92654/97486.
steunen, fiets- en surfplank- rood lederen bekleding, 4-bak,
VW Golf dsl, 78, APK t/m feb. dragers, alle kleuren autolak, stuurschakeling, in perfecte
'90, ƒ950,-. Tel.:02977-23352. gereedschappen.
conditie, APK. 02990-29528.
V.W. Golf/C '85. LPG 76.000 Autoshop J. Schievink, Rozen- AUTOMAAT VOLVO 264 GLE,
Alles moet weg!!!
duurste uitvoering, bj.
km. 6 mnd. gar. ƒ 14.750 Gara- gracht 69-71-73, A'dam, tel. APK,
234986: ACCU'S, imperiaals, 1977. T.e.a.b. Tel. 075-216970, BMW 316 '82 veel ace. ƒ6.500
ge Henny Veenings 075Citr. BX 1.6 TRi '87 ƒ17.900
laddersteunen, fiets- en ski- na 18 uur.
211219.
Dats. Sh. 1.2GL Ipg '81 ƒ2.750
dragers, ski-boxen, alle kleuren
Chevrolet Bel Air 1958, 2 drs. Datsun cabr. nieuw
ƒ15.900
HAMERSVELD Auto's BV,
autolak, gereedschappen.
Sedan-automaat-V8-stuurbeFord Esc 1.3 LBravo '81 ƒ5.500
biedt aan:
CARFIX groothandel gespecia- krachtiging, met. blauw, per- Ford Esc 1.6 " '85
ƒ12.500
keurkollektie automobielen
liseerd in Franse onderdelen. fekte auto. 02990-29528.
Ford Esc 1.6CL D '81 ƒ15.500 Golf L diesel m. '87 get. glas
Te koop wegens verkrijgen be- Nwe Hemweg 6 L, 020-880348.
Honda Jazz Van '86 ƒ6.950
drijfsauto VOLVO 245 DL 1.9, Grote sortering ONDERDELEN Chevrolet Bel Air 1959, 4-drs. Mazda 323 1.3LX '85 ƒ9.900 +5-bak ƒ 12.950; Golf L diesel
m. '86, Marsrood, get. glas, 5'78, ƒ3000. Tel. 02975-68150. van alle schade-auto's, alle Sedan, grijs-wit, 3-bak, 6-cylin- Mazda 626 LX 1.6 '87 ƒ14.500
bak, ƒ,11.950; Golf CL 1300
der. Lijn in uitst. staat. APK 6T.k. Volvo 343 DLS, 1982,2.01, merken, alle bouwjaren.
Mits. Lanc GLX D '84 ƒ9.900 benz., in abs. nw.st. bronsmet.,
'90. 02990-29528.
APK t/m 4-'90, trekhaak, km.st Ravenstijn, 02502-5435.
Merc. 230 TE ABS '84 ƒ2.350 get. glas, Pullman
inter.
'/2 jaar GARANTIE!
84.464, vr.pr. ƒ3950. Tel.
Grote sortering ONDERDELEN Saab 95 + 3e bank 1972 er Merc. 500 SE exp. '80 ƒ 17.500 ƒ 11.250; Golf 1300 L m. '874020-719593, na 18 uur.
Nissan Micra DX '83 ƒ6.500 drs. Atlasgrijs met. get. glas
van schade-auto's, alle
Morris Miner '68 vr.pr. ƒ9.000 Nissan Sunny SLX '87 ƒ21.500 ƒ13.950; Golf 1300 L m. '87
T.k. VOLVO 66 1980, APK tot merken, alle bouwjaren.
p. st. Garage Bonne Route,
Nissan 300 ZX turbo 2+2 nw Pastelwit 28.000 km. i. nw.st.
jan. 1990, goede staat, 58.000
RAVENSTIJN, 02502-5435.
Stadionstr. 11-13, Amsterdam. ƒ106.000 '86 nu
ƒ47.500 ƒ 13.250; Golf diesel m. '87 Ferkm, ƒ3000. Tel. 020-957656.
Lid Nevar.
Tel. 020-719191.
Opel Monta 3.0 SE aut. '82 rarirood get. gl. ƒ 13.950; Audi
T.k. Volvo 66 Gl (Dafje), bj. '79, LPG-INBOUW nu zéér voor- Loop of sloop voor liefhebber
ƒ14.900 100 CS 136 PK alle opties
89.000 km., APK 4/'90. Vr. pr. delig met 2 jaar garantie, ook Opel Rek. 1964-1700, 4 drs. Opel Kadett GSi '86 ƒ23.500 ƒ 10.950; Audi 100 CC diesel m.
ƒ999. Tel. 02908-5823.
rep. telef. 020-182163.
Opel Kad. 1.3 LS '86 ƒ15.900 '85 duurste uitv. ƒ 14.750; Audi
T.e.a.b. 02990-29528.
Opel Rekord 2.0S '86 ƒ15.500 100 CC 2.2 L m. '84 blauw met.
Volvo 244GL '82, APK 7-'90, MAZDA RUITEN voor zij en
Nieuw in Nederland.
Opel Asc 1.6S 4d '85 ƒ9.500 Pullman int. ƒ 10.750; Audi 200
overdr., trekh., nwe banden achter. Voor alle types uit
T.F.S. Convertible Cars
ƒ 7500. Tel. 02963-3892.
voorraad leverbaar. Fa. E. de bouwt exclusieve Cabriolet op Peugeot 205 Rally '88 ƒ23.500 turbo '82 Safiergroen elektr.
Peugeot 205SX '87
ƒ1.750 schuifd/ramen sportwielen etc.
Volvo 340 DL, 82.000 km., GRAAFF, Koninginneweg 48, basis van Opel GT (Mini Cor- Porsche 924 944 look '77 ƒ8.950; Passat Gl diesel '83
vette). Verschillende modellen.
1986, scherp geprijsd. Autobe- Haarlem. Tel. 023-314275.
ƒ16.500
Type Renault 5 I.First'87 ƒ11.500 groen met. get. glas ƒ5.950;
drijf Roossien, 02159-50005.
„NEPCAT" verpest TNO test! Vele mogelijkheden.
goedkeuring
gegarandeerd. Volvo 360GLS 2.0 '85 ƒ12.500 Passat diesel m. '87 StaalAP/Auto-Visie
ontmaskerd!
blauw 5-bak ƒ 12.950; Passat
VOLVO 340 L, 44.000 km, rood,
Tevens in- en verkoop en léveAPK 1/1/'90, ƒ 10.000. Tel. Doyer's l-Cat rijdt fijn! Inlaat- ring onderdelen. T.F.S. Conver- Volvo 340 van Ipg '86 ƒ 10.500 Variant siesel m. '87 Pastelwit
luchtbevochtiger
dus:
-50%
Kruisweg 469 - 1437 CL
ƒ13.950; Opel Rekord diesel
02990-29316.
roet +25% kracht! Voor alle au- tible Cars. Tel. 01883-20015.
Rozenburg (bij Hoofddorp)
Volvo 343 '82.49.000 echte km. to's. DHZ-plan: ƒ30. Giro Ranger 1972 perfecte auto, VERKOOP TEL.: 02503-11292 m, '87 Van uitv. blauw ƒ 7.950;
VW Transporter diesel '85 in
1e eig. 4 mnd. gar. ƒ 6500. Ga- 3466420, Doyer-Motor Bussum. APK, technisch 100%, 2e eige- GARAGE:
38407 abs. nw.st. ƒ 8.950; VW Passat
rage H. Veenings 075-211219. Tel. 02159-42565.
naar, t.e.a.b. 02990-29528.
18001 m. '87 brons met. alle
Volvo 343 DL, autom., bj 9-'80,
opties ƒ 13.950; Passat Variant
Adverteren in „Showroom"
Volvo Amazone 1965 rood/wit
APK t/m juni '90, 83.000 km,
Van diesel m. '87 Staalblauw
Tel. 020 - 665.86.86
gerest, binnenwerk
matig,
ƒ2.250,-, 020-315134.
ƒ10.950. Harmenjansweg 81,
FAX 020 - 665.63.21
techniek en carr. 100%.
Postbus 156, 1000 AD A'dam Haarlem, tel.: 023-354644.
Volvo 345 DL, LPG, '80 J 2500.
02990-29528.
Tel. 02907-6572
• SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
SAOUDS VOLVO SERVICE en Een lage premie voor caravan- • De advertentie-afdeling beOplage 730.000 ex.adviseur. BOVAG-lid. In- en boot- autoverzekering. Tevens houdt zich het recht voor adElke week in Het Parool èh
verkoop gebruikte VOLVO's en alle verzekeringen/hypotheken vertenties eventueel zonder
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
verkoop nieuwe en gebruikte bel of bezoek onze info-winkel- opgaaf van redenen te weigeVraag naar onze lage zomerpnjzen t/m 1 sept.
onderdelen. Sluisstr. 42-48. kantoor Ass. CELIE, Linden- ren. (Art. 16 regelen voor het
Tel. 020-6658686.
laan 380, A'veen, 020-416607. advertentiewezen).
020-6624548.

Accessoires en
onderdelen

Klassiekers en
oldtimers

Volvo
Ifj DL 4-'85 77000 km./ 12.450
J. LANCKER B.V.
ftogeweyselaan 215 Weesp
Industrieterrein Noord
Tel. 02940-16619.
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Autofinanciering
en verzekering

Garage bedrijf

Nic. Bart
Biedt aan tegen scherpe prijzen. Geeft hoge inruilwaarde!
Merc. 300D bj. '86, rookzilver
met., ABS, niv. reg., 5 versn.,
alarm, schuifd.
/4^5üO
Merc. 190D, bj. '84, bordeaux
rood, schuifd., stuurbekrachtiging, getint glas,
/ 24.950
Merc. 280SE, m. '82 autom., kl.
blauw
/15.900
Nissan Sunny 13LX, bj. '88, 1e
eig., 23.000 km., wit, 5 versn.,
alarm,
nw.pr.
ƒ24.250
nu
ƒ 15.900
Honda Civic 15 GL, m. '86,
bronsmet.,
stuurbekr.,
LPG
ƒ 10.950
Mitsubishi Colt 12 GL, brons
met., m. '86, 5 versn., w.w.
glas
ƒ11.750
Toyota Starlet, bj. '85, gold
met., 3 drs.
ƒ 8950
Mazda
323
station
m. '83
ƒ 4500
VW Golf 1300, 1e eig., m. '88,
anthr.grijs
met.,
stoff.
int.
ƒ 16.900
VW Jetta, blauw met., LPG, bj.
'83, weinig ber.
ƒ 7900
Ford Escort 1.3, brons met., uitgev.
met
S-parket,
bj.
'85
ƒ 10.500
Ford Sierra 23 D, brons met., 5
versn., getint glas, 60.000
km.
ƒ 12.950
Ford Scorpio 20 GL, m. '86,
bl.met., LPG, open dak/ 17.950
BMW 325i, Ind.rood, 210 pk,
Bilstein onderst., sper-dif., 15
inch, sp.vlg., alarm, in nw
st. '
/ 31.500
BMW 316, M '85, kl. zwart, 5
versn., sportv., in pr. st./ 14.900
BMW 316, M'83, kl. blauw, get.glas
ƒ 7950
Opel Ascona 16 S, 4 drs., m.
'84, goud met., LPG / 7900
Opel Kadett 13S, zilver met.,
ra. '83
ƒ 6900
Renault Fuego, m. '82, blauw
met., stoff. int., get.glas, 5
versn.
ƒ 4950
BMW 2002 Bauer, cabriolet, bj.
'73, lichtbl. met., sportv., in pr.
st. Voor de liefhebber nu
ƒ 10.900
VW Transporter pers.bus, Caravel, m. '85
ƒ 10.500
VW kleinbus Caravel, 10 pers.,
m. '86
ƒ 12.500
Mazda bus E2200, diesel, 1e
eig., m. '86, 70.000 km., inkl.
BTW
ƒ 13.900
Escort Van, kl. blauw, m.
'83
ƒ 5250

Autobedrijf

SCHELLINGWOUDE
Draaierweg 8-10, A'dam-N
020-323600
v

Alle automobielen worden afgeleverd met APK keuring en
10.000 km beurt. Eigen werkplaats voor service en garantie.
Alle auto's boven ƒ5000,-

2 jaar
garantie
op loon 'en materiaal
BMW 315, 1982; BMW 320,
rood, nw st., 1981; BMW 316,
bruin met., sportwielen, 1984;
BMW 324 diesel, verlaagd,
BBS-wielen etc. 1988; Daimler
Souvereign 4.2, met alle accessoires, 1981; Ford Escort, wit,
1.6 diesel, 80.000 km, 3 drs,
1984; Ford Sierra, 5 drs, 2.3.
diesel, wit, 1986; Ford Scorpio,
2.5 diesel, stuurbekr., 1986;
Ford Sierra Combi 2.0, blauw,
1985; Ford Sierra 2.0, 5 drs,
zwart, 1985; Mercedes 230 TE,
met diverse opties, 1981; Mercedes 250, stuuraut., erco.
etc., 1982; Mercedes 250, geheel gerest., luxe uitv., 1975;
Mitsubishi Gallant GLX, turbo
diesel, nwe type, 1985; Mitsubishi Lancer 1.8 diesel, met.,
w.w.glas, 1987; Opel Kadett
1.6 S GT, rood, nw staat, 1986;
Opel Kadett 1.6SGT, wit, nw
staat, 1986; Opel Kadett 1.6,
diesel, 5 drs, blauw, 1987; Opel
Kadett 1.6 l, aut., rood, 1988;
Opel Ascona, 1.6 S, 5 deurs
HB, 1987; Scoda 130 L, wit,
1987; Thunderbird, Ford Classic coupé, 1963; VW Golf C,
rood, nw type, diesel, 1987; VW
Golf C, turbo diesel, wit, nw
staat, 1987; Volvo 340 GL, 3
drs, wit, w.w.glas, 5 speed,
1984; Volvo 340 DL, 4 drs sedan, Ipg, wit, 1985; Volvo 240;
GL stationcar, w.w.glas, 5
speed, 1984; Renault 5 TL,
blauw, nwe APK, 1984; Chevrolet Pick-up Scotchdale, lange
uitv., met kap, 1982.

Geopend ma.t/m za. 8.30 18.00 uur. Donderdag koopavond. Tel.: 020-323600.

CENTRUM AUTO'S
Biedt aan: Peugeot 205 Accent, m.'87, 1 eig., nieuw
staat!! ƒ11.500. Ford Escord
1.3 luxe, nw. model, '82, blauw
metallic, ƒ5750. VW Golf C,
'83, sunroof, spec. grill, etc.,
zeer mooi, ƒ6995. Ford Scorpio, 2.0 cl, m.'87, met LPG, 5
versn. en ABS, ƒ 18.500. Suzuki
"larry bestel busje, '85, grijs
kent. met ramen, ƒ4950. Datsun Stansa 1.6 luxe, m. '84, met
LPG, 4 drs. ƒ4900. VW Passat
l, diesel, m. '87, 1e eig.,
6 mnd GARANTIE en
80.000 km, 5 drs., ƒ 15.900. MitFINANCIERING MOGELIJK
subishi Sapporo 2000 GL, m.
APK gekeurd.
Koopavond vrijdag tot 21 uur '82, radio/cass., zeer mooi,
Burg. D. Kooim'anweg 10 A, ƒ3950. FordTaunus 1.6 L staioncar, eind '81, ƒ 1990. Inruil/
Purmerend
i'n. mogelijk. Westerstr. 103Tel. 02990-39383
105 A'dam. Tel. 020-250096.

Met spoed alle merken
sportwagens,
personenwagens, busjes gevraagd.
De allerhoogste prijs en
contant. Ook s'avonds en
weekends. Tel. 053-303270.

EEND-LIEFHEBBERS opgelet!
Te koop CITROEN ACADIANE
CAMPER, bj. '80, APK 4-'90,
incl/voortent. Prijs ƒ2500. Tel.
02942-4064, na 17 uur.

35 APK GEKEURDE auto's, tot
1986, ƒ 650 tot ƒ 8250. Inr., fin.,
gar. mog. Den Brielstraat 18,
A'dam, zijstraat Haarlemmerweg bij molen. Donderdagav. geopend. 020-844079.

GARAGE "OOSTZIJDE biedt
aan met nieuwe APK: Fiat Ritmo '83 ƒ 3750; Honda Civic '81
ƒ2250; VW Passat '80 ƒ 2500;
Renault '80 ƒ 1500. Oostzijde
170, Zaandam. Tel. 075-350350

Kies voor klasse
Autobedrijf Lokhorst
Audi 200 Turbo Autom. airco, vele opties, '84 . . . .ƒ 21 900
Audi 80 Diesel, metallic, in uitmuntende staat, m.'89 ./31 950
Audi 100 CC Pullman interieur, veel opties, '87 . . .ƒ 19.950
Audi 100 CC 2.3, automaat, mooiste van Ned., '88 .ƒ 29.950
Audi 100 CC in nieuwstaat, '85
13950
Audi 100 CC Avant, 5-bak, Pullman uniek mooi, '86 ./25.950
Austin Maestro, 1e eig., schuifdak, '86
ƒ8.750
BMW 316, 4 drs., sunroof, kanskoop, '85
ƒ 14.950
BMW320i, schuif/kanteldak, nieuw, '86
ƒ22.750
BMW 320i, Baur Cabriolet, '80
16.750
BMW 323i, 4 drs., sportvelgen, '86
ƒ26.950
BMW 324 Diesel, autom., zeer spec. uitvoering, '87 .ƒ 26.750
BMW 324 Diesel, 1e eig., metallic, m.'89
ƒ38.750
BMW 318i, schuifdak, 1e eig., '82
ƒ7.950
BMW 518i, duurste uitvoering, nieuwstaat, '87 . . . .ƒ 19.950
BMW 745 Turbo automaat, '85, nieuwstaat
ƒ 27.950
Citroen BE RE, supermooi, '87
ƒ 12.950
Daihatsu Rocky, terreinwagen 4 x 4 , LPG inst., '87 .ƒ 22.950
Daihatsu Rocky Hard-top 4 x 4, 1e eig., nw.staat, '86./ 19.900
Ford Granada 2500 Diesel, Riche, '84
ƒ 7.950
Ford Sierra 2300 Diesel, metallic, 5 drs., '84
ƒ 9.950
Ford Sierra 2.0 de luxe, metallic, 1e eig., '87 . . • . .ƒ15.950
Ford Sierra 2.0 de luxe stationcar, vele opties, '88
.ƒ 22.900
Ford Escort 1300 L, LPG, 1e eig., '86
ƒ 12.950
Ford Sierra 2300 Diesel, metallic, '86
ƒ 14 950
Ford Scorpio 2.0 GL, alle opties, '87, v.a
ƒ 19.250
Ford Scorpio 2.8 Ghia, automaat, '87
ƒ 25.950
Ford Scorpio 2.0 GL, veel opties, '88
ƒ25.750
Ford Scorpio 2.0 CL, 1e eig., '88
ƒ21.950
Honda Prelude EX 5-bak, metallic, '84
14.950
Honda Prelude EX, nieuwstaat!!! '86
ƒ19.950
Lada 2107 de luxe, kanskoop, '86
ƒ4.750
Lancia Prisma 1600 i,'86, in absolute nieuwstaat . ./11.950
Lancia Thema l E met katalysator, '89, ƒ 29.950
Mazda 626 GLX 4 drs., Pullman interieur, '87 . . . .ƒ14.950
Mazda 626 GLX 2.0 Diesel, uniek mooi, '87
ƒ 14.950
Mazda 626 GLX Hatchback, nieuwstaat, '86
ƒ 10.950
Mazda 626 GLX 4 drs., LPG inst., '85
ƒ9.950
Mercedes 190 D 2.5. Aut., alle opties, '87
ƒ41.950
Mercedes 200 D, abs. nieuwstaat, '86
ƒ31.950
Mercedes 200 D, airco-w.w. glas, '86
ƒ 33.950
Mercedes 230 E, 1e eig., lockslot, '86
ƒ36.950
Mercedes 300 D Aut. tempomaat, vele opties, '86 .ƒ 49.500
Mercedes 300 D 5-bak, schuifdak, '85
ƒ 19.450
Mercedes 300 D, kanskoop, zeer mooi, '82
ƒ 12.950
Mercedes 190 D 2.5, in nieuwstaat, alle opties, '87 .ƒ 38.900
Mercedes 190 Diesel, 5-bak, kanskoop, '86
ƒ26.950
Mercedes 190, schuifdak, kanskoop, '84
ƒ22.950
Mercedes 190 Diesel, zeer mooie auto, 58.000 km, '88./39.900
Mercedes 190 met LPG inst., get. glas, etc., '85 . .ƒ 26.950
Mercedes 200 Diesel, '87, alle opties
ƒ 36.950
Mercedes 200 T de luxe, airco, '87
ƒ44.950
Mercedes 200 D, sportv., schuifdak, '85
ƒ 17.900
Mercedes 260 SE automaat, alle denkbare opties, '87.ƒ 55.000
Mercedes 280 S, automaat, Pullman int., '86
ƒ34.950
Mercedes 280 SE, automaat, leder int., veel access., '85.ƒ 27.750
Mercedes 300 D, 5-bak, piekfijne auto, '81
ƒ8.950
Mercedes 300 D, leder int., mooie auto, '86
ƒ46.950
Mercedes 300 D automaat, sportv., vele opties, '84 .ƒ 17.950
Nissan Bluebird Combi, perfecte auto, '85
ƒ 9.950
Opel Kadett 3 drs. Diesel, metallic, '87
/ 14.950
Opel Senator 3.0 E, automaat, Pullman, vele extra's, '87.ƒ 23.900
Opel Omega 1.8i, vele opties, nw.staat, '88
ƒ22.950Peugeot 205 GTi, snelste van Nederland! '86 . . . .ƒ 18.950
Porsche 924, leuke auto, '80
ƒ11.950
Renault 25 V6 inj. autom., leder interieur, '86
ƒ18.950
Renault 25 GTX, automaat, als nieuw, '85
ƒ 14.950
Saab 900 combi/coupé, 1e eig., LPG inst., 5 drs., '85./ 13.850
VW Golf 1600 benzine, '86
ƒ11.950
VW Golf GTi, mei '89, uniek
ƒ33.750
VW Golf Cabriolet, de mooiste van Ned., wit-dak
.ƒ 18.750
VW Passat Variant Diesel Van, nieuwstaat, '86 . . . .ƒ9.950
VW Passat Diesel, 5 drs., w.w. glas, '85
.ƒ 10.950
VW Passat Variant GLi, zwartmetallic, '87
.ƒ24.950
VW Passat Diesel sedan, 80.000 km, '87
.ƒ 14.950
VW Polo, 4 drs., type Cambridge, sportv., LPG, '85 .ƒ11.950
Volvo 240 Stationcar Van, '86
.ƒ 14.750
Volvo 240 GL, 4 drs., uniek mooi, '87
.ƒ 19.950
Volvo 340 GL, iets aparts, '84
. .ƒ8.450
INRUIL-FINANCIERING-GARANTIE

Autobedrijf Lokhorst
Hoofdweg 177 B, Zegveld (gem.

Woerden)

Telefoon 03489-868/853

De autorubriek SHOWROOM zet uw auto pas goed in de kijker.
Niet alleen in Het Parool, maar ook in alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia, met een totale oplage van
730.000 exemplaren. Zodat u de ,
.
,
kans loopt dat ruim een miljoen
Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst
mensen uw advertentie zullen
plaatsen in de autorubriek SHOWROOM:
zien. En dat voor slechts f 25,-.
prijs
prys
excl. 6% mcl. 6%
Dus vul nu de bon in en zet uw
BTW
BTW
Aantal regels
auto in SHOWROOM!
Schrijf hier uw tekst

Bon

1 letter per hokje.
Cijfers, leestekens en
woordtussenruimten
tellen voor 1 letter.
Minstens drie regels
beschrijven.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

25,36,47,58,-

69,80,91,102,-

26,50
38,16
49,82
61,48
73,14
84,80

96,46
108,12

Naam:.
Adres:.
Postcode/Woonplaats:
Startdatum^:
Telefoonnummer:
Handtekening
* Allyen een woensdag of een vrijdag invullen
Opsturen in een ongefrankeerde envelop aan' SHOWROOM, Antwoordnummer 2470,
1000 PA Amsterdam of afgeven Het Parool, Wibautstraat 131/Rokm 110, Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren- Amstelveen, Dorpsstraat 54-56,
Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 13; Zandvoort,
Gasthuisplein 12

|
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Welke kleur u ook kiest,uw koopkracht
gaat er op vooruit bij de Hema.
Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum

GOED >/(OOPJ£
zo herkent u aanbiedingen m de Hema

zo herkent u aanbiedingen in de Hemn

Ballroom - Latïn - American
Nieuwe lesclubs voor

scholieren - jongelui
en paren.
Ie jaars - 2e jaars en 3e jaars
Aanvang Ie week oktober

JL&T5,
Isoleerkan. In wit en zwart. Inhoud
l liter.

Gevoerde, suéde kmderbootee.
In 2 kleurcombinaties. Mt 23-30.

INSCHRIJVING NU
elke vrijdagavond van 19.00-21.00 uur en
zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur of telefonisch 02507-16623 of 17082.

Latexpasta Muurverf. Wit. Inhoud
2.5 liter.

Suéde damesgymschoen.
In zwart, khaki en roest. Mt 36-41.

Lekker ne=e

IVÏcDonaid's Zandvoort
Vanaf heden

nieuwe openingstijden
Elke dag geopend van
11.00-21.00 uur
zaterdag tot 23.00 uur.

IVlcDonald's Zandvoort
Raadhuisplein 3
Tel. 02507-16001

vanaf

ii
4-

Acryl-latex muurverf. Speciaal
geschikt voor vochtige ruimtes.
Inh. 750 ml. Wit
^25 6.25
Gekleord-7^5 6.75
Inh. 2.5 l.
_23r75 19.75
Inh. 5 l.
Mtt 35.75

Modieuze damesshps. In diverse
kwaliteiten en dessins. Mt 34-44.

-4r?5t/m.êr7-5

4.- t/m 5.-

Schuitengat 37: 2/3-kam.app. op 2e et., balkon
zuid, ind. entree, hal, keuken, toilet, badkamer
met ligbad, L-vormige woonkamer, gestoffeerd
en gemeubileerd, serv.k. ƒ 475,-k.k. Vraagprijs
ƒ159.000,- k.k.
Koningstraat 19: woning in centrum, achterplaats en achterom ind. entree, hal, woonk.,
trapkast, toilet, keuken, 1 e et. 2 slaapk., balkon,
toilet, badk. met ligbad. Zomerwon. met 2 kamers. Vraagprijs ƒ179.000,- k.k.
Oosterparkstraat 3: Vnjst. won. met schuur en
rondom tuin, ideaal voor verhuur, qpp. 194 m2,
ind. entree, hal, kelder, zijkamer, ruime woonk.,
woonkeuken, toilet, 1 e. et., badkamer, 4 slaapk.
met wastafel, C.V.-gas. Vraagprijs ƒ249.000,k.k.

GORDIJNMAAK
SERVICE
Hemax Bontwas. Geconcentreerd
en fosfaatvrij. Voor de bonte was
op 30°, 40° en 60°. Pak a 2 kg.

1.75 nü 4 voor 5

Tussen rood, groen en KiilïAUiiBAÉiÉHAAitii blauw vindt u nog 17
andere modieuze kleuren bij de Hema. En u gaat er deze week flink op vooruit.
Alle bollen Flore breigaren (50 gram per bol) zijn in de aanbieding. Zelfs als u
'n bolletje over houdt, bent u voordeliger uit. Dan krijgt u gewoon uw geld terug.

Celsiusstraat 185: halfvrijst. won. met garage,
voor en achtertuin, ind entree, ruime hal, toilet,
woonk. met open haard, roy. eetkeuken met mbouwapp. 1e et. studeerk., 3 slaapk., badk. met
ligb , douche, 2e toilet, 2e et. slaapk. c.v.-gas.
Vraagprijs ƒ320.000,- k.k.

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.
99

STEENGRILL RESTAURANT

„De Vuurboet"

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

PVC Lamellen en aluminium jalouzieën
Tevens zonneschermen en markiezen

en een

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Tel. O25O7-14443

aardappelgerecht

11 MAKELAAR O.G.1

29,50

Aankoop ' Verkoop Taxaties ' Huur / Verhuur / Beheer
Projekten ' Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

Alles zoveel u wilt!!

Hogeweg 56 a '2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

DE WIT VERHUIZINGEN

O^VF- H Bnatfl*AB«^G^OB

VKHUIZRS

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

Het is nog ZOMER bij Aart Veer

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

WEEKENDREKIAME donderdag vrijdag zaterdag

De gehele
week geopend
v.a. 17.00 uur.

ROSAKI druiven,

heerlijk zoete
zoete en sappige peren

TRIUMPH DE VIENNA

Kwaliteitsfoto's
in

Dat gaat er in als,..
Roomboter speculaas
Pak a 200 gram

175

GEZELLIGE BAR
ZONNIG TERRAS

y

\
GELEGEN NABIJ NS-STATION, TRAP AF
TELEFOON 02507-18506
OOK VOOR RESERVERINGEN

"\

DE SUNSHOP
NU GOEDKOPER DAN OOIT

Onbeperkt vlees
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood

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

2 SNOOKERTAFELS
POOLBIUART

7.50

PerbaarO&SÜ
Laat nu uw gordijnen voordelig
door de Hema op maat maken.
Incl. band en haken.

Mini Candybars
Hazelnoot, zak a 200
gram
.2-65 2.40
Cocos, zak a 300 gram
-3-^2.75
Caramel.zaka 300 gram

ROOMBQTER

PECULAA&

Boeren wit- of bruinbrood.
,2-251.90
Jonge Goudse kaas met
komijn. 500 gram
Gelderse
100 gram.

achterham.
>?52.35

Slagroomtaart 021 5 cm.
>?58.50

-n l cllln t m u l U t t l . tuv l°8a (,9 ,.'11 5 <J

Perssinaasappels 10 stuks

1 UUR KLAAR!!

Hollandse handappels

* Bij ontwikkelen en!
afdrukken van uw film

Uit onze keuken, om te smullen

BENONIkiio
Meloen met aardbeien

ƒ 5,50 KORTING

250 gram

op uw nieuwe kleurennegatieffilm.

zo herkent u aanb edmgen in de Menu

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.

Stoofschotel

FOTO

500 gram

k» V

Grote Krocht 26
Zandvoort -Tel. 02507-13529
óók 's maandags geopend van 9.00 tot 18.00 u.

2,50

maandag en dinsdag

ALLÉÉN BIJ:

BOOMGAARD

,3-253.Medaillon Montepulciano
1988 Een rode, fruitige
Italiaanse wijnJü-95 4.95

barstens vol sap

1,90
1,98
2,50
1,49

GROENTE EN FRUIT

_ II

Grote Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort

ndvoorts
Nieuwsblad

ELKE WEEK
HET DAGELJKS NIEUWS
jraaru
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Los nummer ƒ 1.25
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Gemeentebegroting voor tweede keer op rij sluitend

Centrumplan en renovatie noord-boulevard
krijgen van gemeente de hoogste prioriteit
ZANDVpORT - Evenals
voor 1989 is de gemeentebegrqting voor 1990 sluitend. 'De financiën van de gemeente zijn
op een aanvaardbaar niveau en
het meerjarenperspectief kan
positief worden genoemd', aldus het College van Burgemeester en Wethouders. Voor
de burger betekent dat onder
andere dat belastingen en
rechten op het niveau van dit
jaar worden gehandhaafd.
Het college spreekt van een geslaagd financieel beleid, dat de komende jaren kan worden gecontinueerd. Het gemeentelijk 'huishoudboekje', dat een bedrag van
ruim 51 miljoen gulden omvat, laat
voor 1990 een post voor onvoorziene
uitgaven zien van bijna ƒ183.777,-.
Bij de keuze tussen het realiseren
van plannen en het verder verbeteren van de reservepositie geven B &
W de voorkeur aan het eerste.
Tot 1994 liggen er investeringsplannen voor ruim 18 miljoen gulden. Niet al deze plannen kunnen op
korte termijn worden gerealiseerd.
Het college geeft de hoogste prioriteit aan de uitvoering van het centrumplan en de renovatie van. de
noord-boulevard, daarna volgen het
dorpsvernieuwingsplan en als laatste de verlenging van de H.Heijermansweg. Maar voor dat laatste is er
de komende jaren geen financiële
ruimte, aldus wethouder Aukema.
Het centrumplan en het dorpsvernieuwingsplan gedeeltelijk opgevoerd, voor de complete uitvoering
ontbreekt het nog aan middelen. De
post reserve grote werken zal in 1990
ongeveer l miljoen bevatten, eind
1994 2,4 miljoen.

B & W zijn ervan overtuigd met de
begroting een investeringsplan aan
te bieden dat een belangrijke aanzet
is om het vernieuwingsproces te
continueren. De uitgangspositie is
bevredigend en met een evenwichtig
beleid valt er veel te realiseren. Maar
zij wijzen er op dat met een lastenverzwaring die een noodzakelijk
stringent milieubeleid met zich mee

kan brengen, geen rekening is gehouden. Het college doelt daarmee
op het complete vuilverwerkmgsproces, de kwaliteit van het water en
de kosten voor het schoonhouden
van de gemeente. 'De vraag zal
steeds weer worden gesteld of zo'n
lastenverzwaring direct aan burgers
moet worden doorberekend, of dat
dit ten koste moet gaan van gewens-

lasting ongeveer is verdubbeld van
3,5 naar 7 ton. In 1991 komt daar met
fase II jaarlijks nog eens ruim een
ton bij.
De begroting wordt behandeld in
Vendorado
de commissievergaderingen op
De gunstige financiële situatie van 3/4/5/9 oktober en in de gemeentede gemeente is voor een deel te dan- raad op 30 en 31 oktober.
ken aan de realisatie van het VendoZie ook pagina 3.
radopark, waarmee de toeristenbe-
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DEZE
WEEK

Zandvoort in
vogelvlucht

te voorzieningen'. De belastingen en
rechten gaan volgend jaar echter
niet omhoog.

Wethouder geeft het goede voorbeeld
ZANDVOORT - Met en'g
feestvertoon is zaterdag het
startsein gegeven voor het gescheiden ophalen van klein
chemisch afval. Wethouder
Frits van Caspel gaf het goede
voorbeeld, door als eerste zijn
meegebrachte huisvuil in een
van de wagens van de gemeentereiniging te deponeren.

• Vanaf vandaag zal men vijf weken lang op pagina 3 'Zandvoort in
vogelvlucht' kunnen bekijken, middels een grote zeskoloms luchtfoto.
Pag. 3
• De Zandvoortse Operette Vereniging zette twee van haar trouwste
leden afgelopen week flink in de bloemetjes.
Pag. 3
• Zandvoortmeeuwen behaalde dankzij Willem Paap een mooie
overwinning op Velsen.
Pag. 5

Noodweer teistert dorp
ZANDVOORT - Het noodweer dat dinsdagavond deze regio
teisterde, heeft in Zandvoort behoorlijk wat schade aangericht.
Enkele kelders in het centrum liepen vol, de bliksem ontregelde
alarminstallaties en enkele TV's moesten het ontgelden.

De feestelijke start vond plaats onder de opgewekte tonen van een
'dweilband' die al enige tijd tevoren
op het Raadhuisplein de aandacht
van het publiek opeiste. De ophaaldienst van Publieke Werken kon
hierna beginnen met haar tocht
door het dorp. Voorafgegaan door
een geluidwagen werden de bewoners in onder andere de 'zuid' aangespoord het goede voorbeeld van Van
Caspel te volgen.
Het millieu ligt veel Zandvoorters
na aan het hart, dat bleek overduidelijk uit het grote aanbod van schadelijke stoffen, die in Zandvoort-zuid
bij de wagens werden aangeboden.
De mannen van Publieke Werken
kwamen handen te kort, zodat van
Caspel moest bijspringen om de goe• Wethouder Van Caspel hielp in Zandvoort-zuid een handje mee bij het ophalen van oude kranten en ander
deren in ontvangst te nemen.
Toeristenbelasting
Foto Bram Stijnen
'Een goed initiatief van de Neder- materiaal.
Het college acht het verantwoord landse Vereniging van Huisvrouwen ben daar graag gevolg aan gegeven. hun chemisch afval, glas en oud pa- feite alleen 's ochtends wordt gehoupier bij de wagens komen inleve- deri, liep daardoor uit tot 19.00 uur
om sommige projecten, verband afdeling Zandvoort/Haarlem en omin 's avonds. Zaterdagochtend 14 okren".
houdend met de - vanwege het toe- streken', vond Van Caspel. "We hebGigantisch
Het aanbod werd achteraf 'gigan- tober komt men (met extra matensme - uitgebreide infrastructuur,
Alle straten in Zandvoort komen tisch' genoemd, met ruim 700 kg rieel) langs in de wijken waar op
geheel of gedeeltelijk te dekken uit
zo eens in de twee maanden aan de chemisch afval, 1500 I:g afvalglas en donderdag en vrijdag huisvuil wordt
de toeristenbelasting. Een verhobeurt en we hopen dat veel inwoners 2500 kg oud papier. De actie, die in opgehaald.
ging van ƒ0,75 naar bijvoorbeeld ƒ!,ZANDVOORT - Door twee 12-jarilevert jaarlijks zo'n ƒ200.000,- extra
op, genoeg voor een investering van ge jongens uit Zandvoort werd vrijtwee miljoen gulden. De volgend dag in het duinterrein een vuurwajaar maart te kiezen nieuwe gemeen- pen gevonden. In het wapen bevonteraad zal daarover moeten beslis- den zich nog scherpe patronen. De
mogelijkheid bestaat dat dit wapen
sen.
is gebruikt bij ongeregeldheden in
de Haltestraat op l september waarbij werd geschoten. Het wapen is
voor onderzoek naar het GerechteZANDVOORT - Voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen is af- vereniging. Maar aanvankelijk zag
lijk Laboratorium in Rijswijk ge- gelopen maandag tijdens een emotionele, buitengewone algeme- het ernaar uit, dat het bestuur de
bracht.
oppositie kon verwachten.
ne ledenvergadering akkoord gegaan met de verplaatsing van nodige
Engel Paap had m
haar sportcomplex, ten behoeve van woningbouw. Wél houden Oud-voorzitter
een brief duidelijk gemaakt, dat hij
ZANDVOORT - De eentwee van hen toezicht bij de voorbereidingen van de gemeente. het niet eens was met de plannen.
, endertigjarige Marco TerDe verhuizing is nodig om op de Hij zag liever dat de woningen op het
Maar liefst 92 leden van de vereni.! mes heeft in Nijmegen in
ging waren maandagavond naar het voetbalvelden aan de Vondellaan en braakliggend terrein naast het
een uiterst spannende finaclubhuis aan de Vondellaan getogen de Van Lennepweg ongeveer drie- N.S.-emplacement en op de plaats
le de De Telegraaf/Dunhill
om daar een historisch ingrijpende honderd woningen te kunnen bou- van het vuülaadstation, dat over
' Golf Trophy geWonnen. De
beslissing te nemen: wel of met ver- wen, merendeels in de sociale sec- twee jaar dient te verdwijnen, genummer twee kwam tot
huizen naar het binnenterrein van tor. Woningbouw buiten de huidige bouwd worden. De afwijzing van
Bel vrijdag voor
een zelfde punten-aantal
het circuit, op basis van de huidige bebouwde kom is uitgesloten en het plannen voor sociale woningbouw
12.00 uur ons
voorwaarden. Na een korte en emo- ZVM-complex is een van de weinige m nieuw-noord, toen in verband
' (41), maar dat betekende
met de te verwachten geluidhinder
tionele discussie was de meerder- locaties die nog beschikbaar zijn.
winst voor Termes, omdat
kantoor, telefoon
van het circuit, was hem een doorn
heid er over eens dat verplaatsing
hij een lagere 'handicap'
in het oog.
onvermijdelijk is en dat het door de
! had.
gemeente aangeboden plan niet af- Vereniging
In de garanties van de heer WertOp de hoorzitting overheerste de
geslagen mag worden. Met slechts
Maar liefst 800 golfspelers
één stem tegen ging de vergadering mening dat het algemeen belang heim, directeur Publieke Werken,
hadden aan de verspreid over
dient te prevaleren boven dat van de ten aanzien van het nieuwe onderakkoord.
het land gehouden voorrondes
deelgenomen. De vierenzestig
best geplaatsten kwamen afgelopen weekend naar Nijmegen
om daar in de eindstrijd uit te
komen. Het resultaat is bekend.
Marco, die met een handicap
van 14 had gespeeld, mocht een
ZANDVOORT - De Zandpaar golfschoenen, bloemen en
voortse beeldhouwer Edo van
een zeefdruk uit de serie 'Touch
Tetterode legt deze week de
of Golf van Frank Gudde uit
laatste hand aan het MonuHeerhugowaard in ontvangst
ment voor Verdraagzaamheid.
nemen. Daarnaast reikte ook de
Opdrachtgever is de Stichting
Dunhill Edition Mannenlijn
Michael Poyé. Het monument
nog een aantal prijzen aan de
wordt geplaatst in Hilversum,
deelnemers uit.
waar het op 26 september door
Marco Termes, zoon van de
Zandvoortse wethouder, is lid
Prinses Irene wordt onthuld.
van de golfclub Spaarnwoude
en speelt pas ongeveer drie jaar
De stichting is vernoemd naar de
golf, zij het erg intensief, zo'n
23-jarige Michael John Poyé uit Huivier keer per week. Door deze
zen, die 'in de nacht van 26 op 27
overwinning mag hij volgend
september 1986 voor het station van
jaar deelnemen aan de pro-am
Hilversum door een groep 'skinhevan de Dunhill British Masters.
ads' werd neergestoken en daarbij
Op 26 september is hij ook op
om het leven kwam. Uit gerechtelijk
de televisie in actie te zien, als in
onderzoek bleek dat deze groep er
het NCRV-programma Liever
een neo-nazistische ideologie op na
Sportiever een uitgebreid verhield. De stichting wijst erop dat dit
slag van de wedstrijden wordt
uiteraard lang niet voor alle skinheuitgezonden.
ads geldt, de meesten zijn dit vanuit
mode of muziek.

Wapen gevonden

Door de hevige regenval kwamen
de Kanaalweg, het Schoolplein, de
Schoolstraat, de Louis Davidsstraat
en het begin van de Haltestraat weer
eens onder water te staan. De schrik
zit er daardoor in deze omgeving
weer behoorlijk m. 'Mijn nieuwe
vloerbedekking van eenjaar geleden
is weer naar de knoppen', aldus een
boze buurtbewoner. Het huilen
stond hem ook nu weer nader dan
het lachen. Voor de zoveelste keer
zijn hij en zijn buren getroffen door
de wateroverlast.

men de bewoners aan het Stationsplein door inslag m de kabelkast
'zonder beeld te zitten' en viel in de
Manaschool de stroom uit

Afvoer

Burgemeester Van der Heijden en
wethouder van Publieke Werken
Frits van Caspel kwamen tijdens de
hevige regenval poolshoogte nemen.
Op dat moment trachtten brandweer, ambtenaren van Publieke
Werken en de politie met man en
macht de schade zo veel mogelijk te
Ook elders in het dorp zorgden de beperken, door de kelders leeg te
weergoden voor de nodige proble- pompen.
men. Zo had de Zandvoortse politie
de handen vol om de door bhksem'De laatste schakel in de noolwatemslag ontregelde alarminstallaties rafvoer ontbreekt nog', liet Van Casvan Amro-bank, 'Bierwinkel', Rabo- pel weten. De miljoenen guldens
-bank en NMB-bank het zwijgen op kostende werkzaamheden aan de
te leggen. Thor, god van donder en effluentleiding, die het dorp m de
bliksem uit de Noorse mythologie, toekomst moet behoeden voor dit
was deze avond kennelijk behoorlijk soort overlast, zijn bijna afgerond.
op dreef. In enkele woningen aan de Dat zal nog 'uiterlijk twee maanden'
Brederodestraat en de Prmsesseweg gaan duren. Vanaf dat moment bewerden door de bliksem enkele TV's hoort deze overlast tot het verleden,
en een videorecorder vernield, kwa- aldus de wethouder.
(ADVERTENTIE)

'Ze kunnen ons niet besodemieteren'

Zandvoortmeeuwen akkoord met verhuizing

Marco wint
Golf Trophy

Uw krant niet
ontvangen?

17166

'Grootste handen van Nederland' bijna klaar

Uit het onderzoek bleek ook dat
het 'toeval' was dat juist Michael en
zijn vriend werden aangevallen. Het
had dus ook ieder ander kunnen
zijn, is de conclusie van de stichting,
HW LW HW LW die spreekt van een slachtoffer van
willekeur en een fascistische misEdo van Tetterode legt de laatste
03.15 11.44 15.35 23.30 daad.
Rond de moord bestaat het misver03.48 13.41 16.15stand dat het slachtoffer een donke04.28 00.16 16.52 14.33
re huid had of behoorde tot een etni- onverdraagzaamheid steeds meer
05.09 00.45 17.33 15.16
sche minderheid, maar dat was niet toeneemt. Het monument dient
05.51 01.25 18.12 15.56
enerzijds als symbool dat ieder indihet geval.
06.36 02.10 18.56 14.31
vidu aanspreekt op zijn of haar ver07.17 02.45 19.37 15.16
draagzaamheid, anderzijds als sym08.08 03.35 20.26 16.06
Symbolisch
bool dat oproept tot een geweldloze
09.05 04.14 21.19 16.44
Na deze gebeurtenis heeft een aan- strijd tegen onverdraagzame strotal mensen de handen ineengeslagen mingen als racisme, sexisme, fascisom een Monument voor Verdraag- me, anti-semitisme en andere vorzaamheid op te richten, omdat de men van discriminatie. Want 'de

j Waterstanden
Datum

14 sep
15 sep
16 sep
17 sep
ISsep
19 sep
20 sep
21 sep
22 sep

Oplage: 4 650

komen, zag opposant Schutte weinig heil, m de toezeggingen van de
raad toonde hij wat meer vertrouwen. Toch vond ook hij het jammer,
dat de huidige accomodatie, in de
loop van de jaren met veel pijn en
moeite met vrijwilligerswerk opgebouwd, moet worden prijsgegeven.
Vervolg op pagina 5

Loos alarm
ZANDVOORT - De brandweer heeft maandagochtend
rond zes uur twee maal moeten uitrukken naar de Bodaanstichting, maar het was loos
alarm.
De alarminstallatie gaf een melding van brand in de kelder. Er was
echter mets aan de hand, de melder
bleek defect.
Zaterdag moest de brandweer wel
handelend optreden, bij een duinbrand langs het fietspad naar
Noordwijk, ter hoogte van het Tilanuspad. Het vuur verwoestte ongeveer 1500 vierkante meter duinterrem. De oorzaak is onbekend.

AANKONDIGING:

Algemene
ledenvergadering van de
VVD afd. Zandvoort,
Bentveld
op 21 sept. a.s.

Aanvang: 20.00 uur
Spreekster:
ERICA TERPSTRA
Onderwerp:
het hoe, waarom en
hoeverder met de V.V.D.
U bent allen hartelijk
welkom in de Trompzaal
van het VENDORADO
HOTEL
ingang Trompstraat
(zaal open van 19.30 uur)

Nieuwsblad
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Giro/bank

j

Telefoon

(i v m controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25' O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75

hand aan het Monument voor Verdraagzaamheid.
Folo Bram Sti|nen

moord op Michael Poyé was een ei- rende libelles van glas naar een ontwerp van Bosanka Rijvers. De Zandgentijdse gebeurtenis'.
voorter Ed de Zwager heeft een bijAls monument heeft Edo van Tet- drage geleverd aan een gedenkplaat
terode uit een blok Franse kalksteen die vorig jaar op de plaats van het
van 1.85 x 1.25 m. met een dikte van onheil is geplaatst, terwijl Bep
1.05 m. de 'grootste handen van Ne- Sturm-van den Bergh kleine handderland' gehakt. "De handen koeste- jes uit brons vervaardigde die werren het leven", aldus Van Tetterode. den verkocht om voor het monuDaartussen bevinden zich twee pa- ment geld bijeen te brengen.

* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon m open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam

8 "710371"017003"

bellen kan ook: 020-668.1300

WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 14 SEPTEMBER 1989

FAMILIEBERICHTEN

LIEVE

MENSEN,

Donderdag 14 september 1989 is het zover.

Bedroefd delen wij U mede dat onverwacht van
ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Wij,

Jan Christiaan Franciscus Voorhaar

Karin Felderhoff en Rico Prince

op de leeftijd van 75 jaar.
Hij is rustig ingeslapen.
A. J. Voorhaar-Huizink
Rob
Milja en Paul
Jacqueline
Jeroen, Jolanda
Joyce
2041 RB Zandvoort, 11 september 1989
Lorentzstraat 25
Op zijn uitdrukkelijke wens heeft hij zijn lichaam
ter beschikking gesteld van de medische wetenschap.

gaan dan trouwen om 14.00 uur in het raadhuis van Zandvoort.
Daarna om 15.00 uur, de kerkelijke bevestiging in de
St. Agatha kerk in Zandvoort.
Maar!! Vrijdag 15 september en of zaterdag 16 september a.s.
geven wij weer zo'n ouderwetse, gezellige receptie van
19.00-21.00 uur in
Café Karin
Haltestraat 32 te Zandvoort
Van harte welkom,
Karin en Rico

Verloofd
Monique Bol
en

Martin Kaspers
-•< Zandvoort
.2 14-9-1989

A.s. Zondag 17 september zijn wij

Lammy en Ernst Nehls
25 jaar getrouwd
Ter gelegenheid hiervan geven wij een receptie van
19.00 - 21.00 uur in Hotel Keur, Zeestraat 51.
U bent van harte welkom om ons met dit heugelijke feit
te komen feliciteren.
Lammy en Ernst Nehls

Wat was zij sterk en arbeidzaam,
wat heeft zij voor ons klaargestaan.
Zorgzaam was zij haar hele leven,
moedig is zij tot het eind gebleven.
Verdrietig om haar heengaan, maar met een bevrijdend gevoel dat haar lijden nu voorbij is,
geven wij u kennis van het overlijden van onze
lieve zus, schoonzus en tante

Annie Blauwhoff-van den Broek
weduwe van Engel Blauwhoff
in de leeftijd van 69 jaar.
Broers en zusters
Schoonzusters en zwagers
Neven en nichten
Badhoevedorp, 8 september 1989
Nieuwe Meenlijk 173
Correspondentieadres:
P. A. van den Broek
Zuwe 19
3645 PE Mijdrecht
De begrafenis heeft op dinsdag 12 september jl.
plaatsgevonden in het familiegraf op de r.k. begraafplaats van de St. Pancratiusparochie te Amsterdam-Sloten.

Derk Gerrit Geurtsen

en

LIA VAN NIEL
gaan elkaar morgen het jawoord geven.

Na een langzaam afnemende gezondheid, hebben
wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen
van onze dierbare

Pieter Limbach
op de leeftijd van 65 jaar.
Uit aller naam:
S. Veenstra
9 september 1989
Tjerk Hiddestraat 25
2041 JN Zandvoort
De crematie heeft op 13 september 1989 te Driehuis-Westerveld plaatsgevonden.

Zijlweg183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

echtgenoot van E. M. Geurtsen-van Tilburg
op de leeftijd van 84 jaar.
B. M. Geurtsen-van Tilburg
Derk en Karin
en verdere familie
Zandvoort, 11 september 1989.
Corr.adres: Celsiusstraat 85
2041 TD Zandvoort
De crematie heeft op donderdagmiddag 14 september in het crematorium Westerveld plaatsgevonden.

RECTIFICATIE
BESCHERMING
GRONDWATER

1 TOT 3 KILO

PER WEEK
MINDER

De telefoonnummers in de advertentie over de
Verordening Grondwaterbeschermingsgebieden van
de Provincie Noord-Holland waren onjuist.
De correcte nummers luiden:
de heer W. Verhoeks, tel. 023-143860 (juridische
vragen);
mevrouw L.F. Kwak, tel. 023-143851;
mevrouw J. Slagveld, tel. 023-143859 (beiden
technische vragen).

• Malsovit brood
• Malsovit Knacke
• Malsovit Maaltijdkoeken
• Malsovit Koffiekockjes
• Malsovit Slankspread

BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Seijsener
Haltestraat 23
2042 LK
ZANDVOORT

MALSOVIT

provinciaal bestuur
van

ZIJN ER OOK NOG
WERKZOEKENDEN
IN ZANDVOORT EN
OMGEVING?????
heeft regelmatig werk, ook voor
inval- en oproepkrachten.
Gaarne bellen na 19.30 uur.

SPAR SLIJTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
uw adres voor:

Balletstudio 118
Conny Lodewijk

PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN

wensen

OOK NAAR MAAT

ELAST. KOUSEN,

Saskia Bol
Danny Clark
Karim Raïhani

112 B-89
113 B-89
117 B-89
118 B-89
122 B-89
123 B-89
'129 B-89

Wij zijn heel trots op jullie.

gebr. d.t. 475,Incl. borg vereist.

-Grote Krocht 28
-MaxPlanckstraatUa
-Kleine Krocht 2
-WeimarweglO
- Max Planckstraat 14
-Kerkplein 7
- Raadhuisplein 7

Bouwplan
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens met toepassing van artikel
19 van de wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een achteraanbouw, een garage en een dakopbouw op het perceel Wilhelminaweg46.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 18 september 1989 gedurende veertien
dagen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening voor een ieder ter inzage (geopend maandag
t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur).
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder bij burgemeester en wethouders schriftelijk bezwaar tegen het bouwplan indienen.

Voorbereidingsbesluit
(art.22lid2W.R.O.)
De gemeenteraad heeft bij besluit van 29 augustus 1989 op grond van artikel 21 van
deze wet verklaard, dat voor het perceel Wilhelminaweg 46 een bestemmingsplan wordt
voorbereid.
Dit besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning voormeld perceel is
aangegeven, vooreen ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 4 (geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur).
14 september 1989

E mm

Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht te Zandvoort
roept kandidaten op voor de funktie van

BESTUURSLID (M/V)
Mede gezien de beleidsbepalende bestuurssignatuur verwachten we van de kandidaten:
- brede maatschappelijke interesse
- bestuurlijke ervaring
- grote persoonlijke inzet
- belangstelling voor kennis van sociale Volkshuisvesting
- sociale betrokkenheid
- goede kontaktuele eigenschappen
- vaardigheden op een van de volgende gebieden: juridisch, financieel/economisch,
sociaal, organisatorisch,- personeelszaken, technisch.
Tevens verwachten wij van het nieuwe bestuurslid de bereidheid tot het volgen van
kursussen. Naast het lidmaatschap van EMM vinden wij het belangrijk dat de kandidaten voldoende tijd beschikbaar maken voor het optimaal funktioneren binnen de
Woningbouwvereniging (± 12-20 uur per maand).
Geïnteresseerden voor de bestuursfunktie binnen EMM roepen wij op voor 20 september een brief voorzien van alle relevante gegevens te sturen aan:
Bestuur Woningbouwvereniging EMM, Thomsonstraat 1, 2040 EA Zandvoort.

TE KOOP
AANGEBODEN

Te huur

1-PERS. APP.
M. KEUKENBLOK

- Tjerk Hiddesstraat 81 +83
-Burg. NawijnlaanIO
- Wilhelminaweg 50
-MaxEuwestraat26
- Thorbeckestraat 46
-Vinkenstraat4
- perceel bij Duintjesveld

Samenvoegen 2 woningen
Uitbreiden woning
Plaatsen dakkapel
Bouw woning
Dichtbouwen 3 balcons
Plaatsen tuinhuis
Plaatsen clubgebouw
"The Buffalo's"
Veranderen gevelpui
Oprichten bedrijfsruimte
Plaatsen 4 dakkapellen
Plaatsen dakkapel
Plaatsen opslagloods
Verbouw verdiepingen
Plaatsen 2 naamborden

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

v.a. 1 okt.

heel veel dansplezier aan de
Ballet-jazz Akademie
te Amsterdam.

-Burg. Nawijnlaan-10

Verleende bouwvergunningen
78 B-88
166aB-88
29 B-89
59 B-89
71 B-89
82 B-89
106 B-89

Tel. 19292

DROGISTERIJ

HOERA !!!
De leerlingen van

Vergroten dakkapel

HEIERMAN SCHOONMAAKBEDRIJF

Celsiusstraat 192
telefoon 14361 Zandvoort

f (VAN JE VRIENDEN MOET JE HET MAAR
HEBBEN).

WENSEN JULLIE ALVAST EEN HELE FIJNE
DAG EN NOG EEN LANG EN HÉÉL GELUKKIG
LEVEN!!!

023-315855

^ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

MET
MALSOVIT

**J-u sus*

ANS, HARRY, HENNY, ERWIN,
MARGA, BERNADETTE, TINEKE, FRED,
LOEK, TOON, PETER, GERRIT, INEKE,
JOSÉ, DICO, TOOS, ANNEKE, TON,
HENK, HARRO, APPIE, WIL, ARNOLD,
RINIE, GERARD, NICOLE E.V.A.

,

EET U

t

Aangevraagde bouwvergunning
142B-89

Men kan deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en
wethouders.
Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen moet echter zonder meer een vergunning worden verleend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

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

Onverwachts is van ons heengegaan mijn lieve
man en onze oom

WILLEM v.d. MOOLEN

usiaumu.

BREDERODESTRAAT 55
In 1988 geheel door binnenhuisarchitect verbouwde villa.
Grote woonkamer, 3 slaapkamers. Zomerhuis.

Tel. 15620
na 20.00 uur.

ƒ 495.000,DR MEZGERSTRAAT 36

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze erevoorzitter

(Ome) Piet Limbach
De motor- en autoclub Zandvoort, en de Nederlandse motorsport zullen hem missen.
Bestuur en leden
MAC Zandvoort

Geheel onverwacht is tot ons groot verdriet vredig ingeslapen, onze allerliefste en dappere moeder, schoonmoeder, oma en groot-oma

Carolina Magdalena de Boer-Hippe
weduwe van Jacob de Boer
in de leeftijd van 83 jaar.
Haar levenslust zal voor ons tot voorbeeld blijven.
Amsterdam:
Carla Klaui-de Boer
Maks Klaui
Amsterdam:
Sonja Kalff-de Boer
Rijk Kalff
Klein- en achterkleinkinderen
Zandvoort, l september 1989
Bej.centrum „Huis in de Duinen" K-121
Herman Heyermansweg l
Corresp.adres: Fam. H. R. Kalff,
Willem Molengraaffstraat 11-3
1063 LH Amsterdam
Mama is opgebaard in het mortuarium van het
„Huis in de Duinen" alwaar op donderdagavond
van 19.30 tot 20.00 uur gelegenheid is voor
rouwbezoek.
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 15 september a.s. om 10.00 uur, in het Crematorium
„Velsen" te Driehuis.
Vertrek van het mortuarium om +9.15 uur.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar '

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij. ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
•*,

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Half vrijstaand woonhuis, 8 kamers, 1e verd. en 2e verd.
uitzicht zee. Ook geschikt voor zomerverhuur.

m
Kwekerij

P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

BLOEIENDE VIOLEN
BEPLANTING VOOR NAJAARS
EN WINTERBAKKEN.
GROENBLIJVENDE BEPLANTING
ERICA WINTERHEIDE
BEMESTINGEN
Dinsdags
de gehele dag
gesloten.

ƒ 245.000,MARNIX VAN ST ALDEGONDESTR. 15
Half vrijstaand woonhuis in goede staat van onderhoud.
Woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, moderne
badkamer.
ƒ210.000,-

DE FAVAUGEPLEIN 21 fl. 9
2 kamerflat op 2e verd. van gebouw „ROTONDE".
Schitterend uitzicht over strand en zee.

ƒ 168.000,PATRIJZENSTRAAT 34
2 kamerflat (vh. 3 kamers) op 4e verd. Zeer fraai uitzicht
over de duinen

ƒ145.000,CURIESTRAAT 2L
Bedrijfsruimte op 1e verdieping. 3 kantoren, keuken,
toilet en opslagruimte, toaal ca. 100 m2 ƒ16.500,- per
jaar.

ra

f* CO f C makelaar/o.g.
V^L.1 U L. a/yuranüen

NVM

MAKEUWR

2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 2
Telefoon 02507-12614
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Skyline
werd al
in1965
bepaald
Speciaal voor het
Zandvoorts Nieuwsblad heeft
Ger van Middelkoop van
Aerophoto Schiphol
recentelijk het luchtruim
gekozen. Vijf fraaie
kleurenplaten heeft hij van
onze badplaats geschoten. De
komende weken treft u ze in
dit Zandvoorts Nieuwsblad
aan. U kunt ze, fraaier van
kleur dan op krantepapier
mogelijk is, ook thuis krijgen.
Deze week: de skyline van
Zandvoort.
Nico Bouwes heeft in 1965
met het zeventig meter hoge
Bouwes Palace, tegenwoordig
Palace Hotel, duidelijk een
eigen stempel gedrukt op de
'skyline' van Zandvoort. Ook
op deze luchtfoto trekt het
bouwwerk de aandacht.
Vlak daarachter ziet men
een van de nieuwste
aanwinsten van Zandvoort, de
twee luxe
appartementengebouwen
'Residence Monopole'. Op de
plek rechtsonder, vlak naast
het vrij jonge casino, valt nog
meer nieuwbouw te
verwachten, gezien de plannen
voor een hoge hoteltoren. Het
wachten is op een exploitant.
De gemeente start deze
maand met de verfraaiing van
het boulevardgedeelte waar
men hier op uitkijkt. De
sierbestrating moet nog voor
de kerst klaar zijn.

Deze foto is er één uit een serie
luchtopnamen van Zandvoort. U
kunt deze kleurenfoto bestellen
door het overmaken van 25 gulden
op postrekeningnr. 34.34586 t.n.v.
Weekmedia Amsterdam onder
vermelding: van 'ZN' en de datum
van plaatsing. Uw bestelling dienen
wij uiterlijk twee weken na
plaatsing van de foto ontvangen te
hebben. U ontvangt de foto ca. een
maand na publicatie.

Foto Aerophoto Schiphol B.V.

Operettesprookje werd werkelijkheid

Operettevereniging viert bruiloft
Jan van der Werff en Jo Troupée

Rubrieken
In verband met de luchtfoto
vindt men de weekenddiensten
en andere vaste rubrieken deze
week op pagina 7.
(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Zaterdagochtend werd op het raadhuis het bus richting Friesland, waar de worhuwelijk tussen Jan van der Werff en Jo Troupée voltrokken. tels van de bruid liggen.
Beide zijn steunpilaren van de Zandvoortse Operette Vereniging en het lag dus voor de hand dat behalve de vele vrienden Paspoort
van het bruidspaar ook talrijke Z.O.V.-leden van hun belangstel- Onderweg had nog een incident
ling blijk gaven.
plaats, dat de feestvreugde dreigde
Voorafgegaan door de ambtenaar
van de burgerlijke stand, mevrouw
Van der Heijden-Kouer, schreed het
bruidspaar om elf uur de trouwzaal
binnen, en ditmaal was niet Jan de
centrale figuur. Mag hij als vertolker
van de manlijke hoofdrol in tal van
operettes menig open doekje en veel
applaus in ontvangst nemen, nu
richtte alle aandacht zich op Jo, die
gekleed was in een beeldige, zelfontworpen lila creatie met een flatteuze
bijpassende hoed.
"Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat een bruidspaar binnenkomt
onder
operetteklanken",
merkte mevrouw Van der Heijden
aan het begin van haar toepsraak
lachend op. "Primair wordt deze
zaal gebruikt door leden van de raad
en leden van het college. Zij zijn de
bevolking verantwoording schuldig.
Nu is het niet mijn bedoeling een
college gemeenterecht te geven,
maar als zij het niet naar onze zin
doen, dan stemmen we een volgende
keer gewoon op een ander", aldus
spreekster onder hilariteit. Zich tot
het bruidspaar wendend: U bent
echter niemand verantwoording
schuldig".

In een sympathieke toespraak memoreerde zij vervolgens dat het leven van het bruidspaar eigenlijk
doorgaat zoals het al jaren rolde. "U
beiden stak veel energie in de Z.O.V.
en sluit dan ook een muzikaal huwelijk. Van harte wens ik U toe dat de
vrolijkheid van de operette de boventoon zal voeren en dat er maar
heel weinig dissonanten zullen zijn".
Nadat bruid en bruidegom de hen
gestelde vragen met 'Ja' hadden beantwoord en elkaar hadden gekust
(ten behoeve van de fotografen zelfs
meerdere malen), las mevrouw Van
der Heijden samen met Marcel,
kleinzoon van de bruid, de huwelijksacte voor. Na de ondertekening vertolkte één van de getuigen, de tenor
Amand Hekkers, begeleid door de
violist Iwan Basorski zijn gelukwensen met een toepasselijke tekst op
de Eomance uit de Hongaarse Bruiloft.
Volgens goed Zandvoorts gebruik
werd er vanaf het bordes royaal gestrooid, waarna het kersverse echtpaar tussen een haag van zingende
Z.O.V.-ers met erebogen de trap van
het raadhuis afdaalde. Vervolgens
vertrokken het bruidspaar en ruim
dertig genodigden met een speciale

te verstoren. Door de drukte van de
voorbereidingen hadden Jo en Jan
de laatste dagen geen krant kunnen
lezen en waren zij dus ook niet op de
hoogte van het feit dat voor Friesland een speciaal paspoort, compleet met foto, naam en adres, vereist is. Zij en Marcel waren de enigen
die dit monument niet konden tonen en zij hadden bovendien nog de
pech dat de douanier weinig soepel
was. Hij gelastte hen uit te stappen,
waarna de bus verder reed richting
Bolsward. Toevallig kwam even later een open koets aanrijden, waarin
het drietal de reis kon vervolgen.
Precies op tijd arriveerden zij in hotel 'De Wijnberg' om deel te nemen
aan de daar geserveerde koffiemaaltijd.
's Avonds was er in restaurant 'De
Zonnehoek' in Bloemendaal een
druk bezochte receptie, waar Sandra Keur als jongste lid van de operettevereniging met een leuke toespraak het Z.O.V.-cadeau, een magnetron, aanbood. Met een voortreffelijk diner werd een dag besloten,
waaraan Jo en Jan van der Werff
ongetwijfeld de beste herinneringen
zullen bewaren.

• Het kersverse echtpaar Van der Werff tussen een haag van zingende Z.O.V.-leden.

C.E. KRAAN-MEETH

Foto: Bram Stijnen

DEZE WEEK
winterwarm gevoerde

REGENMANTEL
met rode stip, alleen
vrijdag en zaterdag
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Bouwvergunning
motel geweigerd
ZANDVOORT - De firma Cobraspen Vastgoed B.V. heeft bij de Raad
van State bezwaar aangetekend tegen de weigering van een bouwvergunning. De B.V. had deze aangevraagd om op het perceel Boulevard
Barnaart 56 een motel-restaurant op
te richten.
Het motel-restaurant zou gevestigd moeten worden in de 'toko' in
de zeereep, ten noorden van Riche,
waarin vroeger een winkel van de
Spar was gevestigd. Het College van
Burgemeester en Wethouders heeft
vorig jaar september echter besloten de bouwvergunning te weigeren.
Cobraspen liet het er niet bij zitten
en schakelde mr. Y.A.A.G. de Vries
in, die zich namens haar cliënt tot de
afdeling Rechtspraak van de Raad
van State richtte. Deze heeft de gemeente nu verzocht een verweerschrift in te dienen. Bij de behandeling daarvan hoort een - 'te zijner
tijd' te houden - hoorzitting, waarop
de partijen hun standpunten nader
uiteen kunnen zetten. De gemeenteraad heeft het college afgelopen
week gemachtigd namens haar het
verweer te voeren.

Herinrichting noord-boulevard
gaat ruim f3,3 miljoen kosten

ZANDVOORT - De nieuwe gemeentebegroting meldt tal van
beleidsvoornemens van het college voor 1990. Een aantal daarvan, zoals de herinrichting van de boulevard ten noorden van
het Beach Hotel, vindt men hieronder.
Momenteel wordt de verbetering
van de verkeersgevaarlijke noord-boulevard voorbereid, met name
het gedeelte tussen de Burg. Van Alphenstraat en Bloemendaal aan Zee.
Voor dit project, uit te voeren in
twee jaar, kosten ƒ3.375.000,-, moet
nog een dekking worden gevonden,
zo mogelijk deels door rijkssubsidie. 'De verkeersafwikkeling van en
naar Zandvoort baart het college
nog steeds zorgen', zo stelt men. Wel
is het college van mening dat deze
problematiek op gewestelijk niveau
moet worden behandeld.
Voor 1990 heeft men de reconstructie van het kruispunt in Bentveld gepland, inclusief het vervangen van de verkeerslichten, waarmee een bedrag van ongeveer
ƒ300.000,- is gemoeid. Een en ander
heeft betrekking zowel op de verkeersafwikkeling als op de verkeersveiligheid. Daarnaast bestudeert
men maatregelen om de parkeeroverlast op de Zandvoortselaan ter
hoogte van de Bentveldweg aan te
pakken.

Wat betreft 'Volksgezondheid'
valt te melden dat het reeds eerder
genoemde Hinderwet Uitvoeringsprogramma wordt uitgevoerd. Verder wordt een actieplan voorbereid
ter bestrijding van de overlast van
hondepoep, de uitvoering daarvan
zal jaarlijks zo'n ƒ50.000,- gaan kosten. Ook volgend jaar wordt volop
aandacht besteed aan het gescheiden inzamelen van huisvuil.

stand in oud-noord afronden, dat betreft nog 196 woningen. Voor volgend jaar staat de renovatie van 41
woningen aan het Gasthuishofje gepland en de gemeente zal verdere
voorstellen doen voor het renoveren
van de 24 rug-aan-rug woningen aan
De gemeenteraad zal de begroting
Koningstraat
en Prinsesseweg, behandelen op maandag- 30 en dinsevenals 16 woningen in Bentveld en dagavond 31 oktober.
26 verspreid over het dorp.

Met de aanpassing van de gemeentelijke verordening komt er jaarlijks
ongeveer ƒ70.000,- aan subsidie vrij
ZANDVOORT - De Nierstichting
voor particuliere woningverbetering, waarmee men de kwaliteit Nederland houdt van 25 september
hoopt te verhogen. Daarnaast zal tot en met l oktober haar jaarlijkse
men er op toezien dat er minder ver- collecte. Ook in Zandvoort, maar
spilling van subsidie plaatsvindt aan daarvoor zoekt men nog medewerinterne verbeteringen die ook zon- kers. Degenen die een 'steentje' bij
der deze bijdrage aangebracht zou- willen dragen kunnen informatie
krijgen via telefoonnummer 15434.
den worden.

In 1990 wordt een structuurschets
gepresenteerd, die de basis vormt
voor toekomstige stedebouwkundige ontwikkelingen. De stedebouwkundige voorbereiding van het centrumplan wordt op korte termijn afgerond. Op grond van globale raminEr wordt gewerkt aan een par- gen wordt verwacht dat met dit plan
keerbeleidsnotitie, besteedt men een investering van ongeveer 5 milaandacht aan de uitbreiding van par- joen gulden is gemoeid.
keerruimte in de omgeving van het
centrum en wordt onderzocht of de
wielklem kan worden geïntrodu- Onderwijs
Omdat het leerlingenaantal in het
ceerd.
basisonderwijs nog steeds gestaag
terugloopt, acht het college maatreHeffingen
gelen nodig om leegstandskortingen
In 1988 is een beleid ingezet om in op te vangen. Wat betreft het voortdrie jaar met de reinigingsrechten, gezet onderwijs in Zandvoort is het
de afvalstoffenheffing en de rioolaf- uitgangspunt dit zo lang mogelijk te
voerrechten tot honderd procent behouden. Hoewel het aahmeldingskostendekking te komen. Dit wordt percentage dit jaar 60 procent hoger
echter al in 1990 gerealiseerd, zon- lag dan in 1989, is de instandhouding
der de tarieven verder te verhogen, van de Gertenbach Mavo op lange
als gevolg van de woningbouwactivi- termijn nog niet veilig gesteld.
teiten en andere uitgevoerde plan«i
nen. Daardoor is ook wat betreft de Cultuur/recreatie
onroerend goed-belasting volgend
De stichting Activiteitencentrum
jaar geen verhoging nodig. Wel zullen de leges hinderwet in 1990 om- Zandvoort krijgt de exploitatie en
hoog gaan, in verband met de uitvoe- het beheer van het multi-functioneel
ring van het Hinderwet Uitvoerings centrum Van Pageehal/Stekkie opgedragen. Het college wil onderzoeProgramma (HUP).
ken of het maatschappelijk werk in
eigen beheer kan worden uitgeVolkshuisvesting
voerd, in plaats van door de StichIn de periode van 1990 tot 1994 ting Maatschappelijk Werk Zuidmoeten 322 nieuwbouwwoningen -Kennemerland. De regeling voor
worden gerealiseerd, dat is tenmin- Opvang van Asielzoekers wordt in
ste het streven van het college. Wo- 1990 verder uitgevoerd. Onder de runingbouwvereniging
Eendracht briek recreatie valt ook camping De
Maakt Macht wil in die periode de Branding, beheer en exploitatie
renovatie van haar woningenbe- hiervan worden geprivatiseerd.

Collecte

Gepromoveerd
ZANDVOORT - De oud-Zandvoorter Henk Gude is afgelopen woensdag gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Gude is
daarmee doctor in de biologie geworden.

Volksdansen
ZANDVOORT - Het volksdansen
voor ouderen in het Gemeenschapshuis is afgelopen dinsdag begonnen,
georganiseerd door Dienstencentrum en ANBO. Aanvang 13.30 uur,
eind 15.00 uur. Men hoeft geen lid te
zijn van de ANBO. De deelnameprijs
is anders dan vorige week werd vermeld, deze bedraagt ƒ5,- per maand.

Gebruikte kleding
ZANDVOORT - De Stichting Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen uit Den Haag komt woensdagochtend langs om - nog draagbare - kleding op te halen. Hiervoor
worden huis aan huis plastic zakken
verspreid, men wordt verzocht deze
woensdag vóór 09.00 uur buiten te
zetten.
Met de opbrengst steunt men de
stichting 'Hulp aan landgenoten in
Indonesië', die in dat land maandelijks 1370 gezinnen helpt, plus de
stichting 'Nederland Lesotho', die
zich bezighoudt met kleinschalige
projecten in dat Afrikaanse land.
Voor meer inlichtingen, eventueel
ook stortingen, kan men de KICI
bellen: 070-245408.
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eciaal voor u geïmporteerd uit üe Schotse Hooglanden
SUPER KWALITEIT natuurgemest Rund- of Lamsvlees.
Ëppr ter introductie tegen aanbiedingsprijzen.

Je koopt een vrijstaand huis
als die ophoudt bij het hek?

ra H

maar wat is vrijheid

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

NVMI
UAKCUAA

TTT /"'«/^QnnTjn'D "D TT telef- 02507-15531
. W . V^VJO l Hl-Tt £j. V . 'telefax 02507-20025

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

Malst
reeds meer dan 25 jaar
voor

naar
van DEIMSEN en ZIM.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort •
Tel.02507-12972

Jacob v. Heemskerckstraat 6
Tel. 13909
•fer15"";

gedurende de wintermaanden
geopend tot 22.00 uur
's woensdags gesloten.

,

•tt?r Oriïne/e,

DJEMPOL
organiseert bij café Bonaparte het beste
Indonesische rijsttafelbuffet van Zandvoort
voor ƒ 32,50
kinderen tot 7 jaar ƒ15,-

Eten zo veel u wilt

Centrale Verwarming
C.V zelfbouwpakketten
Onderhoud

^*•ntiiiivjirtisiL^

Nieuw - Nieuw - Nieuw

U bent elke zondag van harte welkom in café
Bonaparte, Passage 8-10 vanaf 17.00 tot
22.00 uur.
Reserveren is mogelijk
tel. 19538 of 12490
Uw gastvrouw Linda

Sportcenter Wim Buchel
Zandvoort

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

A. J. v.d. Moolenstraat 47, tel. 02507-15829/13965
Badminton-Volleybal-Squash-Conditie en
Ski-gymnastiek
Judo-Jiu Jitsu-Karate-Jeugd Judo
Sauna-Zonnebanken-Massage

telefoon: 023-385478
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Uitgever: Peugeot Talbot Organisatie
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Peugeot klaar voor de jaren '90

De nieuwe Peugeot 309, een compleet nieuwe auto
Driewegkatalysatormet
Lambda-sonde

OUCHERIE
rote Krocht, Zandvoort
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Cen katalysator
haalt een groot deel van de schadelijke stoffen uit het uitlaatgas.
Door toevoeging van een
Lambda-sonde en een ingenieus
injectiesysteem wordt de verbranding van deze schadelijke
stoffen nog optimaler.
Als in 1993 alle nieuwe auto's
verplicht met een katalysator zijn
uitgerust, kunt'u er op rekenen
dat de Peugeot's hiermee allang
rondrijden. Nagenoeg alle nieuwe Peugeot modellen zijn namelijk vanaf vandaag met een geregelde drieweg-katalysator uitgerust. Vóór de katalysator is een
zogenaamde
Lambda-sonde
aangebracht, die ervoor zorgt dat
een elektronische eenheid informatie met betrekking tot het
zuurstofgehalte in het uitlaatgas ontvangt.
Deze eenheid corrigeert, afhankelijk van de gegevens die hij
van de sonde krijgt, de hoeveelheid geïnjecteerde benzine. Zo is
er altijd" het juiste mengsel van
benzine en lucht en is de verbranding ten alle tijde optimaal.
De drieweg-katalysator zorgt
er vervolgens voor dat schadelijke stoffen die dan nog vrijkomen worden gefilterd. Een goede
zaak voor het milieu.
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VISIE B.V.
Vermande - IVIO
Samenwerkend
in Educatie

UZELF
en geef aan
met welke
opleiding

u uw toekomst
wilt verbeteren

AANTREKKELIJK GEPRDSD
• Peugeot 205 XE 1.0 f 17.650,-

interieur, gewijzigd exterieur
en nieuwe injectiemotoren

• Peugeol 205 Accent
1.1 inj. 5-bak
3-xcg kal./
Lambda-sonde
f 19.325,-

met drieweg-katalysator en
Lambda-sonde. Wie er eenmaal een proefrit in heeft
gemaakt zal moeten toegeven

I Peugeol 205 XLD
1.8 liter dieselmotor

dat er hier sprake is van een
compleet nieuwe auto.
Allereerst hebben een aantal wijzigingen aan het exterieur ervoor
gezorgd dat hij nog meer in lijn ligt met
de andere Peugeot's. Met name door
de wijzigingen aan de gnlle heeft de
309 nu hetzelfde dynamische uiterlijk
als de andere Peugeot modellen.
Bekijken we zijn achterzijde, dan
zien we dat de achterlichten gewijzigd
zijn. Ze zijn trapezium-vormig geworden en geven aldus de achterzijde een
uiterlijk dat zeker met misstaat in de
jaren negentig. Voorts is de achterklep
doorgetrokken vrijwel tot aan de bumper, zodat de koffers gemakkelijker
kunnen worden ingeladen.
En dan het interieur, dat is geheel
vernieuwd. Zo is er een compleet
nieuw dashboard en stuurwiel.
Tevens zijn de deurpanelen opnieuw
vormgegeven en is andere bekleding
toegepast.
Al met al is de nieuwe Peugeot 309
een auto die van binnen en buiten
gezien mag worden. Een ding willen
we nog kwijt over het interieur: er zijn
namelijk ook achterin veiligheidsgordels gemonteerd. En dat is iets wat
eigenlijk in geen enkele auto zou
mogen ontbreken.
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De nieuwe Peugeot 309, een nieuwe voor- en achterzijde,
een compleet nieuw interieur en nieuwe motoren.
Nieuwe motoren
Het grootste nieuws van de Peugeot
309, schuilt wellicht onder de motorkap. Want nagenoeg alle modellen zijn
nu voorzien van een injectiemotor en
dneweg-katalysator met Lambasonde.

is een aardig gegeven in de stnjd
tegen de vervuiling. Een ander aardig
gegeven is dat de 309 niet alleen zuiniger is, maar ook schoner rijdt en tegeIijk soepeler en pittiger. Bovendien
zijn ze allemaal standaard uitgerust
met een 5-versnellingsbak.

Hiermee voldoen de 309 motoren
aan de strengste milieu eisen die er
onlangs in Europa zijn gesteld. En dat

Nu wat over de verschillende modellen die er beschikbaar zijn, want
dat zijn er nogal wat. Om te beginnen

De Peugeot 405 X4: ideaal voor alle weersomstandigheden

•

ZATERDAGACADEMIE
Waarom studeren op zaterdagochtend?
- Overdag bent u filter en kunt u zich beter concentreren dan 's avonds, zeker als men al een
werkdag achter de rug heeft.
— Met de uitleg van de docent nog vers in het
geheugen kan men thuis de behandelde stof
snel en effectief doornemen.
De Zalerdagacademie kent een telefonisch spreekuur voor problemen met het huiswerk.
Q Tekstverwerken rnet WordPerfect
D Introductie MS-DOS en PC-gebruik
Q Praktijkdiploma Informatica MG. l, MG.2 en MG.3
Q AMBI-modulen 1.1, HE.l en HE.2
D lnformatrice/publiekvoorlicht(st)er
Q Public relations, NGPR.A
ü Marketing Praktijkdiploma
ü Marketing NIMA.A
D Marketing NIMA.B
Q Manogemont middenkader
Q Basiskennis boekhouden
D Praktijkdiploma boekhouden
Q Basisdiploma beveiliging
De lessen v/orden gegeven op zaterdagochtend
van 9 lot 12 uur. De Zalerdagacbdemie biedt u
gedegen mondeling onderwijs en leidt op voor
erkende diploma's en certificaten.
Cursusplaatsen: Amsterdam, Almere, Den Haag,
Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zoetermeer.

Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 89/90 van de Zaterdagacademie

Vrijwel alle
Peugeot's met
injectiemotor

Bijzonder aan de Peugeot 405
X4 zijn de permanente vienvielaandrijving (het meest ideale
aandriifiyiteem) en de achtertrein met automatische hoogtecorrectie.

Bij het genoemde viervviel-aandrijfsvsteem wordt de verdeling van
de aandrijfkrachten door middel van
een lussenbak veideeld in 53% op de
voorwielen en 47% op de achterwielen. Dit resulteert in een nog beter

Cen
injectiemotor zorgt niet alleen voor meer
vermogen, maar ook voor een
betere verbranding en een soepeler lopende motor. Peugeot is een
van de meest ervaren autofabrikanten als het om injectiemotoren gaat. Of het nu om Monopoint injectie gaat of Multi-point.
Beide systemen worden door
Peugeot toegepast. Deze injectiesystemen staan er borg voor
dat er een goede afstemming
van het benzineluchtmengsel

rijgedrag van de auto onder alle
omstandigheden.
Maar er zijn nog meer voordelen.
De onder- en overstuurreactics zijn
namelijk minimaal en het trekken
van een' caravan of aanhanger is eenvoudig. Peugeol heeft de rienvielaandrijving met name toegepast om
van de auto een nog \-eiliger en contfortaheler auto te maken. Maar ook is
een vienviel aangedreven aulo
geschikt voor moeilijk begaanbare
negen.
Dal vvoïdt nog eens onderstreept
door de achterus met automatische
hoogteeorreclie. Die zon^t ervuor dat
ongeacht de belading en het aantal
passagier* de wagenhoogte constant
blijft. Hierbij wordt de gunstige Cwwaarde behouden (dus een lager
brantbtof\vrbruik)i is de wegligging
altijd optimaal en kan er met gemak
op onverhanl terrein gereden wonlcn.

moet u weten dat het basismodel
(de XE) al een vermogen kent van
maar liefst 80 DIN pk (58 kW).
En dan is er verder een automaat
van 1580 cm3 met 92 DIN pk (68 kW),
een diesel met 1905 cm3 en 65 DIN pk
(47 kW). En uiteraard is er ook een
supersnelle GTI met 1905 cm3, 122
DIN pk (88 kW) en een acceleratie
van O tot 100 km/u in 8,7 seconden.

Paris-Dakar is de zwaarste
rally ter wereld. Peugeot won
hem drie keer achtereen ('87
,'88, '89). Een prestatie die
geleverd kon worden dankzij
een perfecte voorbereiding,
feilloos teamwork, vakmanschap en de technische
know-how.
Uiteraard doet Peugeot
mee om te winnen. Maar
vooral het meedoen is belangrijk. Het is een voortreffelijke

lel 26 8 95

• Peugeol 309 XLD
1.9 liter dieselmotor

f 27.650,-

• Peugeol 405 GL
1.6 inj. 3-vveg kat./
Lambda-sonde

f 29.650,-

• Peugeot 405 GLD
1.9 liter dieselmotor

f 34.600,-

• Peugeot 405 GR X4
1,9 inj. 3-vieg kat./
Lambda-sonde
f 44.200,• Peugeot 405 Break GL
1.6 inj. 3-neg kat./
Lambda-sonde
f 32.585,• Peugeol 405 Break GLD
1.9 liter dieselmotor f 37.455,(Prijzen incl. BTW, eicl. aflemingskosten. Wijzigingen voorbehouden).

manier om produkt-innovaties in de meest extreme
omstandigheden te testen.
Zo werden er de turbo's op
de proef gesteld, de zestien
kleppen techniek, en de vierwielaandrijving. In 1990 doet
Peugeot weer mee. Zodat u in
de negentiger jaren nog meer
innovaties kunt verwachten,
die alvorens u die in een 'normale' Peugeot aantreft al heel
wat testkilometers hebben
afgelegd.

Het succes in een notedop
onder wisselende omstandigheden wordt gerealiseerd.
De hoeveelheid geïnjecteerde
benzine is afhankelijk van de
belasting van de motor en het
toerental (zeg maar de stand van
het gaspedaal). Echter, de injectietijd wordt geregeld, om een
optimale verbranding te garanderen. En dit nu gebeurt op bwis
van gegevens van de motortemperatuur, de luchttemperatuur,
de accuspanning en de informatie die verkregen wordt van de
Lambda-sonde. Het resultaat is
minder schadelijke uitlaatgassen, maar ook meer souplesse en
een groter vermogen.

Al het nieuws van
Peugeot voor de jaren '90 staat
tijdens het Open Huis
van 14 t/m 23 september
bij ons voor u klaar.
U bent van harte welkom om eens rond te kijken
en een proefrit te maken.

Het sterkste nummer in zijn klasse
De Peugeot 405 was in 1988
Auto van het Jaar. Maar wist u dat
ook de Peugeol 205 al de nodige
prijzen in de wacht heeftgesleept?
AI bij z'n introductie won hij vanwcge z'n comfort, prestaties, veiligheid, styling en zuinigheid het Gouden Stuurwiel (das Goldene Lenkrad) de Oscar'onder de autoprijzen.
Maar ook in de jaren daarna werd hij
door het vooraanstaande Duitse
magazine 'Aulo, Motor und Sport'
verkozen lot de beste auto in zijn
klasse. En inderdaad, de IVugeot 205
is op veel gebieden een goede auto

die- in de smaak valt, en dat geldt niet
alleen voor de kennen.
Inmiddels zijn er al zo'n 3 miljoen
van geproduceerd. Zeker in Nederland is hij een populaire venchijning.
Hij is dan ook de meest verkochte
auto in z'n klasse en draagt ertoe bij
dat IVugeot het 3e merk is in Nederland.
Met name de Aceent en Junior uilvoeringen scoren hoog. En niet in de
laatste plaats omdat hij zo lekker
rijdt, wendbaar is en pittig. Zo is de
Accent 1.1 liter nu uitgerust met een'
60 DIN pk injcclivmotor en standaard voorzien van een 5-versnel-

slraat
postcode/plaats

f 22.200,-

Voor de vierde keer Paris-Dakar

dhr/mw

04121
In open envelop, zonder postzeael, zenden aan
ZATERDAGACADEMIE
Antwoordnummer 234
8200 VB lelystad

f 24.785,-

• Peugeot 309 XE
1.4 inj. 5-bak
3-weg kat./
Lambda-sonde

• Peugeot 405 GL 1.6 f28.780,-

Het voordeel van permanente 4-wielaandrijving

ieder maandagochtend open
WST,.•:.".*•

Onlangs
introduceerde
Peugeot de nieuwe Peugeot
309. Met een compleet nieuw

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

telefoon

PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

lingsbak. Wilt u trouwens eens een
optimale 205 ervaring meemaken
dan moet u beslist eens komen kijken.
U kunt dan ook kennismaken met
de Peugeot 205 diesel, de automaat
of de GTI (122 DIN pk!) en de

Cabriolet.
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Willem Paap schiet ZVM naar winst
ZANDVOORT - Na een matige partij voetbal die wel hard
en ontzettend spannend was
stapte
Zandyoortmeeuwen,
twee punten rijker het hoofdveld aan de Vondellaan af.
Velsen werd na een stevige wedstrijd met 2-0 teruggewezen. Beide
teams haalden niet volledig het einde van de strijd daar van iedere club
één speler de kleedkamer voortijdig
mocht opzoeken. Grote man bij
Zandvoortmeeuwen was Willem
Paap die beide treffers voor zijn rekening nam, de eerste uit een strafschop en de tweede, een juweeltje,
uit een ineens ingeschoten vrije
trap.
Na een gelijkopgaande beginfase
was het Velsen dat begon aan te
dringen. Echter, doelrijpe, uitgespeelde kansen werden niet geschapen. Zandvoortmeeuwen kon alleen
in het vijandelijk gebied komen middels een paar vrije trappen doch ook
aan deze zijde geen mogelijkheden.
Hans Deelstra zag zich door de
scheidsrechter op de bon geslingerd
door een harde overtreding en toen
hij vlak voor de rust opnieuw in de
fout ging moest Zandvoortmeeuwen
met tien man verder.
Dat zette het Zandvoortse team
waarschijnlijk aan tot een voorbeeldige inzet in de tweede helft. Met
tien man werd de aanval gezocht en
enkel hoekschoppen geforceerd. Jan
Hein Carrée liet zich nu wat terugzakken op het middenveld wat hij in
samenwerking met Ruud Echteld in
bezit nam. In de achterste linie hadden Jack Goedegebuure en de rustig
spelende Chris Page de zaak uitstekend onder controle waardoor doelman Willem van der Kuijl nauwelijks in gevaar kwam.
De strijd werd allengs pittiger en
de scheidsrechter had grote moeite
om de zaak onder controle te houden. Vele onderbrekingen door overtredingen met als gevolg blessure
behandelingen. In de 25e minuut
veroverde Jan Hein Carrée op inzet
de bal en gaf een gave voorzet. In het
strafschopgebied ontstond een lichte duwpartij en de scheidsrechter
besloot om Zandvoortmeeuwen een
strafschop toe te kennen. Dit „pre-

ZANDVOORT - De Zandvoortse visvereniging hield het afgelopen weekend de eerste wedstrijden voor de nieuwe competitie.
Op de Wadden was de vangst zeer
redelijk maar de strandwedstrijd
kende een matige vangst.
Nadat 26 vissers in Den Helder
te horen kregen dat de boot waarmee gevist zou worden water
maakte, moest razend snel naar
een vervangende vismogelijkheid
worden uitgekeken. Dat werd ten
slotte Den Oever waar de Zandvoorters een koppel-wedstrijd visten. Het koppel Jan Terol en Rob
Dröse bleek de sterkste te zijn en
haalde 12 meter 80 vis binnen. Het
aantal vissen wat dit duo uit het
water haalde was 49. Tweede met 9

In de tweede klasse haalde
TZB/Teunissen vernietigend uit tegen De Promotie met 8-2. Zonder de
geblesseerde Remco van Lent en vakantieganger Rota v.d. Berg begon
Nihot Jaap Bloem Sport onbevangen aan het debuut in de hoogste
klasse tegen Gamma Texel. Via een
goed sluitende defensie werd in
hoog tempo de aanval gezocht. Kansen kwamen er door dit verrassende
spel en schoten van Dennis Keuning
en Ivar Steen gingen rakelings naast

Behalve dat alle spelers twee van
de drie wedstrijden individueel wonnen, werd ook het dubbel een Zandvoortse overwinning. Leuk is het bovendien, dat vader en zoon Torn
Steiner samen in dit team de Zandvoortse kleuren verdedigen. De twee
teams spelend in de vierde klasse,
moesten met hun tegenstanders de
punten delen. Het tweede team met
Ter Heijden, Van Maris en v.d. Oetelaar kwam in Haarlem uit tegen
GTTC. Ter Heijden scoorde de volle
winst, Van Maris moest eenmaal
zijn tegenstander feliciteren. Van de

Voor de strandwedstrijd hadden zich niet zoveel vissers gemeld maar toch werd het een gezellig samenzijn op het Noorderstrand. Na anderhalf uur vissen
ging Rob Dróse met de vangst van
slechts een bot aan de leiding en
dat leek genoeg voor de winst. Na
twee uur ving Cas Al echter twee
palingen maar door het vangen
van een fraaie tong, vlak voor het
eindsignaal, werd Robert Demmers eerste. Cas Al legde beslag op
de tweede plaats en Rob Drose
werd derde.

ZANDVOORT - Zag het de dagen voor de geplande Remrace
er naar uit dat dit zeilgebeuren geen doorgang kon vinden
wegens gebrek aan wind en mist op zee, de ochtend van de start
leek het bijna te moeten worden afgelast vanwege de stormachtige wind. Echter in goed overleg tussen de organiserende verenigingen werd besloten de zeilers toch te laten starten.

Foto Bram Stijnen

sentje" liet Willem Paap zich niet
ontnemen en vanaf elf meter knalde
hij de Meeuwen op 1-0.
Dat zat Velsen niet lekker en van
pittig ging de strijd naar zeer ruw.
Na een grove charge op de benen van
Jan Hein Carrée kon ook een Velsen-speler vertrekken. Velsen probeerde de strijd in handen te nemen
en zette aan voor een offensief dat
bekwaam door Zandvoortmeeuwen
werd opgevangen. De beste kansen
waren voor de Zandvoorters door
goed en snel geplaatste counters. Zo
lobde de actieve Carrée de bal net
naast de verkeerde kant van de paal
maar vlak voor tijd zou toch het ver-_
diende tweede doelpunt vallen.
Ruud Echteld werd op twintig meter van het doel gevloerd en uit de
daaruit toegekende vrije trap knalde

Willem Paap de bal schitterend in de
kruising van het doel, 2-0.
Een terechte overwinning waarmee trainer Herman Bosma best in
zijn nopjes was. „Ik ben erg tevreden
en erg trots op de jongens", aldus
Herman Bosma. „Het was een pittige strijd, we wisten dat Velsen er
stevig tegen aan gaat en dat hebben
we goed opgevangen. Het was een
fysieke, maar spannende partij die
we verdiend hebben gewonnen. Na
de domper van vorige week, toen we
het in de tweede helft lieten afweten,
is er keihard gewerkt. Blijven we zo
knokken, met een honderd procent
inzet, dan komt het betere voetbal
vanzelf.
Stand: l.~VSV 2-4, 2. Nieuw Vennep 2-3, 3. TYBB 2-3,4. Renova 2-3,5.
Zandvoortmeeuwen 2-2, ~ 6. Hoofd-

en over. Ook Gamma Texel drong
gevaarlijk door tot vlak bij doelverdediger Jaap Bloem maar die verdedigde zijn doel alert. Na 13 minuten
voetbal kwam Nihot Jaap Bloem
Sport verdiend op voorsprong toen
Edwin Ariessen een snelle aanval afrondde, 1-0. Bijna werd de stand op
2-0 gebracht maar een hard schot
van Dennis Keuning ketste tegen de
doelpaal.

verzetten maar de snelle uitvallen
van Nihot Jaap Bloem Sport waren
uiterst gevaarlijk. Henk Gaus knalde op de paal doch even later was het
toch raak toen Bas Heino de juiste
richting vond, 4-1. In de slotfase bepaalde Edwin Ariesen met een gave
lob de eindstand op 5-1, waarmee
coach Guus Marcelle uiterst tevreden kon terugzien op de start van de
competitie.

In de tweede helft bleef Nihot Jaap
Bloem Sport op zoek naar de tweede
treffer maar het lukte niet en Gamma slaagde erin op 1-1 te komen,
toen doelman Jaap Bloem een hard
schot niet onder controle kon krijgen. Gamma rook dat er meer inzat
en drukte op het Zandvoortse doel,
dat echter van geen wijken wilde weten. De badgasten herstelden zich
knap en hernamen het initiatief.
Vooral via de zeer doeltreffend spelende Erwin Ariesen liep Nihot Jaap
Bloem Sport uit naar een 3-1 voorsprong.
Gamma probeerde de bakens te

TZB/Teunissen

Winst Sportclub Unicum
ZANDVOORT - De eerste
wedstrijden in de competitie
gaven de leden van de tafeltennisyereniging van Sportclub
Unicum weer nieuwe moed.
Het eerste team senioren met
Hoppe, Steiner junior en senior schept al de nodige verwachtingen. Het Haarlemse Te
Zaanen 3 werd deskundig ingepakt.

meter 5 werd het koppel Cas Al//Henk Bluys en de derde plaats
ging naar Gerrie Driehuizen en
Rene Visser.

Spectaculaire REM-race

Zaalvoetballers halen flink uit
ZANDVOORT - De eerste
uitslagen in de zaalvoetbalcompetitie liegen er niet om en
het is duidelijk dat de Zandvoortse teams een vooraanstaande rol willen spelen. Het
liefst naar de interregionale
klasse, het mekka van de zaalvoetbalsport.
Nihot
Jaap
Bloem Sport gaf direct zijn visitekaartje af door Gamma
Texel met 5-1 te vernederen.

Nieuw seizoen visclub

Oetelaar kwam niet tot scoren.
Het derde team speelde in Zandvoort tegen Spaarne 8. Van Varik
was daar de absolute winnaar, die
ongeslagen bleef. Wiesman scoorde
eenmaal en Lau kreeg geen kans van
zijn opponenten. Het vierde Unicum
team met Kaarman, De Goede en
Van der Aar had minder geluk en
moest de winst laten aan GTTC;
Kaarman wist in deze strijd de eer te
redden. Het zesde Unicum team
leed een 3-7 nederlaag tegen Te
Zaanen 8. Mevr. Van Maris won twee
partijen, Van der Laan één en mevr.
Ameije bleef zonder winst.
De beide juniorenteams gaan pas
aanstaande zaterdag van start. Om
10.00 uur zullen zij de strijd aangaan
met Heemstede 6 en Castricum 7.
Een leuke gelegenheid voor belangstellenden eens een kijkje te gaan
nemen in de prima wedstrijdzaal op
Nieuw Unicum. Komende week
staan er weer zware ontmoetingen
op het programma. Vooral het eerste team zal zich dan teweer moeten
stellen tegen de aanvalskracht van
een Nieuw-Venneps team.

(ADVERTENTIE)

SENSATIONELE
OPENING SKI-SEIZOEN,
'DE MEERBERG' in HOOFDDORP!

FEESTELIJK OPENINGSPROGRAMMA

20.00 uur: LIVE-MUZIEK
21.00 uur: SKI-DEMONSTRATIES
met licht- en geluidshow (li

Ski-piste DeMeerberg
Anolduspark 10 - HOOFDDORP (volg borden sportkomplex)
Bel voor gratis folder (02503) - 34746 tot 20.00 uur.
(Weekend 10.00 tot 17.00 uur)

TZB/Teunissen had in het team
nieuwkomer Martin Kruyff opgesteld en deze speler bleek een enorme aanwinst te zijn. Na een moeizaam begin hetgeen een 0-1 achterstand opleverde kwam TZB/Teunissen steeds beter op dreef. Het tempo
ging omhoog en door twee doelpunten van Martin Kruyff namen de
Zandvoorters een 2-1 voorsprong.
Vlak voor de doelwisseling drukte
Rinus Bruinsma het Zandvoortse
overwicht uit in een derde treffer, 31.
In de tweede helft verliep de strijd
steeds vlotter in het voordeel van
TZB/Teunissen. Het team van
coach Jan van der Wal kreeg vleugeltjes en overspeelde De Promotie.
Nico de Boo maakte er 4-1 van en
door twee doelpunten van Martin
Kruyff liep TZB/Teunissen uit naar
6-1. De Zandvoorters bleven, ondanks de ruime voorsprong, de aanval zoeken en via de overijverige
Steef Blanken werden knappe aanvallen opgezet.
Het was Nico de Boo die 7-1 op het
scorebord zette waarna doelman
Huub Halewijn liet zien uit het goede keepershout gesneden te zijn en
een strafschop stopte. Even later
was hij toch kansloos (7-2) maar het
laatste woord was voor TZB/Teunissen dat door Rinus Bruinsma op een
8-2 overwinning werd gezet. Coach
Jan van der Wal was best te spreken
over dit resultaat en ziet de competitie met zeer veel vertrouwen tegemoet.
Komende vrijdag staat in de Pellikaanhal het Zandvoortse duel
TZB/Teunissen tegen Trefpunt op
het programma, aanvang 21.00 uur.

dorp 2-2, 7. Onze Gezellen 2-2, 8.
DSOV 2-2, 9. De Brug 2-1, 10. Geel
Wit 2-1, 11. Velsen 2-1, 12. Van Nispen 2-0.

Reddingsbrigade
reikt diploma's uit
ZANDVOORT - Veertien leden van de Zandvoortse Reddingsbrigade hebben vorige
week met succes deelgenomen
aan de diverse examens.

Met een noord-oosten wind van
ongeveer vijf Bft. gingen 49 catamarans om 11.00 uur het water op. Toen
iedereen door de branding heen was,
besloten toch al enige deelnemers
niet verder te gaan, daar er behoorlijk hoge golven waren. Besloten
werd de boei, welke gerond zou worden bij het REM-eiland, één mijl
dichter bij de kust te leggen, daar de
golven en de zuiging bij het eiland te
sterk bleken. De drie reddingsboten
van de KNZHRM, Noordwijk-Zandvoort-Katwijk hielden de catamarans steeds in de gaten nabij de
REM-boei. Toch besloten vele zeilers halverwege terug te keren, óf
omdat zij moeite hadden hun boot
rechtop te houden, óf wegens het
begeven van diverse onderdelen van
hun boot. Uiteindelijk zouden
slechts 24 catamarans de finish halen.

Elk type catamaran heeft een eiHet KNBRD strandbrevet werd gen handicap cijfer. De einduitslag
behaald door E. Brokmeier, O. de wordt berekend door het aantal gevaren seconden te delen door het
Groot, M. Krol en E. Molenaar.
handicapcijfer.
Met goed gevolg legden de volgende
ZRB-leden het examen KNBRD De sterksten zouden ten slotte over
strandwachtdiploma A af; W. Dam- blijven. En als eerste kwamen Serge
hof, J. Knotter, G. Kramer, J. v.d. Schuurman en Jeroen Koolhaas
Raad, H. van Veen, M. Verheyen, P. over de finish met hun Nacra 5.5.S in
Wüderom. Het strandwachtdiplo- 2 uur 42 minuten en 7 seconden.
ma B kwam ten slotte in het bezit Gerard Loos en Evert Schriek met
van: B. Holt, Y. Kemperman, I. de Prindle 19 volgden ruim één minuut later, doch overall moesten zij
Koops en M. Pol.

met een derde plaats genoegen nemen vanwege een ongunstiger handicapcijfer. Jan Visser en Arjen
Kooy kwamen op de tweede plaats
algemeen klassement met de Nacra
5.5 S in 2 uur 46 minuten en 57 seconden.

Gestrand
Ondanks het zware weer werd de
Remrace een waar spektakel en een
zeer geslaagd evenement waarbij
vooral de zogenaamde „harde wind
zeilers" ruimschoots aan hun trekken kwamen. Ook de paar gestrande
zeilers tussen Noordwijk en Zandvoort werden snel teruggehaald,
dank zij de apparatuur van de PTT
telecommunicatie, die gratis voor
dit evenement beschikbaar was gesteld, en de 3 4WD Wagens, welke zo
de boten op trailers langs het strand
naar Zandvoort vervoerden.
De einduitslag: 1. Serge Schuurman
- Jeroen Koolhaas - Nacra 5.5 S,
Zandvoort.
2. Jan Visser - Arjen Kooy - Nacra
5.5 S, Hoofddorp.
3. Gerard Loos - Evert Schriek Prindle 19, Zandvoort.
4. M. Deutekom - P. Huyboom Prindle 18.2, Zandvoort.
5. R. Bossink - H. v.d. Brink Prindle 18, Zandvoort.
6. D. Cok - J. Plooy - Tornado, Amsterdam.

Z75 laat voorsprong schieten
ZANDVOORT - Zandvoort
"75 heeft een uitgelezen mogelijkheid om met vier punten
uit twee wedstrijden aan de
kop te gaan, onbenut gelaten.
Tegen SMS hadden de Zandvoorters tot een kwartier voor
tijd een 3-1 voorsprong maar
moesten toch nog met een 3-3
gelijkspel genoegen nemen.
Direct vanaf de aftrap trok Zandvoort '75 fel ten aanval. In die beginfase ontstonden er dan ook fraaie
mogelijkheden en Jan Willem Luiten en Paul Longayroux wisten er
echter geen gebruik van te maken.
Een half uur lang hield de dadendrang van Zandvoort '75 aan. Vele
goede aanvallen werden opgezet,
kans op kans werd gecreëerd, maar
de badgasten verzuimden te scoren.
SMS kwam met de schrik vrij en
herstelde zich langzamerhand. Op
dat moment bereikte een lange pass
van Dennis Keuning de vrijstaande
Jan Willem Luiten. Deze was de
SMS achterhoede te snel af en liet
tevens de doelman kansloos, 1-0.

De vreugde over dit doelpunt
duurde niet lang. Een aan SMS toegekende vrije trap, op zestien meter
van het Zandvoortse doel, wordt
laag en hard via de binnenkant van
de paal, achter Wiebe Beekelaar geschoten, 1-1. Wat de ruststand zou
worden.

Kansen
Het begin van de tweede helft gaf
eenzelfde spelbeeld te zien als de
eerste helft, met als enig verschil dat
SMS wat meer aan aanvallen toe
kwam. Zandvoort '75 schiep zich
ook nu legio kansen, maar tot scores
kwam het niet.
Na vele aanvallen op het SMS doel
kreeg Zandvoort '75 eindelijk loon
naar werken. Dennis Keuning trok
de bal voor het doel en de instormende Mario van Meelen knalde de
bal in de touwen, 2-1. Met nog een
kwartier te gaan leek Zandvoort '75
op rozen te zitten. De ingevallen Rob
Koning, bracht na een combinatie
met Thomas Schulte, de bal op maat
voor het doel. De Zandvoortse spits
Philip van de Heuvel zorgde voor
het mooiste moment van de wed-

strijd, door de bal schitterend in de
kruising te koppen, 3-1.

Vleugels
Terwijl de Zandvoorters kennelijk
nog nagenoten van dit doelpunt,
trok SMS, dat niets meer te verliezen had ten aanval. Nog in dezelfde
minuut scoorden zij tegen: 3-2. SMS
kreeg vleugels en rook dat er meer
in zat. Zandvoort '75 gaf veel te gemakkelijk het middenveld uit handen en SMS rukte op naar voren. De
zeer gevaarlijke en goed spelende
linkerspits van SMS speelde zich
knap vrij en legde de bal panklaar
voor een medespeler die niet faalde,
3-3. Verandering onderging deze
stand niet meer en de Zandvoort '75
spelers zochten teleurgesteld de
kleedkamer op. Wat een grote overwinning had moeten zijn, werd
slechts een gelijkspel.
Stand: 1. OSDO 2-4,2. DOSC 2-4, 3.
SMS 2-3, 4. SIZO 2-3, 5. Zandvoort'75
2-3, 6. NAS 2-2, 7. Aalsmeer 2-2, 8.
EHS 2-2, 9. SCZ'58 2-1, 10. Hoofddorp 2-0,11. DSC'74 2-0,12. Bloemendaal 2-0.

Gave scores Casino/ZVM
ZANDVOORT - De CasinoZVM handbalteams zijn na
twee competitiewedstrijden
duidelijk op de goede weg. Zowel de dames als de heren wonnen voor de tweede maal en dat
gebeurde zeer overtuigend.
De Zandvoortse dames wonnen met
12-5 van ADO 2 en de heren hadden

geen moeite met LSW 17-24.
Vooral in de eerste helft speelde
Casino/ZVM met een ijzersterke defensie. ADO kon totaal geen gat in de
hechte verdediging vinden en bovendien waren de Zandvoortse aanvallen van een uitstekende opzet. Het
goede handbal ging daarbij gepaard
met een uitstekende werklust en dat
maakte ADO geheel kansloos. Bij de

Autosportevenement op circuit
ZANDVOORT - Zondag wordt
op het Circuit Park Zandvoort
het grootste autosportevenement van 1989 gehouden. Door
de sponsoring van enkele grote
bedrijven is dit autosportspektakel voor een groot aantal
mensen gratis toegankelijk.
Door middel van een grootscheepse advertentiecampagne zijn grote
aantallen vrijkaarten verspreid. De
vrijkaarten voor de tribune en het
duinterrein dienen aan de kassa van
het circuit te worden ingewisseld tegen een toegangsbewijs. Wie geen
vrijkaartje heeft, betaalt vijtien gulden entree om de zeven verschillende races te bekijken.
Het programma begint zondag om
10 uur met de opnames van Veronica's 'Beste all-round coureur van
Nederland. Acht coureurs zullen op
verschillende onderdelen uitmaken
wie deze strijd wint.
Het raceprogramma begint om 13
uur met een race voor het Nederlands
kampioenschap
Dunlop • De BWM's M3 zijn favoriet voor de overwinning bij de NK Koni ProduktieSports en Formule 2000. Alle races wagens.
worden over 20 ronden verreden.

rust leidde het team van coach Janna Pennings al met 6-1.
In de tweede periode een opnieuw
overheersend Casmo-ZVM dat ADO
geen enkele kans gaf terug in de
strijd te komen. Casino-ZVM won
zoals het wilde met 12-5 en hoefde
totaal met tot het uiterste te gaan.
„We hebben goed gespeeld," vond
Janna Pennings. „De eerste twee
overwinningen geeft het team veel
zelfvertrouwen."

Schaakkampioen
direct al op verlies
ZANDVOORT - Clubkampioen Olaf Cliteur heeft in de eerste ronde van de interne
schaakcompetitie meteen al
een nederlaag moeten incasseren. In een totaal vier en een
half uur durende strijd moest
hij zich uiteindelijk gewonnen
geven aan John Ayres. Ook
Ton van Kempen, het afgelopen seizoen tweede, kon het
niet bolwerken tegen Hans
Drost.
Beide topspelers hadden het afgelopen seizoen geen enkele partij verloren. Kennelijk hebben hun tegenstanders van afgelopen donderdagavond de vakantiemaanden in trainmgskamp gezeten. De wedstrijd
van het eerste tegen het tweede team
eindigde desalniettemin in een overwinmng voor het eerste. De einduitslag was 6 tegen 2. Winstpartijen waren er voor Van Brakel, Van Eijk,
Geerts, Lindeman, Twmt en Termes.
De twee jeugdige nieuwkomers,
Dennis van de Meijden en Pepijn
Paap, hebben ondanks verlies, een
zeer goede indruk achtergelaten. In
de resterende partijen voor de competitie was er winst voor De Bruin,
Wiggemansen en Molenaar. Door
deze resultaten ziet de stand van de
eerste tien na de eerste ronde er als
volgt uit: 1. Ayres, 2. Drost, 3. Van
Brakel, 4. Geerts, 5. Lindeman, 6. De
Oude, 7. Van Eijk, 8. Twint, 9. Wiggemansen, 10. Termes.

Jeugd
Bij de jeugd was er nog geen competitie, maar er is een inventarisatie
gemaakt en met de jeugdleden een
plan opgezet hoe het speelseizoen
ingedeeld gaat worden. Vanavond
beginnen de jeugdige schakers, vanaf 19.00 uur, meteen al met twee
competitieronden. Nieuwe jeugdleden kan de Zandvoortse Schaakclub
nog steeds gebruiken. Vanaf 8 en 9
jaar kan men al lid worden. Voor een
heel seizoen betaalt het jeugdlid
slechts ƒ 70,-. Daarvoor worden elf
lesavonden gegeven, waarmee het
pionnen- toren- of koningsdiploma
kan worden behaald. Ook zal er aandacht worden besteed aan snelschaak, doorgeefschaak en simultaanschaak. Uiteraard is er ook nog
de interne competitie die het hele
seizoen hier doorheen loopt.
Nieuwe schakers kunnen zich
vanavond opgeven in het Gemeenschapshuis, achter het WV-gebouw, of op de volgende telefoonnummers: 02507-18430, 14884, 17978,
i5721, 17272.

ZHC-hockeyers
schotvaardig
ZANDVOORT - Het ZHC herenteam
speelde zondag
jongstleden een schitterende
partij hockey en zeer verdiend
met 5-2 van Hermes. De Zandvoortse dames begonnen goed
maar konden een 2-0 voorsprong niet vasthouden en verloren met 2-3 van Haarlem.
De ZHC heren lieten in de strijd
tegen Hermes hockey van een bijzonder hoog niveau zien. Zowel aanvallend als verdedigend was ZHC op
scherp en de spelers wisten elkaar
blindelings te vinden. Technisch
speelde Zandvoort een perfecte partij en Hermes was volstrekt kansloos. Met wat geluk kon Hermes
tweemaal scoren maar daar stonden
vijf treffers van ZHC tegenover, 5-2.
De ZHC dames leken op weg naar
een bijzonder goed resultaat en namen door Monique v.d. Staak al snel
een 2-0 voorsprong. ZHC het de bal
goed het werk doen en op snelheid
werd Haarlem telkens verrast. ZHC
vergat echter door te drukken en
Haarlem kwam beter m het ritme.
Voor de pauze scoorde Haarlem 1-2
en na de de doelwisseling was het
teamverband bij ZHC een beetje
zoek. Haarlem profiteerde en door
twee doelpunten werd alsnog een 2-3
zege gepakt.

Zandvoortmeeuwen
Vervolg van pagina l
"Laten we achter het bestuur gaan
staan", klonk daarentegen het pleidooi van Hans Fransen. "Vergeet de
sentimenten. Mijn vader bouwde de
tribune en ikzelf de kantine, maar
we krijgen er een nieuw zooitje voor
terug".

Doelpunten Casino/ZVM: Elly
von Stein 4, Marja Brugman 3, MarPenningmeester Jongbloed, die op
greet Sterrenburg 2, Mireille Marti- de hoorzitting als woordvoerder opna l, Wendy van Straten l, Anja Hen- trad, maakte ziin clubgenoten duidr iks 1.
delijk dat het bestuur bij de onderhandelingen een confrontatie met
het gemeentebestuur met uit de weg
Heren
gegaan. "Ze kunnen ons niet besoOok de heren kwamen in de twee- is
demieteren", stelde hij hen gerust.
de wedstrijd tot een gave zege en wel "Alle vergaderingen en onderhandeop LSW. Casino-ZVM nam vlot een lingen zijn dubbel genotuleerd en
8-4 voorsprong en had de marge rui- aan onze eisen is volledig tegemoet
mer kunnen maken. Door wat gas
terug te nemen kwam LSW terug gekomen".
tot 9-11 ruststand. In het tweede gedeelte voerde Casino-ZVM het tem- Toezicht
po op en liep verder uit, 12-18. Vrij
De voorbereidingen voor de aanuit spelend kwam Casino-ZVM niet staande
die in augustus
meer in gevaar en boekte een gave 1990 zijn verhuizing,
beslag moet krijgen, ziet hij
17-24 overwinning.
met vertrouwen tegemoet.
„We hebben behoorlijk gescoord," Het bestuur heeft bij de gemeente
meende trainer Jan van Limbeek. bedongen
dat twee van de leden erop
„Stonden we ruim voor dan leden kunnen toezien
dat het bestek naar
we concentratieverlies, maar even- behoren
wordt uitgevoerd.
goed is het een prachtige uitslag.
Het gaat erg lekker."
Wethouder Frits van Caspel toonzich dinsdagochtend verheugd
Doelpunten Casino/ZVM: Guido dë
over
uitslag van de vergadering.
Weidema 9, Jan van Limbeek 8, "Een de
verstandige
Ik had niet
Evert van der Werff 2, Henk van der anders verwacht, keus.
ze
krijgen
imMey 2, Peter Pennings l, Kees Hoek mers een riante accomodatieervoor
l, Gerard Damhoff 1.
terug", aldus Van Caspel.
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morgen sterf
gsdood'
IJN TERUGKEER
in Ladakh maakte
veel los. Ik ben er
behoorlijk triest geworden.' Reeds aan het begin
van het gesprek, dat plaatsvindt in de woning van een
vriend in Mijdrecht waar hij tijdelijk onderdak kan - misschien kan Herbert terugkeren
naar Kudelstaart - wordt duidelijk dat hij aan zijn spannende reis niet louter opmerkelijko belevenissen en spannende
verhalen overhield. Zijn kijk
op de mens en hun qmgang
met elkaar en met de wereld is
er een stuk pessimistischer op
geworden. De twee gidsen die
Herbert op een eerdere reis
naar deze bergstaat aan de
grens van China vergezelden,
vond hij terug. „Een van hen
\vas een machinale figuur geworden, een alcoholist."
Paulzen wijt dit, behalve aan het
groeiend aantal conflicten tussen de
religieuze hoofdstromen, aan de
groei van het toerisme naar deze
staat in de Himalaya. „Ladakh gaat
do kant van Nepal op, vrees ik." De
druk op de goed geconserveerde cultuur met al zijn rituelen en ceremoniën wordt behoorlijk opgevoerd
door de wassende stroom toeristen
met goedgevulde beurzen. Het vinden van een reïncarnatie werd door
de toeristen, zo zag Herbert, grof
verstoord. „Het is een heel feest als
de reïncarnatie van een overleden
lama (religieus leider) in een jongen
wordt aangetroffen. Als je dan ziet
hoe groepen toeristen zich naar voren dringen met hun camera's en bij
de ceremonie de beste plaatsen bezetten, onkundig van de strenge hiërarchie die daarbij in acht behoort te

Hij trok op met guerrilla's in Birma, dat hij illegaal
was binnengedrongen. Hij zag hoe het toerisme de
cultuur van zijn gewaardeerde Ladakh om zeep helpt,
hij zag rellen in Kashmir en hoorde de schoten die
tientallen demonstranten het leven kostten.
Zesenvijftig keer stapte hij in het vliegtuig en
uitgerekend de paar keer dat hij de gehoekte vlucht
niet kon nemen hieven hem twee fatale vliegrampen
bespaard. Drie dagen doolde hij zonder voedsel door
de jungle op Samoa. De wandeling van het ene dorpje
naar het andere eindigde in een Walk to Nightmare en
het scheelde maar een haar, of de 48-jarige Herhert
Paulzen had zijn geboorteland nooit meer
teruggezien.
sie gehouden, waarbij door zelfkastijding deze sjiieten veel bloed laten
vloeien. Steevast lokt de optocht
provocaties uit van soennische zijde, een andere moslem-tak. In dit
gespannen sfeertje werkte de dood
van Zia als een katalysator. Toen de
overheid het Indiase leger inzette
om rellen de kop in te drukken,
keerde de islamitische agressie zich
tegen de hindoe's. „Westerlingen
waren min of meer gevangen in hun
hotels. Ik heb rellen gezien en ook
de schoten gehoord, die tientallen
demonstranten het leven kostten.
De sfeer in Srinagar was ontzettend
spannend."

Het kwam hem op 7 maanden eenzame opsluiting te staan, plus 7 jaar
extra gevangenschap.
De man, christen, mediteerde veel
in gevangenschap en ontwikkelde
een eigen musicologisch theorie, die
inmiddels ook in het Nederlands is
gepubliceerd. Van 1970 tot 1980
werkte hij in de tinmijnen, meer als
slaaf dan als arbeider. Zijn werkelijke invrijheidstelling kwam toen
Deng Xiao Ping aan de macht kwam.
De man kon een aanstelling krijgen
als leraar Engels. Herbert vreest dat
hij door de recente ontwikkelingen
in China wederom in een moeilijk
parket is geraakt. „De minderheidsgroepen worden in China ontzettend
onderdrukt door Peking." Het plan
bestaat om het leven van deze man,
die deel uitmaakt van de Lijiang
Naxi-minderheidsgroep, te verfilmen.

Vijf maanden lang gebruikte Paulzen het politiek rustigere Bangkok
als uitvalsbasis voor afmattende reizen naar de Zuidchinese provincie
Yunan, het pas ontsloten Vietnam
en de oerwouden van Birma. Afmattend wegens de misère waarmee de
Reizen in Vietnam is in beperkte
rondtrekkende journalist werd ge- mate mogelijk. Alle trips gaan via
confronteerd en de verhalen die hij een reisbureau. Met z'n tweeën reidaarover optekende. Hij stelde de zen is aanmerkelijk goedkoper. Her-

rikanen de Vietcong er de schuld
van konden geven. Dave had de explosieven geplaatst. Tegen hem was
gezegd dat de boel in het weekend de
lucht in zou gaan... De school werd
echter opgeblazen tijdens de feestelijke opening, met alle kinderen, het
dorpshoofd, alle gasten... Koren op
de molen van de Amerikaanse propagandamachine.

Herbert probeert zijn relaas te slijten aan de Amerikaanse pers. Dave
in het artikel: „Schrijf alles op. Alles.
Er zou veel meer geschreven moeten
worden over wat er werkelijk aan de
gang was. Alles moet bekend worden. Alle smerige details. Ook van
mij. Ik weet wat ik gedaan heb en ik
weet dat dat fout was, ik zei je, we
waren government sanctioned murderers."

Stenen Tijdperk
Na Sumatra en „het warenhuis"
Singapore - „In die tijd liepen de
kerstmannen rond in de hitte" - arriveerde Herbert in-de uit zijn voegen barstende samenleving op Papoea Nieuw-Guinea. „De moderne
staat van de 21ste eeuw heeft er zijn
intrede gedaan en een deel van de
bevolking leeft nog in het Stenen
Tijdperk. De krankzinnige situatie
doet zich voor, dat de plaatselijke
bevolking met pruiken op en beschilderde gezichten tot l nieter
diepte in de grond naar goud mag
zoeken, terwijl boven hun hoofden
de helikopters vliegen van de multinationals die de diepere goudaders
exploiteren."
Herbert kwam er in een traditionele stammenoorlog terecht, die nog
met pijlen en boog werd uitgevochten. „Als er enkele doden zijn gevallen komt de oorlog ten einde. Na de
begrafenis en compensatie voor de
verliezen leeft men in de regel weer
in vrede met elkaar verder. De overheid zijn deze stammenoorlogen een
doorn in het oog en met straffe hand
tracht de politie een pacificatie door
te voeren. In de tijd dat ik er was
werden er 200 hutten en winkeltjes
afgebrand door de politie, varkens
geconfisqueerd en de bewoners het
bos in gejaagd. Veel meer schade
dus dan bij een stammenoorlog. Er
heerst een enorme haat tegen de moderne staat, die alle tegenstellingen
tracht te kanaliseren."
De antropologe Margaret Mead
zette door haar onderzoek naar het
losse en promiscue leven van de Samoanen het westerse beeld in de
grondverf, van een paradijselijk bestaan in de Stille Zuidzee. Latere
onderzoekingen toonden aan, dat
het structurele liegen van de jonge
meisjes die zij ondervroeg, omdat zij
een taboe-onderwerp aanroerde, een
volstrekt tegengesteld beeld opriep.
Samoa kent een rigide georganiseerde samenleving. Dat het allemaal
niet zo paradijselijk is, ondervond
Herhert P.aulzen aan den lijve.

Nightmare
* De uitgeputte Paulzen met zijn redder gefotografeerd in het dorp op Samoa, waar hij na drie dagen door de iunqle
te hebben gedoold terecht kwam.

worden genomen! De mensen daar
zijn te vriendelijk om er wat van te
zeggen! Als je er op let zie je wel, dat
ze het niet leuk vinden." Tegen dit
soort toerisme verzet reiziger Paulzen zich fel. „Het zich vrij kunnen
verplaatsen is een onvervreemdbaar
recht van de mensen. Maar zoals
toeristen daar met oogkleppen op
rondtrekken, dat is funest voor de
cultuur."
In Kashmir bezocht Paulzen andermaal de graven van Christus en
Mozes. Hij interviewde professor
Hassnain, die in 1988 na twintig jaar
onderzoek een boek publiceerde
over de theorie, dat Jezus na de kruisiging naar het oosten trok en pas op
hoge leeftijd overleed. Ondanks de
vele energie die de ö4-jarige indoloog
en archeoloog stak in het uitdragen
vmi de theorie, viel haar geen wereldwijde acceptatie ten deel. In het
kort beargumenteert Hassnain met allerhande bewijsmateriaal dut Jezus tussen zijn 12e en 30e in
India werd onderwezen, de krui siging overleefde, terugging naar Inriüi i>n in het iaar 109 in Srinagar, de
hoofdstad van Kasjmir, stierf. Zijn
graf draagt de naam Juzu Asaf. Juzu
betekent leider, Asaf is de naam
voor genezen lepralijders. Plaatselijke voorschriften verbieden de opening ervan, en dat is jammer, want
under/.oek van de stoffelijke resten
,-.uti een interessant licht over de ge'.vuagde theorie werpen.
Hassnain beweert overigens ook
L!; 11 Maria de moeder van Jezus in
Pakistan is begraven en dat Jezus
v.'as getrouwd. De bruiloft te Kanaan
zou zijn eigen zijn geweest. In Kasjmir zou hij" opnieuw in het huwelijk
zijn getreden met een zekere Maryan en hun nageslacht leeft er tot op
de huidige dag. Paulzens pogingen
afstammeling Sahibzada Basharat
Sk'oin to ontmoeten liepen op niets
uit. Verder dan het restaurant van
diens schoonzoon kwam hij niet; de
woning van de man trof hij vergrendeld on leeg aan.

Zia UI Haq
In de tijd dat Herbert research
deed voor dit onderwerp, crashte in
Pakistan het vliegtuig met president
Zia UI Haq aan boord. In Kasjmir,
dat in 1947 de zijde van het hmdoeïstische koos, gaf deze ramp de fanatieke islamitische minderheid aanleiding te suggeren dat India de
hand had in de dood van de islamitische Pakistaanse leider. Kort voor
de ramp hadden de shia-moslems in
Kasjmir een flagellantische proces-

bert werd bij toeval ingedeeld met
een Amerikaan, die twee jaar in Vietnam gevochten had en na 20 jaar
terugwilde keren naar de battlefields
om met zichzelf in het reine te komen en met de mensen tegen wie hij
gevochten heeft. Sinds zijn terugkeer in the States was hij gekweld
door traumatische nachtmerries.
De man, Dave, was Governement
Sanctioned Murderer geweest. „And
Longnecks
I was good at it." Herbert werd door
„Deze Birmese groepen zijn geïso- zijn hotelgenoot getrakteerd - „Alle
leerd en door niemand gesteund. emoties ontlaadden zich 's avonds Hun strijd financierden ze uit de op de meest afschuwelijke verhalen
opiumsmokkel. Dat werd een probleem toen zij in de publiciteit kwamen nadat studentenleiders zich bij enerverende dagen. Alles kwam in
hen aansloten, zodat ze naar een an- een bijzonder licht te staan, toen
dere geldbron moesten omzien." Die achteraf bleek dat de twee omzettinwerd gevonden in het exploiteren gen van het reisschema hen twee
van een bizar antropologisch ver- vliegrampen bespaarden. „Terug in
schijnsel: de „longnecks" van de Pa- Bangkok ben ik me te buiten gegaan
daung. De vrouwen van deze Birme- aan twee flessen mekongwisky, zo
se stam hebben door er grote kope- bang was ik geworden voor de nachtren ringen om te schuiven onnatuur- merries die mij die nacht kwellen
lijk lange nekken gekregen. Grote zouden."
groepen toeristen komen in ThaiEen van de vele voor de Vietnamland naar hen kijken en het geld dat veteraan niet te verwerking ervarinmen daaraan verdient wordt ge- gen vormde zijn medewerking aan
bruikt om wapens te kopen. Om het het Phoenix-program van de CIA.
probleem te omzeilen, dat de Pa- Een school zou worden gebouwd in
daung in de gesloten jungle van Bir- het gebied dat de eenheid waar de
ma leven, is een groep illegaal de militair deel van uitmaakte beheersThaise grens overgebracht. De toe- te. De grote school zou worden opgeristen krijgen te horen dat Birma blazen na de opening, zodat de Ame„slecht" voor hen is. „Een gotspe,"
volgens Herbert. „Het is gewoon een
vorm van mensenhandel."
levensgeschiedenis op schrift van
een 25-jarige Indiase, die als koerierster fungeert tussen de regering in
Delhi en guerrilla's die in Birma
opereren. Paulzen stak illegaal de
grens over om zich voor enige tijd
aan te sluiten bij de rebellen, die al
veertig jaar verzet leveren tegen de
centrale regering in Bangoon.

„Op mijn kaart verbond een stippellijn door het perwoud twee dorpj es. De tien kilometer lopen beschouwde ik als een leuke namiddag-wandeling. Na l uur lopen hield
het pad echter pp en ik realiseerde
me niet hoe dicht de jungle was
waarin ik verzeild was geraakt. Ik
veronderstelde dat het andere dorp
niet ver meer was, zodat ik al snel
hpndengeblaf en mensen zou horen.
Uiteindelijk heb ik drie dagen gedoold in dat ondoordringbare oerwoud." Walk to nightmare berichtte
de Samoa Times over Herberts bijna fatale „namiddag-wandeling".
Stroomafwaarts riviertjes volgend
hoopte hij de kust te bereiken. Elk
stroompje eindigde echter in tiental-

• Reiziger/journalist
Herbert
Paulzen in China. Het opschrift
op het shirt luidt:
Vreemde duivel.

len meters hoge watervallen, zodat
de enige weg verder de terugweg
was.
„Ik kreeg te kampen met lianen,
modder, doornen, stroomversnellingen en triljoenen insekten per kubieke meter lucht. Mijn handen en voeten lagen helemaal open. Ik had
niets te eten en vond of zag niets
eetbaars. Vanaf de tweede dag had ik
het gevoel bij elke val niet meer op te
kunnen staan. Ik besefte dat ik de
uitputtingsdood zou sterven. Het gezicht van mijn zoon Keni, dat ik voor
me zag, hield me op de been. Je gedachten vernauwen zich. Ik was ermee bezig hoe ik dood zou gaan. De
derde dag heb ik bladzijden uit een
antropologisch boek, dat ik bij me
droeg, opgegeten. Ik gaf mezelf niet
lang meer. Als ik nog schoenen zou
hebben gedragen, was de moed daarin zijn gezakt. De bush is een groene
muur. Je kan geen 2, 3 nieter ver
kijken."

Palagi palagi
„Die derde dag hoorde ik geluid in
het oerwoud. Ik riep Palagi, Palagi,
wat Samoaans is voor vreemdeling.
Een man dook pp met een bushmes
in z'n hand. Hij ging vergezeld van
een jongen. Hij keek me ontzet aan;
later vertelde hij me dat hij dacht
dat ik de duivel was. Samoanen geloven namelijk dat de goden van hun
voorouders na de kerstening het
oerwoud in zijn gevlucht. Ze wagen
zich ook nimmer in de jungle. Deze
man had er een akkertje waarop hij
taro-knollen kweekte. Dat was mijn
geluk." Nog anderhalf uur sukkelde
Herbert achter de man naar het
dorp. Een martelgang was het.
„Daarna heeft hij me gewassen in de

beek en kreeg ik de meest fantastische maaltijd van mijn leven; cornedbeef, taro, rijst, verse banaan,
ananassap." Het menu staat hem
nog helder voor de geest.
Reeds de volgende dag zou Herberts vliegtuig vertrekken, dus reisde hij amper op krachten gekomen
per vrachtwagen naar de hoofdstad
Apia. De dokter daar verbood hem
echter verder te trekken, dus over laden met cadeaus ging hij terug naar
het dorp van zijn redder. Als verloren zoon werd hij begroet en zelfs
opgenomen in de familie. -Zijn redder was in het dorp enorm in achting
gestegen, omdat hij door het redden
van een mens de plicht van elke Samoaan vervuld had. Herbert kreeg
nog een terugslag van de barre tocht,
toen hij op Borabora geveld werd
door de dingue. Een week was hij
zwaar ziek en vreesde hij zijn reis te
moeten afbreken. Op de Cookeilanden wist hij de ziekte „op psychologische manier" te overwinnen, door
onder begeleiding een stuk oerwoud
te doorkruisen.

Cultuurclash
De gemoedelijke sfeer en vriendelijkheid van de stevig gebouwde bewoners van het eiland Tonga lieten
Herbert een beetje op adem komen.
Elke van de vier weken die hij daar
doorbracht trachtte hij de koning te
spreken, de laatste verlichte absoluut vorst in Polynesië. Na de operette-achtige opening van het parlement - „Het hele leger, 200 man, was
er. De koning sprak in een fantasieuniform een tien minuten durende
reprimande af aan het adres van het
parlement, dat was het" - kon Herbert anderhalf uur met de koning, 71

jaar oud, 1,90 meter lang, praten.
„Hij bleek zeer goed op de hoogte
van wat er in de wereld speelt. In het
nog traditioneel levende Tonga probeert hij de cultuurclash op te vangen."
In euforische stemming, immers
er was weer een van de doelen van de
reis verwezenlijkt, vloog Herbert
naar Fiji, waar zij terstond weer teniet werd gedaan. „Hier leven Indiërs, nazaten van de groep die in
1874 door de Britten naar Fiji zijn
gehaald. Zij worden ontzettend gediscrimineerd. Er is op dit moment
een puur racistische grondwet in de
maak en het wantrouwen bij de Indiërs is enorm. 'Ze zijn zeer pessimistisch wat hun toekomst betreft."
Zo werd Herbert aan het eind weer
met zijn neus gedrukt op een van de
thema's die zijn reis beheersten: onderdrukking van minderheidsgroepen.
Met het verhaal over de dwaaltpcht door de jungle dat de Samoa
Times publiceerde, en dat Herbert
tussen twee haakjes op verzoek van
de krant zelf schreef, werd hij op
zijn rondreis door het Pacifisch gebied nog verschillende keren geconfronteerd. Velen bleken van de Europeaan te hebben gehoord, die zoek
was geraakt in de Samoaanse jungle.
Zelfs de schrijver van het boek dat
Herbert gedeeltelijk „verslond" en
die hij bij zijn bezoek aan NieuwZeeland opbelde, kende het verhaal
al. „Ik zal wel te boek staan als de
domme westerling. Zelfs Samoanen
reageerden soms verbaasd, omdat
ze zich niet konden voorstellen dat
het oerwoud op hun eiland zo dicht
is . . ."
PETEE SCHAT

De journalist en zijn „grenzeloze nieuwsgierigheid"

,Wij, het westen,onttrekken ons
aan onze verantwoordelijkheid'
B
lELANGSTELLING voor wat
elders speelt, „grenzeloze
nieuwsgierigheid", is de prikkel die Herbert Paulzen aan het reizen zet. Zijn begaanheid met onderdrukten en de teloorgang van op traditie gestoelde culturen heeft zijn
laatste wereldreis geen makkelijke
gemaakt. „Geestelijk was ik na an-

derhalf jaar volkomen uitgeput, zo- Alle problemen hier vallen in het
dat ik het geplande verblijf in Japan niet. Welkloosheid, milieu. Het staat
heb laten schieten."
in geen enkele verhouding tot de
problemen die in de derde wereld
„We leven in een tijd dat elke ach- spelen. Polynesië wordt door het
terzak door een satelliet kan worden westen als dumpgebied voor chegefotografeerd. Maar men weet niets misch afval gebruikt, de Fransen gevan elkaar. De shock toen ik terug- bruiken het als nucleaire testzone.
kwam is nog nooit zo groot geweest. het is onvoorstelbaar wat ze daarmee vernietigen."

Met zijn journalistieke werk
De Thaise bergbewoners wordt hoopt Herbert Paulzen bij te dragen
onterecht - de schuld van de ontbosaan bewustwording hier van de
sing in de schoenen geschoven. Tel
enorme problemen die daar spelen.
daarbij de problemen die de rninderEn die veelal ook door „het westen"
heden in het Chinese Yunan onderin een zucht naar macht en geldgevinden op en duidelijk is dat Herwin veroorzaakt worden of een rebert „vreselijk pessimistisch" in
gelrechte erfenis zijn van het koloniBangkok terugkeerde. „Ik vloog
ale verleden.
naar Sumatra om aan het Tobameer
mijn verhalen uit te werken. De vre„Met een enorm gevoel van frusselijke toestanden daar, daar heb ik
tratie en pessimisme keerde ik teme even niet mee bezig gehouden."
rug. Heel ambivalent is het geweest.
Je kan je niet al het leed van de
Ik heb tevredenheid en kleine gelukwereld torsen.
jes gekend, maar me ook zeer machVierentwintig van de vijfenvijftig
teloos gevoeld. Mijn geloof in de
minderheidsgroepen die China
Goede Wil heeft een behoorlijke
kent, leven in de provincie Yunan.
deuk gekregen. Met mijn werk doe
Van een lid van een van deze groeik wat aan de informatievoorziepen maakte Herbert een bijzonder
ning. Ik en met mij de meeste indiviportret. Eenentwintig jaar bracht hij
duen zijn volkomen machteloos.
in gevangenschap door. In 1949 werd
Maar als er geen bewustwording
hij in de bak gedaan, omdat zijn opkomt kan het alleen maar erger worleiding hem teveel zou hebben „verden. Wij hebben een enorme schuld
westerd". De gevangenisleiding
opgebouwd. Wij hebben gekolonalidroeg hem op elf communistische
seerd en dat is nog lang niet afgeloleiders te schilderen. Toen hem gepen. Wij, het westen, onttrekken ons
vraagd werd welke het moeilijkste
aan onze verantwoordelijkheden en,
was te doen, antwoordde hij in zijn • Beschilderde Papoea-vrouwen tijdens een 'Sing-sing', een dans- en zingfeest in de hooglanden op Nieuw- we nemen niet eens kennis ervan."
naïviteit: Man. vanwege zijn baard. Guinea
Met een „schat aan ervaringen" en
Foto: Herbert Paulzen

een doos artikelen die hij, „journalist in hart en nieren", aan kranten
en tijdschriften slijten zal, keerde
Herbert Paulzen na anderhalf jaar
rond de wereld reizen terug; berooid
en nog zonder huis - ook in eigen
land is hij zwerver. Op Amerika en
Antartica na deed hij alle continenten aan. Na Corsica en Sicilië bezocht hij Yemen, waarover hij op
Madagascar zijn boek „Het land van
de Qat-kauwers" schreef, dat begin
dit jaar in ons land werd uitgebracht
door Spectrum. Vervolgens bezocht
hij zijn geliefde Ladakh in de Himalaya - bekend van zijn eerste boek
met reisvertellingen „Tussen Goden
>en Demonen", Kasjmir, Birma,
Thailand, (Jhma, Vietnam, indonesië, Nieuw-Guinea, Nieuw-Zeeland
en de Polynesische eilanden. Op
Tonga had hij een onderhoud met de
71-jarige koningvan deze laatste Polynesische monarchie en beleefde
hij de operette-achtige schertsvertoning die daar de opening van het
parlement voorstelt mee. Herbert
Paulzen is voormalig redactiechef
van Weekmedia en ex-hoofdredacteur van De Toeristenkampioen, dat
nu „Reizen" heet.

Voor het pure avontuur en exotische beaches had Herbert deze reis
geen belangstelling, hoewel hij zijn
portie wat het eerste aangaat wel
kreeg. „Vroeger zette dat me wel aan
tot reizen. Nu is mijn bewustwording gegroeid. Als ik wat tot rust
gekomen ben schrijf ik mijn derde
boek over deze reis."
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Hoe goed kent u Zandvoort?

ZANDVOORT - Deze week weer een foto in het kader van
Hoe goed kent u Zandvoort? De komende vier weken is
deze rubriek op pagina 7 te vinden, in verband met de
luchtfoto's op pagina 3.
De foto van deze week is - als kleine aanwijzing - in het
centrum genomen, in een enigszins verscholen hoekje.
Met de goede oplossing, die uiterlijk maandag 25 september ingeleverd kan worden op het kantoor van het
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, kan men een

Parker fijnschrijver winnen.
De vraag van twee weken terug was, tegen de verwachting in, kennelijk moeilijk, want er kwamen nauwelijks
tien goede oplossingen binnen. De foto toonde een raampje in de toren van de Hervormde Kerk.
Loting wees de volgende prijswinnaars aan:
mevr. A.E. Herfst, Zeestraat 22-10; T.W. Kerkman, Keesomstraat 37; en H./R. Voswijk, Passage 3 flat 15.
Zij kunnen een fijnschrijver in ontvangst komen nemen.

l Weekenddiensten
eekend: 16/17 september 1989

3LITIE: tel. 13043, Alarmnummer
444.

RANDWEER: tel. 61584, alarmimmer 12000.
YlBULANCE: tel. 023-319191 (Onvalllen), Centrale Post Ambulan'•ervoer (CPA) Kennemerland.
EREN AMBULANCE (Regionale):
3-334323/363476.
Dor de huisartsen Van Bergen, Scio, Mol en Paardekooper heeft
enst: dr. Paardekooper, Koninginweg 34 a, tel. 16737. Spreekuren
terdag: 07.30, 12.00 en 17.00 uur;
ndag: 12.00 en 17.00 uur.
Verdere inlichtingen omtrent
si^keriddiensten worden verstrekt
a de telefoonnummers van de
nsartsen: Anderson, 12058; Drenth,
J55; Plieringa','" 12181; Zwerver,
499.
uidarts: Hiervoor de eigen tandts bellen.
)otheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
iutel, tel. 13073.
ijkverpleging: Voor informatie
er de dienstdoende wijkverpleeg.ndige: 023-313233.
rloskundige: Mevrouw Tine
adshoorn, Kochstraat 6A, Zandort,
tel. 02507-14437, bgg:
3 341734.
erenarts: Mevrouw Dekker, Thorckestraat 17 te Zandvoort, tel.
847.
'ntrum Voor Vrijwillige Hulpver-

j Kerkdiensten

Dode bruinvis

ZANDVOORT - Op het Zuidstrand, ter hoogte van paal 70.500
werd 'op l september een kadaver
lening: Voor informatie, advies en van een dode bruinvis aangetroffen.
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
ZANDVOORT - Kabelexploivan 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip tant NV Casema wil binnenmogelijk na telefonische afspraak, kort het TV-programma-aanhiervoor kan men bellen van dinsd. bod uitbreiden met de signalen
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be- van T V-1 O/T V Plus en Radio
woners van 55 jaar en ouder) ge- Tele Veronique (RTV). Hierbruik te kunnen maken, dient men aan, plus aan een aanzienlijke
zich 24 uur van tevoren op te geven uitbreiding van de capaciteit
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- van het kabelnet in 1992, is
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten geen verhoging van het tarief
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit verbonden. De abonnementsbinnen de gemeente.
prijs gaat op l januari juist omAlg. Maatschappelijk Werk Zand- laag.
voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
Zowel TV-10 als RTV willen in okwerkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- tober met hun uitzendingen starten.
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- Casema verwacht dat beide omroeder volgens afspraak. Deze hulpver- pen 'hoge ogen' zullen gooien bij de
lening, beschikbaar voor iedere in- kabelabonnees, omdat de programma's Nederlandstalig of ondertiteld
woner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. zullen zijn en merendeels verzorgd
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 worden door ervaren programmauur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
-makers. Daarnaast verschijnt TV
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. Plus op de buis, verzorgd door EsDavidsstraat. Eerste en derde selte BV, waarmee TV-10 heeft afgewoensdag van de maand van sproken het televisiekanaal in deling te gebruiken. TV-plus is een
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e nieuw abonnee TV-programma dat
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Ple- speelfilms, series, documentaires en
mingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
opnames van evenementen zal beStoringsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. vatten.
Taxi: tel. 12600.
Esselte zal aan Casema een eenmalige vergoeding van ƒ l,- per potentiële aansluiting betalen, plus

Scholen kampen met
ZANDVOORT - Een aantal
scholen blijft ernstige hinder
ondervinden van vandalisme.
De gemeente wil ƒ 50.000,- uittrekken om dit te bestrijden,
onder andere met een grafflti-experiment.

een maandelijkse vergoeding van gemiddeld ƒ0,10 per maand. RTV betaalt Casema ƒ0,05 per abonnee per
maand. De vergoedingen worden ten
gunste van de exploitatie van het
kabelnet gebracht.

TV-kanalen en de versterkers - zonder tariefsverhoging - te vervangen,
wat halverwege het jaar 1992 moet
gebeuren.

'Schotelwoud'

De TV-signalen van RTL plus,
eventueel ter vervanging van Duitsland 3, zijn nog steeds niet in Zandvoort te ontvangen, hoewel de gemeenteraad een jaar geleden akkoord ging met het doorsturen daarvan. Dat komt doordat men in deze
gemeente afhankelijk is van de
TV-signalenjlie op het Haarlemse
kabelnét "wórden verspreid" en het
bestuur van Haarlem nog geen beslissing heeft genomen over RTL
plus. Volgens De Jong is de discussie echter opnieuw aangezwengeld
en hij acht de kans groot dat men
binnenkort akkoord gaat met het
doorgeven van dit programma.
Ondertussen heeft het Zandvoortse gemeentebestuur overleg gepleegd met Damiate Holding B.V. en
Casema over de kabelkrant. In principe is er overeenstemming bereikt
tussen beide bedrijven, maar Damiate heeft tot op heden de afspraken
niet verder uitgewerkt. "De oorzaak
dat de kabelkrant nog niet in Zandvoort te ontvangen is, ligt niet bij de
Casema", aldus wethouder Aukema.

Het college van burgemeester en
wethouders stelt de gemeenteraad
voor akkoord te gaan met het doorgeven van de signalen. Enerzijds
vanwege de te verwachten belangstelling, anderzijds lijkt het om een
'schotelwoud' te voorkomen. Voorts
heeft Casema de gemeente verzocht
in te stemmen met een tariefsverlaging van ƒ0,35 per l januari 1990,
waardoor een abonnement op ƒ16,45
(inclusief BTW) per maand komt.
Dit is mogelijk door een cumulatief
exploitatieresultaat en de hoge aansluitdichtheid in Zandvoort. De
voorstellen stuitten maandag in de
commissie voor financiën niet op
weerstand.
De heer De Jong, die Casema op
deze vergadering vertegenwoordigde, verwacht dat de huidige capaciteit van het kabelnet, 18 TV- en 32
radiokanalen, op den duur niet meer
voldoende is. Er zijn dan ook plannen deze uit te breiden tot zo'n 30

v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
aarlem:
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Agenten vinden
60 kilo hasj

Zandvoort
in cijfers
ZANDVOORT - Het inwoneraantal van de gemeente Zandvoort op l januari 1990 wordt geschat
op 15.350, dat is 76 minder
dan op l januari 1989. Het
aantal woningen zal dan gestegen zijn van 6731 naar
6996.

Een en ander valt te lezen in
de gemeentebegroting voor
1990, waarin tal van dit soort
gegevens op een rijtje zijn gezet.
Ingedeeld naar leeftijdsgroepen
ziet de plaatselijke bevolking er
op l januari 1990 waarschijnlijk
als volgt uit. 0-3 jaar, 530 (op
1/1/89 was dit 518); 4-16 jaar,
1750 (1742); 17-64 jaar, 10.020
(10.092); 65 jaar en ouder, 3050
(3074). Het' aantal periodieke
bijstandsgerechtigden daalt van
559 naar 540, het aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de
IAOW stijgt van 19 naar 35, en
het aantal tewerkgestelden in
sociale werkgemeenschappen
blijft gehandhaafd op 41.
Andere wetenswaardigheden
zijn: de oppervlakte van deze gemeente, 3.377 ha.; de lengte van
de wegen dn onderhoud bij de
gemeente), 55 km; de oppervlakte van het openbaar groen,
3.305.000 vierkante meter, onder
te verdelen in: plantsoenen,
340.000; sportvelden, 80.000;
openbaar duinterrein, 2.700.000;
en overig 185.000 vierkante meter.
Nog meer gegevens voor cijferfanaten. De 'gewone mtgaven' van de gemeente bedragen
ƒ51.355.551,- oftewel 3.346 per mwoner. De kapitaaluitgaven:
ƒ7.582.390,-, ƒ494,- per inwoner.
Opbrengst
belastingen:
ƒ4.994.351,- is ƒ325,- per inwoner.
Algemene uitkering gemeentefonds: ƒ10.987.786,-. Boekwaarde geaktiveerde kapitaaluitgaven: ƒ 124.670.588,-. Vaste schuld:
ƒ112.060.632,-, waarvan voor woningbouw: ƒ74.881.061,-. Eigen
financieringsmiddelen:
ƒ8.831.689,-.

ZANDVOORT - De Zandvoortse politie was al lang op
de hoogte van het feit, dat in
enkele panden aan de Stationsstraat de handel in verdovende
middelen welig tierde. Afgelopen donderdag werd daar abrupt een einde aan gemaakt.
Die dag deden enkele agenten m
twee 'verdachte' panden een inval.
De 'buit' bedroeg ongeveer 60 kg.
hasj en een hoeveelheid marihuana.
De totale straatwaarde wordt geschat op meer dan een half miljoen
gulden. De eigenaren van deze verdovende middelen bleken echter tijdcns de inval niet aanwezig.
In het belang van het onderzoek,
wenst de politie verder geen mededelingen te doen. 'We zijn er nog
mee bezig', zo laat men van deze
zijde weten.

naar Slagharen
ZANDVOORT - Het Zandvoorts Mannenkoor vertrekt
aanstaande zaterdag voor een
concert naar het ponypark in
Slagharen.
Het koor is uitgenodigd door de
directie van dit recreatiepark. Dmgent Dico van Putten heeft weer ge
zorgd voor een uitgekiend repertoire, zo zullen o.a 'De Spijskaart', 'Ketelbinkie' en 'Good Night Ladies'
deze dag voor het voetlicht gebracht
worden. Het gezellige dagje uit is
ook mee te beleven door het Zandvoortse publiek, tegen betaling van
fl. 25,- per persoon (mcl. busreis).
Men kan zich opgeven bij: Ton Kaspers, tel. 16711. De bus vertrekt om
8.00 uur vanaf het Gemeenschapshuis.

Bejaarde vrouw
schreeuwt om hulp
ZANDVOORT - In een woning aan
de De Ruyterstraat hoorden bewoners op l september 's nachts omstreeks tien over half zes hulpgeroep
bij de buren Zij schakelden de politie m en die constateerde dat de 91jarige buurvrouw was gevallen en
met meer in bed kon komen. In verband met heup en nekklachten is
een dokter ingeschakeld.

Vendorado geeft ruim
drieduizend pasjes af

ZANDVOORT - Ongeveer
drieduizend
Zandvoorters
hebben bij het Vendoradopark
een pasje opgehaald om met
korting in het zwembad te kunnen zwemmen.
Met het pasje betaalt een inwoner
van deze gemeente ƒ7,50 entree, de
helft van het normale tarief, waarvoor men van alle faciliteiten, dus
ook het subtropische zwemparadijs
gebruik kan maken.

Receptietijd
Kinderen betalen ƒ5,-. Hiervoor
geldt een 'receptietijd' van 3,5 uur.
Uit de afgifte blijkt dat het animo
onder de Zandvoortse bevolking
voor het zwemmen bij Vendorado
erg groot is. De gemeente heeft Ven-

dorado-directeur Jim Vermeulen
echter benaderd, met het verzoek
een halfjaarsabonnement in te voeren voor een bedrag_van ƒ118,50.

Regeling
Vermeulen vertelde vorige week
in de commissievergadering van
maatschappelijk welzijn hier niets
voor te voelen. „Wij hebben al meer
voor de Zandvoortse bevolking gedaan dan wij verplicht waren", benadrukte hij. Wethouder Aukema, die
zijn collega Termes verving, kon
hier m meegaan.
Rond het 25 meter bad is een regeling getroffen
voor ouderen
(ANBO), de Zeeschuimers, het
Duikteam Zandvoort, de Zandvoortse Reddings Brigade en de 'Groep
Spaans'.

Gouden bruidspaar De Leeuw

B Burgerlijke stand

ijdag 10.00 uur: E.v.
terdag 19.00 uur: E.v. met samenng, D. Duijves
ndag 10.30 uur: (Vredeszondag)
v m.m.v. koor, D. Duijves

Graffiti-kunstwerk

Dat houdt in dat op zwaar bekladde gevels een 'graffiti-kunstwerk'
Directeur Nijboer van de Hannie wordt aangebracht, waarmee men
Schaftschool heeft een aantal maan- het vermeende onderlinge respect
den geleden bij het college van bur- voor de kunstenaar hoopt aan te
gemeester en wethouders aan de bel spreken.
getrokken, om wat te doen tegen het
vandalisme.
Maar niet uitgesloten is, dat de
taekladdmgen zich dan naar elders
Zijn school plus de nabij gelegen zullen verplaatsen. In afwachting
Prinsessehal worden bespoten met van de resultaten van dit experiment
verf, de zogenaamde graffiti, ramen wil men de scholen eenmalig goed
en lichtkoepels worden ingegooid en remigingsmateriaal ter beschikking
men komt glasscherven tegen op de stellen en eventueel springt de
speelplaats en in de zandbak. Verder dienst Publieke Werken één keer
kampt men met vernielingen aan per jaar in om het ergste weg te hamuren en fietsklemmen, blikjes en len.
ander afval op de speelplaats en een
sterke urinelucht in de fietsenberKrediet
ging.
Het college stelt de gemeenteraad
Probleem is, dat het terrein ge- voor hier een krediet ƒ50.000,- bemakkelijk te betreden is, omdat de schikbaar te stellen. In de commisspeelplaats deel uitmaakt van een sie voor financiën waren niet alle
openbaar speelterrein. Daarvan raadsleden even gelukkig met het
maakt niet alleen de jeugd uit de voorstel. Volgens Methorst (VVD) is
buurt gebruik, de laatste tijd is het men er niet mee door er dit bedrag
ook een verzamelplaats voor jonge- in te stoppen.
ren uit andere delen van Zandvoort.
Eerder al had hij het zogenaamde
HALT-project aangekaart, hetgeen
Picknickplaats
inhoud dat jonge vandalen alternaBovendien worden het bielzen am- tieve straffen, (herstel) werkzaamfitheater en de fietsenberging m de heden, opgelegd krijgen.
zomermaanden en weekenden door
toeristen als picknickplaats geOok bij deze gelegenheid bracht
bruikt.
hij dit ter tafel, omdat het in andere
gemeenten een goed bestrijdingsHet graffiti-probleem doet zich middel van het graffiti-probleem
ook voor bij de Mariaschool, de Ples- blijkt.
manschool en de Van Heuven Goedhartschool, zij het bij deze twee laat"In het graffiti-experiment zie ik
ste in mindere mate. Wel heeft de geen donder", besloot hij zij pleidirecteur van de Van Heuven Goed- dooi. Wethouder Aukema zou zijn
hartschool in april een verzoek om suggesties overbrengen naar het coleen hekwerk ingediend.
lege.
Naar aanleiding van het verzoek
van Nijboer zijn er al enkele voorzieDe overige commissieleden beningen getroffen, maar ook hier is perkten zich tot het financiële aseen hekwerk gewenst, zo ook een pect en gingen, met uitzondering
gedeeltelijke verhoging van het hek van Van As (CDA) die zijn stem
rond de Mariaschool.
voorbehield, akkoord.

Zondag 09.30-10.20 uur: zondagsschool en bijbelgespreksgroepen
ervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.30 uur: Ds. J. v. Otterloo
mdag 10.00 uur:
Crèche en kindernevendienst
E. Sneller uit Haarlem, Kollekte Zondag 19.00 uur: Dhr. R. Blom, film ZANDVOORT - Dansles hoor- zuster mee. Tussen haar en de broer
edesweek
'Caught'
de vroeger bij de opvoeding en van Piet klikte het meteen en ze benderdienst i.h. Jeugdhuis
het was dus heel gewoon dat sloten te trouwen. „Omdat de droJehova's Getuigen: Gem. Elswoud, Suzanne Maria van Wunnik gisterij niet genoeg opleverde voor
twee gezinnen gingen Piet en ik op
Smedestraat 37 te Haarlem.
^reformeerde Kerk:
'ndag 10.00 uur:
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag zich op haar vijftiende liet in- zoek naar een pandje om voor onsschrijven
bij
Dansinstituut
zelf te beginnen," vertelt Suus. „We
evr. Van Keulen-Schaafsma uit 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
'erveen
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. Kwekkebpom aan de Nieuwe konden een huis huren in de DuvenGracht in Haarlem. Daar voordestraat met recht op koop van
023-244553.
maakte ze kennis met de vier de bovenwoning. We trouwden en
lUinnige
Geloofsgemeenschap
'B:
jaar oudere Pieter Cornelis de met financiële steun van mijn vader
'ndag 10.30 uur: mevr. J. BroLeeuw en sindsdien zijn ze el- kochten we het bovenhuis."
rom-Bruin uit Roelofarensveen
kaar niet meer uit het oog ver'omskatholieke Kerk:

Het college van burgemeester en
wethouders overweegt om ten aanzien van de graffiti een experiment
uit te voeren.

TV-10 en Veronique ook in Zandvoort
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Vink, Cornelis Petrus Wilhelmus en
Drommel, Peggy Ann
Vleeshouwers, Paulus Cornelis en
Bluijs, Yvonne Johanna Maria
Drommel, Pieter Jan en Blank, Elisabeth Catharina Brigitta
Van der Werff, Jan Jacob en Van
Bernmel, Johanna Henrica
Koning, Robert en Luik, Jeanette
Marleen
Geboren:

Ryanne Andrea, dochter van: Aarens, Erik Hendrik en Stuijfzand,
Caroline Barbara
Noëlle Arina, dochter van: Gude, Alfred Arthur en Van Vuuren, Anna
Cornelia Jacoba
Chantal, dochter van: Bergman,
Arend en Onderwater, Adriana Wilhelmina
Donovan, zoon van: Petschi, Marcel
en Becker, Beatrix
Overleden:

Aarts, Theodorus Elisabeth Petrus,
oud 60 jaar
Zagt geb. Van Beusekom, Gesina
Anna Christina, oud 92 jaar
Stam, Alida Geertruida Maria Helena, oud 69 jaar
Van Mastrigt geb. Jansen, Cornelia
Elisabeth, oud 82 jaar
Geurtsen, Derk Gerrit, oud 84 jaar

loren. Op 20 september zijn zij Voorportaal
vijftig jaar getrouwd!
„Een drogisterij was in die tijd

De heer De Leeuw, die een jaar of
vier geleden met zijn echtgenote zijn
intrek nam in een flat van het Huis
in de Duinen, is doctorandus in de
pharmacologie. Van zijn hand verscheen in 1957 de Pharmaceutische
Encyclopedie, een niet meer verkrijgbaar naslagwerk voor apothekers. Momenteel is hij bezig aan een
nieuw boek, getiteld „De drogisterij
als voorportaal van de dokter". Hij
weet waar hij over schrijft want hij
was ooit drogist. Het begon allemaal
toen zijn vader, directeur van een
pharmaceutische groothandel, de
latere Brocades en Stheeman, een
gevoelig verlies leed toen de aandelen die hij in het bedrijf had in 1926
fors kelderden.
„Mijn vader begon toen in Haarlem-Noord een drogisterij en omdat
daar in die tijd nogal wat socialisten
woonden noemde hij de zaak 'Het
Rode Leeuwtje'. Toen ik van de HBS
kwam, was het in verband met de
crisis moeilijk een baan te vinden.
Ik ging mijn vader helpen, vond het
een boeiend vak en besloot na verloop van tijd samen met mijn broer
een eigen drogisterij te beginnen. Ik
haalde de vereiste diploma's, we
huurden een pandje in de Atjehstraat en het werd dus ook een rood
leeuwtje. Mijn broer, die bij de
Bloembollen Crisis Centrale ƒ 35,- in
de maand had verdiend, stak geld in
het bedrijf. Ik mijn kennis en ervaring," zegt Piet lachend.
Suus van Wunnik, die iedere zaterdagmiddag voor een dubbeltje paraffine-olie voor haar moeder kwam
kopen, nam op een goede dag haar

echt het voorportaal van de dokter,"
zegt Piet, en enthousiast beschrijft
hij de winkel met de 140 zalfpotten
en bruine geëtikeerde flessen, waarvan er één als relikwie tussen de
planten in de vensterbank prijkt.
Het Rode Kruis heeft altijd een grote rol gespeeld in zijn leven en voor
zijn inzet is hij begiftigd met het
Verzetskruis 1940-1945, het Oorlogskruis van Verdienste en de Onderscheiding voor 30 jaar trouwe dienst.
„Die voor 40 en 50 jaar hebben ze
kennelijk vergeten," merkt hij laconiek op.
Op 10 mei 1940 laat hij de drogisterij in de steek en wordt als vrijwilliger ingedeeld bij de Transport- en
Verpleegcolonne van het Nederlandse Rode Kruis. Tijdens een bombardement op de Sint Bavo wordt colonnelid De Graaf, met wie hij samen een verwonde op een brancard
vervoerde, dodelijk getroffen. Piet
duikt onder in de Emmakliniek in
Heemstede en krijgt, nadat hij een
keer thuis is geweest omdat zijn
dochtertje difterie had, ook difterie.
Hij wordt opgenomen in de Joleskliniek achter het vroegere E.G. en ontsnapt daardoor aan de razzia's die
juist op dat moment gehouden worden. Na de oorlog treedt hij in dienst
bij Philips Duphar in Weesp en gaat
voor rekening van het bedrijf pharmacie studeren in Zwitserland.

Boerderijtje
Ze kopen een oud boerderijtje in
Weesperkarspel, maar al gauw
wordt er verhuisd naar een flat in

Weesp. Piet wordt groepscommandant van het Rode Kruis m Weesp
en omdat hij als hoofd van de bednjfsveiligheidsdienst van Philips
Duphar veel te maken heeft met de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten,
verzoekt de Nederlandse Hartstichting afdeling Weesp hem reammatie-cursussen te organiseren, iets
waar hij tot op de dag van vandaag
met hart en ziel mee bezig is.
In 1971 kochten ze in Zandvoort
een flat aan de Van Galenstraat, bedoeld voor de weekends en vakanties. Zandvoort beviel hen echter zo
goed dat ze besloten zich hier te vestigen. Op zijn zestigste ging Piet m
de VUT, maar dat betekende niet dat
het echtpaar op zijn lauweren ging
rusten. Suus, die in Weesp werkzaam was geweest in de drogisterij-afdehng van Albert Heijn en van
Vroom & Dreesmann, werd benaderd door collega Luttik, en na diens
vertrek door Charles Moercnburg.

Pakjes rijden
Bij beiden heeft ze als parttimer
met veel plezier gewerkt. Piet ging
voor Litho Drommel door het gehele
land „pakjes rijden", zoals hij het
lachend bestempelt. Voorts werd hij
instructeur-coördinator bij het
Zandvoortse Rode Kruis en startte
bij de Hartstichting met reanimatie-

• Suzanne Maria van Wunnik en Pieter Cornelis de Leeuw zijn elkaar vijftig
jaar niet uit het oog verloren.
Foto Sram stenen

-cursussen met medewerking van
dokter Drenth en geassisteerd dooi
mevrouw Bosman en de Haarlemse
verpleegkundige Gerrie Eekhout.
De plaatselijke werkgroep staat
voor hoge kosten. De vier poppen
waarop geoefend wordt, moeten vernieuwd worden en zo'n pop kost
minstens / 2000,-. De babypop, die
ook aan vernieuwing toe is, kost
f 1000,- en de sezichtsmabker&
/•350,-.
„Dit alles moeten wij zeil betalen
De opbrengst van de jaarlijkse col
lecte voor de Hmtbtichting gaat

j Dommel
PB-ZB KEER HEB
IK B&H HUIS
FAT Of MUH U)F IS

/'-JOUW LüF ' P1E
' UIT6I5ZAKTE
PAT ZOU IK WEU 'HSy
WIUEM ZIEN

naai' Den Haag Daai zien wij mots
van. Wanneer we een cuibut, oigam
seien in samenwerking met de
kruisvereniging, betaalt die de huur
•van het Ge^ondheidbcentrum, maar
de ruimte aan het Beatnxpla.ntt>oen
ib vaak gereseiveerd vooi andere
doeleinden We moeten dan zelf
zaalruimte huren. Zo die ei is ib ze
onbetaalbaar "
Aanstaande zaterdag wordt met
kinderen en klemzoonb de gouden
bruiloft gevierd m Rcbtaurant De
Zonnehoek in Bloemendaal
C E KRAAN-MEETH
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SNOWWHITE
schoonmaak/glazenwasserïj
Tel. 02507-17935

Bob Schmidt

Lessen en clubs

MIMMM
GRATIS

Woninggids van Zandvoort
CEflf E makelaars o.g.
NVM

Tel. 02507-12614

MAKELAAR

Middenstand, Computerboekhouden
MKB, PD Boekhouden, Marketing,
Tekstverwerking WP, Reclameschrift,
Etaleren en Vooropleiding
Vestigingsdiploma's Anderstaligen.
Ondernemerscollege Amsterdam
K KLINKENBERGSTR 1/HOEK J TOOROPSTRAAT
Tel 020-119925 of 02907-2701

SPO

Oproepen - Mededelingen

Interland Wales-Nederland
WOENSDAG 11 OKTOBER VOORRONDE WK
per luxe touringcar
Prijs p p ƒ 245 incl zitplaats
HAAST U - NOG ENKELE PLAATSEN!

Nederland-Finland
WOENSDAG 15 NOVEMBER
Bus incl zitplaats ƒ 67,50

Telefoon: 02507-19742
* Oma en moeder van harte * Addie Ottho viert a s zon
gefeliciteerd met uw 80ste dag zijn 40e verjaardag Be
verjaardag Cobi Chinway, hem even
Claudia en Danny
* Ferry is verhuisd maar wi
* Ook om te lachen is een zijn hem nog niet vergeten
dagje met de trein naar Am De mini s van Casino ZVM
sterdam met Chris
Handbal Laura Kyra Ricard
* Schaken doet iedereen op Tot schrijfs Speedy Petra
donderdagavond in het ge * Help de Polen Stuur eens
meenschapshuis bij de Zand een voedselpakket' Geen
voortse Schaakclub
adres7 Dat hebben wij voor u
* 20 sept wordt u 80 jaar Inl tel 02907-5235
alvast hartelijk gefeliciteero * Hoera 20 september word'
met uw verjaardag, Piet en oma 80 jaar Gefeliciteerd
Nel
Arda en Marco
* Van 25 sept -1 okt is weer Hoera mijn OVERGROOTde jaarlijkse collecte van de MOEDER WORDT 80 JAAR
Nierstichting Nederland Wilt Van harte gefeliciteerd
u ons daarbij helpen'' Graag
Melanie
Bel 02507-15434 Dank u
* Hoera moeder wordt 80
* Voelt u zich aangetrokken jaar Henk, Hillie, Natascha
tot een vereniging die zich
inzet voor o a milieuzaken7 * Hoera Oma Paap 80 jaar
Vraag eens een maandblad Prettige dag Engel, Truus,
van de N V v H Bel 19583 Jaap, Miranda, Ria
* Hoera onze moeder en
Voor trouwfoto's oma wordt 80 jaar Van hargefeliciteerd Cor, Joke,
Foto Boomgaard te
Ron, Yvonne, André, Marcel,
Grote Krocht 26 Annet
HOERA OOMPIE
wordt 20 sept 80 jaar
Monique, Richard
Woensdag wordt MOEDER
80 JAAR Van harte
• Zie de colofon voor opga
Jaap, Henny
ve van uw rubieksadvertentie

Tel. 13529

Huishoudelijk personeel gevraagd

Ontwikkel individueel en praktijkgericht u intuïtieve vermogens met behulp van de nieuwste wetenschappelijke methodes Eind september starten wij m Amsterdam met de cursussen helderziendheid, magnetiseren, hypnose en hypnotherapie Bel voor gratis brochure 010 • 4567156 of 079-424408
* 1 les gratis en u weet hoe
fijn gymnastiek op muziek is
Weggelopen of
Elke
maandagavond
bij
gevonden
dieren
O SS om 19 15 tot 20 15 uur
Prmsessehal
CURSUS TAROTKAARTEN * Dierenbescherming Aan
LEZEN - amuletten maken komen vliegen valkparkiet Inl
tel 02507-17418
Tel 02507-18100
* De jeugd van Zandvoort * Wie heeft onze zw met wit
schaakt iedere donderdag- kater gevonden' Wit puntje
avond vanaf 7 uur in het Ge- op staart Zeestraat 45b Tel
meenschapshuis Voor info 02507-15275
tel 14884 - 18430 - 15721
Zalenverhuur
* Kees doet het, Norad doet
het, Marlo doet het, Hans
ook, Jij ook7 Trimmen bij
VERENIGINGSGEBOUW
George,
Prmcesseweg
Maandag half 9 tot half 10
De Krocht
* Oratonumkoor Zandvoort Grote Krocht 41, Zandvoort
heeft zijn repetities weer her- tel 02507-15705-18812, voor
vat Nieuwe leden zijn van BRUILOFTEN - RECEPTIES
harte welkom ledere maanKOFFIETAFELS
dagavond 8 uur De Krocht
Zandvoort
Huwelijk en
CURSUS KERAMIEK, versch
technieken/glazuren/engobekennismaking
ren/raku Info 02507-15536
* Zandvoortse Vereniging
hoeft
niet
vraagt meisjes, alle leeft, Alleenblijven
voof dansen "m musicals etc RELATIEBUREAU 50 PLUS,
Donderdagavond 7 uur Ge- vertrouwde bemiddeling voor
meenschapshuis Zandvoort ouderen Tel 02289-3570

Flinke hulp gevraagd
2x per week, 900-1200 uur
Tel 13866

Horecapersoneel gevraagd

Raden Mas Amsterdam
Ter versterking van onze restaurantbngade
vragen wij per direct

* Indonesische kelners en
leerling-kelners
* Representatieve gastvrouwen
Onze gedachten gaan uit naar jonge enthousiaste
mensen die op energieke wijze mee willen werken
aan het succes van dit restaurant
Leeftijd 20-30 jaar Ervaring gewenst en kennis
van de moderne talen is een vereiste
Degenen die dit aanspreekt vragen wij contact op te
nemen met Robert Jan Dijkstra, tel 020-854041
(overdag vanaf 1200 uur en 's avonds)

Oppas gevraagd/aangeboden
Bureau ENBO vraagt lieve betrouwb moeder/oma die af en
toe 2 jongens, 11 + 14 jaar, gezelgschap wil houden en met
hen eter, Wisselende dagen, ong 6x per maand
Tevens bieden wij aan leuk gastgezin, 1 j 11 jr, 1 m 9 mnd ,
voor de hele maandag Tel 02507-13213

Divers personeel gevraagd

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt iemand voor de

nabezorging
vrijdags om 12.00 uur.
Tel. 17166.
Correspondentie- en contactclubs

06-320.320.77
Praatpaal voor Vriendinnen

Yale

l Uw adviseur voor regio
\ Amsterdam/'t Gooi/N-Holland:
j Jan Dobber
| privé 03240-12479
Almere

\

1
Bon mor verdubbeling van mijn aankoop fan Dulux
Natura/ Inblies, bij inlevering bij één van de vermelde verfspcciaalyjken

kleur in gedachte hebt, die toch het frisse van wit moet hebben.

2000 denkt nodig te hebben. In verschillende kleuren, als u vilt.

Naam __

We hebben de Natura! Wlntes in drie ver/soorten:

Het is onze speciale kennismaking met alle

Straat _
Postcode

zydeglans en drtipvrtje hoogglans voor het houtwerk of

Plaats. _

mensen die net uitgerust van bun vakantie terug zijn. Dit

bijvoorbeeld radiatoren en acryllatex voor wanden en plafonds.

•weekend kunt u meteen veer aan de slag.

Datum • __
(~<« te vullen door de dealer)
Dealer
Aantal gratis gegeven Nalural Ifhites
Hoogglaai
Inhotiil
Zydeglans
Inhoud

Het aanbod geldt voor iedere verfsoort apart.

V Werelds grootste verfmerk u met kinderachtig.

Bij boogglans krijgt u hoogglans, maar geen acryllatex

Het aanbod geldt tot 23 september

bijvoorbeeld. Dus, ah u voor de allerbeste verf kiest, leg deze

en betreft alle 10 kleuren uit de Dulux

pagina dan niet op de grond bij het schilderen voordat u

Natura! Whites-lyn voor binnen:

de bon eruit hebt geknipt.

Acryllatex
Inhoud
Aanbieding zeldif^ tot 23 september 1989
Geen verkoop aan wederverkopers

L

NU ELK TWEEDE BLIK DULUX NATURAL WHITES GRATIS. ©DulUX

KEUR EN ZOON

020-838301

PARADIJSWEG 2-6 - ZANDVOORT - TEL. 02507-15602

Amstel Crediet
Jan v Galenstraat 311, Amsterdam (Intermediair)
Geopend van 0830-21 00 uur, zal van 0900-1600 uur.

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507-14534

Radio, tv en video

TV-reparatie en video - 24-uurs service
Vrijblijvende prijsopgave - Geen voorrijkosten
Eventueel direct bij u thuis gerepareerd

Telefoon: 020-962603
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek
* Te koop Philips stereo-inst
met boxen ƒ 150 Tel na 18
uur 02507-12658

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

VIDEOTHEEK
Corn. Slegorsstrait 2 B
Tel. 02507-12070

5,-/7,50 p.d.
5 films

25,- p. week
Verhuur MovlB-boxen

Schoonmaakbedrijf

De Witte Tornado
voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 02507-18546
'uincentrum biedt zich aan
anleg, bestrating en alle
,ekwerk Tevens onderhoud
/rijblijvend prijsopgave Leenng alle materialen Tel
123-390815/371443 na 18 uur
ZEER ERVAREN SCHILDER
HEEFT NOG TUD OVER

GORDIJNEN
GROOTHANDEL
DE VRIES
Wij stof f 10 bankstelkussens
v a /295 incl stof
Vel overgord v ƒ39,95 v
ƒ9,95 Vitr 50-80% korting
Ook alle mod gord gratis
gem Meubelst v a ƒ9,95
Wij stoff boot, car en al uw
meubels héél voordelig
AMPÈRESTRAAT 10
ZANDVOORT
TEL 02507-19347 of 12330

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

Woninginrichting

COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste modellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken, ook
veranderwerk Voor alle leeftijdsgroepen en maten
Tel 02507-17370
Loop even langs
VIVA MODE
op de Grote Krocht
Deze week winterwarm
gevoerde mantel ƒ 50 korting'
Te koop
massief eiken BROODKAST,
1 00x1 50, ƒ 500 + massief eiken KAASKAST, gedisseld
met
tel kast,
1 70x2 50,
ƒ1500 Tel 03240-23057
* Te koop 2 beeldschone
bruidsmeisjesjurkjes, leeftijc
± 8 a 10 jaar, per stuk ƒ 50
geen dunne voile, gesch
voor winter Tel 02507-17271
Te koop Burberry'e regenm
beige en blauw met regenk
en sjaals, mt 38-40, per stuk
ƒ300 Tel 02507-13695

Te koop
WASTAFEL + KRAAN, bahamabeige, absoluut in goede
staat, ƒ 15 Tel 02507-17271
Te koop 4-zits bankstel ƒ 300,
3-zits bank, zeer goede staat,
ƒ275 Tel 02507-14032
* Te koop bed met beklede
ombouw en sprei, d bruin,
verst lattenbodem, rookglas,
Tel 02507-14177
tafeltjes, lampjes, ƒ299 Tel
02507-18176
Kunst en antiek
* Te koop kinderiedikant
met matras, wit, ƒ75 Tel
02507-18591
EDEN INBRENG van goedeen v d veiling van 2 en 3 okt * Te koop lederen stoel van
Zonnebanken
EILINGGEBOUW AMSTEL- ƒ 1100 voor ƒ 249, zacht leer
EEN, Frans Halslaan 33, Tel 02507-19081
/veen Tel 020-473004
T k bl eik wandmeubel met * Te koop zonnebank, wei
s Maandags gesloten)
licht -f bl eik boekenkast mg gebruikt, ƒ 300 Tel 20160
na 18 uur
e koop ANTIEK PLANTEN Vrpr ƒ3500 T 02507-19892
AFELTJE, + 150 cm hoog * T k moderne bahamabeiMuziek85 Tel 02507-17271
ge wastafel in witte perspex
ombouw, 100x55 cm, met
instrumenten
alum handdoekbeugel, als
Schoonheid en
nieuw, ƒ50 Tel 17547
verzorging
hoto Boomgaard
T k a eiken SALONKAST, eiook voor
ken eettafel + 4 stoelen Pr
portretfoto's,
n o t k Tel 02507-15514
STOPPEN MET ROKEN
pasfoto's,
* Wegens overcompleet br
Acupunctuur
receptiefoto's,
leder fauteuil ƒ 85, mooi klasSchoonheids behandeling
groepsfoto's aan huis
sieke vloerlamp ƒ 75, schildesportmassage - pedicure
Grote Krocht 26
rij, St Bavo, 60x50 Tel
Tel 02507-13871 of
Tel 13529
02507-15330
02550-30186

de meest veelzijdige en komplete
vorkheftruck in
elektro en diesel
van 600 kg
tot 7,5 ton.

van ËIJLE

MOBIEL INTERN TRANSPORT

Hoofdkantoor/werkplaats/magazijnen: Vlaardmgen - Tel 010-4347522* - Fax 010-4349260]

LI

•zachte tinten in wit, mooi wanneer u een natuurlijke, warme

gratis. Wat ons betreft krijgt u er zelfs 1000 voor niks, ah u er

Gemakkelijk en snel geld nodig7
Van ƒ 1 000 tot ƒ 100000
Lopende leningen geen bezwaar Geen info werkgever

Commercieel en administratief
personeel gevraagd
GEVR OPROEPKRACHT M/V i b v HAVO, typediploma en
PC-ervanng Licht adm werk, min 2 ochtenden p w
A'dam-Havens-West 020-114848, vragen naar dhr Lagendijk

D «/«r geeft u nu elk tweede blik Natura! Whites

Financien en handelszaken

Heeft u van uw werk of va<antie nog DM-munten over7
Wij nemen ze graag voor de
geldende koers van u in
WISSELKANTOOR OONK
Grote Krocht 20, Zandvoort

WIE O WIE

50 et p m

ALS U NOG EEN WANDJE
TE SCHILDEREN HEBT,
BETAALT DULUX DE HELFT.

Het OCA start in de tweede helft van SEPTEMBER
met de AVONDCURSUSSEN

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Dieren en
dierenbenodigdheden

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Fritures d'Anvers
vraagt voor de zondagen of zaterdagen

DENNIS PAPEGAAIEN
Woning vrij of 2/1-k , 3 a 4 k
een begrip in Nederland Bel wijde omg Schiphol, ongem
voor gratis mfoboek 020- ev-ent gestoff 05759-4217
665 7658 Inruil en fin. mog
* Gratis af te halen aquarium
Auto's en
met guppen, 45x28x28, incl
auto-accessoires
pomp, verw W Drayerstr 27

Sportartikelen

* Te koop kmderledikantje +
matras ƒ 60, nw beige zitbad,
65x105, ƒ55 Tel 0250716275
* T k 2 professionele vouwdeuren, 200x80 cm, lopen op
kogellagers, zware kwaliteit
vinyl, zijn op maat gemaakt,
ƒ75 per stuk Tel 17547

Te koop
gevraagd
diversen

Aanmelden:
Zaterdagmiddag
Fritures d'Anvers
Kerksteeg 1

Tel 02507-19071
Diverse clubs

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Te koop
aangeboden
diversen

Leeftijd 16-17 jaar.

Te koop FORD CAPR11600 S
op gas Vr pr ƒ 1000

* ie koop roeitramer, trek'
kracht verstelbaar, z g a n
ƒ175 Tel 02507-14862

* Te koop Bonsai-boompje,
Buxus-Microphylla, ± 14 jaar
oud + 4 boekjes, ƒ75 Tel
02507-18829

2 nette jongens

Diversen

Fa. Gansner & Co.

Broodje Burger

GAS- en OLIEHAARDEN
GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

verzorgt HET HELE JAAR
door * lunchpakketten
* borrelhapjes
•* salades enz
Belt u voor informatie of haal
MEISJES MET ELKAAR
vrijblijvend de folder in onze
winkel. Tel 02507-18789
Tuin ophogen, TUINAANLEG,
BESTRATEN van terras of
06 - 50 et p m
straatje Vertrouwd adres Al
LESBI 28
20 jaar vakwerk 075-284358
320*320*28
X Y Z . B V verhuizingen en
SEXI 68
kamerverhuizingen Voll verz
Dag/nachtservice 020-424600
320*320*68
• Reflectanten op advertenLOES
ties onder nummer gelieven
320*322*30
ervoor te zorgen dat het numPERVERS
mer in de Imker-bovenhoek
320*324*00
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
SEX BURO
wordt aan Centrale Order320*324*01
afd Weekmedia, Postbus
ZAAN ESCORT
122,1000 AC Amsterdam Dit
ƒ175 p u 075-172123 Meis- voorkomt vertraging m de beles aevr m A'dam/Zaanstad handelmg

GIRLSTALK
32032088

* Te koop gevraagd kinderstoel,
wit,
kubus
Tel
02507-19081
* Te koop gevraagd opoefiets Tel 02507-19653

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Een kopie van uwgetuigschril
getuigt net zogoed!
Hou het origineel dus altijd zelf, als u
solliciteert. Raakt dat weg, dan kunnen wij
weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Zandvoorts Nieuwsblad

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

GARAGE TE HUUR
v Fenemaplem
Tel 02507-14534
Te huur v wintermaanden
gem app , ƒ 850 incl p m
Tel 02507-17385

6 regels
7 regels
8 regels
9 regels
10 regels

• Rubneksadvertentie' Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon m deze krant

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

3,43
3,43
3,43
4,58
5,72

ƒ 6,87
ƒ 8,01
/ 9,16
ƒ10,30
ƒ11,45

Woningruil

Wonmgruil A'dam, omg AlTe koop MEISJESFIETS, m bert Cuyp Winkelruimte +
absoluut goede staat, ƒ 125 tuin + 4-k bov won Beide eigen ingang, hr ƒ800 excl evt
Tel 02507-17271
overn i o Gevr won Z'voort
Zaterdag totale leegverkoop Tel 033-940415/020-767667
GEBR FIETSEN, alle-kinderfietsen nu / 45 en / 65 p st Wonmgruil Z'voort Aangeb
OP=OP B v Waverenstr 35, 3-kam hoekflat, gr balkon,
berg , 1e et, Centr Gevr groA'veen Tel 020-457539
ter, flat of etage m balkon,
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Je bent verkocht als je
de Opel GT Cabriolet ziet'

Modebewuste
mannen mogen
weer in kostuum

„Close to perfection, that's
the new direction". De naam
van de lady-singer die met deze
woorden de ether vulde is me
niet bijgebleven. Maar dat ene
zinnetje komt wel snel naar boven borrelen als je een zwarte
met wit leer beklede tarommende Opel GT Cabriolet de
hoek om ziet komen. GT Cabriolet?

luimvallend kostuum met daaroneen gilet

• Sportief jack op een Levi's 501
jeans

Foto HIJ Herenmode B V

Foto LOGO Mode B V

lingen. Voor wie helemaal feestelijk
jannen zijn dit jaar, in de
voor de dag wil komen, zijn er ro>de, zeker niet achtergesteld
mantische overhemden me kantvrouwen. De keuze in de
in tal van dessins.
nkels is dit seizoen bijzon- • Een tweed blazer op een corduroy i'andjes
De sportief geklede man zit bij het
r groot. Hoewel de sportieve- pantalon
lezen van dit verhaal misschien nog
man het meer moet ontgelFoto Peek & Cloppenburg steeds sip te kijken, maar ook hij
n dan de klassiek geklede,
komt, zij het in wat bescheiden
jpvallend hierbij is dat de gilets (herenvestjes) dit mate, aan zijn trekken. Jeans speelt een belangrijke rol.
r onmisbaar zijn. Vorig jaar werd er al een voorzichti- Het bekende James Dean tijdperk is opnieuw erg popujoging ondernomen om ze weer in het modebeeld te lair. Het jeansprogramma zestaat uit broeken van cor;n verschijnen en zoals het er nu naar uitziet is dat duroy, thermo, twill en denim. Naast de basic corduroy
jeans zijn er voornamewijk modieus gestyleerde en wijemaal gelukt.
elegante kostuums zijn weer in de mode. De moderne dere typeringen.
;enman kan goed voor de dag komen in een dandyVoor wie helemaal 'in' wil zijn, brengen de modefabriitige broek met een verhoogde taille en daarop een
je met een lange rij knopen, plus een aantal extra kanten volop stone washed denim broeken, de zoge•sierknopen'. De jasjes zijn iets korter dan we ge- naamde 'gewassen look'. Op de broeken worden ruige
nd zijn en de broek valt op door de extra accenten als vierkante, uitgewerkte jasjes, die vaak wat vewsleten
rstiksels en iets bredere paspels en riemlussen. ogen, gedragen. Voor de man die van het ene uiterste in
>ekzakken zijn favoriet en de pantalons zijn veelal in het andere valt, is een combinatie van beide collecties
idplooimodel uitgevoerd, maar weer minder wijd mogelijk. Zij dragen bijvoorbeeld een confectie-colbert
,neden dan vorig seizoen. Omslagen bij de pijpen in een olijf groene kleur, gecombineerd met een jeans en
igen weer en worden nonchalant iets over de schoen een gedessineerd shirt.
ragen.
Voor de koude dagen zijn ermtruien, gemaakt van
)e kleuren voor de herenmode zijn gebaseerd op
menten uit de natuur. Tinten en motieven van herfst- veel natuurlijke materialen. Lamswollen en Shetlandderen, mos, bosvruchten en boomschors zien we wollen truien zijn uitgevoerd in uni- en mêlée kwaliteiug in de kleuren bruin, roest, purer, violet, bordeaux, ten. Vanzelfsprekend zijn ook de klbeltruien ('fisherer en groen. Ruitdessins hebben dit seizoen de ovv- mans') weer vertegenwoordigd, met zowel grove als
md en de gebruikte materialen bestaan over het alge- fijne kabels. Helemaal nieuw zijn de de luxere wol/sweat truien, een soort sweater die er als trui uitziet en
«n uit wol, tweed, kamgaren en corduroy.
die voorzien is van applicaties.lemblemen, inzetten in
contrastkleuren of met een gebreide kabel-bies is uitgewmblad-dessin
rust.
n de damesmode zagen we de herenvestjes in het
>rjaar verschijnen, maar de mannen moeten er dit
zoen ook aan geloven. Gilets zijn er in diverse varia- Parka
Bij de jassen zien we een overeenkomst met de das zoals bedrukte corduroy, jacquard dessins en in
Irukte katoen. Voor de man die er echt feestelijk wil mesmode: de parka. Deze jas is opnieuw tot een belangzien zijn er dit jaar gilets met bijpassende stropdas- rijk item voor de mode gebombardeerd, zij hetidat er
i in florale en boomblad-dessins, cashmere of orna- meerdere kleuren op de markt gebracht worden, al dan
niet versierd met badges en forduursels. Sportieve, gro'ntale prints.
Iet overhemd, of 'shirt' zoals sommige fabrikanten te ruime jacks zijn vaak warm gewatteerd en uitgevoerd
t modisch zeggen, is natuurlijk niet meer weg te in sprekende kleuren. Capuchons hebben soms een
nken. Zeker onder de kostuums spelen overhemden bontrand en ook de functionele bodywarmers zijn terug
i belangrijke rol. Het klassieke shirt is uitgevoerd in van weggeweest.
Voor de kostuumdra ers zijn er winterregenjassen
kleuren wit, oud-roze en lila bleu. Het sportievere
irt is in de aleuren paars, oranje fuchsia, lime en wit uitgevoerd met uitritsbare deelvoering en afknoopbare
krijgbaar. Als detail is in diverse overhemden ajour bontkraag.
•werkt, hebben klassieke shirts een full color print en
n er borduursels aangebracht in afstekende kleurstelTRUDY STEENKAMP

• Een rij wachtenden voor de
giromaat bij de
Albert Cuyp. Het
halen van geld
uit de giromaat
leidt ertoe, volgens het NIBUD,
dat mensen hun
overzicht op het
uitgeven
van
geld kwijtraken

Cars heeft in zowel lengte als breedte verstevigingsbalken gekregen.
Pas als die zijn aangebracht, kan er
gezaagd worden. De klant mag om te
beginnen kiezen uit een full cabriolet, Testarossa, Targa, Aero of
Speedster. De laatste heeft een veilaagde voorruit en kan alleen onder
tropische omstandigheden gebruikt
worden want een dak ontbreekt.

Het ombouwen van een Nederlandse GT kan nauwelijks een feest
worden genoemd. Daarvan overEven terug in de tijd. 1969. Opel tuigt etn GT die nu onder behandeverraste toen met een flitsend ogen- ling is en die vorig jaar nog prijzen
de tweezitter. Sportief met gesloten haalde. Het achttien jaar oude wakap. De Opel GT met dezelfde 1900 gentje zit onder de plamuur en polycc-motor die ook in de Rekord en ester en daaronder zitten grote gaCommodore
__________
hing. De GT
haalde met die
motor een top
die al snel 25
km/uur hoger
lag. In het eerste
jaar werd ook
nog op bestelling
een GT met 1100
cc
geleverd.
Toen de wagen
in 1973 voor het
laatst van de
band rolde waren twee versies
leverbaar, de GT
• De Opel GT Cabriolet op een straen GT/Junior.
Een cabriolet kwam nooit op de lende dag aan zee
markt, al werden er wel twee prototypes, de Aero, gebouwd. Toch staat ten. Convertible Cars werkt liever
er op dit moment één op het indus- met zogenaamde Cahfprmans, GT's
trieterrein Kickersbloem in Helle- afkomstig uit Californié en absoluut
voetsluis. Compleet met typegoed- roestvrij. En dan wordt het dus leuk
keuring van de Rijksdienst voor om een klassieker te hebben. Een
Wegverkeer. Aan een Testgrossa-uit- luxe voor elke hobbyist om aan te
voering wordt gewerkt.
werken, want een bout die al twintig
jaar vastzit, schroefje bij wijze van
Het bedrijf dat hier verantwoorde- spreken met je vingers los.
lijk voor is heet TPS Convertible
Cars dat meer dan nauwe banden
onderhoudt met het gelijknamige Californië
bedrijf in West-Duitsland waar al
Een relatie van het jonge bedrijf in
een paar honderd volledig omge- Hellevoetsluis struint regelmatig de
bouwde GT's rijden. En voor wie straten van het warme en vooral drovan exclusief houdt: iedere GT ca- ge Californié af op zoek naar GT's en
briolet is enig in zijn soort en „hand- andere klassiekers die met evenveel
made" en dat is iets wat zelfs niet zorg worden omgetoverd. Goedkovan een Porsche gezegd kan worden. per zijn de Calif ornians. niet, want
Amerika is zo langzamerhand leegEen originele in concourstaat ver- gekocht en de enkeling die nog een
kerende GT is anno 1989 nog altijd GT bezit, weet inmiddels ook dat de
een lust voor het oog, waar flink wagens in Europa veel geld opbrenvoor in de buidel moet worden ge- gen. Voor een gaaf exemplaar wordt
tast. Een knap exemplaar levert nu rond de 20.000 gulden neergeteld.
al duizenden gulden meer op dan Voor het ombouwen wordt, afhanwat de dealer er twintig jaar geleden kelijk van de wensen, nog eens de
voor kreeg. Een liefhebberswagen helft in rekening gebracht. Ook hier
en verzamelaarsobject. Maar het geldt: hoe dikker je beurs, hoe dikzien van een GT met afgezaagd dak ker je GT.
doet wel even je voorhoofd fronsen.
'Hier klopt iets niet', zie je iedereen
En zo kan het dus gebeuren dat er
denken. Het is precies wat een van bij het stoplichfëen GT met een drie
de drie partners van Convertible liter injectiemotor, voorzien van 250
Cars, Peter Blommers (28), zegt: pk, naast je staat. En het klinkt wat
„Als je een GT Cabriolet ziet, ben je vreemd, maar de heren van Convergewoon verkocht".
tible Cars hebben nog wat aardigs in
de maak. Een Testarossa-uitvoering
met een Rover 3500 V8 onder de kleiZaag in het dak
ne motorkap. Die motor is lichter
Samen met collega's Klaas Borst dan de zes-cilindermotor van Opel
(27) en Paul den Boer (26) bouwt hij en moet over 245 pk gaan beschikde GT's om en daarmee zijn ze tege- ken. Technisch is het inbouwen molijkertijd de enigen in de hele Bene- gelijk.
lux. Via via kwamen ze in contact
met de Duitse fabrikant van de omDe originele 1900 cc1 duwen je bij
bouwsets. Paul den Boer kreeg van accelereren al lekker in1 de witte rugdezelfde fabrikant een cursus en leuning, maar 3500 cc maken van
bouwde onder het toeziend oog van een GT een Concorde op vier wielen.
de kenner in Duitsland een GT om Om het nog leuker te maken: als die
die ter keuring bij de RDW werd 245 paardekrachten in de smaak valaangeboden. Cabriolets bouwen op len, wordt het vermogen mogelijk
basis van bestaande wagens, vereist opgeschroefd tot 450 pk ...
de nodige specialiteit. Wie zonder
meer de zaag in het dak zet, kan er in
Dat dat allemaal niet zomaar gaat,
de meeste gevallen op rekenen dat zal duidelijk zijn. Klaas Borst mag
zijn trotse bezit in tweeën zakt. Door zichzelf ingenieur noemen. Studeerhet dak lopen krachtlijnen en als die de Lucht- en Ruimtevaarttechniek
verbroken worden, kniKt het chas- met als specialisatie het testen van
sis. De demo GT van Convertibel vliegtuigen. Testmethoden uit de

vliegtuigindustrie wil hij introduceren in de autobranche. Met behulp
daarvan is het volgens hem mogelijk
de constructie van een auto zodanig
te optimaliseren dat er een maximaal vermogen uit de motor gehaald kan worden.

Vliegtuigindustrie
Een voorbeeld: er bestaan sets
voor de bouw van een replica Lotus
Super Seven of Ferrari Daytona
(Don Johnson in Miami Vice!). Wegligging en vermogen zijn echter beduidend minder dan een origineel
exemplaar. Dankzij methoden vanuit de vliegtuigindustrie denkt
Borst het bouwen van replica's uit
de amateunstische sfeer te tillen. Hij wordt
hierin terzijde
gestaan door de
Technische Hogeschool
van
Delft die welwillend met apparatuur en tijd behulpzaam
is.
Van bestaande
kitcars moeten
in de toekomst
compleet nieuwe
auto's gemaakt
worden.
Voorlopig treedt TFS Convertible
Cars alleen naar buiten met de GT
en dat gaat zo voorspoedig dat de op
l april betrokken ruimte veel te
klein is geworden. Binnenkort verhuist het bedrijf naar een groter
pand op Kickersbloem. De agenda is
overvol. Tijd voor beunhazerij is er
niet.
Klaas Borst: „We verkeren in de
gelukkige positie dat we werk kunnen afstoten. Als iemand prut wil,
doen we niets. We kunnen moeilijk
onze naam gaan verzieken want het
motto is en blijft perfectie". Daarom
moet de klant niet op een gulden
kijken volgens Paul den Boer. „We
hebben een produkt waar perfectie
in zit en dan maakt geld met uit.
Daarom wordt het spuitwerk bij
voorbeeld uitbesteed aan de beste
spuiter die wij kennen."
Een perfect produkt dat prima
stuurt en op de weg ligt. En wees van
een ding overtuigd: je wordt gezien.
EVERHARD HEBLY
(ADVERTENTIE)

3eld. Het belangrijkste van dit
ilmiddel is: er mee kunnen oman. Wie een negatief saldo op de
nkrekening heeft, zal vaak ja;rs zijn op mensen die de flappen
uit hun borstzakje toveren zonr aan het eind van de maand
lp te zitten. Geld uitgeven (en
ïren) is een puur individuele
tigelegenheid, iedereen doet dat
eters. Toch bestaat er een instelg die algemene adviezen geeft.
't Nationaal Instituut voor Budvoorlichting (NIBUD) propaïrt het budgetteren: overzicht
leppen in, en het in evenwicht
'ngen van, inkomsten en uitgai. Tips en praktische informatie
rden via diverse brochures op
>te schaal verspreid; de behoefte
:>lijkbaar groot.
e nieuwste methode van betalen is via
plastic kaartje met magneetstrip. Bij
zmepompen wordt er veelvuldig geik van gemaakt en gezien de lange
n voor de giro-betaalautomaten, voorip zaterdag, is het plastic geld alge>n aanvaard. „Als het geld uit het zicht
eef je het makkelijker uit't, zegt Ma^hristine Witteman van het NIBUD.
. ervaringen met de gewone betaalrten bleek al dat mensen soms het
rzicht over hun financiële situatie
|t waren. Met het plastic geld heb je
minder het idee dat het geld is, want
fschriften krijg je pas veel later. Voor
imigen is het daarom raadzaam een
eem te bedenken, zodat je de uitgakunt bijhouden."

middel is om jeugd te leren met geld om
te gaan. Daarom moet zakgeld niet dienen om bepaald gedrag goed of af te keuren. „Bij het bepalen van de hoogte van
het zakgeld moet altijd bekeken worden
wat het kind er mee moet doen. Het is
heel goed ze bijvoorbeeld ook zelf het
bedrag voor de contributie van de club te
geven en geld om cadeautjes mee te koVaak zijn suggesties van het NIBUD pen. Je kan afspraken maken over het
van belang voor mensen die plotseling bedrag dat ze moeten sparen en wat ze
een inkomstendaling moeten verwerken, vrij mogen besteden. Zo leren ze de waarmoet ik mijn oppas betalen', 'hoeveel
kost het draaien van een was' en 'hoe kan
ik gezond eten voor weinig geld' tot 'zal ik
een huis huren of kopen'. Daarnaast verzorgt het NIBUD cursussen en verstrekt
informatiemateriaal aan eerstelijns instellingen, zoals de sociale dienst en
maatschappelijke balies.

ring of tot gevolg hebben dat de kostgever
niet in aanmerking komt voor huursubsindie."
Dat de aandacht voor kostgeld actueel
blijft, blijkt wel uit de aanvragen van de
brochure (f 6,95) die jaarlijks de 10.000
overtreft. Daarin staan allerlei voorbeelden en suggesties over hoe het samen
delen van kosten kan worden berekend.

Plan

Adviezen over o.a. zakgeld,
gezond eten, huizen kopen
bijvoorbeeld door echtscheiding of het
raken in de bijstand. „Als je ineens minder geld krijgt, maar de vaste lasten blijven hetzelfde, kun je in financiële problemen komen. Bij deze groep helpt het
soms te wijzen op de mogelijkheden van
huursubsidie, of ze een voorbeeldbegroting te geven. Mensen moeten het zelf
oplossen, maar een duwtje in de rug kan
nodig zijn."

de van geld inzien. Daarom zijn er ook
altijd verschillen in het zakgeldbudget
van kinderen, want wat moeten ze er van
doen?"
Aangeraden wordt het afgesproken bedrag altijd op een vaste tijd te geven.
Hetzelfde geldt voor kleedgeld voor tiener, ook daar bestaat een boekje over.

Taboe

„Een heleboel jongeren die thuiswonen, maar zelf al verdienen of een uitkeri
Een praktisch financieringsprobleem ng krijgen, betalen geen kostgeld. Dat,
dat iedereen aangaat of aanging, is zak- terwijl hun inkomen gebaseerd is op zelfgeld. Het NIBUD heeft hierover een bro- standig wonen", .vertelt Marie-Christine
chure gemaakt die kinderen en ouders Witteman.
maar wat interessant vinden. Witteman.
„Als we op de Huishoudbeurs staan, zie
„Je kunt gerust stellen dat kostgeld
je kinderen vlug bladeren in het boekje nog een taboe is. In de praktijk durven
waar enkele bedragen staan die gemid- veel ouders geen kostgeld te vragen. Zelfs
et doel van het NIBUD is voorlichting deld voor zakgeld wordt uitgetrokken. niet als zijzelf uiteindelijk minder geld
even hoe particuliere huishoudens Als ze hun ouders er op wijzen, krijgen ze hebben dan hun kind. Het komt vaak
beste controle over hun geld kunnen waarschijnlijk minder dan hun vriend- genoeg voor dat kinderen bij een inko^en en houden. De stichting geeft zeer jes, maar als ze het gauw dichtslaan, weet men van duizend gulden, slechts honderd gulden betalen, terwijl de ouders
'zichtelijke brochures uit over diver- je dat ze tevreden zijn."
In de brochure Zakgeld/Leergeld stelt krap bij kas zitten. Een kostganger kan
mderwerpen. Daarin wordt een leiid gegeven bij vragen als: 'hoeveel het NIBUD dat zakgeld een uitstekend soms leiden tot het korten van de uitke-

Leergeld

Datje méér kunt doen als je meer pecuma hebt, is iets waarvan het NIBUD ook
doordrongen is. Maar, zo stelt de stichting, niet alleen de hoeveelheid telt; minstens zo belangrijk is de manier waarop
je met je geld omgaat. Met het boekwerk
'Rondkomen volgens plan' dat voor ƒ 7,60
aan te vragen is, zijn de huishoudfinancién in kaart te brengen onder het motto:
méér met minder. Het NIBUD laat zien
hoe je een financieel plan kunt opzetten
om zo geld te besparen of gewoon te zien
waar het blijft. Bezuinigen wil zeggen:
ergens voor kiezen en daarom iets anders
uitsluiten. Het persoonlijke begrotingstekort kan soms worden ingelopen, alleen al door overzicht te brengen in inkomsten en uitgaven. Extra hulpmiddelen daarvoor zijn nog een kasboek en
budget-agenda van het NIBUD.
Marie-Christine Witteman: „Uit ons informatiemateriaal pikt iedereen dingen
die ze zelf aangaan. Er zijn ook mensen
die al uitstekend kunnen budgetteren en
dat bevestigd willen zien. Maar men is
niet alleen geïnteresseerd in de mgewikkelde en ingrijpende onderwerpen, heel
veel respons blijft er ook komen op bijvoorbeeld de brochure over oppasvergoeding."
FERDINAND RUSCH
De NIBUD informatiefolder waarin alle brochules met inhoud en prijs staan vermeld, is te bestcllen bij het NIBUD, Laan 20, 2512 GN m Den Haag
De prijs van de daarna te bestellen folders varie rt
van l 1.50 tot / 7,95

Canon heeft de Europese 'Innova
tion Award 1989' gekregen voor de
still-video camera. Dirk van der
Spek, voorzitter van de jury van
hoofdredacteuren van Europese
vakbladen op het gebied van fotografie: „De camera is klein, gemakkelijk te hanteren en de resultaten die de camera boekt, zijn nu
al bijzonder goed " De still-video
camera's gebruiken floppy-discs
in plaats van de traditionele filmrolletjes. Gemaakte opnamen
kunnen direct op een tv-scherm
worden getoond. Het is ook moge
lijk de beelden via do telefoonlijn
te verzenden en met behulp van
computers te bewerken. Opnamen kunnen ook worden afgedrukt.
De nieuwe camera is vanaf medio
oktober te koop in de vakhandel.
Verwachte winkelpnjs: f 1.800,-

Kindcrzitje sportfiets
Voor kinderen in de leeftijd tot
vier jaar is er sinds kort een Jippie-kinderzitje op de markt dat ge
leverd wordt met een frame voor
fietsen zonder bagagedrager. Zitjes voor de traditionele fietsen waren er al, maar voor de supersport
en ATB-fietsen was het niet altijd
eenvoudig een degelijk kinderzitje
op de kop te tikken. Het nieuwe
Jippie-zitje bevat een hoog kunststof kuipje dat het hoofd van de
kleine bij een onverhoopte val beschermt, aldus meldt de Stichting
Fiets!

Tuinieren zoiiJer vergif
In de tijd van milieubewust zijn,
past het boekje Ik tuinier zónder
vergif' van J.S. Joustra. De vierde
druk is deze zomer verschenen bij
Quint Publikaties in Soest. Het
principe van tuinieren zonder ongewenste chemicaliën is betrekkelijk simpel. ledere plant heeft
geurstoffen die schadelijke msecten lokken, ruikt de plant ernaast
anders, dan wordt het insect afgeleid en vliegt, loopt of kruipt verder. Wie wortelen en uien bij elkaar in de groentetuin zet, kan er
vrijwel van verzekerd zijn dat zowel de wortel- als de uienvlieg de
planten mijden. Lavendel bij rozen bijvoorbeeld houdt mieren en
bladluizen weg.
In het boekje (ƒ9.95 incl. verzendkosten) verder informatie over
het maken van een organische
composthoop, combineren van
planten, bestrijden van schadehjke insecten en andere tumtips.
Door overmaking van / 9,95 op postgiro
206 30 16 t n v Quint Publikaties in Soest,
onder vermelding van de titel, krijgt men
het boekje 'Ik tuinier zonder vergif' na
enige dagen thuisgestuurd

Gaasnet vangt bladeren op
ZOEKT DRINGEND
voor werknemers van buitenlandse
bedrijven
gestoffeerde en/of gemeubileerde

FLATS EN HUIZEN
in de driehoek
Amsterdam/Utrecht/Den Haag

020-44.87.51 (4 lijnen)
PENTHOUSE INT. B.V.
Nederhoven 19-21 Amsterdam
(hd WW)

(vergunning v d gemeente A'dam)

Foto F Busselman
/Archief WM

MBUD leert méér te doen met minder geld

Camera met floppy-disc

Koken, eten klaar maken, is voor velen
van een klus een kunst geworden. Zeker nu
het wel zo aardig is als de 'hap' een brokje
gezondheid is. Zelfs in hamburger-Amenka
raakt men in de ban van gezond eten. Maar
wat is gezond? De één zweert bij een zacht
eitje als start van de dag, de ander wil het
cholesterolgehalte niet in gevaar brengen.
Voeding en kunst hebben met elkaar gemeen datje er eindeloos over kunt praten en
redetwisten, want smaken verschillen.
Toch zijn er wel enkele feitelijkheden over ons eten te
melden. In samenwerking
met het Voorlichtingsbureau voor de Voeding brengen we op deze ATV-pagma
vanaf vandaag iedere veertien dagen een rubriek met
vraag en antwoord. Uw
strikt particuliere vragen
kunt u kwijt aan de infolijn
van het Voorlichtingsbureau. Meer algemene kwesties komen in deze rubriek
aan de orde.
Deze week: eieren.

Om bezitters van vijvers en zwembaden zonder problemen de herfst
door te helpen, heeft Pomaz BV m
Geldrop een bladernet ontworpen
Het net is gemaakt van fijnmazig
gaas, verstevigd met een dubbelgestikte zoom waarin om de 75 cm
een bevestigingsoog zit. Met be
hulp van rubbers en haringen
wordt het bladernet op die manier, net als een tent, over het water gespannen. Het bladernet kan
in groen of zwart op maat worden
geleverd a f 15,40 per m2.
Voor nadere inlichtingen Pomaz BV,
postbus 174, 5660 AD Geldrop, tel 040
85GG58

met het blote oog nauwelijks op versheid te
controleren. Terwijl bij het bereiden van
sommige gerechten, zoals soufflé of cake,
die versheid juist belangrijk is voor een
goed resultaat.
Er zijn echter wel wat foefjes om de versheid te bepalen:
De dnjfproef Hiertoe moet men per liter
water 80 gram zout toevoegen en het ei hierm leggen. Een ouder ei gaat schuin staan
Gaat het ei drijven, dan is het ongeschikt
voor consumptie
De rolproef Een oud ei
rolt lang en stabiel omdat de
hagelsnoeren (die ervoor
zorgen dat de dooier op zijn
plaats blijft) zijn verslapt en
de dooier het midden kan
zoeken. Bij een vers ei houden de sterke hagelsnoercn
de dooier iets uit het midden, zodat het ei bij het rondrollen enigszins, waggelt
De brezkproef Een vers ei
heeft bij het breken een bolle. stevige dooier
Schudde?! De inhoud van
een oud ei zal bij schudden
klotsen omdat het een grote
luchtkamer heelt, ontstaan
door verdamping van het waterige gedeelte
van de inhoud. Bij een vers ei hoort u mets.

Vraag en
antwoord
over
voeding

Ik volg een cholesterolarm
dieet en mag geen eieren
Mag ik wet het wit van het ei eten?
In het geel van ei zit relatief veel cholesterol. Daarom werd in het verleden vaak gezegd dat mensen met een cholesterolarm
dieet geen eigeel maar wel eiwit mochten
eten. De inzichten over een cholesterolverlagend dieet zijn de laatste tijd veranderd.
De eerste belangrijke regel bij dit dieet is de
totale hoeveelheid vet in de voeding te verlagen. De tweede regel is bij het gebruik van
vetsoorten te kiezen voor een soort die veel
meervoudig onverzadigde vetzuren (linolzuur) bevat. Pas op de derde plaats moeten
cholesterolrijke produkten met mate worden gebruikt. Cholesterolrijke produkten
zijn bijvoorbeeld orgaanvlees, schaal- en
schelpdieren en eieren. Een enkel ei (geel en
wit) per week past daarom best in een cholesterolverlagend dieet.
Voor mijn soufflé heb ik verse eieren nodig
Hoe kun je controleren of een ei vers is?
Als het ei nog in de doos zit, zeggen de
verpakkingsdatum en de 'tenminste-houdbaar-tot-datum' iets over de versheid van
het ei. Eenmaal uit de verpakking is het ei

Kun je sonder1 gevaar voor besmetting nog
een eitje eten '
Ja, kippeeieren kunnen rauw, zacht- of
hardgekookt worden gegeten, ook m de zomer. Op de eierschaal zitten altijd bacte
rien. Het is dus opppassen geblazen met een
ei dat gekneusd is. Via de barst kunnen
bacteriën het ei besmetten. Mocht u een ei
breken, dan kunt u het zonder schaal nog
twee dagen in een afgesloten bakje m de
koelkast bewaren. Maar gebruik het alleen
in gerechten die worden verhit
Ganze- en eendeeieren kunnen wel ziekteverwekkende bacteriën bevatten Ganzeeieren moeten altijd (zomer en winter) minstens vijftien minuten worden gekookt, eendeeieren minstens tien minuten Dit hoort
op het ei vermeld te staan.
Voor vragen: Voorlichtingsbureau \oor de
Voeding.'postbus 85700. 2508 CK VGnuenhaife:
infolijn («i- 821.22.72.
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Alfa Romeo
Te koop Alfa Rode Romeo
Alfa 33 1 3, rood, '88 Alfa 33 van 31 01 89 met LPG ƒ21.000
1 3 rood, 87 Alfa 33 1 3 bor- Tel 030-948041 Vraag naa
deaux, '86 Alfa 33 1 5 Tl, rood, Rob van der Zwan
'87 Alfa 33 1 5, ivoor, '84 Alfa T k Alfa Alfetta 200 '82
33 1 3 blauw, '86 Alfa 33 1 7 11 9000 km , met grijs, goede
QV rood, '88 Alfa 75 1 8, rood, staat, ƒ4200 02995-2854
'87 Alfa 75 1 8, rood, '86 Alfa
75 1 8 IE rood, '89 Alfa Romeo
AUDI
dealer Hans van den Berg,
Anemoonstraat 2, Koog a/d
Audi 80, 1 8 SC, 6-'84, LPG
Zaan tel 075-164130/313724
metallic grijs Prijs ƒ 11 000
Tel 020-435133

BMW

De autorubriek voor Amsterdamen omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Mazda

Chrysler

Citroen

Mercedes Benz

TERECHT APPLAUS
v.a half sept. in onze showr
High-tech mod v DAIHATSU
de new 5 deurs sed voor de
prijs van een middenkl .
Uiteraard bij Heto B V
Tel 020-463390/968841
T.k CHARADE TSD, gr, knt
sept '86, mett bl ƒ9900 Zuinig, in pr. st Tel 02990-20312

Auto Krause

AUTO GUIT
Huurkoop-direct rijden Geen
info bij werkgever, geen aanbet. Lopende len geen be
zwaar Ruime keuze nw en
gebr. Parklaan 129, Haarlem
Info 023-312450

wordt m.i.v. 28 sept.

Auto Halan

Maar 20 jaar Mercedes
ervaring blijft.
• De autorubriek
Daarom speciaal voor u
„SHOWROOM" heeft
MERCEDES 190D 1986, doneen oplage van 730.000 ex. kerblauw, 71.000 km. ƒ 35 500,MERCEDES 190D 1988, donkerblauw ƒ 47.500,MERCEDES 190D 1984 nov,
grijsmet. ƒ28500,Rat Ritmo EF, luxe uitv. 70.000 MERCEDES 190E automaat,
km, APK '90 Grijs metall zwartmet. alu. velgen ƒ 38.500,Bj'83 ƒ4500 02972-2201.
Rat Ritmo type 60L'83 1e eig Voor al uw reparaties, schades
is echt i.st.v.nw. APK 9-'90, ste- en onderdelen naar
reo
enz.
ƒ2450.
Tel.
Auto Halan
020-130206, na 17 u

Fiat
Panda
1000S
mei
'87
39.000km Duurste uitv ƒ 9950
APC- 020-732120
T k Fiat Uno 45 S b j. '8-87,
26000 km , 5 versn Garage
onderh. Pr n o t k , 02903-3094.

FIAT VERMEY B V
Keuze uit ruim 35 occasions. Uno 45 S Rre, 5 versn. eind '86.
39.000km. ƒ11.950.
A.Phihpsweg 13, Uithoorn
APC. 020-732120
Tel 02975-62020

Ford
Escort GHIA 79, zgoh en izgst,
Ford
Mercury Sable
LS
m/APK, mooie luxe auto m. raautom., airco, 1988
dio, ƒ1750, 020-829279
Auto RIJP, 02997-3709.
Ford Capri 2.0 S '81 Pr n o t. k
Ford Mustang Fastback 4 cil.
APK tot 9-'90 l z g st Geen 2e
automaat 5/80 ƒ 2950 , sunroof
zo mooi Tel 02998-1843
R/C, APK 6/90 020-968216.
Ford Fiesta, 60 OOOkm 1e eig
T k. Ford Escort 1 6, bj. 10-'84,
Bj '83, wit, i g s t , APK '90.
m nieuwst Nieuwe APK. Prijs
ƒ5500 02972-3782/2201
f9500. Tel 02990-46746
Ford Granada 2 3L, van 1e eig ,
bj. 6-'83, APK tot aug '90, au- T.k Ford Taunus Combi autom.
tom , LPG, div extra's, m nw.st dec. '80 APK tot 2-'90 Vr. pr
Vr.pr ƒ8250 Tel 02940-19609 ƒ 1500. Tel 02907-2032.

FSO

km.

JO,

315 '83 Zwart uniek, mooie
H VAN POELGEEST B V
auto Perf onderhouden/8950
voor uw betrouwbare occa
APC 020-732120
sion Stationsstr 7-11-Amstel
BMW 518i met, 1e eig , '85, veen Info 020-410051
prijs ƒ 11 800 Autobedrijf
Hans van den Berg, Anemoonstraat 2, Koog a/d Zaan,
Offcieel Mazda dealer
tel 075-164130/313724
Autobedr ZEIJINGA voor uw VAN VLOTEN CAR
Te koop BMW 320i, bj '83, wit, Chrysler, Wieger Bruinlaan 73
Slijperweg 18 A'dam-Noord
div ace, zeer goede staat,
Uithoorn Info 02975-61212
tel 020-320202
ƒ 12500 v p , 02503-41471
biedt aan
Mazda 929 sedan .
. '8£
Mazda 626 HB 1 6 GLX
'86
Mazda 626 HB 1 6 LX
Mazda 626 sedan 1.6 LX ..'86
2x CITROEN VISA 17 D, 1986, Citroen BX 16TRS, mei '83
ƒ 10500 Ringdijk Garage
prima staat van onderhoud Mazda 626 sedan 1 6 LPG '86
Tel 020-932750
APK + zeer veel extra's ƒ 6950 Mazda 626 sed 1.8demo.m'88
Mazda 626 coupé 1.6 GLX/87
Tel
02904-796
Autobedr ZEIJINGA uw deaMazda 323 sedan 1.3 GLX.'86
ler Wieger-Brumlaan 73, Uit- Goede Citroen Visa Club, bj Mazda 323 sedan 1.3 LX ..'86
hoorn Info 02975-61212
1983 Alles 100% APK, juni '90 Mazda 323 sedan 1 3 LX ..'87
Mazda323 HB1.3LX.5ds m'86
AXEL 12 TRS, 1987, rood, ƒ1775 Tel 944708
25 OOOkm ƒ 9 000 Ringdijk
GSA SERVICE, grijs kent, wit Mazda323HB1.3GLX.rn. '86
Garage Tel 020-932750
m82, 1e eig (mini-camper) Mazda 323 HB 1.3 LX ....'87
Mazda 323 HB autom . ..'86
BX 16 TRS, LPG, 6/'86, BX 14 ƒ1250,- Tel ,02981-1882
Mazda 323 HB 1.3 DX ....
RE,LPG,6''86,VisallR1,1/'87, Te koop Citroen, bj '87, Visa
Mazda 323 HB autom. ...
GSA S, 2/'82 BEREBEIT, Am- RE II, kl rood, teakh Tel
Mazda 323 HB 1.5 lim . ..'87
steldijk 25, 020-6627777
020-177744 na 17. 00 u.
Ford Escort 1 3 Bravo .. . '84
Citroen ACADYANE, b j 1983, T k van 2e eig 2CV6, 6-'82 Lada 2105 GL . .
APK sept '90, ƒ1800 Tel remmen moeten nagekeken
020-427198/716104
zonder apk, ƒ 600 • 020-465029

Daihatsu

626 16, GLX, 4/'86, 626 16, LX
LPG, 6/'86, 626 16, LX Coupé
LPG 1/'87, 323 1 3, LX, 5drs
6/'86, BEREBEIT 020-6627777
626 Sedan 4 drs M '84
89 OOOkm Werkel nw. staat!
ƒ7950. APC. 020-732120
Mazda 626 Sedan 2.0, b. '83
APK 5/90, sunr. en trekh , Ipg
/3950i.zg.st. 020-163260.

Mitsubishi
Colt 1.2 GL 4-'88
ƒ17.950
Colt 1.2 GLS d 1- '86/14.950
Colt 1.2 GL 11-'84
ƒ12.750
Colt 1.2 GL3-'83
ƒ 6.750
Colt 1.2 Eterna 10-'87 ƒ 15.450
Lancer 1.2 GL, 6-'85 ƒ12650
Lancer 1 5 GLX, 4-'85/ 13.950
Lancer 1.5 GLX aut.'SS/14.950
L 300 2.5 dsl kort 1988
Galant 2 O GLS 11 -'84/11.450
Sapporo 2.4i-GLS '87/32.900
Peug. 205 accent,'86 ƒ 12.950
Peugeot 205 GE 8-'85/ 9.450
Nissan Micra 1.0 GL'85/- 9.850
Volvo 340 DL 4-'85
ƒ12450
Kadett 1.3LS 5-d '87 ƒ 16.950
Toy. Corolla 1.6 HB '87/18 950
Mitsubishi J. LANCKER B.V.
Hogeweyselaan 215 Weesp
Industrieterrein Noord
Tel. 02940-16619.

Mitsubishi
De Jong
TOONAANGEVEND DEALER
BIEDT AAN:
ANWB-gekeurde occasions
met 3 maanden
BOVAG-garantie.
Uitgestelde betaling mogelijk
tot 1-1-1990
maximaal ƒ10.000.

Colt 1.2 EL
'87/'88
Colt 1.2 EXE
'87/'88
Colt 1.2 GL
'86/'87
Colt 1.5 GLX
'86
voorheen Krause
Lanser 1.2 GL
'87
t o Makro in de Rinesstr. 22 LanseM.SGLX
Wagon 1.8 GL D
'86
020-6650050.
Wagon 1.5 GL
'88
Galant 1.6 GL
'85/'86
BOVAG BEDRIJF BEDT AAN:
Galant 2000 Turbo
'87
Mercedes 190 D, juli 1986,
Cordia1.6GSR
'87
80.000 km , 1e eigenaar, kleur:
wit. Alarm, trekhaak, ƒ 34.250,PILOTENSTRAAT 18
3 mnd garantie, 3 mnd. verzeAMSTERDAM-Z.W.
kering. Tel. 020-140898.
(achter Praxis en luchtv.lab)
MERC 200 D '80, in perf. staat, TELEFOON 020-155355
nw. band., uitl., verst. enz. Vas- Mitsubishi Galant 2000 GLX
te pr. ƒ 7000. Tel. 02990-48150.
stat.t.82. LPG onderb. APK 9'90. ƒ 2650 Tel. 02507-16394.

Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Telefoon 020-71 34 57
Er is al een FSO met 3 jaar garantie v a ƒ 10.499,- incl. BTW
U kunt ook terecht voor occasions

Honda

Jeeps/
Terreinwagens

Lancia
A S M OOK VOOR LANCIA»
Museumplein t/o Concertgeb
A'dam-Zuid Info 6626232

Auto Krause
wordt m i v 28 sept

Auto Halan
Wij hebben als enige in Europa
De Lancia Delta 16 V Inteopale
Nieuw kleur rood in voorraad
LANCIA THEMA 2000ie Turbo
zwart, 67 000 km ƒ 35 500,LANCIA THEMA Turbo diesel
1988, grijsmet ƒ 45 500,LANCIA THEMA 2000ie Demo
'89 interessante prijs
LANCIA FULVIA Coupé, rood,
1973 gerestaureerd ƒ 17500,AUTO HALAN
De Rinesstr 22 t o Makro
A'dam ZO 020-6650050

KOUDIJS PEUGEOT
• 3 maanden garantie op
arbeidsloon en onderdelen
• geen eigen risico
• geen uitsluitingen
• geen kilometerbeperking
• geen bep. bepalingen
• omruilgarantie
• aanvullende gar. mogelijk
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot

205 GE
04-85
205 GE . . . . 04-85
205 GE
08-84
205 GE
10-86
205 GE Accent 08-86
205 GL . . . . 04-86
205 GRD . . . . 04-87
205 GT . . . . 04-86
205 GTI 130 pk04-87
205 XA
06-86
205 XE 1.0 ...04-85
205 XE Junior 11-86
205 XT
01-86
305 Break GR 10-83
305 GL
10-83
305 GR
04-84
305 GTX
07-85
309 GE
04-86
309 GL 1.1 ..04-86
309 GL 1.1 .. .04-86
309 GL profil . 10-86
309 XL
06-87
505 GL 2.0 ... 03-83
505 GTI
10-85
505 Select . . . 03-85
505 SR
11-85

205 XT (m GTI) mei '86
49000km. Antrac.met. nw. st
ƒ 15.950. APC. 020-732120.
KUPERUS
voor alles van Peugeot nw. en
gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij
Makro - A'dam - 6683311 - 020.
Peugeot 205 Accent. 1.1, wit
gr. kent. 7-'86, 65000 km.
i.z.g.st. ƒ 9.250. 020-411263.

Peugot 205 GE 8-'85 ƒ9.450
Peugeot 205 Accent, 10-'86,
77.000 km.
ƒ 12.950
J. LANCKER B.V.
Hogeweyselaan 215 Weesp
Industrieterrein Noord
Tel 02940-16619.
Te koop Peugeot 405GL, nov.
'87 met LPG, 75000 km. Vraagprijs ƒ 25.000 Alleen part. Tel
020-459662.
T.k. Peugeot 104 GL b.j. '80,
APK mei '90,5 drs., blauw. Prijs
ƒ 1250. Tel. 020-6656299.

Saab
Saab 90 met., '85, ƒ15.800,
Saab 900 GLS met., '83,
ƒ12.800. Saab 9000i 16 met.,
'86, v.v. vele extra's, ƒ 29.800.
Saab dealer Hans van den
Berg, Anemoonstraat 2, Koog
a/d Zaan 075-164130/313724.

DIVERSE MERKEN
Talbot Samba GL
03-86
Lada 2107 LPG
02-87
BMW 324 D
00-86
Renault 5 TL
02-87
Ford Escort 1.6 Bra
07-87
Citroen Visa 11 RE LPG 09-85 Saab 96, 1978, APK aug '90,
Citroen Visa Club
03-86 bruin, open dak, ƒ3250,-. Tel.:
020-206452, b.g.g. 04186-2074.
WESTELIJK HALFROND 70
Amstelveen - Tel. 020-455451

Saab 99 GL, LPG, kleur wit
1982, ƒ 6950,Auto RIJP, 02997-3709.

Seat
ÜEAT Autocentrum APC

Goed idee: ga naar APC!

Suzuki

Subaru

Opel Omega 2 3 Diesel, bl grijs
met., '87, prijs ƒ 19.900. Autobedrijf Hans van den Berg,
Anemoonstraat 2, Koog a/d
Zaan tel. 075-164130/313724
Opel REKORD 20S stat., 6-'85,
type Traveller, LPG, O.B. vele
extra's, ƒ10750. 02977-20102
Opelcentrum Geldrop heeft 70
ANWB gekeurde occasions
Emopad 43, Geldrop Zien is
kopen, info 040-862483.
Rekord 2.0 GLS, LPG. eind'85
Perf. staat ƒ 12.950
APC: 020-732120.
RIVA-OPEL
OSDORP
Uw beste Opel adres1
NOTWEG 38 A'DAM
Osdorp. Info 196575

Te koop- OPEL ASCONA, bj
Opel 2 L + LPG, 1977 m prima '80, met APK, prima staat,
staat, APK gekeurd tot '90 ƒ1450 Tel 020-119149
Prijs ƒ 1350 Tel 075-159113.
WESTDORP
Te koop OPEL CORSA 1 2 S
vertrouwd en bekend adres Opel Ascona 1 6 diesel Hatch- b j'84, rood 90000 km APK
voor uw nieuwe of jonge LADA back 1983, ƒ 7950,Prijs n o t k goed onderhouden
Natuurlijk met echte BOVAG Auto RIJP, 02997-3709
Tel 020-417477
garantie en APK keuring 100% Opel Kadett, b '79, APK 7/90,
Te koop Opel Kadett 16D, bj.
financiering, v a ƒ 250 p m
n keurige staat, ƒ 1475,'82, APK, trekhaak, sunroof
Nieuwe speciale uitvoeringen ~el 075-218890
ƒ4500 02979-87727.
o a Samara "Flash', "Black
Opel Manta Sport 200GTI veel T k Opel Kadett 12 N station,
3eauty", "Holiday",
"Concorde" en jonge occa- extra, verlaagd, bj '79 Vrpr bj'79, APK 9-'90, nw kop +rem
6000. Tel 075-168125
sions o a 2105 automaat, staƒ1850 Tl 075-161554/178593
tioncar, Samara uit voorraad Ieverbaar Adres verkoop
Adm de Ruyterweg 398,
A'dam, tel 020-825983
Voor RENAULT-SERVICE,
T k Renault 4GTL, bijna '83,
J
• Auto te koop7 Plaats een im v Rootselaar, Rhôneweg tr.haak, sunr, radio, blauw meSHOWROOM advertentie U •0-42 A'dam Sl'dijk tel 131375 tallic Goed onderh ƒ 1950 Tel
02984-5027 na 18 uur
zult verbaasd staan over het RENAULT TOPOCCASIONS
resultaat
TL,
1~ '86 ƒ 11.500 R 21, TL Nevada, stationcar,
GTL,
5-'86 ƒ 13 500 1/'87, R 25 TD, 8/'86, R 5 TL,
TL,
3-'83/ 6250 1/'86, R 4 F6,4/'85, BEREBEIT
GTX,
1 - '86 ƒ 12 900Amsteldijk 25, 020-6627777
1 GTL,
1-'84/ 7.900
1e eig Skoda 120 LS 5/83,
1 GTX,
3-'85 ƒ12900 Renault 4 GTL, 79, APK 3/90,
ƒ1250, nwe bnd , uitl, 65000
1 GTD,
7-'86 ƒ 14 900 ƒ400,- Tel.' 020-927540
km APK 7/91 020-968216
8GTL,stat
1-'86 ƒ 10 500 Renault 5 autom. 1981, ƒ 1250,HET VERANDERDE GEZICHT
1GTXNevada1-'88/28950 Auto RIJP, 02997-3709
VAN SKODA Op uw verzoek
1 TSE,
2-'87 ƒ 21 900
Renault 5 GTL '85, 50 000 km,
bouwt SKODA nu moderne
1 TL,
9-'86 ƒ 15 900 i z.g.st, APK 7-'90, zonnedak,
voorw aangedr auto's, de
1 Turbo D
8'88 ƒ 39 500
v.pr.
ƒ 11 500,Tel.
FAVORIT 1300 cc, 60 pk met
5 TX monaco 1 -'88 ƒ 32 500 02979-87994, na 18.00 uur.
kat, 5 versn, etc V a
5TS,
2-'86 ƒ 15 900
ƒ16295,- met 2 jr voll gar
5 Monaco, 11-'86 ƒ 33500 Renault 5 GTL ;gas) '86, rood,
-literaard bij Heto B V , A'dam
xpress 16 D, 3-'88 ƒ13250 APK, zeer goed onderhouden
Tel 020-463390
Prijs ƒ9500 Tel- 020-124363
Autobedrijf HANS MAFAIT
T k Skoda 105S, 1-'88, 2400 Zo plezierig kan service zijn Renault 5TC + LPG, jan '85,
<m, m perf s t , v 1e eig
Nijverheidslaan 14 Weesp
100000 km, blauw met. Tel
ƒ6250 Tel 075-167934
02940-13044
01860-18569

Renault

Skoda

off. dealer A'dam-A'veen e.o.
ZOMERAKTIE MINI JUMBO
Ruysdaelkade 75-77,
A'dam-Oud-Z. Info:
020-732853/6623167, m prijs
gelijk... m service beter!!
Showroom open dag 8-17 uur.
Zat. 11-16 uur.

Alto GL, blauw met. '84, ƒ 6500.
Niesing Suzuki, A'dam-Z.O.
Tel. 02940-12238.
Alto GL eind '86 orig. 27.000
km. Blauw mett. ƒ8750
APC: 020-732120.
Autobedr. ZEIJINGA voor alle
Suzuki-modellen. Wieger-Bruinlaan 73, Uithoorn: 02975-61212.
l.v.m 2e auto Suzuki SC 100
GX deluxe, '81, APK tot 5-'90
ƒ2750 Tel 020-189195.

Talbot

TALBOT 1100, grijs kenteken,
T.k.a. SUZUKI ALTO, bj. 1983
kapotte kopp, verder goed,
60.000 km, APK 6-'90, kl.- wit
moet weg, ƒ350 020-266636.
Prijs ƒ4500. Tel. 02507-15923.

Toyota
TOYOTA - BROUWER
VELE MERKEN - VELE PRIJZEN
2e Jan Steenstraat 42-48
Amsterdam - Oud Zuid Tel 020 - 763829
Amsterdam - Noord
Hamerstraat 3-15. Tel. 020 - 360401
Camry Station TD, wit '87
" 23 500,- Div. opties, alarm,
zonnedak
Niesing Toyota,
A'dam-Z.O. Tel 02940-12238

DE GRAAF-TOYOTA
Condensatorweg 44
A'dam-SI'dijk. Tel. 865511

Hi-Ace 2.4 D., lang, rood '86,
T.k. Toyota Corolla, LPG, 1979,
" 14.000.
Niesing
Toyota,
A'dam-Z.O. Tel. 02940-12238. APK 2-90, betrouwb. Pr. ƒ 850
Tel. 075-701008
.k. Toyota Carma LPG, bj '82,
T.k
ToyotaTercelbj.'81, APK
APK aug. '90, 5-drs, trekh.,
t/m 6-'90, rijdt als nieuw, ƒ 1450.
4500. Tel 075-285520.
Tel 075-161554 of 178593.

Volkswagen
.k.a. Volkswagen Polo Fox december '87. 32 OOOkm. Rood. Polo Shopper mei '85. Orig.
39.000km. Nw. staat ƒ8950.
el.: 020-969802
APC- 020-732120.
i/olkswagen Cabrio Hoffmann,
Polo,
1-'87, ƒ11.950
976, sportvelg., met gesp,
2-'86, ƒ 17.500
jaar APK, evt stalling. Pr Passat,
12500 Tel. 020-5522012 of Golf CL diesel 3-'85 ƒ 13.250
HANS MAFAIT 02940-13044
'17188

Volvo
"e koop zeer goede en mooie
/OLVO 264, 6 cil diesel, bj
979, met trekhaak, lederen
bekleding enz Prijs/4250 Tel.
02977-29304, na 18 uur
340 DL 4-'85 77000 km./ 12 450
J LANCKER B V
Hogeweyselaan 215 Weesp
Industrieterrein Noord,
Tel 02940-16619 ^ -

T.k. Volvo station 245 DL bj. 80,
LPG, APK sept. 90, m z.g.st.
Pr. ƒ5750 Tel. 02995-2409
Volvo 240 GL overdrive 1983,
donkergroen
135.000km.
ƒ9000. Tel. 02995-3882
Volvo 340 DL, bj 83, Ipg, mag.
velg, hagelwit, nw APK,
ƒ5750,-, mr fine 02990-40573

Auto's te koopf
gevraagd

Autoshop J. Schievmk, RozenDE HOOGSTE PRIJS
gracht 69-71-73, A'dam, tel elk merk auto a contant
234986: ACCU'S, impenaals, vrijw.bewijs Tel. 020-10547;
laddersteunen, fiets- en ski
HOOGSTE PRIJS
dragers, ski-boxen, alle kleuren
voor elk merk auto, a cont;
autolak, gereedschappen
met vnjwaringsbewijs, gf
Grote sortering ONDERDELEN sloopauto's. Tel. 02990-378
van alle schade-auto's, alle
INKOOP AUTO'S, ±ANlf
merken, alle bouwjaren.
pr., snelle afw. a contant
Ravenstijn, 02502-5435.
vrijw.bew., def. geen be
Grote sortering ONDERDELEN Tel. 020-108280/149352.
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-5435.
Lid Nevar.

Autosloperijen

LPG-INBOUW nu zéér voor- Autosloopbedr. Onne van
delig met 2 jaar garantie, ook Stadt, ink. v. sloop- en
rep. telef. 020-182163.
SCHADEWAGENS, verk. aL
onderdelen. Rijshoutweg
Ron Geurs Personen Auto BV MAZDA RUITEN voor zij en Zaandam. Tel. 075-165272
achter. Voor alle types uit
Voor exclusieve Volvo's
AUTOSLOPERIJ
A'dam-Oost. Info 020-920505 voorraad leverbaar. Fa. E. de
GRAAFF, Koninginneweg 48,
AMSTELVEEN
T.k. Volvo 66 DL, b.j. 1977, APK Haarlem. Tel. 023-314275.
Koopt alle loop- en sloop
maart 1990, prima auto, ƒ 1500
auto's. Tel. 020-458494
Tel. 020-321834.
02508-1315.

Service en
reparatie

Autosloperjj
DE
ZOM[
vraagt te koop: schadeautt
Tevens verkoop van alle rr
A.P.K.
ken onderdelen. Gespec
KEURINGSSTATION
seerd in verkoop van motor.
Keuren zonder afspr.
Te koop HAPERT gesloten
Inbouw mogelijk. Osdorperv,
(markt)aanhangwagen. Enke Asterweg 24A A'dam 364702 520 A, Amsterdam-Osdc
as, materiaal vrij van onder- APK laswerk en reparatie., keu' Tel. 020-107566.
houd. 120 cm breed, 110 cm ring klaarmaken, ieder merk
hoog, 200 cm lang. Nog als auto, vooraf prijsopgave. Auto- AUTOWRAKKEN tegen
hoogste prijs voor de c
nieuw! Prijs ƒ 1950.
bedrijf Been, Aalsmeerderdijk
gehaald. Autosloperij Jan
Tel. 02271-2367.
386, Aalsmeerderbrug.
Tel. 020-361178/02907-624
Tel. 02977-27262.
Grote sortering ONDERDEL:
AUTOSPUITEN v.a. ƒ350 in
van alle schade-auto's, a
orig. spuitcab. incl. verf. Ook merken, alle bouwjaren.
schaderep. + tax. 020-152507. Ravenstijn, 02502-5435
Garage verzorgt uw auto
APK-KEURING
AUTOMOBIELEN
Vooraf prijsopgave. Garage
Chrysant, Chrysantstr. 14 B,
A'dam-Nrd. Tel. 020-340549
20 JAAR MICHEL
1e 10 echte autonjlesseri
St. Lagere Autokosten verzorgt
ƒ 25 PER LES
voor minder
Alles moet weg!!! aldanuwdeplaatschade
Korting pp theoneboekje<|
helft van de prijs.
BMW 316'82 veel ace. ƒ6.500 Bel na 18 u.: 020-6612023.
en (heoriecursus op vide!
Citr. BX 1.6 TRi '87
ƒ17.900
Amsterdam
020-i""
Dats. Sh. 1.2GLIpg '81 ƒ2.950
Purmerend
02990- 4i
Dutton cabr. nieuw
ƒ15.900
Zaandam
075-174!
Ford Esc 1 3 LBravo '81/5.500
Probeer maar eens het verst
Ford Esc 1.6 " '85
ƒ12.500
tussen 1 of 20 jaar ervannc
Ford Esc 1.6CL D '81 ƒ15.500 Een lage premie voor caravanMazda 323 1.3LX '85 ƒ9.900 boot- autoverzekering. Tevens AUTORIJSCHOOL ZEEI
Mazda 626 LX 1.6 '87 ƒ14.500 alle verzekeringen/hypotheken Al meer dan 30 jaar uw ai
Mits. Lanc GLX D '84 ƒ9.900 bel of bezoek onze mfo-winkel- voor een gedegen rij-opleidi
Merc. 230 TE .ABS '84/23.500 kantoor Ass. CELIE, Linden- NU: Rooseveltlaan 213, A'dj
Tel.: 020 - 460699.
Merc. 500 SE exp. '80/17.500 laan 380, A'veen, 020-416607.
Nissan Micra DX '83
ƒ6.500
Nissan Sunny SLX '87/21.500
Nissan 300 ZX turbo 2+2 nw
ƒ 106 000'86 nu
ƒ47.500
Opel Monta 30 SE aut. '82
ƒ13.900
Opel Kadett GSi '86 ƒ23.500
Opel Kad. 1.3 LS '86 ƒ15.900
Opel Rekord 2.0S '86 ƒ15.500
Opel Aso 1.6S 4d '85 ƒ9.500
Peugeot 205 Rally '88 ƒ23.500
Peugeot 205SX '87
ƒ17.500
Porsche 924 944 look '77

Aanhangwagens/
(boot)trailers

Algemeen

Peugeot-Dealer Zuidwijk B.V
ook zaterdag geopend voor
nieuw en gebruikt! Minervalaan
86 Amsterdam (bij het Olympisch Stadion) Tel. 020
6629517/719864.

ÜPC

Lada

Lada 2107 1600, bj aug 85, m
Ipg, t r h , APK, ƒ4900,- Tel
075-165585, na 1800 uur

Peugeot

• Officieel SEAT-dealer voor groot Amsterdam.
Mitsubishi Galant 2300 turbo
• Verkoop-en reparatie van alle merken occasions.
dsl, 4 drs, bj 82, 5 versn., z.
• Erkend BOVAG-lid. • APK-keunngsstation.
Datsun Sunny, bj '79, APK
nette auto, ƒ 4750,-, mr financ.,
• Dinitrol anti-roeststation. • APC lak-behandeling.
nov "89, moet opgeknapt
02990-40573.
• Hoog-gekwaljficeerd plaat-en spuitwerk.
ƒ500. Tel. 020-828810.
Ruysdatfslraat IJ 83
2e ScIMkOstraat 18 28
Sapporo 2.0 GL M '82. Rood
Nissan Bluebird 20 Wagon
1075 TS Amsterdam Zuid
1071XB Amsterdam Zuid
mett. nwe APK Perf. staat.
Tel (0201 791144/7116 35
W (0201798304/739815
Van, LPG, 1986 ƒ10950,AUTOCENTRUM
ƒ4750. APC: 020-732120
Auto RIJP, 02997-3709.
T.k. Mitsubishi Lancer 1 8 GLD,
a.j. '88, radio/cass.rec.,
Seat Marbella GL, bj '88, kleur
Tel. 02975-62613. ALS NIEUW. zwart, luxe uitv. 20 000 km. Pr.
Alto GL, aut., blauw met., '84,
Off. ROVER DEALERTurbo Colt 1400 mei '84 Grijs ƒ10200. Tel 02995-3295
ƒ 7500 Niesing Suzuki, A'damPim v. Rootselaar, Rhôneweg mett. Zéér apart en snel
Z.O. Tel. 02940-12238.
40-42-A'dam-SI dyk-131375
ƒ8950. APC. 020-732120.
Alto GL, autom., rood, bj '87,
ƒ11.500.
Niesing
Suzuki
A'dam-Z-0. Tel 02940-12238
MUSEUM-AUTOBEDRIJVEN

Opel

745 GLE 16V stat.ABS 7-'89
244 DL LPG
1-'88
445 GLT
8-'89
360 inj 5 deurs
1-'87
340 Winner Spec.
12-'86
340 DL
9-'85
340 DL automaat
3-'82
Opel Kadett 1.3 S Station
Automaat
9-'82
Nissan Sunny 1.6 SLX Sedan
LPG
2-'87
Rat Panda 45
1-'86
3 MAANDEN
BOVAG-GARANTIE OF '
AANVULLENDE GARANTIE
VOLVO DEALER
Autobedrijf DICK MUHL B.V.
Achtergracht 71 a, Weesp.
Tel. 02940-18200.

Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Nissan

AUTOVEILING
teeds 28 jr. iedere maandag
nschrijvmg v a 900 u
Aanvang veiling 13.00 u.
Tel 020-473004.
M. Holdinga B.V. Honda CMC 1500, r.met., 5 drs,
Civic13L
7-'86/15250 5 vers , nw APK, gehl. als nw, bj Kadett 1 2 LS, LPG, 5/'87, Kaƒ4250,-,
mr
financ, dett 1 3 LS, LPG, 8/'85, Kadett
Civic 1 3 L autom 3-'84/ 12750 81,
Jazz AT
5-'85 ƒ 10 950 02990-40573
1.6 D 8/'84, Corsa 1.2 S., TR
Accord 16 LPG 1-'85/12 45 T k Honda Civic deluxe '81, LPG, 3/'85, Record 2.0 LS, 4
Accord Sedan EX aut 9-'87 ƒ APK maart '90, ƒ 1500,drs, LPG, 1/'86, Record 2 O S,
27 950
Riemen achterb 020-443553. 4 drs, LPG, 8/'80, BEREBEIT,
Aerodeck 20 Ex3-'87 ƒ 26750
Amsteldijk 25, 020-6627777
Integra 1 5 Ex 10-'86 ƒ 18950
KADETT 1 6 S - GT, '87, 80.000
<m, bnlj rood. Prijs n o t k. Tel.
Fiat Panda 34 5-'85 ƒ 4 950
01723-9921.
Opel Kad 1 3, 5d4-'87 ƒ 16950
Citroen 2 CV 10-'83 ƒ 3500
Kadett 1.6 D station eind '85
HONDA
WEESP Autobedr ZEIJINGA, Wieger- Brons mett nw. staat, ƒ 12950
Hogeweyselaan 201
Brumlaan 73, Uithoorn Off. APC: 020-732120
WEESP
dealer Info 02975-61212
Tel 02940-17673
<adettLS, LPG, 3 drs , juni'86,
'11.500,075-287733.

LADA 1600 GL, bj 1983, APK
3.' 90
l z g st
Vraagprijs
ƒ1950 Tel 02990-41500

T.k. weg. auto van de zaak
RENAULT 18 American, '83,
i.z.g s t , APK 8-'90, LPG, trekhaak, ƒ5850 Tel. na 18 uur,
02992-1933.

Rover

Autobedrijf Hagenaar BV

2105 GL met LPG M'87
58 000 km Perf staat ƒ 5950
APC 020-732120

Accessoires en
onderdelen

LPG, '
•T».

Autobedrijf

SCHELLINGWOUDE
-

Draaierweg 8-10, A'dam-N
020-323600
Alle automobielen worden af
geleverd met APK keuring en
10.000 km beurt. Eigen werk
plaats voor service en garantie
Alle auto's boven ƒ 5000,-

2 jaar
garantie
op loon en materiaal
BMW 315, beige, w.w. glas,
1983; BMW 320, 6 cil., blauw,
1981; BMW 316, bruin met.,
sportwielen,
1984; Daimler
Souvereign 4.2, met alle accessoires, 1981; Fiat 127 1050, 5
versn., met., 1985; Fiat Uno 45
blauw, mooie auto, 1984; Forc
Resta 1 CL, met., 1986; Ford
Escort, wit, 16 diesel, 1985'
Ford Escort 1.1 Laser, met.,
1984; Ford Escort 1.4CL, nw.type, wit, 1986; Ford Sierra, 5 drs,
2.3. diesel, wit, 1986; Ford Scorpio, 2.5 diesel, stuurbekr',
1986; Ford Sierra Combi 2.0,
blauw, 5 drs., 1985; Ford Sierra
2.0 GL, 5 drs, LPG, 1985; Ford
Sierra 2.3 diesel, 5 drs. stationcar, 1985; Ford Thunderbird
Coupé (gerest, oldtimer) 1963;
Honda Prelude EXi, wit, nw.
type, 1983; Honda Prelude EX,
LPG, 1986; Mazda 323, 1.5
Sport, zwart met., 1988; Mazda
626, 4 drs., Sedan, diesel,
1985; Mercedes 240 diesel,
1978; Mercedes 307 diesel,
verhoogd, 1980; Mercedes
250, stuuraut., erco. etc., 1982;
vlercedes 250, geheel gerest.,
uxe uitv., 1975; Mitsubishi Galant GLX, turbo diesel, nwe
type, 1985; Mitsubishi Colt 1.2
GL, met., 1983; Mitsubishi Galant 1.8, Turbo diesel, stationcar, 1984; Mitsubishi Gallant
GL 1.6, LPG, 1983; Opel Kadett
1.6 S GT, rood, nw staat, 1986;
Opel Corsa 1.3 Van uitv., 1985;
Opel Corsa 1.3S, met., 1986;
Opel Kadett 133, GT uitv.,
LPG, 1985; Opel Kadett 1.3S, 4
drs. Sedan, rood, 1986; Opel
Ascona, 1.6S, 5 deurs HB,
1987; Opel Senator 3.0i CD, auom., 1982; VW Golf C, turbo
diesel, wit, nw staat, 1987; VW
Golf 1.6 Cabriolet, metallic,
1980; VW Jetta 4-drs. Sedan,
diesel, 1985; Volvo 340 GL,
LPG, 3 drs, wit, w.w.glas, 5
speed, 1984; Volvo 340 DL, 4
drs sedan, LPG, wit, 1985; Cherolet Pick-up Scotchdale, lange uitv., met kap, 1982.

DICK LINGBEEK

Rijscholen

O

Autofinanciering
en verzekering

ƒ16.500
Renault 5 I.First '87 ƒ11.500
Volvo 360GLS 2.0 '85 ƒ12.500
Volvo 340 van Ipg '86/ 10.500
Golf GLS cabr zw '80/15.900
Kruisweg 469 - 1437 CL
Rozenburg (bij Hoofddorp)
VERKOOP TEL.: 02503-11292
GARAGE:
38407

PostiesKade 23-25
020-121666

Met spoed alle merken
sportwagens,
personenwaiens, busjes gevraagd.
)e allerhoogste prijs en
contant. Ook 's avonds en
weekends. Tel. 053-303270.
Offcieel Mazda dealer

VAN VLOTEN CAR

Slijperweg 18 A'dam-Noord
tel. 020-320202
oiedt aan:
Mazda 929 sedan
'85
Mazda 626 HB 1.6 GLX...'86
Mazda 626 HB 1.6 LX ....'85
Mazda 626 sedan 1.6 LX ..'86
Mazda 626 sedan 1.6 LPG.'86
Mazda 626 sed. 1.8 demo.m'88
Mazda 626 coupé 1.6 GLX.'87
Mazda 323 sedan 1.3 GLX.'86
Mazda 323 sedan 1.3 LX ..'86
Mazda 323 sedan 1.3 LX ..'87
Mazda 323 HB 1.3LX, 5ds.m'86
Geopend ma.t/m za. 8.30 Mazda 323 HB 1.3 GLX.m. '86
8.00 uur. Donderdag koopMazda 323 HB 1.3 LX ....'87
avond Tel.: 020-323600.
Mazda 323 HB autom
'86
Mazda 323 HB 1.3DX ....'85
Mazda 323 HB autom
'85
CENTRUM AUTO'S •
'87
Biedt aan: Fiat Uno 703, '85, Mazda 323 HB 1.5 lim
'84
uitgev. met spoiler pakket, zeer Ford Escort 1 3 Bravo
'85
speciaal. Let op!! •ƒ 7500. Ford Lada 2105 GL
'85
Escort 1.3 luxe, nw. model, '82, VW Sanlana diesel
blauw metallic, ƒ 5750. VW Golf
'eugeot 205 Magnum, 1989.
:, '83, sunroof, spec. grill, etc , rord Escort 1.1 Laser, 1984.
zeer mooi, ƒ 6995 Ford Scor- Ford Fiesta 1.1 CL, 1986. Fiesta
pio, 20 cl, m.'87, met LPG, 5 1.1 L, 1983. Fiesta 1.1 L, 1982.
versn. en ABS, ƒ 18.500. Suzuki Resta 1.1 L, 1980. Ford Sierra
Carry bestel busje, '85, grijs 1.6 L., 5 drs., 1983. VW Jetta
<ent. met ramen, ƒ4950. Dat- 1, diesel, 1984. Nissan Sunny
;un Stansa 1 6 luxe, m. '84, met 1.7, diesel, station, 1984.
LPG, 4 drs. ƒ 3950. VW Passat Garage Co Peek, Wilnissezij"L, diesel, m. '87, 1e eig., weg 28 A, Mijdrecht. Tel.
80.000 km, 5 drs, ƒ 14.950. Mit- 02979-81458.
wbishi Sapporo 2000 GL, m.
82, radio/cass, zeer mooi, Tk.a. inruil auto's APK gek.
'3950. Ford Taunus 1.6Lsta- Kadett 1 6 D, 8-'84, ƒ 7250; Kaloncar, eind '81, / 1990. Inruil/ dett1.3Van, 4/83, ƒ 4.750; Rein. mogelijk. Westerstr. 103- cord2.0S, LPG, 8/'80, ƒ2.250;
BMW 315, LPG, 4-'82, ƒ7250;
05 A'dam. Tel. 020-250096.
Renault 11 GTX, 2-'85, ƒ7450;
HAMERSVELD Auto's BV,
Mitsubishi Galant Turbo Diesel,
biedt aan:
2-'81, ƒ 5250; Citroen GSA Spekeurkollektie automobielen
cial, 2-'82,/1750;Volvo66auAudi 100 CC diesel m. '85 om., '78 en '79, ƒ1450 en
Blauwgrijs met., ƒ 13 950; Jetta ƒ1750; Volvo 340, 3 drs.,
Elan diesel m. '87 Petrolblue 4- 12/'83,/6500;VWGolfCaddy
drs 5-bakget.gl. ƒ 14.950; Golf Diesel, 1-'85,/5500;R4, F6, 4. diesel m. '86 5-bak Mexico- 85, ƒ4500; Daihatsu busje, 2:lauw met, get. gl. ƒ 12.450; 85, ƒ 5250. Autobedr. Berebeit,
"lolf 1300 LM '87 Lotuswit ww. Amsteldijk 25, 020-6627777.
glas ƒ 12 950; Golf 1300 CL m
35 Brons met Pullman int. get
gl. ƒ 10.950; Golf 1600 m. '85
Zilver met. get. gl ƒ 10 450;
Passat CL diesel m '87 5-bak
get. gl. Lotuswit ƒ 13.350;
Lada 1200 S, '80, 48.000 km
n
assat GL diesel '83 Saffiermet voorschade. Motor goed.
iroen, beige int. ƒ 5.950; Audi
Vr.pr. ƒ500. Tel. 020-140108.
200 Turbo '82 vv. alle denkbare
'pties ƒ 8.950; AudMOO CS '83
irons met. get glas 5-bak Pullnan int ƒ 10.950; Opel Rekord
Caravan diesel m. '86 Van uitv.
.taalblauw ƒ 7.950; VW Translorter diesel m '85 gesloten Gerest. Opel B Kadett, '70,
taalblauw ƒ 8.950; VW Trans- AP.K. 7/90, vr. prijs ƒ3250,-,
jorter diesel m '86 gesloten 91.000 km Tel.. 020-867885
chtblauw 70000 km. ƒ9.850;
'.k. mijri Volvo 142, bj 1970,
Harmenjansweg 81, Haarlem, .e a b TeL 020-246849
il • 023-354644
of 020-372682

Beschadigde
autos

Klassiekers en
oldtimers

In
de
autorubriek
"Showroom"
vindt
u
veel
meer
parkeerruimte
voor

u

auto
advertentie

Autorubnek SHOWROOM verschijnt elke vnjdaq m
Het Parool.
Daarnaast elke week in alle edities van Weekmedia, t.w •
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Di'emer
Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De
Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur. Tel 020-6658686 Fax 020-665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan SHOWROOM,
Postbus 156,1000 AD Amsterdam Afgeven kan ook
Het Parool, Wibautstraat 131 of Rokin 110, Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Purmerend, Weerwal 19
Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 13,
Zandvoort, Gasthuisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) cte
vóór dinsdag 16 00 uur of donderdag 20 00 uur m ons bezit
zijn, worden de volgende dag reeds geplaatst Totale oplage
730 000 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
f25,Voor elke extra regel f 11,mm-pnjs
f 5,68
mm-prijs met vignet f 6,10
Alle prijzen zijn excl 6% BTW
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of adi/ies bel

020 - 665 86 86
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WONING STOFFERING

SCHILDERWERK

afdeling
Zandvoort

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie .

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

dankt 951
inwoners voor
D E M O C R A T E N hun vertrouwen
in Hans van
Mierlo.
Mogen wij ook op 21 maart 1990
op uw steun rekenen?

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

jlasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

[SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AÜG. v.d. MME

11

DOES • BENZINESTATION
Hoek Burg. v. Alphenstr. - Tjerk Hiddesstr.

WAT IS UW VOORDEEL!!!

Bij aankoop van:
1 liter olie 15W-40, 55 liter diesel of benzine

'Marisstraat 13a. Tel. 15186

Telegraaf Zandvoort

Wilt u zelfstandig iets ondernemen, met steun
van Walra
Een inkomen verdienen dat u zelf bepaalt'
Wordt dan

Zandvoort

vraagt

Echt Waar Voor Je Geld

Bezorgers/sters

(in de avonduren)
Via adviseuses verkoopt Walra (meer dan 100
jr) haar zeer gewilde linnengoed Uw
verdienste7 Een gezonde provisie Auto
noodzakelijk
Adressen worden
verstrekt Geen investeringen
Interesse9 Bel nu Walra (Els Gortemuller)

TWEE MEDEWERKSTERS

Verdiensten ƒ 60,- tot ƒ 80,- p.w.

leeftijd v.a. 17 jaar op full-time basis,
38 uur per week.
Voor diverse afdelingen m de winkel

voor kleine wijken 1£ uur per dag

Tel. 023-312880
van 09.00-17.00 uur

Heb je interesse neem dan contact op met
dhr. van 't Hof 02507-12820.

Sinds 1954

Autoruiten en kentekenplaten
ok voor lekkages van voor-of
achterruiten (met garantie).
Weer of geen weer
altijd mooi weer
met bloemen van
BLOEMENHUIS

of na 18.00 uur 02507-14634
Wika is echt de goedkoopste

J. BLUYS

Dorsman
Assurantiën
Zandvoort - Passage 11
In ons jonge team is plaats voor

LET OP: Wijnhandel van Deursen neet voortaan

De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

een

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

idntinistratief medewerk(st)er

'interesse

van ongeveer 19 jaar die ons
gaat assisteren bij diverse werkzaamheden.
Durf jij wat verantwoording aan
en beschik je, naast enthousiasme, over een Havo- of Meaodiploma.
Bel dan 02507-14534 en vraag
naar de heer J A. Dorsman

Hoe bespaart
uruimte,tijden
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-5622495

WEEKENDREKLAME donderdag vrijdag zaterdag
Hagelwitte

CHAMPIGNONS

per doosje

Heerlijke

BANANEN
STOOFPEREN

heel kilo

ST. REMY

heel kilo

Vers gesneden

SOEPGROENTEN

speciaal Vz pond

Uit onze keuken

SEPTEMBERCOUPE

* * *
Geen zelfbediening!!!
Dus service aan de klant staat bij ons voorop.

Bel 020-739931

7

KADO

Korting op benzine

GRATIS
WONINGBROCHURE

Raadhuisplein 1,
2042 LR te Zandvoort

(250 gr)

* * *

04904-82128

Hema Zandvoort,
VIKA B.V.

PAK KOFFIE

WALRA-ADVISEUSE

Heeft plaats voor

2 ons

Uit het vriesvak

ROOMIJS
van 5,95 10 smaken
p. literpak voor

1,79
9

17
79
1,
179
79

1,
495

GROENTE EN FRUIT

«"»«,W

•

l

1988 er -~•*
Le Gravat
Rouge

CENTRAGAS
VAN GALEN BV

1988 Chateau
Le Gravat
Blanc

LANDELIJK ERKEND GAS- EN WATERFITTER
• CENTRALE VERWARMING
• ZELFBOUWPAKKETTEN MET
TECHNISCHE BEGELEIDING
• ELEKTRO- EN KOELTECHNIEK
• VLOERVERWARMING

" " •• *v^ïf-'' "*

COMPLETE
BADKAMERINRICHTING
DAK EN ZINKWERK
ONDERDELENVERKOOP
ENERGIEZUINIGE APP

Bergerac A.C.
Mlsedu
Chateau

023-380381
RIJKSSTRAATWEG 244 - HAARLEM-NOORD

geeft u meer!

Lekker licht maar
In rood en wit.
Kernachtiger kunnen we de rode en witte Chateau Le GravfS|et besc^vêrtfn*
U moet deze Bergerac wijnen {A C natuurlijk en geborteld op het char
gewoon eens 'n keertje proberen
Wedden dat u de frisse smaak heet gauw te pakken krijgt?
Ons advies daarom^neem meteen een paar flessen meer mee
datscheeftueenextrant „ •>" *

zondag 8 oktober a.s

DAM TOT DAMLOOP
start 14.00 uur
op het Damrak m Amsterdam
De Dam tot Damloop is een unieke trimloop over 16,1 km
van de Dam m Amsterdam, via de IJ-tunnel naar de Dam in
Zaandam.
Inschrijven voor deze loop kan tot 23 september a.s bij de
kantoren van Het Parool en Weekmedia m en om
Amsterdam, te weten:
Amsterdam. Wibautstraat 131 en Rokin 110, Amstelveen
Dorpsstraat 54-56, Purmerend Weerwal 19, Uithoorn.
Stationsstraat 70, Weesp Nieuwstraat 13 en Zandvoort
Gasthuisplem 12.
Inschrijfgeld ƒ 15,-p.p.
Organisatie: Stichting Sportevenementen Le Champion, AV
Atos en AV Zaanstad
Inlichtingen-telefoon 020-266444 (overdag), 075-162221
(overdag) en 02987-4047

Spaar
Impodra s jubileum
punten voor gratis
geschenken

18?8

1825

1425

l 00 liter

l 00 liter

l 00 liter

Bols
Jonge
Graan
Jenever

Bols
Vieux

2425
O 70 liter

Coe- Canabergh
dlan
BessenClub
Jenever Whisky

1925 2825

1825

O 70 liter O 70 liter

O 70 liter

Flndlater's
Scotch
Whisky

Blsqult
Cognac

V.O.C.
Korenwijn

*r—*.

! 00 liter

Ballantlnes
Whisky O 70 liter
Robijn
Citroen
Brandewijn

flr*w-

6*»;

liter

}

HNDLATER
HNEST
„ ^CÜTt \ l
•*~'•
WHISKY | fJ^L ,
WiMfttii

geeft u meer!

(arote Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort

||

Niet alleen in Het Parool, maar'ook in alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia, met een totale
730.000 exemplaren. Zodat u de
kans loopt dat ruim een miljoen
Ja ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst
plaatsen in de autorubriek SHOWROOM
mensen uw advertentie zullen
zien. En dat voor slechts f 25,Dus vul nu de bon in en zet uw
ital regels
auto in SHOWROOM!
Schrijf hier uw tekst

95

O 70 liter
Croft

De autorubriek SHOWROOM zet uw auto pas goed in de kijker.

Port
Ruby/
Tawny/
White

oplage van

395

498

O 75 liter
Du-

Llstel
Rood/
Wit/
Gris

bonnet

708

798

545

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

pnjs
prijs
excl 6% mcl 6%
BTW
BTW

25,36.47,58,69,80,91,102,-

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

Grolsch Dry
Bier
100
24x30 cl Mild
GRATIS Beer
GLAS
licht
per krat fris bier
per 6 pack

Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
Startdatum*
Telefoonnummer
Handtekening

Geldig van 14 september
27 september 1989

WI|NEN/BIEREN/DRANKEN/DRANKJE5

* Allet l ten woensdig of een vi dig nvulkn
Opsturen n een ongefrankeerde envelop aan SHOWROOM Antwoordnummer 2470
1000 PA Amsterdam of algeven Het Parool Wbautstraatl3l/Rokin110 Amsterdam
Afgeven kan ooi. b | de volgende Weekmed akanloreti Amstelveen Do psstraat 54 56
Purmerend Weeaval19 Uthoorn Stat onsstraat 70 Weesp Neuwstraat13 Zandvoort
Gasthuspleinl2

49
98

WolfChateau Cötesdu Chateau
Berger
des
Fronles
RiesJing Applanats tonnais Moullnleres
d'Alsace
'
Cötes
Bergerac
du
Moelfeux
Rhóne
Villages

Bon

1 letter per hokje
Cijfers leestekens en
woordtussenruimten
tellen voor 1 letter
Minstens drie regels
beschrijven

Dolfl
Fralse
des
Bols

ZANDVOORT Kerkstraat 12A tel 02507-12532 voorheen Wijnhandel van Deursen
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De Hema voorspelt dat 't dit jaar
weer een warme winter wordt.

Dansschool
Albert van
Lingen
Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum

GOED *KOOPJf

Ballroom - Latin - American

zo herkent u aanbiedingen m de Hema

zo herkent u aanbiedingen m de Hema

Nieuwe lesclubs voor

scholieren - jongelui
en paren.
Ie j aars - 2e jaars en 3e jaars

8.25

1ÖB.4.7S
2 voor
Kaart met 10 dubbele scheermesjes. Passen op dubbelsysteem
apparaten.

Aanvang Ie week oktober

INSCHRIJVING NU

Flanel shirt 100% katoen. Uni,
streep of ruit. Mt 37/38-43/44.

elke vrijdagavond van 19.00-21.00 uur en
zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur of teiefonisch 02507-16623 of 17082.

2.-

Wijntapperij
slijterij

5.-

3 voor
Gevormde panty, 20 denier.
Mt 38/40-42/44.

MAAS

Net bloembollen. 35 rode of gemengde tulpen mt 10/11,14 gemengde hyacinthen mt 14/15 of
25 gemengde narcissen mt 10/12.

Zeestraat 28
Zandvoort

5J5

vanaf
-&W
Pannen met anti-aanbaklaag.
Geschikt voor koken op gas.
Steelpan 0 14 cm of koekepan
0 16 cm
&?& 5.75
Koekepan 0 24 cm -&T5" 7.25
Hapjespan 0 24 cm _19r7-516.75
HONDENKAPSALON
ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
Volledige en vakkundige vacht-,
voet-, oor-, tand- en wasverzorging van uw hond. Tevens ontkhtten van langhaar katten.
Afspr.: Ir. Fnedhoffplem 10,
Zandvoort, tel. 02507-12773.

Uni opvouwbare damesparaplu.
In vele kleuren.

15%

voordeel
Verticale jaloezieën: diverse kunststof lamellen in 180 of 250 cm
hoog.
v.a.-39r- 24.65
Draion lamellen.m diverse kleuren.
v.a.-39r- 33.15
Rails 100-250 cm v.a.-39> 33.15

Porseleinen kop en schotels. In
diverse modellen, kleuren en
dessins.
Met zo'n pullover zit u er dit

hdhAÉHlhrfi^db*AHA^H najaar warmpjes bij. Gebreid in

parelsteek, met een ronde hals. Voor heren m de maten 46/48 tot en met 54/56 in zwart, marine, bordeaux,
army-groen en khaki. Voor dames m dematen 38/40 tot en met 42/44 in zwart, olijf, paars, pistache en cense.
*

99

QUEENIE
M

OI I l

ll

3 t AU

.HEMA De normaalste zaak van de wereld.
DE SUNSHOP

( AN

t

Restaurant „Queenie"

Hel BOSCH

vragen wij

een interieurverzorgster
in deeltijd (circa 10 uur per week)

Jollenpad 10 /1081 KC Amsleidam
Teleloon 020-14 58 00

Voor de

KENNENEP
G Ol l

k

C O U N t g v

„Kennemer Golf Club"
een interieurverzorgster

C L U

Resiauram / Membeis only
Kennemerweg 78 / 2042 XT Zandvoort
Teleloon 02507 13189

op basis van 20 uur per week.

ParcsDuEOtô

Wij bieden u eeo prettige werksfeer in een jong team,
goede salariëring, vakantie, loon + toeslag.
Voor inlichtingen vragen wi] u telefonisch contact
op te nemen met Henny Holleman-van Houten
onder nummer 02507-13599.

Teleloon 02507 13599

*

S

I

B

o

N

O

M

1

PVC Lamellen en aluminium jalouzieên

BANDENHAL
Speciaal adres voor:
gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

Tevens zonneschermen en markiezen

Tel. O25O7-14443
De nieuwe najaarskollektie nu al bij ons te
bezichtigen

Adres: Parallelweg: 1O
(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
Geopend van 8.00 tot 17.00
Tel. 02Q-226445.

QrindDiiEQIè
G

NU GOEDKOPER DAN OOIT

Voor

Kerkplein 8 / 2042 JH Zandvoort
Teleloon 02507 • 13599

uur.

l

STEENGRILL RESTAURANT

„De Vuurboet"

Wat gaan we vieren?
*J

Stuur mi| aeheel ui|blt|iend uitgebteide
rlokument itie o\ei het Wern svsteem

Tompoucen gevuld met
echte
banketbakkersroom Vers uit eigen banketbakkenj.

1.10
PJ

t ile.> ^niAOOtdcoupon in een envelop ^ondet postreael
i .wn JANVANDERVLUGTMOONBV
in tünumme' 31-1 1 9 ' O V B Umuiden

VANDEr\|LUGT
Cornwallstraat 6 - Umuiden - Tel 02550-30624

4 voor

Mini Engelse drop Zak a
250 gram
i-951.65
Jonge Goudse kaas l kg.
-1Ö-SCT9.20
6 Gesuikerde vlinders of
reuzekrakelmgen Beieid
met echte boter. Doos a
125 gram
2*5 US

^~-

r^^

Medaillon Blanco Gambellara 1988. Een frisse,
droge, Italiaanse witte
wijn
Sr95"4.95
Grof volkoren tarwebrood.
2231.90
Koffie "extra aroma".
Snelfiltermalmg Vacuüm
l verpakt per 250 gram.
2 70 2 voor 4.60

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

29,50
Alles zoveel u wilt!!
Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren

herkent u danbie!)in(,en tn de Heni<'

H ENA De normaalste zaak van de werelcL

De gehele
week geopend

v.a. 17.00 uur.

met nieuws van o.a. Benettqn, Cazal,
Christian Dior, Dunhill, Porsche Design,
Pascal Morabito, Gian Franco Ferré.
Kom gauw kijken bij:

YORK OPTIEK
HALTESTRAAT 5/ZANDVOORT/TEL 02507r12174

Nieuwsblad

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 616.000 BRIEVENBUSSEN
Donderdag 21 september 1989
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Los nummer ƒ 1.25
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Zandvoorters leveren veel Huis in het Kostverloren heeft nieuwe recreatievoorziening
klein chemisch afval in
ZANDVOORT - Het inzamelen van klein chemisch afval is in Zandvoort een groot
succes. In het tweede kwartaal van dit jaar werd er in de
badplaats in totaal 2.655 kilo
klein chemisch afval ingelei verd. Ook het in de glascoritainers gegooide afvalglas
nam toe.
\ Die hoeveelheid is ruim drie keer
; zoveel als in dezelfde periode van
het vorig jaar. Toen werd er in de
maanden april, mei en juni onge• veer 825 kilo door de Zandvoorters bij de gemeente ingeleverd.
Door de bevolking werden de volgende,-voor het milieu schadelijk
. stoffen, aangeboden om op verantwoorde wijze verwerkt te worden.
; Zout-, zwavel- en accuzuur 28 kilo;
':i batterijen 116 kilo; verf restanten
1214 kilo; medicijnen en cosmeti: ca 144 kilo; accu's 195 kilo; afge< werkte olie en oliefilters 374 kilo;
i fixeer 30 kilo; fotochemicaliën 95
: kilo; koelvloeistof 10 kilo; spuit-

bussen 39 kilo; laboratorium-chemicaliën 7 kilo; TL-buizen en
kwiklampen 110 kilo.
Al dit klein chemisch afval,
kortweg probleemprodukten genoemd, kan bij een groot aan winkeliers in Zandvoort worden ingelevérd. Meer informatie over dat
winkelinzamelingsproject is te
vinden in de Informatiegids van
de gemeente. Bovendien haalt de
gemeentereiniging een keer in de
twee maanden huis-aan-huis klein
chemisch afval, glas en oud papier
op. Sinds deze week bieden garagebedrijven aan de Burgemeester
Van Alphenstraat en de Pakveldstraat hun chemisch afval aan het
bedrijf Ecotechniek.
Het besef van de noodzaak van
milieuvriendelijk verwerken van
afval blijkt ook uit de 'opbrengsten' van de glas containers, die
ook een stijgende lijn laten zien.
In de maanden maart, april, mei
en juni van dit jaar werd er 81.641
kilo afvalglas in de glascontainers
gegooid. Vorig jaar in dezelfde periöde kwam er 69.542 kilo afvalglas in de containers terecht.

Steeds meer zorg, steeds minder
geld. Dat is het grote probleem datf
momenteel in veel bejaardenhuizen
speelt. Het verplegingselement doet
een steeds groter beroep op de beschikbare arbeidskracht in de bejaardenhuizen. Dat wordt onder andere veroorzaakt door de huidige
tendens om ouderen zo lang en zo

zelfstandig mogelijk thuis, in de
oude vertrouwde omgeving, te laten
wonen. Degenen die dan alsnog in
een bejaardenhuis worden opgenomen, zijn meer hulpbehoevend dan
gemiddeld enkele jaren terug. Men
heeft zo'n hoge leeftijd of men is in
zo'n mate gehandicapt, dat zelfstandig wonen^iiet meer mogelijk is. In

het Huis in het Kostverloren (HiK),
is momenteel een kwart van de bewoners zorgbehoevend. De gemiddelde leeftijd is er 86 jaar, een derde
van het aantal bewoners is ouder
dan 90.

Kwaliteit
De personeelssterkte, of in ieder
geval het beschikbare geld daarvoor,
is hier echter niet op berekend. Dat
betekent dat er keuzen gemaakt
moeten worden ten aanzien van het
verzorgende werk. De leuke dingen
waarvan je normaal gesproken zou
kunnen verwachten dat zij door een
bejaardenhuis worden georganiseerd, blijven dan ook steeds meer
achterwege. 'Jammer maar overkomelijk', lijkt men geneigd te denken.

Uw krant niet deDrugsvangst
ZANDVOORT - De inval van
Zandvoortse politie in twee
ontvangen? panden
in het centrum op 7
september, waarbij 60 kilo hasj
ter waarde van meer dan 500
duizend gulden in beslag werd
genomen, heeft deze week zijn
vervolg gekregen.

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

Dinsdagmorgen heeft de Zandvoortse politie een 25-jarige Zandvoorter aangehouden, die verdacht
wordt, betrokken te zijn geweest bij
deze zaak. Naar alle waarschijnlijkheid zullen op termijn nog meer arrestaties volgen. In verband met het
onderzoek wenst men van politiezijde geen verdere mededelingen te
ZANDVOORT - Dinsdagavond doen.
moest de Zandvoortse reddingsboot
van de KNZHRM tevergeefs uitvaren, nadat de kustwacht IJmuiden
melding had gemaakt van vuurpijlen, die zouden zijn afgeschoten vanZANDVOORT - Maandagnacht
af zee. Na een zoekaktie met de réd- werd een ruit van de toegangsdeur
dingsboot Dr. Ir. S.L. Louwes, die van een broodjeszaak aan de Schoolniets opleverde, hield men het er straat ingegooid. Vermoedelijk is de
maar op dat de lichtflitsen die men ruit ingeslagen met een longdrink- • Directrice mevrouw Van Dril van het Huis in het Kostverloren: "Het wordt tijd dat er een eind komt aan de
had waargenomen veroorzaakt wer- glas. De ruit van l bij 2 nieter werd Struisvogelpolitiek".
Foto Bram Stijnen
den door onweer boven zee.
geheel vernield.

17166

Loos alarm

Ruit ingegooid

ZANDVOORT - De Provinciale Planologische Commissie
heeft haar advies inzake fase II
van het Vendoradopark een
maand opgeschort. De Directeur Landbouw, Natuur en
Openluchtrecreatie, ir. A.
Grijns, verlangde de 'keiharde
garantie' dat er in het nqordelijk duingebied geen activiteiten buiten het aangegeven gebied zullen komen. De uitbreicling van het Vendoradopark of
valt bij het belang dat aan het
duinmilieu gehecht wordt.
De commissie boog zich begin
deze maand over de vraag of het al
dan niet verantwoord is af te wijken
van het Streekplan Amsterdam•Noordzeekanaalgebied, noodzakelijk om fase II van Vendorado te
kunnen realiseren. Het is gebruik
dat Gedeputeerde Staten deze commissie 'horen', alvorens zij daarover
en over de verklaring van geen bezwaar een beslissing nemen. Ook de
Commissie voor Ruimtelijke Ordening moet aangeven of er wel of geen
bezwaren zijn.
Gedeputeerde Staten stellen in
een nota van juni 1989 dat 'de voorgestelde uitbreiding van het Vendoradopark positief kan worden beoordeeld'. Zonodig kunnen er bij het

Computerdag
ZANDVOORT • Op zaterdag 23
september zal van 10.00 tot 17.00 uur
in het Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat de MSX computerdag worden gehouden. Deze dag
zal geheel in het teken staan van de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de MSX. Zo'n 14 standhouders zullen op deze dag alle facetten
van, over en voor deze computers
aan de naar verwachting vele belangstellenden tonen. De toegangsprijs is
vastgesteld op fl. 3,75 per persoon.
Kinderen betalen voor hun entree fl.
2,50.

j Waterstanden

j

Datum

LW

21
22
23
24

sep
sep
sep
sep

25 sep

26 sep
27 sep
28 sep
29 sep

HW

LW

HW

08.08 03.35 20.26 16.06
09.05 04.14 21.19 16.44
10.20 05.24 22.54 17.55
11.06 06.00 23.3418.14
12.26 07.34 -.- 19.44
00.54 08.54 13.1921.16
01.55 10.20 14.05 22.05
02.24 11.45 14.45 22.44
02.54 12.31 15.19 23.24

Maanstanden:
Vrijdag 22 sep. LK 03.10 uur
Doodtij 24 sep. 11.06 u. NAP+49cm

Uitbreiding Vendorado staat
of valt bij belang duinmilieu
afgeven van een verklaring van geen
bezwaar nadere voorwaarden worden gesteld ten aanzien van geluidwerende (i.v.m. het circuit) voorzieningen en handhaving van het duinmilieu.

Keihard
Grijns eiste echter de garantie
('een keihard punt') dat allerlei zaken als sportterreinen en parkeergelegenheid binnen het aangegeven gebied blijven. "Het plan van aanpak
kennen we niet, het duinbeheerplan
is nog niet vastgesteld en het bestemmingsplan kennen we niet. Die
duidelijkheid is er dus nog niet".
Grijns stelde, ook dat de provincie
'sinds januari 1987 constant was geconfronteerd met problemen op en
rond het circuit'. "Je wordt dan op
den duur wat argwanend". Daarom
kon hij nog niet met het voorstel
akkoord gaan, mede 'omdat iedereen op je vingers meekijkt'".
Daarmee duidde hij op de aan-

DEZE
WEEK

Feestelijke opening nieuwe
zaal ondanks grote problemen

ZANDVOORT - De goede verzorging van ouderen in bejaardenhuizen komt ook in Zandvoort steeds meer in het gedrang. De
heer Berkenbosch, bestuursvoorzitter van het Huis in het Kostverloren, wees hier weer eens op tijdens de - toch wel - feestelijke
opening van de vernieuwde recreatiezaal. Omdat op de vergoeding voor personeelskosten sinds vorig jaar flink wordt bezuinigd, maar het HiK de huidige kwaliteit van de zorg probeert te
handhaven, had dit bejaardenhuis vorig jaar uiteindelijk een
tekort op de begroging van zo'n ƒ80.000,-. Hiervoor is nog geen
oplossing gevonden.

dacht die de problemen bij de Provinciale Staten en de Tweede Kamer
hadden getrokken en waardoor het
volgens hem 'in hoge mate een bestuurlijke is geworden'. Plaatsvervangend inspecteur Ruimtelijke Ordening Klaver volgde een zelfde lijn,
"maar we zeggen niet keihard nee".

Duinbeheerplan
In een poging hen op andere gedachten te brengen wees de uitgenodigde wethouder Van Caspel er op
dat het bestemmingsplan - als het
aan de gemeente had gelegen - al op
tafel had kunnen liggen, maar dat
dit uitgesteld is in verband met het
plan van aanpak. Dat betreft allerlei
onderzoeken omtrent het nieuwe
circuit, inclusief de Milieu Effect
Rapportage. Met de aanvullingen
van het duinbeheerplan hoeft men
volgens hem niet bang te zijn voor
nieuwe ontwikkelingen.
Indirect drong hij erop aan zo snel
mogelijk een positief advies te ge-

ven, omdat Vendorado een 'aanzienlijk verlies' lijdt zolang fase II, een
160:tal nieuwe vakantiebungalows,
niet gerealiseerd is: de verwachte
opbrengsten zijn gebaseerd op het
hele plan, nu komen deze alleen van
een deel van het plan. Oorspronkelijk was de verwachting dat fase II
nog voor l januari 1990 opgeleverd
zou worden. 'Ook de gemeente
Zandvoort scheelt dit inkomsten',
aldus Van Caspel. Ook gedeputeerde Margreet de Boer drong aan op
een positief advies 'om de kwestie in
ieder geval voor Vendorado op te
lossen'. Daarbij wees zij erop dat het
bestemmingsplan niet eerder dan
eind maart 1990 ter visie kan liggen
en dat de zaak, mede door de discussies rond het duinbeheerplan, in een
impasse dreigen te geraken. De zaak
werd echter aangehouden tot de vergadering in oktober, de behandeling
door de voltallige Provinciale Statenvergadering zal daardoor waarschijnlijk pas in november plaatsvinden.

In het uit 1987 stammende streekplan is de aanleg van het bungalowpark positief benaderd, maar wel
wordt de voorwaarde gesteld dat
ontwikkelingen geen aanleiding mogen geven tot onverantwoorde aantasting van het duingebied. Ook de
geluidhinder van het gecomprimeerde circuit, ten aanzien van de
vakantiebungalows, moet tot een
aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.
In de nota van GS stellen zij dat
fase II het karakter van het duingebied zal beïnvloeden, maar dat ook
dit niet zal leiden tot een onaanvaardbare aantasting. Zonodig moeten er voorwaarden worden gesteld
ten aanzien van het handhaven van
het duinmilieu. Een en ander zal
moeten worden afgewogen met de
economisch-recreatieve waarde van
fase II.

Geluidwal
Ook wat betreft de geluidhinder
kan de aanvrage positief worden beoordeeld, indien er zekerheid is over
de aanleg van de geluidwal, verder
naar het zuidoosten doorgetrokken
dan op de plankaart van de gemeente was aangegeven. Daarnaast wijst
men erop dat er een ontheffing nodig is in het kader van de Verordening Grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland.

Oplage: 4.650

De provincie moet haar oordeel
vellen over het aangepaste
duinbeheerplan.
Pag. 3

Minder acceptabel is het dat de kwaliteit van de verzorging dreigt af te
nemen.

Twintigduizend toeschouwers
volgende de laatste races op
. het circuit.
Pag. 5

Ed Haring stapt na vijfentwintig
jaar op als bewaker van het circuit.

Men pleit dan ook voor meer geld
voor de bejaardenzorg. Daarmee
kan ook voorkomen worden, dat ouderen die steeds meer zorg nodig
hebben, in het bejaardenhuis kunnen blijven en niet nog eens hoeven
te verhuizen naar een verpleeghuis.
Meer verpleging - in verband met
somatische oftewel lichamelijke
klachten - is niet het probleem, de
kennis en vaardigheden zijn aanwezig, het draait om het geld voor het
nodige personeel. Daarop is vanaf
1988 bezuinigd. De doeluitkeringen
van het rijk aan de provincie zijn de
afgelopen jaren flink afgenomen,
omdat men de verzorgingsplaatsen
meer over het land wil verspreiden.
Voor provincies als Noord-Holland,
met een grote concentratie, betekent dit dat het aantal plaatsen in de
bejaardenzorg moet worden verminderd. De klacht daarover is, dat er
geen rekening wordt gehouden met
de voorkeur van ouderen, voor een
plaats waar men wil wonen.

ZANDVOORT - Maandagmiddag
raakte een 15-jarige jongen op de
Boulevard Barnaart gewond aan zijn
gezicht, toen hij door een onvoorzichtige 7-jarige jongen uit Barneveld ten val werd gebracht. De Haarlemmer reed op zijn fiets over de
Boulevard toen de knaap uit Barneveld plotseling de rijbaan overstak.
Naast enkele schaafwonden aan zijn
gezicht brak de Haarlemmer tevens
enkele tanden.

Gestraft

EHBO-cursus

Sinds l januari 1988 is de provincie begonnen met een zogenaamde
budget financiering, wat betekent
dat men uitgaat van gemiddelden.
Een voorbeeld is het gemiddelde
aantal minuten dat per persoon aan
zorg wordt besteed. "Heel veel huizen hebben daardoor te kleine budgetten gekregen", aldus mevrouw
van Dril, directrice van het HiK, desgevraagd, "Het gemiddelde sluit namelijk niet aan bij de mate van verzorgingsbehoefte in die huizen".
Daarentegen is het zo dat bejaardenhuizen waar weinig aan extra zorg
wordt gedaan, in verhouding te veel
geld krijgen.
"Goed beleid wordt gestraft", is
dan ook de conclusie van mevrouw
Van Dril. "De bezuinigingen tasten
de basiszorg op schromelijke wijze
aan". Onder basiszorg verstaat zij
dat in ieder geval op tijd maaltijden
en medicijnen uitgereikt worden,
dat er voldoende drinken is plus voldoende hygiënische verzorging. "We
zouden in vier jaar tijd op de gemiddelde norm moeten komen, dus ieder jaar rondkomen met minder
geld. Dat betekent ook ieder jaar
weer een strop om je nek. Als het een
normaal bedrijf was, zou ik zeggen:
"We gaan failliet". Voor de begroting
van het HiK van 1988 geldt een tekort van ƒ80.000,-, voor die van 1989
ƒ190.000,- of zelfs ƒ340.000,- indien

Pag. 5
Prix d'Humanité voor Audrey
Hepburn.
Pag. 7

Sportclub Nieuw Unicum van
start.
Pag. 7
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Gewond na val

ZANDVOORT - Het Nederlandse
Rode Kruis afdeling Zandvoort start
vanavond, donderdag 21 september,
een cursus EHBO. De cursus wordt
om de veertien dagen in het Rode
Kruisgebouw gegeven, Nic. Beetslaan 14 in Zandvoort, van 20.00 tot
22.00 uur.

Milieu en
samenleving
op Kerkendag
ZANDVOORT - In de
Agathakerk aan de Grote
Krocht in Zandvoort organiseert de lokale Raad van
Kerken de Kerkendag.
Deze dag staat in het teken
van 'milieu en samenleving'.

De Kerkendag begint met een
gezamelijke dienst om 10 uur.
Daarna zijn er tot 15 uur tal van
muzikale optredens, terwijl
zich door middel van stands,
een groot aantal organisaties
manifesteren. Daarnaast wordt
het kerkgebouw verfraaid met
werken van plaatselijke kunstenaars.
De muzikale omlijsting van
vervolg op pagina 3
de Kerkendag wordt verzorgd:
om 11.45 uur door het Ambassade-Geuzeveldkoor, om 12.15 uur
door de Muziekgroep Nederland Hervormde Gemeente, om
12.45 uur door Jeugdkoor St.
ZANDVOORT - Als feestelijk
Agatha, om 13.15 uur door een
begin van het nieuwe seizoen
optreden van de basisscholen,
zal de postzegelvereniging om 13.45 uur door het duo VerZandvoort op vrijdag 29 sep- steege-Van der Voort en om
tember om 19.00 uur een bij14.15 uur door een gezamenlijk
optreden van het Nederlands
eenkomst houden in het GeHervormd Kerkkoor en het dameenschapshuis aan de Louis
mes- en herenkoor van St. CeciDavidsstraat.
lia.
De organisaties die zich tijTijdens deze avond zullen leden
dens de manifestatie présentevan deze vereniging de bezoekers adren zijn: Milieudienst Zandviseren en informeren betreffende
voort, Rekreade., Werkgroep
de door hun meegebrachte collecExodus, Amnesty Internatioties. Voor de veiling, die om 21.00
nal, Nieuw Unicum, de Zanduur begint is er alle gelegenheid om
voortse basisscholen, Basislecde kavels te bezichtigen, die dan onder de hamer komen. Belangstellen- tuurdienst, MOV-groep, Stichting behoud Kostverlorenpark,
den zijn op deze avond van harte
Wereld Natuur Fonds, Wereldwelkom zo laat het bestuur van deze
winkel, Stichting Lokale Raad
vereniging weten. Voor inlichtingen
kan men bellen met tel. nr. 13241 of van Kerken in Zandvoort.
16456.

Postzegelclub

Crash

Nieuwsblad

bijrace
ZANDVOORT Tijdens de door
vele duizenden
toeschouwers
bijgewoonde
race het afgelopen weekend op
het Circuit van
Zandvoort, kwamen in de eerste
race in de Formule 1600 klasse twee coureurs op spektakulaire wijze met
elkaar in botsing. De Belg Michel van Hooi
vloog bovenop
de Duitser Sasja
Maassen.
De
Belgische coureur moest direct
opgeven.
De
Duitser
moest
enige ronden later de strijd staken.

dertien weken voor maar ƒ 10,=
Naam:.
Adres:.
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon: _

(i.v.m. controle bezorging) l WK

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
.,..,,.,.„,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam, g "7"{ô"3'7Ï"Ö"Ï7'o03"

bellen kan ook: 020-668.1300
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UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

FAMILIEBERICHTEN

DAG en NACHT bereikbaar •

Wij bedanken iedereen die onze
trouwdag tot een onvergelijke dag
gemaakt hebben.

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
én crematies!

Lia v. Niel
en

Willem v.d. Moolen

**#*#*******#***#

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

lïij deze willen wij iedereen bedanken die ons 25-jarig
huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Lammy en Ernst Nehls

t

Na een dappere strijd van vele maanden en tot
het laatst omringd door haar vele vrienden en
gesterkt door het Heilige Sacrament der Zieken
is lot ons grote verdriet overleden onze lieve levenslustige en onvergetelijke moeder en oma

Helena Keur-Niewiadomska

(llella)
op de leeftijd van 67 jaar.
Jurek
Liesbeth

Natascha
2042 LD Zandvoort, 15 september 1989
Stationsstraat 15
Correspondentieadres:
Schapendrift 7
1272 NA Huizen (.H.)
De Eucharistieviering en crematie heeft op dinsdag 19 september plaatsgevonden.

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken, betuig ik u langs deze weg mijn oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het overlijden van

Arend Groen
Het heeft mij bijzonder gesterkt en getroost dat u zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uit aller naam:
G. H. Groen-Rosielle
Zandvoort, september 1989

•

DIERENBESCHERMING

125 JAAR

DIERENDAG

1989

In Zandvoort dit jaar in een geheel nieuw jasje, en
wel in het Gemeenschapshuis waar vele activiteiten plaatsvinden op 7 oktober a.s. van 10-17 uur.
Hier treft u aan: Onze vlooienmarkt
De verkoopartikelen
Het rad van avontuur
Grabbelton voor de kleintjes
Teken- en kleurwedstrijd
voor de jeugd van 8-16 jaar.
Inf. stand van de Landelijke
Inspectiedienst
125 JAAR
Koffie met cake.

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
"inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-PQLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

Tevens collectanten gezocht. Min. leeftijd 14
jaar. Inf.: tel.nr. 15253 (17.00-19.00 uur).

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

De gehele opbrengst komt dit jaar ten goede van
de Landelijke Inspectiedienst.

l»; J. (Ï'HONT

LAAT DE DIEREN NIET IN DE STEEK!

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

E mm

Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht te Zandvoort

AAN ALLE LEDEN VAN DE VERENIGING

Reünie
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts / 27,00 (excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

Woningbouwvereniging „Eendracht Maakt Macht" is voornemens om in het laatste kwartaal van 1989 een aanvang te
maken met de bouw van 26 garages aan de Sophiaweg.
De huur van deze garages zullen - afhankelijk van de bouwvorm - tussen de ƒ90,- en ƒ 120,- per maand gaan bedragen.
Om een inventarisatie van het aantal belangstellende leden
te kunnen maken verzoeken wij al degenen die belangstelling hebben voor een garage uitsluitend telefonisch te
reageren tussen 14.00 en 15.00 uur onder telefoonnummer:
17741.
Uw telefonische reacties gaarne indienen vóór 28 septernber a.s. Wanneer er voldoende belangstelling blijkt te zijn
voor deze garages, zal er een definitieve inschrijvingsprocedure volgen.

Voor uw hartelijk medeleven, in de vorm van hulp, bloemen, brieven, kaarten enz. bij het overlijden van onze
man, vader en opa

Aar

144B89 Potgieterstraat 20 plaatsen da

Men kan deze aanvraag inzien bij de a
vrijdagmorgen van 8.30-12.30 uur gedi
Belanghebbenden kunnen tijdens de:
meester en wethouders.
Deze bezwaren worden bij de beoorde
In sommige gevallen moet echter zoni
een wettelijke verplichting.
Verder kan een verklaring van geen bE

165B89
Kochstraat!
17B89
MaxEuwestraat22
36B89
VanLennepweg29
52 BBS
Dr.C.A.Gerkestraat51zw
78B89
MaxEuwestraat28
80 B89
Haarlemmerstraat 58
98 B89
Volkstuincomplex tuin nr.;
104B89
Van Galenstraat 3 t/m 9
130B89
Hobbemastraat 7-15-21
134B89
Kostverlorenstraat 29
Belanghebbenden die door een vergi
getroffen, kunnen op grond van de We
blad een bezwaarschrift indienen bij bi
bus 2,2040 AA Zandvoort.

tijdstip : dinsdag 26 september 1989,
plaats : Raadhuis
agenda :(o.m.)
Voorstellen tot of inzake:
- opheffing gemeenschappelijke rege
- vaststelling verordening altematiev
- treffen voorzieningen aan Hannie ï
vandalisme;
- uitbreiding kabelnet met signalen v
verlaging van het abonnementstaru
- garanderen geldlening aan stichtirk
jaarden;
- wijziging subsidieverordening stad:
- verkoop plantsoenstrook bij percele

CAFÉ KI
ZEES'
Sr

VOOR HET' v

maandag
dinsdags Aanvang 3 ok

20.

. INTERESS

Jan F. A. Water
betuigen wij u allen onze oprecht gemeende dank.
An Water-van der Mije
en kinderen
Zandvoort, september 1989.

Dansschool
Albertrvaflg?
Lingen

DOKTERSBERICHTEN

Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum

C. K. H. van der Burg
Dermatoloog
Kostverlorenstraat 60, Zandvoort

Afwezig 26 - 27 - 28 september

Ballroom - Latin - American
Nieuwe lesclubs voor
Scholieren
12-16 jr
Jongelui
16-22 jr
Paren
. (iedere leeftijd)

Spreekuren zonder afspraak volgens
antwoordapparaat
Tel.: 02507-16022

VOLGENDE WEEK
AANVANG LESSEN!!

ADVERTENTIES

elke vrijdagavond van 19.00-21.00 uur en
zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur of
telefonisch 02507-16623 of 17082.

INSCHRIJVING NU

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN K>

GEVRAAGD
KOPLOPERS
M/V
(VOOR EEN UURTJE PER WEEK)

DA COSTASTRAAT 17
WEGENS HUWELIJK
GESLOTEN
VAN 24 SEPTEMBER TOT
3 OKTOBER
MARCEL SCHOORL'6

Woon-winkelhuis met plaats
en vrijstaande stenen schuur.
Indeling: Gang, L-woonkamer (ca. 8x4/2,5
m), keuken, badkamer met douche en toilet,
winkel.
1e etage: 3 kamers, keuken,
NVM
balkon, 2e toilet.
In overleg te aanvaarden.

BLOEMB'KIOSK

Llfl

H. W. COSTER BV ~
MAKELAAR o.g.-BOUWKUNDIGE
TEL. 02507-15531

HOGEWEG
TELEFOON 02507-11*320 '3

GARAGE LOSKAMP
Nw. Unicum,

BEGIN JE LOOPBAAN
MET DE BESTE BIJBAAN
Een week heeft zo z'n vaste ritme, met
leuke en minder leuke dingen. Huiswerk
maken, kamer opruimen, boodschappen
doen. Maar ook naar de sportclub en de
disco. En dat kost vaak een lieve duit. Maar
voor de actieven is er nu een baantje dat
geld oplevert! Slechts éénmaal per week
kranten bezorgen. Op dinsdag, op woensdag of op donderdag, meestal huis-aanhuis. Leuk werk. In een uurtje gedaan. En
een prima bijverdienste. Er zijn nu een paar
wijken vrij. Dus snel opgeven, want laat
niemand je voor zijn.

is verhuisd naar:

GARAGE UNICAR
Noorderweg 44, 1221 AA

Hilversum,

PERSCOMBINATIE

tel. 035-833671.
Bij deze wil ik alle cliënten bedanken voor
het in mij gestelde vertrouwen.
Voor event. reparatie, schade en onderhoud, verwijs ik u naar:

GARAGE ONSTEIN,
Curiestraat 6, 2041 CD Zandvoort.
Tel. 02507-16731.

v

023-315855

^ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
ZijlwtglBS Tc',023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Postslraat 7 Zandvoort

Perscombinatie is uitgeefctcr van drie grote kwaliteitskranten en een aantal weekbladen.
In de bezorging van de bladen wil IVrsconibinatie koplopcr zijn.

Stipte en correcte bezorging staat voorop. En daarbij hoort
een pnma beloning.
'Jj\

WAT VERWACHTEN WE VAN JE
- Je moet absoluut op tijd kunnen komen
- De kranten correct bij de juiste adressen
bezorgen en tenminste 15 jaar oud zijn.

met de l
Geef du
wanneer
bon kan
den. Bell
komst.
Prettig s

BE2
VOOR l

+ GR
Voor de st
Daar ga ik

WAT VERWACHT JE VAN ONS
Uiteraard een prompte reactie en een prima
beloning. Je wordt in ieder geval genoteerd, en ontvangt een bevestiging van de
aanmelding. Zodra er een wijk vrij is,
kloppen we bij je aan. Je krijgt dan de
instructies en beginnen maar. Zorg dat je
hoog op de lijst genoteerd staat, zodat je
eerder in aanmerking komt.
GRATIS VERRASSING
Je eerste verdienste is er al: een fraaie verrassing. Die krijg je direct thuisgestuurd,

Mijn naa
Adres _
Postcode
Leeftijd _
Telefoon
Beschikb
Ik ontvan
een fraaie

De bon - i
inzenden r
Service,
Antwoord]
1000 PA
(Geen post
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Vendorado
verandert
beeld van
Zandvoort

Twee jaar geleden had een
foto vanaf dit punt in het
luchtruim boven Zandvoort
een heel ander beeld gegeven.
Zoals bij meer zaken de
laatste tijd in deze gemeente,
geldt ook in dit geval de
invloed van het Vendorado
Leisure bungalowpark, dat
trouwens volgende week
donderdag pas officieel wordt
geopend.
De uitgestrektheid, inclusief
de vijver van de voormalige
'Vijverhut' is duidelijk te zien,
midden op deze plaat die
Aerophoto Schiphol speciaal
voor het Zandvoorts
Nieuwsblad heeft geschoten.
Men hoopt het park op korte
termijn te kunnen uitbreiden
ten noorden van het oude
circuittracé. Het gebruik
hiervan is gestaakt. Nu snellen
de racewagens over het
nieuwe interimcircuit,
waarvan rechts boven nog een
groot deel te zien is.
Ook de 'skyline' werd
beïnvloed door de komst van
het grote boulevardgebouw.
Minder opvallend vanaf deze
zijde staat bovenin, half
verscholen achter de laatste
flat, het nieuwe, moderne
Elysee Beach Hotel.
Het beeld van Zandvoort
'oud-Noord' (pal ten noorden
van de oude levensader van
deze gemeente, de
NS-spoorlijn) zal de komende
jaren trouwens ingrijpend
veranderen. Maar liefst zo'n
driehonderd woningen komen
erbij, aan weerszijden van de
bestaande woonwijk.
Zandvoortmeeuwen zal
hiervoor haar oude
voetbalvelden opofferen, in
ruil voor vier velden op het
oude circuit-binnenterrein. Zij
het wel met 'bloedend hart'.

Deze foto is er één uit c!e serie
luchtopnamen van Zandvoort. U
kunt deze kleurenfoto, met als afmcting 20 x 25 centimeter, bestellen
door het overmaken van 25 gulden
op postrekeningnr. 34.34586 t.n.v.
Weekmedla Amsterdam onder vermelding van 'ZN' en de datum van
plaatsing. Uw bestelling dienen wij
uiterlijk twee weken na plaatsing
van de foto ontvangen te hebben. U
ontvangt de foto ca. een maand na
publikatie.

noet oordeel vellen
past duinbeheerplan
GS hadden slechts op een enkel
punt commentaar geuit, namelijk de
parkeerplaats achter de tribune van
het circuit. De gemeente deze uit het
plan schrappen. Het college van burgemeester en wethouders trok verder uit het overleg de conclusie dat
het ambtelijk commentaar van de
provincie niet zou leiden tot principiële verschillen van mening.

Teruggestuurd
GS hebben het duinbeheerplan
echter teruggestuurd, nadat zij door
de provinciale staten waren teruggefloten. Men drong er bij de gemeente
op aan een verdere invulling op pa-

Postzegelclub

ZANDVOORT - Als feestelijk begin van het nieuwe seizoen zal de
postzegelvereniging Zandvoort op
vrijdag 29 september om 19.00 uur
een bijeenkomst houden in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. Tijdens deze avond zullen leden van deze vereniging de bezoekers adviseren en informeren betreffende de door hun meegebrachte
collecties. Voor de veiling, die om
21.00 uur begint is er alle gelegenheid om de kavels te bezichtigen, die
dan onder de hamer komen. Belangstellenden zijn op deze avond van
harte welkom zo laat het bestuur
van deze vereniging weten. Voor inlichtingen kan men bellen met tel.
nr. 13241 of 16456.

Opbrengst
collecte
ZANDVOORT - De onlangs gehouden collecte ten bate van de kankerbestrijding heeft het record-bedrag
van fl. 24.932,35 opgeleverd. Het succes is vooral te danken aan de enorme inzet van onze collectanten en
wijkhoofden, zo laat het commité
van de Nederlandse Kankerbestrijding weten.

De weg kwijt

ZANDVOORT - Vorige week donderdag probeerde een 26-jarige man,
zonder vaste woon of verblijfplaats,
rond 01.00 uur in de nacht in een
woning aan de Nieuwstraat binnen
te komen. Kennelijk verkeerde hij in
de veronderstelling daar thuis te horen. Zyn sleutel paste echter niet op
het betreffende slot hetgeen de man
dan ook luidkeels verkondigde. De
man bleek onder invloed van alkohol te zijn. Ter ontnuchtering is hij
ingesloten op het bureau aan de Hogeweg.

pier te zetten, en wel op korte terrnijn opdat het aangepaste plan nog
in de PS-vergadering van september
behandeld kon worden. Wethouder
Van Caspel was hierover van mening dat de 'Zwarte Piet' de gemeente Zandvoort werd toegespeeld.
De aanpassingen zijn Verricht,
deze betroffen onder andere het slib
van de effluentvijvers. Dit zal in afwijking van het eerdere plan niet
worden gebruikt om kunstduinen
aan te leggen. Daarnaast diende het
duinbeheerplan afgestemd te worden op het Streekplan A.N.Z.K.G.
Het daarin aangegeven beleid is gericht op behoud, herstel en verdere
ontwikkeling van het natuurlijke
duinmilieu.

Zorgen bejaardentehuis

(ADVERTENTIE)

vervolg van voorpagina

HALTESTRAAT 3 - ZANDVOORT - TEL. 02507-12994
geopend 12.00-21.00 uur

WEEKAANBIEDING Verse gegratineerde uiensoep
Steak bearnaise
Dame b/anche

/ 1"7 en
J £.1 ,OU

Bokaal voor mannenkoor

Circuit
Ook wordt rekening gehouden
met de baanverlegging van het circuit en de aanleg van het - inmiddels
gerealiseerde - bungalowpark. Er
mag echter geen 'onverantwoorde'
aantasting >van het duingebied
plaatsvinden. Door de aanvulling
kan worden voldaan aan de eis van
GS, dat de randvoorwaarden van het
streekplan worden meegenomen.

men uitgaat van 3,5 extra formatieplaatsen die hard nodig zijn. Er is
nog geen oplossing gevonden om
deze 'gaten' te dekken, geeft Van
Dril toe.
Zij kan zich, evenals kennelijk directeuren van tal van andere bejaardenhuizen, helemaal vinden in een
voorstel van het Algemeen Ziekenfonds West-Brabant en Zeeuws
Vlaanderen, waar ook Berkenbosch
op wees. Enerzijds zou per verzorgingshuis moeten worden vastgesteld hoeveel mensen verplegende
zorg nodig hebben. Anderzijds hebben zij'de rijksoverheid voorgesteld
de langdurige verpleging meer in de
bejaardenoorden te laten verrichten
en deze naar behoren te honoreren
met een extr'a uitkering van bijvoorbeeld ƒ65,- uit de pot Algemene Wet
Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ).
Daardoor komen verzorging en verpleging samen op ƒ150,- per dag, in
een verpleeghuis is dat ƒ200,-.
"Wij kunnen dat dus goedkoper
doen dan een verpleeghuis", benadrukt mevrouw Van Dril. "Maar
daarbij komt dat je somatische patiënten het verdriet van nog een verhuizing kunt besparen. Dat verdriet
is vaak hartverscheurend en wij willen dan ook graag honderd procent
zekerheid bieden, dat zij dat niet nog
een keer hoeven mee te maken".

Het aangepaste plan werd in augustus tijdens een extra vergadering
van de commissie Publieke Werken
besproken. De raadsleden toonden
zich toen over het algemeen tevreHet Zandvoorts Mannenkoor neemt de bokaal in ontvangst.
den met de aanpassingen, en complimenteerden het college en ambteZANDVOORT - Het Zandvoorts
naren plus anderen die hieraan hadMannenkoor trad op 16 september
den meegewerkt.
op in het Ponypark Slagharen. BlijkHet argument van GS om het aan- baar waren de toeschouwers zodaZANDVOORT - In de nacht van
gepaste plan in september te behan- nig onder de indruk van het optre- zaterdag
op zondag om 03 uur wordt
delen was, dat de verklaring van den, dat er reden was het koor een in verband
met de nieuwe wintertijd
geen bezwaar voor fase II van het bokaal uit te reiken. In Slagharen de klok een
uur terug gezet. Dit
Vendoradopark hiervan afhangt. De treden jaarlijks veel koren op. Dit houdt in, dat de
die nacht een
realisatie van dit deel heeft door de jaar worden er in totaal maar liefst uur langer opencafe's
mogen blijven.
afwijzing van de provincie veel ver- zestig ontvangen door het Ponytraging opgelopen.
park.

Een ander voordeel is dat er in de
verpleeghuizen meer bedden beschikbaar kunnen worden gesteld
voor psycho-geriatrische patiënten
(d.w.z. met een met de ouderdom
gepaard gaande psychische stoornis). Hiervoor zijn er 'onaanvaardbaar lange wachttijden'. Door een
verbetering in deze situatie zouden
de verzorgingshuizen ontlast worden, voor zover deze patiënten absoluut niet meer in een bejaardenhuis
verzorgd kunnen worden.

ZANDVOORT - Vorige week dinsdag werd in de nachtelijke uren een
ruit van een woning aan de SecretaZANDVOORT - Het consultatiebureau voor alkohol in Haarlem, dat in de ris Bosmanstraat ingegooid. In de
toekomst de 'Brijder stichting Noord Holland' zal gaan heten, organiseert ruit zat een gat van ongeveer 40 cm.
in de maand oktober weer drie bijeenkomsten, speciaal bedoeld voor doorsnee.
mensen die problemen hebben met het alkoholgebruik van anderen in hun
naaste omgeving. Op de woensdagmiddagen 4,11 en 18 oktober van 15.30 tot
17.30 uur geeft het consultatiebureau voor alkohol informatie aan partners
ZANDVOORT • Miandagraakte
en familieleden van stevige drink (st)ers. Voor meer informatie kunt u
bellen met het hoofdbureau van de Brijder Stichting in Haarlem, tel. 023 - een 15-jarige jongen op de Boulevard
Barnaart gewond aan zijn gezicht,
319294.
toen hij door een onvoorzichtige
7-jarige jongen uit Barneveld ten val
werd gebracht. De Haarlemmer reed
op zijn fiets over de Boulevard toen
ZANDVOORT - Maandagnacht werd bij de Zandvoortse politie gemeld de knaap uit Barneveld de rijbaan
dat een stuk van de voorpui van een hotel aan de Zeestraat naar beneden overstak. Naast enkele schaafwonwas gevallen. Op dat moment bevonden zich geen gasten in het hotel. Naar den aan zijn gezicht brak de Haar.lemmer tevens enkele tanden.
de oorzaak zal een onderzoek worden ingesteld.

De 'rek' in de bejaardenhuizen is
er uit en men pleit dan ook, gelijk
beide genoemde ziekenfondsen, de
barrière van de 'geldschotten', enerzijds de AWBZ en anderzijds de uitkering uit de Wet op de Bejaarden"
oorden, te doorbreken. "Het wordt
tijd dat alle ziekenfondsen omschakelen, dat zij inzien dat een hoop
mensen in de bejaardenhuizen recht
hebben op een AWBZ-uitkering", aldus mevrouw Van Dril. "Het wordt
ook tijd dat er een eind komt aan de
struisvogelpolitiek van alleen maar
kijken naar de capaciteit en niet
naar de problemen van de vergrij zing". "We kunnen niet meer wachten op het zoveelste voorstel van de
zoveelste werkgroep", zo formuleerde Berkenbosch een en ander kort

Wintertijd

Ruit vernield

Bijeenkomst alkohol-misbruik

Gewond na val

Voorpui hotel stort naar beneden

Barrière

en duidelijk. Dat het gevecht en de
procedurele
meningsverschillen
tussen de subsidieverstrekkende instanties al lange tijd 'over de rug van
een kwetsbare groep' worden uitgevochten, noemde hij een 'schande
voor onze zorgzame samenleving'.
Binnenkort gaan het HiK en het
Huis in de Duinen samen met de
directies van Zuiderhout en Den
Weeligenberg onderhandelen met
het ziekenfonds Spaarneland. Onderwerp is een regeling zoals beide
andere ziekenfondsen hebben voorgesteld. Berkenbosch deed dinsdag
in verband daarmee een beroep op
ieder die hierop zijn invloed kan uitoefenen om dat daadwerkelijk te
doen.

Feestelijk
Ondanks de wat alarmerende inhoud van Berkenbosch' speech had
de ochtend toch een feestelijk tintje.
Immers de vergrote recreatiezaal
werd door de bestuursvoorzitter en
mevrouw Zwart-Werker, als 105-jarige de oudste inwoonster van het
HiK en van Zandvoort, officieel geopend. De zaal is een stuk groter
geworden en beter toegankelijk voor
mensen in een rolstoel. De zaal is
verrijkt met een eveneens veel grótere keuken, vanwaaruit een en ander
geserveerd kan worden.
Daarnaast is de entree van het
huis verbeterd met twee automatische schuifdeuren, en is de receptie
op een veel logischer plaats (vlak bij
de entree) geplaatst. De hal, inclusief het winkeltje, is nu 'veel meer
hal' geworden, zo vindt men over het
algemeen.
Het idee voor een dergelijke verbouwing bestaat al zeven jaar. Maar
pas in 1987 werd bekend dat men in
aanmerking kwam voor subsidie uit
de flankerend-beleid pot van de provincie. Een plan werd opgesteld,
met als een bedrag aan totale kosten
ƒ700.000,-. De provincie gaf kort
daarop echter te kennen dat men
niet meer dan 3 ton subsidie zou
krijgen. Het plan werd ingekrompen, maar voor minder dan 3,8 ton
bleek de verbouwing niet mogelijk.
Uiteindelijk deed de provincie er
nog een bedrag van ƒ35.000,- bovenop, terwijl de gemeente Zandvoort
de rest van het tekort voor haar rekening nam.
De recreatiezaal is niet alleen van
belang voor de bewoners van het
HiK. Zoals bekend hebben de bejaardenhuizen tegenwoordig ook
een belangrijke functie naar ouderen in de (wijde) omgeving. Zo zijn
in het HiK ook ouderen welkom aan
de eettafel, bij het koffiedrinken, bij
de diverse clubs en de sociaal-culturele evenementen.
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Veilinggebouw

De Witte Zwaan

Te huur v.
wintermaanden

gem. app.

ZEER INTERESSANTE VEILING
op woensdag 27 september
's morgens 9 30 uur m De Witte Zwaan, Gasthuisplein
t o v deurwaarder H Terhoeven uit Haarlem.
Er zal o a worden geveild uit div inboedels, modern klassiek, antiek, veel interessant klemgoed.
Te veel om op te noemen
Tevens kantoormeubelen, best uit bureaus, tafels, stalen schuifkast, brandkastje enz., enz.
Kijkdagen: zondag 24 en maandag 25 september van 10001700 uur U kunt nog dagelijks goederen inbrengen

ƒ850,- incl. p.m.
Tel.
02507-17385.

DESUNSHOP"
NU GOEDKOPER DAN OOIT

che cursussen

zoekt aktieve enthousiaste

MEDEWERKER/STER

Wilt u zich oriënteren op grafische kennis en vaardigheden
of een stap zetten in de richting van het grafische vak
of uw grafische kennis en vaardigheden verbreden of verdiepen

v. 8 uur p.w.
* Leeftijd tussen 17-21 jr
* Representatief voorkomen
* Goede algemene
. ontwikkeling.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
uw adres voor

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN

de s t i c h t i n g
contractonderwijs
amsterdamse grafische school
verzorgt cursussen, die zich m diverse grafische sectoren richten op
- moderne technologieën zoals dtp, computergraphics en scannen
- hoogwaardige ambachtelijke aktiviteiten zoals handboekbmden, restauratie en marmeren
- specifieke onderwerpen zoals fotozetten, reproduktiefotografie,"
ontwerpen/conceptdenken, illustratieve technieken, audio-visuele vormgeving, airbrush,
offsetdrukken, papierkennis, zeefdruk en bind- en afwerkingstechnieken

Tel. of schriftelijke aanmeldingen:

Videotheek Dombo
Corn. Slegersstraat 2B
2042 GP Zandvoort
Tel. 02507-12070

OOK NAAR MAAT

Inl. tel. 12164.
Veilmgdirectte Fa Waterdnnker

99

VIDEOTHEEK DOMBO

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

PVC Lamellen en aluminium jalouzieen
Tevens zonneschermen en markiezen

Een mooie en
een gezellige
keus bij
BLOEMENHUIS
nadere informatie:

J. BLUYS

zie de folder (gratis)
de studiegids, aan te vragen door f 5,- over te maken op postgiro 5687068
t n v amsterdamse grafische school, dmtelstraat 15,1078 VN amsterdam,
onder vermelding van 'studiegids'
| bel: 020 -"66411 21 of 02152 - 51753 (J Schaap, adjunct-directeur avondschool)

De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

Tel. 025O7-14443

mini club

Peugeot klaar voor de jaren '90

"KINDERMODE

De nieuwe winterkollektie is er met daarbij
schoenen in te gekke kleuren.

De nieuwe Peugeot 309, een compleet nieuwe auto
Driewegkatalysatormet
Lambda-sonde

COMPAGNUCCI
Buureweg 1-3, Zandvoort, tel. 02507-16580.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het

over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING,

ONZE ZORG!

SEPTEMBER 1989

Uitgever Peugeot Talbot Organisatie

EERSTE JAARGANG NUMMER 1

Cen katalysator
haalt een groot deel van de schadelijke stoffen uit het uitlaatgas.
Door toevoeging van een
Lambda-sonde en een ingenieus
iniectiesysteem wordt de verbranding van deze schadelijke
stoffen nog optimaler
Als m 1993 alle nieuwe auto's
verplicht met een katalysator zijn
uitgerust, kunt u er op rekenen
dat de Peugeot's hiermee allang
rondrijden Nagenoeg alle nieuwe Peugeot modellen zijn namelijk vanaf vandaag met een geregelde drieweg-katalysator uitgerust. Voor de katalysator is een
zogenaamde
Lambda-sonde
aangebracht, die ervoor zorgt dat
een elektronische eenheid informatie met betrekking tot het
zuurstofgehalte in het uitlaatgas ontvangt
Deze eenheid corrigeert, afhankehjk van de gegevens die hij
van de sonde krijgt, de hoeveelheid geïnjecteerde benzine. Zo is
er altijd het juiste mengsel van
benzine en lucht en is de verbranding ten alle tijde optimaal
De drieweg-katalysator zorgt
er vervolgens voor dat schadelijke stoffen die dan nog vrijkomen worden gefilterd Een goede
zaak voor het milieu

DE WIT VERHUIZINGEN

Onlangs
introduceerde
Peugeot de nieune Peugeot
309. Met een compleet nieuw
interieur, gewijzigd exterieur
en nieuwe injectiemotoren
met drieweg-katalysator en
Lambda-sonde. Wie er eenmaal een proefrit in heeft
gemaakt zal moeten toegeven
dat er hier sprake is van een
compleet nieuwe auto.

AANTREKKELIJK GEPRL1SD
• Peugeol 205 XE 1.0 f 17.650,• Peugeot 205 Accent
1.1 mj. 5-bak
3-«eg kal./
f 19.325,Lambda-sonde

Allereerst hebben een aantal wijagingen aan het exterieur ervoor
gezorgd dat hij nog meer in lijn ligt met
de andere Peugeot s Met name door
de wijzigingen aan de grille heeft de
3Ü9 nu hetzelfde dynamische uiterlijk
als de andere Peugeot modellen
Bekijken we zijn achterzijde dan
zien we dat de achterlichten gewijzigd
zijn Ze /ijn trapezium-vormig geworden en geven aldus de achterzijde een
uiterlijk dat zeker niet misstaat in de
jaren negentig Voorts is de achterklep
doorgetrokken vrijwel tot aan de bumper, zodat de koffers gemakkelijker
kunnen worden ingeladen
En dan het interieur, dat is geheel
\crnieuwd Zo is er een compleet
nieuw dashboard en stuurwiel
Tevens zijn de deurpanelen opnieuw
vormgegeven en is andere bekleding
toegepast
Al met il is de nieuwe Peugeot 309
een auto die van binnen en buiten
gezien mag worden Een ding willen
\\e nog kwijt over het inteneur er ^ijn
namelijk ook achterin veiligheids
gordels gemonteerd hn dat is iets wat
eigenlijk in gein enkele auto /ou
mogen ontbreken

De nieuwe Peugeot 309, een nieuwe voor- en achterzijde,
een compleet nieuw interieur en nieuwe motoren.
NH.UHC motoren
Het grootste nieuws van de Peugeot
309 schuilt wellicht onder de motor
kap Want nagenoeg alle modellen zijn
nu voorzien van een injectiemotor en
dnevveg-katalysator met Lambasonde

is een aardig gegeven m de stnjd
tegen de vervulling Een ander aardig
gegeven is dat de 309 niet alleen zuiniger is maar ook schoner rijdt en tegelijk soepeler en pittiger Bovendien
zijn ?e allemaal standaard uitgerust
met een 5 versnellingsbak

Hiermee voldoen de 309 motoren
aan de strengste milieu eisen die er
onlangs m l uropa /ijn gesteld Cn dat

Nu wat over de verschillende modellen die er beschikbaar zijn want
dat zijn er nogal wat Om te beginnen

Het voordeel van permanente 4-wielaandrijving

De Peugeot 405 X4: ideaal voor alle weersomstandigheden

VERHUIZKS

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

HILJO BV is een middelgroot bloemen- en plantenim- en exportbednjf, gehuisvest m een nieuwe ruimte op de Bloemenveiling in Aalsmeer
Voor onze snelgroeiende en dynamische onderneming zoeken wij
een

ORGANISATORISCH
TALENT VOOR DE
VERWERKINGSAFDELING
die verantwoordelijk wordt voor het totale verwerkingsproces van
de bloemen en planten, vanaf het moment van ontvangst tot en met
het moment van verlading Naast ervaring in het geven van leiding
aan een grotere groep medewerkers, is hij nauwkeurig en bereid ook
onder tijdsdruk te werken
HIJ heeft uitgesproken leidinggevende capaciteiten, goede contactuele eigenschappen en een flexibele instelling Leeftijd vanaf 30
jaar
Het team waar leiding aan gegeven moet worden is jong en enthousiast Het beschikt bovendien over de nodige produktkennis, zodat
ervaring m deze branche niet direkt noodzakelijk is.
Wij van onze kant, oieden een baan met uitdagingen, een goed salans en uitstekende toekomstmogelijkheden
Een psychologische test kan deel uitmaken van de procedure.
Uw sollicitatie, welke wij strikt vertrouwelijk zullen behandelen, kunt
u richten aan-HILJO BV, t a.v Dhr b Weitjens, Postbus 1155, 1430
BD Aalsmeer Voor meer informatie kunt u bellen Dhr B. Weitjens
tel 02977-28082, na 19 30 u

Vrijwel alle
Peugept'smet
injectiemotor

Rijzonder aan de I'eugeot 405
X4 zijn de permanente vientielaandrij\ing (het inceM ideale
aandrijfsysteem) en de achtertrein met automatische hoogtelOrrecfie.

Hij lul genoemde \nr\Mel-aandnjts>sleem nordl de verdeling >an
de aandnjfkraililen door middel »an
een lussenliak >erdield in 53% op de
\oomnlen in 47% op de aihterwielen. Uit resulteert in een nog hetir

Cen
injectiemotor zorgt ntet alleen voor meer
vermogen, maar ook voor een
betere verbranding en eensoepeler lopende motor. Peugeot is een
van de meest ervaren autofabnkanten als het om mjectiemotoren gaat Of het nu om Monopoint injectie gaat of Multi-pomt
Beide systemen worden door
Peugeot toegepast Deze mjectiesystemen staan er borg voor
dat er een goede afstemming
van het benzmeluchtmengsel

rijgedrag \an de auto onder alle
omstandigheden.
Maar er /ijn nog meer >oordilen.
De onder- en overstuurreaitics /ijn
namelijk minimaal in hel trekken
»an een i.ir.n.in of aanhanger is een\oudig. l\ugL'Ht heeft de iiemielaanilnji tng met name toegepaM tnn
i tin'tli auto een tnif> i eihger t n ctnnforlabeter aulo ie maken Maar ook is
ein uerniel aangedreven auto
gesilukt \oor moeilijk begaanbare
wigen.
Dat \\ordt nog eens onderstreep!
door de aihleras met automatische
hoogtiiorreitie. Die /orgt in oor dat
ongeailit de belading ui hel aantal
passagiers de wagenhoogte lonslanl
blijfl. Hierbij wordt de gunstige Otnaarde behouden (du\ ei n %'tr
hmnd\ttif\erhruik), is de veghggmg
altijd optimaal in kan ir met gemak
op omerhanl lernm gereden \\onlen.

moet u weten dat het basismodel
(de XE) al een vermogen kent van
maar liefst 80 DIN pk (58 kW)
En dan is er verder een automaat
van 1580 cm' met 92 DIN pk(68 kW),
een diesel met 1905 cm' en 65 DIN pk
(47 kW) En uiteraard is er ook een
supersnelle GTI met 1905 cm', 122
DIN pk (88 kW) en een acceleratie
van O tot 100 km/u in 8,7 seconden

• Peugeol 205 XLD
1.8 lilcr dieselmotor

[ 2-1.785,-

• Peugeol 309 \E
1.4 mj. 5-bak
3-weg kal./
Lambda-sonde

f 22.200,-

• Peugeot 309 XLD
1.9 liter dieselmotor

f 27.650,-

Peugcol 405 GL 1.6

f28.780,-

l Peugeot 405 GL
1.6 inj. 3-»eg kat./
Lambda-sonde

f 29.650,-

l Peugeot 405 G I D
1.9 liter dieselmotor

(34.600,-

l Peugeot 405 GR X4
1.9 mj. 3-«eg kat./
Lambda-sondt'

[ 44.200,-

• Peugeot 405 Break GL
1.6 mj. 3-«cg kat./
Lambda-sonde
f 32.585,• Peugeot 405 Break GLD
1.9 liter dieselmotor f 37.455,(Pnjzin incl. BTW, e\cl jfle\enngskotfcn. Wijzigingen toorbihoudin).

Voor de vierde keer Paris-Dakar

Paris-Dakar is de zwaarste
rally ter wereld. Peugeot won
hem drie keer achtereen ('87,
'88, '89). Een prestatie die
geleverd kon worden dankzij
een perfecte voorbereiding,
feilloos teamwork, vakmanschap en de technische
know-how.
Uiteraard doet Peugeot
mee om te winnen. Maar
vooral het meedoen is belangrijk. Het is een voortreffelijke

manier om produkt-innovaties in de meest extreme
omstandigheden te testen.
Zo werden er de turbo's op
de proef gesteld, de zestien
kleppen techniek, en de vierwielaandrijving. In 1990 doet
Peugeot weer mee. Zodat u in
de negentiger jaren nog meer
innovaties kunt verwachten,
die alvorens u die in een 'normale' Peugeot aantreft al heel
wat testkilometers hebben
afgelegd.

Het succes in een notedop
onder wisselende omstandigheden wordt gerealiseerd
De hoeveelheid geïnjecteerde
benzine is afhankelijk van de
belasting van de motor en het
toerental (zeg maar de stand van
het gaspedaal) Echter, de injectietijd wordt geregeld, om een
optimale verbranding te garanderen En dit nu gebeurt op basis
van gegevens van de motortemperatuur, de luchttemperatuur,
de accuspanning en de informatie die verkregen wordt van de
Lambda-sonde Het resultaat is
minder schadelijke uitlaatgassen, maar ook meer souplesse en
een groter vermogen

Al het nieuws van
Peugeot voor de jaren '90 staat
tijdens het Ópen Huis
tot 23 september bij ons
voor u klaar.
U bent van harte welkom om eens rond te kijken
en een proefrit te maken.

Het sterkste nummer in zijn klasse
D- I'euseot 405 was m 1988
Aulo! an het Jaar. Maar H i\t u dat
ook tic l'eiigeat 205 al ilc nodige
prijzen ui de iwc/i/ heeft gesleept.'
Al hij /n mlmduitie «on Inj ^an*uge /'n lomtort, jirestalies, >etligluid, styling en /innigheid het (tonden Sluurniel (das doldene lenkrud) de Oscar onder de autopnj/en.
Maar ook in de jaren daarna uerd hij
door lul xmraanstaande Duitse
maga/me 'Auto. Molor umi Sport'
tirko/en tot de heste auto in /ijn
klasse. Lu inderdaad, de IVugeol 205
is op M'cl gihieden een goide aulo

die m de smaak \all, en dat geld) niet
alleen uior de kenners.
Inmiddels /ijn er ui /o'n 3 miljoen
\an gejmidunerd. Zeker in Nederland is hij nu popul ure \irsihijnmg.
Mij is dan ook de meest >erkoih(e
aulo in /'n kla ,se i'n draagt irloe Inj
dal Piugeiil In 3e merk is m Nederland.
Mit name d< Aiieiitenliinioriiil\oenngeii sion.'ii hoog. l n met in de
laatste j>l.uits iinil.it hij /o lekker
rijdt, wendbaar is en piltig. /o is de
Anenl U liter nu uitgimsl mei ee»
0(1 DIN jik mjeilieiiiotor in standaard toornen vin een 5-ieiMiel-

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

lingshak. Wilt u trouwens eens een
optimale 205 enanng meemaken
clan moet u heslisl eens komen kijken.
U kunt dan ook kennismaken mei
de Peugeot 205 diesel, de aulomaal
of de (.11 (122 DIN pk!) in de
Cahriokl.
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opgetogen toeschouwers
van spectaculaire races
ZANDVOORT - De stralen'de weersomstandigheden en
ne gratis kaartjes, beschikbaar
^esteld door Marltaoro en
J3MW, stonden garant voor een
tnassale toeloop naar het
^andvoortse circuit. Ongeveer
20.000 toeschouwers konden
hun lol niet op tijdens een girantisch race-spektakel met
otaal acht races.
De meest sensationele race van de
lag moest die van groep N produkie toerwagens zijn. En vanaf de
;tart gebeurde er van alles. De pacejtar moest in de baan komen toen in
jte Tarzan-bocht Jeroen Hin en Paul
i-an Splunteren tegen elkaar aan
flapten waardoor de racewagens
pwaar beschadigd langs de baan terecht kwamen. Het veld van auto;oureurs was genoodzaakt om drie
rondes langzaam achter de pace-car
;e rijden, waardoor de sleepploegen
ie baan konden schoonmaken. Direct nadat het veld weer op volle
snelheid elkaar mocht bestrijden,
schoot Arthur van Dedem met de
Vlercedes als een pijl uit de boog

weg. Pred Krab kon Van Dedem niet
volgen maar hield het hoofd erbij
om zodoende zijn tweede plaats veilig te stellen. Een tweede plaats die
nog niet voldoende was voor het behalen van het Nederlands Kampioenschap. Dat moet dan maar in de
laatste race van dit seizoen gaan gebeuren. In de strijd om de derde en
vierde plaats had de enige dame in
het veld Henny Hemmes het danig
aan de stok met Klaas Visser. Beide
coureurs maakten elkaar het leven
dusdanig zuur dat brokken niet kónden uitblijven. De beschadigde wa-,
gens haalden toch de finish en Visser plaatste zich als derde voor
Hemmes. Een protest van Hemmes
deed de organisatie besluiten Visser,
wegens onsportief rijden, uit de uitslag te schrappen waardoor Hémmes opschoof naar de derde plaats.
In de Toyota Corolla nationale
groep A tot 1600 cc wist de IJmuidenaar Rota Nobels het nationale kampioenschap te pakken door een
fraaie overwinning. Al op de training
bleek Nobels niet te kloppen en tijdens de race liet hij er geen twijfel
over bestaan wie er recht had op de
titel. De concurrentie werd op ruime

achterstand gezet. In de Toyota
Starlet klasse gaat de titel hoogst
waarschijnlijk naar Egbert Top uit
Heemstede. Door zijn klasse te winnen is de titel binnen bereik, maar
de laatste race moet de definitieve
beslissing brengen.
Ook stond er een internationale
race op het programma, namelijk de
Formule Ford 1600, die meer dan de
moeite waard was op te volgen. Uitstekend coureurswerk van de rijders met als meest opvallende figuur het racetalent Marcel Albers.
Na het startsignaal pakte Albers de
kop en hield die twintig ronden lang
vast ondanks aandringen van de
Duitser Fritz Kreutzpointer. Op een
knappe derde plaats legde Evan
Kersbergen beslag. De Bloemendaler Berend Oeberius Kapteyn regeerde in de groep N klasse tot 1300
cc met zijn Suzuki Swift.

Uitslagen
Produktietoerwagens tot 5000 cc:
1. Van Dedem - Mercedes, 2. Krab BMW, 3. Hemmes - Ford. Tot 2500

Vierde klasse KNVB zaterdag:
OSDO 3-5, SIZO 3-5, EHS 3-4, NAS 34, SMS 3-4, Zandvoort'75 3-4, DOSC
3-4, SCZ'58 3-3, Aalsmeer 3-3, Bloemendaal 3-0, DSC'74 3-0, Hoofddorp
3-0.
Tweede klasse HVB:
Spaarnestad 3-6, BSM 3-5, EHS 2-4,
Overbos 3-4, SVIJ 2-3, Heemstede 33, THB 3-3, Vogelenzang 3-3, KIC 3-2,
TZB 3-1, Spaarnevogels 3-0, Schalkwijk 3-0.

Vechtvlieger
kriterium 1989
Foto: Bram Stijnen

erte start Bad Zuid/ZVN

Trefpunt afgetroefd door TZB
ZANDVOORT - Het naar de zijlijn aan stond. Terwijl iedereen
:erste klasse gepromoveerde rekening hield met een voorzet,
Bad Zuid/ZVN kende een goe- krulde Schoorl de bal met veel effect
3e
zaalvoetbalkompetitie in het doel langs de verbouwereerde
start, door in de uitwedstrijd keeper.
egen BSM, na een 2-0 achterNa de rust werd het al snel 3-0,
;tand toch nog gelijk (3-3) te toen opnieuw Marcel Schoorl de bal
spelen en in de thuiswedstrijd met een strak schot in de benedenegen HD'80 de volle winst te hoek knalde. De badgasten begon)ehalen, 6-0. Ook TZB/Teunis- nen nu te nonchalant te voetballen
;en .gaat de kompetitiestart •en daardoor kreeg HD'80 diverse
'oortreffelijk af. De tweede mogelijkheden om de spanning tete brengen, maar met fabuleuze
vedstrijd, de plaatselijke der- rug
reddingen
Wim van de Kuijl
>y tegen Trefpunt werd na veel keer op keerwist
zijn doel schoon te houspanning met 4-3 in winst om-, den. Toen Bad Zuid/ZVN het tempo
gezet.
weer verhoogde nam de druk op het

Sport agenda
VOETBAL

Zaterdag: Zandvoort '75-OSDO
5.00 uur terrein binnencircuit.
Zondag: Zandvoortmeeuwen-De
3rug 14.30 uur terrein Vondellaan.
Schalkwijk-TZB 14.30 uur te
Haarlem.

HOCKEY

Zondag: ZHC dames-Xenios 13.00
'Ur Duintjesveld
ZHC heren-Scheybeeck 14.30 uur
•Hüntjesveld

BASKETBAL

Zaterdag: Rac. Beverwijk 2-Lions
'eren 19.15 uur te Beverwijk.

toch zeer verdiend met 0-1 gewonnen.

De dames verzaakten, vooral in
defensief opzicht, en verloren kansloos met 4-1 van Eechtrop.
Een fel spelend ZHC team heeft
Hoorn geen moment de kans gegeven op een goed resultaat. De Zandvoorters namen van begin tot eind
het initiatief en forceerden maar
liefst tien strafcorners. Het benutten van de strafcorners was het enige manco aan het spel van ZHC. Niet
eenmaal kon uit zo'n situatie gescoord worden en volgens coach
Gijs Sterrenburg moet uit tien strafcorners minimaal een paar maal gescoord worden.
ZHC nam na twintig minuten spelen toch een 0-1 voorsprong toen
René Blom een gave aanval knap
afrondde. Het zou het enige doelpunt van de wedstrijd zijn alhoewel
ZHC meerdere mogelijkheden liet

liggen. Hoorn probeerde de strijd
een wending te geven maar het gemotiveerd spelende Zandvoortse
hockeyteam gaf de gastheren geen
enkele kans. „Jammer van de strafcorners", stelde Gijs Sterrenburg na
afloop. „Ik ben echter met de twee
punten best te yreden." ZHC heeft
na drie wedstrijden vijf punten behaald en vertoeft knap in de top.

Foto Bram Stijnen

aangespeeld, die in het strafschopgebied onderuit werd gehaald. De
toegekende strafschop werd door
Rob Koning zelf benut, 0-1. Aalsmeer probeerde onder de druk uit te
komen, maar stuitte steeds weer op
onder andere Philip van de Heuvel,
die vooral in de lucht heerste. De
Zandvoorters bleven aandringen en
een tweede doelpunt moest wel vallen. Het duurde tot vlak voor de rust
eer het 0-2 werd. Een goede combinatie tussen Dennis Keuning en Rob
Gansner bracht Rob Koning in stelling en die faalde niet.
Er leek geen vuiltje aan de lucht
maar evenals in de voorgaande twee
kompetitiewedstrijden brachten de
Zandvoorters zichzelf bij een voorsprong in moeilijkheden. Uit een
strafschop kwam Aalsmeer terug op
1-2 en Zandvoort'75 liet toen de gastheren te veel komen. Uit één van de
weinige kansen scoorde Aalsmeer
zelfs de gelijkmaker, 2-2. De slotfase
was weer voor Zandvoort'75 met een
paar aardige kansen maar het winnende doelpunt bleef uit.

ZANDVOORT - Wat de heren basketballers van The
Lions vorige week in de eerste
wedstrijd niet lukte tegen Lisse, namelijk een overwinning
te behalen, lukte afgelopen zaterdagayond wel. Het op bezoek zijnde Alkmaar Guardians werd na een goede partij op
een 70-61 nederlaag getracteerd.

In de tweede helft gaven in eerste
instantie, beide partijen elkaar geen
duimbreed toe. Ondanks het goede
spel van Arno Weidema, Peter Bos
en junior Bart Mol kwam Lions niet
los van de gasten uit Alkmaar. Na de
twaafde minuut slaagde Lions erin
langzaam weg te lopen van Alkmaar
Guardians. Door een goede zoneverdediging en sterk aanvalsspel via
een aantal break-outs nam Lions de
leiding.
Vooral Arno Weidema scoorde in
die periode belangrijke punten en
ook Bart Mol had een belangrijk
aandeel in de score. The Lions hield
het knappe spel vol tot aan het einde
en pakte een verdiende 70-61 overwinning. Het blijkt dat het eerste
herenteam van The Lions op de goede weg is met een mixture van jonge
en oudere spelers. Ondanks de korte,
voorbereiding, gaan de trainingen
nu al hun vruchten afwerpen.

Er wordt'gestreden om de Upper
Cup 1989. De kosten van deelname
bedragen tien gulden. De wedstrijMet trainer,''"speler, coach Rudy
den beginnen om 11 uur (inschrijop de .bank startte .The Lions
ving 10 uur), inlichtingen, tel. Becic
met
Jeroen
Gaus, Dave Kroder, Pe02507-14618.
ter van Koningsbruggen, Geurt Jan
Beekhuizen en Peter Bos. Na zeven
minuten leidde The Lions met 15-5,
na een aantal goede acties onder de
Zandvoorts
basket en twee driepunters van JeNieuwsblad
roen Gaus en junior Dave Kroder.
Rond de twaalfde minuut stagneerde de Lions aanval en wist Alkmaar
Guardians terug te komen tot 24-24.
voor 'wurfer' en
Topscorers The Lions: Peter Bos
Tot aan de rust ging de strijd gelijk
badgast!
op en de spanning viel te snijden, 30- 13, Arno Weidema 11, Dave Kroder
30.
11, Bart Mol 11.

Casino-ZVM blijft ongeslagen

•' Zandvoortmeeuwen startte uiterst sterk, en ondanks de afwezigheid van topscorer Willem Paap
door een schorsing, wist men het
doel al snel te vinden. Na zes minuten scoorde Mischa Tibboel de eerste treffer en een kwartier later leken de Meeuwen op rozen te zitten
toen de snelle Sander Schuurman
niet te stoppen was en 0-2 scoorde.
Om onbekende redenen zakte het
spelpeil van de Zandvoorters daarna
terwijl Van Nispen er een schep bovenop deed en veel agressiever te
werk ging. Nog voor de doelwisseling zijn de partijen daardoor weer
in evenwicht, 2-2.
Ook in de tweede helft was Zandvoortmeeuwen nog niet wakker geschud en al snel nam Van Njspen
een 3-2 voorsprong door een vrije
trap binnen te schieten. Nadat Van
Nispen een 4-2 voorsprong had genomen zette Zandvoortmeeuwen aan
om alsnog de strijd een wending te
geven. Dat scheen aardig te lukken
toen uit het overwicht Mischa Tibboel opnieuw wist te scoren, 4-3.
De spanning was terug en Zandvoortmeeuwen probeerde langszij te
komen. Het spelpeil was echter niet
voldoende om Van Nispen in verdere problemen te brengen. In de slotminuten counterde Van Nispen
zelfs nog naar een 5-3 overwinning.

Lindeman aan kop
bij schaakclub
ZANDVOORT - Door zijn tweede
partij van de interne kompetitie te
winnen heeft Lindeman de koppositie op de ranglijst overgenomen van
John Ayres.
Er waren vorige week donderdagavond in het Gemeenschapshuis totaal vijf remisepartijen, te weten: Ayres-Drost, Van Brakel-Geerts, Van
Kempen-Cliteur, De Bruin-Bais en
Gorter tegen Franck. Winstpartijen
vielen er te noteren voor Lindeman,
Van Eijk, Termes, Marquenie, Molenaar, Pepijn Paap, Ter Bruggen en
Bosman. De eerste tien op de ranglijst zijn nu: 1. Lindeman, 2. Ayres, 3.
Van Eijk, 4. Drost, 5. Van Brakel, 6.
Termes, 7. Geerts, 8. Molenaar, 10.
Wiggemansen. Clubkampioen Olaf
Cliteur moet op dit moment genoegen nemen met een 16e plaats.
Vanavond speelt het eerste
schaakteam in de eerste ronde van
de externe kompetitie van de NHSB
tegen VHS 3 uit Haarlem. In het
Gemeenschapshuis kunt u dit vanaf
20.00 uur meemaken. Nieuwe leden
kan de Zandvoortse Schaakclub, zowel bij de jeugd als de senioren, de
hele maand september nog inschrijven. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen op de volgende telefoonnummers: 02507-17272, 14884, 18430,
17978 of 15721.

TZB pakt punt

ZANDVOORT - Na twee ruime nederlagen is TZB er in ge1
slaagd het eerste puntje binnen te slepen. In een ruwe partij voetbal hielden TZB en KIC
elkaar in evenwicht, 2-2.
Het eerste halfuur was geheel
voor TZB, dat een aardige partij
voetbal op de groene mat legde. Het
goede voetbal leverde een paar
fraaie kansen op waaruit eenmaal
werd gescoord door Mark Kanger, 10. Toen na een half uur een KICspeler wegens een grove overtreding
naar de kleedkamer werd gezonden,
was het gedaan met het goede spel
van TZB. De strijd kreeg een geheel
ander gezicht en zoals zo vaak bleek
een man meer geen voordeel te zijn.
KIC ging er keihard tegenaan en
kwam zelfs naast TZB, 1-1.

• Felle aanval van de dames van Zandvoort-Meeuwen.

ZANDVOORT - Het gaat erg
goed met het dames-handbalteam van Casino-ZVM. Ook de
derde wedstrijd leverde een
fraaie en dik verdiende zege op
en door die honderd procent
score gaat dit team van coach
Janna Pennings aan de leiding.
Dames
DSOV hield het lang vol maar
Eechtrop speelde veel agressiever was uiteindelijk toch niet open vooral in de verdediging liet ZHC gewassen tegen het pittige
nog weieens een steek vallen. Er was handbal van Casino-ZVM, 11-8.

onvoldoende dekking in de achterhoede en Eechtrop profiteerde door
voor de rust al een riante 3-0 voorsprong te nemen. Na de rust liet
Eeehtrop uit naar 4-0 en toen kon
Monique van de Staak eindelijk de
eer voor ZHC redden. Kansen op
doelpunten kreeg ZHC nog wel
maar verder dan een bal op de doelpaal kwam men niet. „Elke aanval
was raak," meende coach Ed van
Beurten. „Eechtrop kon te gemakkelijk scoren, de dekking in de achterhoede was onvoldoende."

ZANDVOORT - Evenals in
de eerste kompetitiewedstrijd
liet Zandvoortmeeuwen een 20 voorsprong schieten. Uiteindelijk trok Van Nispen met 5-3
zege aan het langste eind. Het
lijkt een Zandvoortse kwaal gezien het feit dat ook Zandvoort'75 al tweemaal een voorsprong van twee doelpunten
liet glippen.

The Lions boekt succes

Sterk hockey ZHC-heren

•IA-A DSOV-ZVM 8-12, MA-B odin- gen Hoorn werd wel nipt maar

Thuiswedstrijden in het binnenircuit: 11.15 uur MA ZVM-Blinkert,
2.05 uur JA ZVM-KIC, 12.55 uur HS
2-HVH l, 13.05 uur MA ZVM1VH.

Door de afwezigheid van Bert van
Meelen en doelman Wiebe Beekelaar kwam Zandvoort'75 in een gewijzigde opstelling in het veld. Ferry
Nanai -verdedigde het doel en de
voorstoppersplaats werd door Philip van de Heuvel ingenomen. Na
een voorzichtige opening van beide
teams was het Zandvoort'75 dat de
strijd in handen nam.
Al na zeven minuten kregen Jan
Willem Luiten en Rob Koning de
kans de score te openen, maar zij
slaagden er niet in de Aalsmeer-doelman te verschalken. Na een kwartier
spelen nam Zandvoort'75 toch een
verdiende voorsprong. Na een knap
opgezette aanval via René Paap en
Mario van Meelen werd Rob Koning

Dames stellen teleur

ZANDVOORT - Met de heUitslagen: DS ZVM-DSOV 11-8,
IS Full Speed 1-ZVM 2 21-7, HS Full ren hockeyers van de ZHC gaat
">peed 2-ZVM 3 9-4, DJ-A ZVM-Con- het dit seizoen voortreffelijk.
ordia 7-9, HJ-B ZVM-HVL 16-12, De moeilijke uitwedstrijd teProgramma zondag, uitwedstrij•en:- 11.15 uur DS Bato 2-ZVM 3,
2.30 -uur HJ Blinkert-ZVM, 12.30
ur DS BSM-ZVM, 13.45 uur DJ
BSM-ZVM, 10.45 uur DS Uitgeest^VM 2, 12.00 uur HS Uitgeest-ZVM,
115 uur MA Uitgeest-ZVM 2.

ZANDVOORT - Op zaterdag 30
september en zondag l oktober
vindt op het parkeerterrein De Zuid
in Zandvoort het derde vecht-vlieger
kriterium van 1989 plaats.

en tegen Aalsmeer namen de
Zandvoorters een 0-2 voorsprong maar uiteindelijk werd
het toch nog 2-2.

vijandelijke doel meteen weer toe.
In de vijftiende minuut stelde Jack
Goedegebuure met en dieptepass
Frans Post in staat om verwoestend
uit te halen en in dezelfde minuut
In de tweede helft een in hoog temliep de score op tot 5-0 toen Marcel
Schoorl alleen op de keeper af kon po op en neer golvend duel dat bol
gaan en de bal beheerst tussen zijn stond van de spanning, Rene Lukkien knalde hard, uit een vrije trap.
benen door in het doel plaatste.
TZB/Teunissen naar 4-1, maar nog
Vlak voor tijd liet de zeer op dreef wilde Trefpunt niet van opgeven wezijnde Marcel Schoorl zijn vijfde ten. De TZB doelman Huub Haletreffer noteren, toen uitblinker Wim wijn, die een geweldige wedstrijd
van de Kuijl een bal buiten zijn doel- keepte, mocht na een slyding twee
gebied koppend onderschepte waar- strafminuten uitzitten en de toegedoor Schoorl van dichtbij de eind- kende strafschop werd door Trefstand bepaalde op 6-0.
punt benut, 4-2. De spanning steeg
enorm doch TZB/Teunissen wist
door op balbezit te spelen stand te
TZB/Teunissen
houden. Met nog een paar minuten
Na de eerste ruime overwinning te gaan bracht Trefpunt de stand op
had TZB/Teunissen het nu taedui- 4-3 en zette in de slotminuten nog
dend moeilijker maar de 4-3 winst alles op alles. Het mocht echter niet
op Zandvoortse rivaal Trefpunt was meer baten en TZB/Teunissen hield
niet minder verdiend. Het werd een de twee in het verschiet liggende
spannende soms te harde in hoog punten knap vast, 4-3.

HANDBAL

2VM 3-1, JA-B HVH-ZVM 0-16.

tempo gespeelde wedstrijd waarbij
vooral de doeltreffende opening van
TZB/Teunissen van doorslaggevende betekenis zou blijken te zijn.
Trefpunt trok in de eerste minuut
direct al fel van leer maar het eerste
doelpunt zou na twee minuten al
vallen in het voordeel van TZB/Teunissen. Na een overtreding mocht
Steef Blanken een strafschop nemen en dat betekende 1-0. TZB ging
goed door en een solo van Rene Lukkien betekende 2-0 en toen Steef
Blanken even later dat voorbeeld
volgde was het 3-0. Het leek een ruime overwinning te gaan worden
voor TZB/Teunissen maar te gemakkelijk spel stelde Trefpunt, dat
zich toch niet liet inpakken, in staat
terug in de strijd te komen. Vlak
voor de pauze kon Trefpunt middels
een fraai doelpunt op 3-1 komen.

ZANDVOORT - De thans 61- jarige Ed Harings uit de Reggestraat 37 in het Brabantse Dongen
is allang geen onbekende meer in
de badplaats. Al 25 jaar staat Ed
als bewakingsman op het circuit
van Zandvoort. De goedlachse
Brabander kent inmiddels alle
persfotograven, die in de lo'op van
deze 25 jaar langs de renpiste hun
boterham trachtten te verdienen.
Afgelopen zondag nam hij om gezondheidsreden afscheid van zijn
zo vertrouwde stek in de Gerlachbocht. De paardensport en het rally-rijden zijn zijn grote hobby's
waaraan hij zich in de toekomst
wil gaan weiden. Zijn collega's namen afgelopen zondag met enige
weemoed afscheid van deze zo
Ed Harings
markante persoonlijkheid.

ZVM geklopt
door Van Nispen

Zandvoort'75 weet opnieuw
geen raad met voorsprong

Vierde klasse KNVB:
Renova 3-5, Hoofddorp 3-4, VSV 3-4,
.Nieuw Vennep 3-3, TYBB 3-3, Onze
Gezellen 3-3, DSOV 3-3, Geel Wit 3-3,
Velsen 3-3, Zandvoortmeeuwen 3-2,
Van Nispen 3-2, De Brug 3-1.

Spannende duels tijdens een van de vele races, die zondag werden gehouden.

Ed Harings
neemt afscheid

cc: 1. Langeberg - BMW, 2. Hoogland
- Renault, 3. Schaap - Renault. Tot
2000 cc: 1. Welther - Peugeot, 2. Kerseboom - Opel, 3. Bolderheij - Daihatsu. Tot 1300 cc: 1. Oeberius Kapteyn - Suzuki, 2. Fauchey - Citroen, 3.
Broos - Citroen.
Toerwagens groep A tot 1300 cc: 1.
Top - Toyota, 2. Notaels - Toyota, 3.
Steeman - Toyota. Tot 1600 cc: 1.
Rob Nobels - Toyota, 2. Singelenberg
- Alfa Romeo, 3. Van Hilten - Ford.
Tot 2500 cc: 1. Dam - BMW, 2. Dekker - Volkswagen, 3. Kisjes - Alfa
Romeo. Boven 2500 cc: 1. Van Krimpen - Ford, 2. Fontijn - Opel, 3. Van
der Vooren - Chevrolet. Formule
Ford 1600:1. Albers - Van Diemen, 2.
Kreutzpointer (WD1) - Van Diemen,
3. Kersbergen - Van Diemen. Formule Ford 2000: 1. Litjens - Reynard, 2.
Krijnen - Reynard, 3. Ebbesen
(Den.) - Reynard. Sports 2000: 1.
Zwolsman - Swift, 2. Brands - Swift,
3. Kalff - Tiga. Renault 5 GT Turbo:
1. R. Coronel, 2. Caron, 3. J. Coronel.
Squadra Bianca: 1. Huisman, 2. Gerhards, 3. Schippers. Toyota Starlet:
ZANDVOORT
- Zand1. Bolderheij, 2. Van Dijk, 3. Ver- voort'75 heeft afgelopen zaterschuur. Opel Ascona: 1. Glansdorp, dag opnieuw een gave voor2. Van Dissel, 3. Schaap.
sprong verloren zien gaan. In

Standen
voetbalclubs

j In de aanvangsfase tegen HD'80
|vas er sprake van een gelijkopgaanfie strijd, beide ploegen openden
Jveliswaar redelijk aanvallend, maar
fie twee doelverdedigers hoefden
Rauwelijks in actie te komen. Al
spoedig werd echter duidelijk dat
"ad Zuid/ZVN een veel betere veldketting had dan hun tegenstander.
et betere spel van de Zandvoorters
leverde
pas in de vijftiende minuut
!
en doelpunt op, toen Mark Lamers een snelle tegenstoot kon
'laatsen en de bal op het juiste moent afspeelde naar Marcel
orl, die de bal onhoudbaar in de
oek schoot, 1-0. Enige minuten laer bouwden de Zandvoorters rustig
n aanval op en belandde de bal bij
*tarcel Schoorl, die vrijwel tegen de

Zandvoorts
Nieuwsblad

DONDERDAG 21 SEPTEMBER 1989

In een leuk en attractief duel gaven Casino-ZVM en DSOV elkaar
lange tijd weinig toe. Het altijd voor
de Zandvoortse dames moeilijk te
bespelen DSOV nam vlot een 0-2 en
even later 1-3 voorsprong. CasinoZVM was echter geenszins geïmponeerd door die achterstand en met
een paar snelle aanvallen en daaruit
fraai gescoorde treffers nam het in
de 20e minuut een 5-3 voorsprong.
Een paar slordige momenten in
het Zandvoortse team, onder andere

gemakkelijk balverlies, en DSOV
profiteerde door de stand in evenwicht te brengen, 5-5. Casino-ZVM
had het moeilijk om zich aan de viertwee verdediging te ontlopen en bovendien stak de DSOV doelvrouwe
in een geweldige vorm.
Ook de tweede helft leverde een
spannend schouwspel op. Tot 7-7
hielden de teams elkaar in evenwicht maar eindelijk kwam CasinoZVM goed los. Een paar gaaf uitgevoerde tareak-outs en DSOV keek tegen een 10-7 aachterstand aan.
DSOV kwam nog eenmaal dichtertaij maar het laatste woord had Casino-ZVM dat de eindstand bepaalde
op 11-8. In de tweede helft kwam
Casino-ZVM verdedigend totaal niet
in de protalemen en het aanvallende
spel werd eveneens goed uitgevoerd
waardoor de zege meer dan verdiend
was.
„Ik ben blij met de twee punten,"
stelde Janna Pennings. „DSOV is altijd een lastige tegenstander. Altijd
zijn zij erg gemotiveerd tegen ons

Al snel in de tweede helft wist KIC
een 1-2 voorsprong te nemen. KZB
zette alles op de aanval en KIC
maakte totaal geen indruk meer.
Slechts met keihard verdedigen wisten de Beverwijkers lang stand f e
houden. De zeker verdiende gelijiimaker kwam toch toen René van der
Drift een fraaie voorzet van Peter de
Vries inschoot, 2-2. Er volgde
slechts éénrichtingsverkeer op het
KIC doel en TZB leek alsnog de
winst te gaan pakken. Met kunst- en
vliegwerk bleef KIC echter overeind
waardoor het toch wel een teleurFoto: Bram Stijnen
stellend gelijkspel voor TZB werd.
Er had meer in gezeten deze midmaar we hebben het goed gedaan. dag. Het gaat echter wat beter dan in
Met een paar nieuwe speelsters is de eerste wedstrijden en daaruit put
het nog wel wat wennen maar het trainer Thijs Bouma moed voor de
gaat best lekker. We zijn goed bezig komende weken. „Het draait nog
en het is een goede aanloop naar de niet echt goed, al ging het vandaag
zaal. Zondag gaan we naar BSM en een stuk beter. Door het harde spel
dat moet met eenzelfde inzet ook werd het echter geen leuke partij
voetbal, behoudens het eerste half
lukken."
uur toen we goed gespeeld hebben."
Doelpunten Casino-ZVM: Sylvia
Blom 4, Wendy van Straten 2, Erna
van Rhee 2, Margreet Sterrenburg l,
Elly von Stein l, Mireille Martina 1.
ZANDVOORT - In de nacht van
zaterdag 23 op zondag 24 september
organiseert de ZHC afdeling golf een
Oefenen
nachtelijk golftoernooi. Deze unieke
gebeurtenis wordt gehouden op de
Ook al wordt er op dit moment velden
van ZHC, het Duintjesveld in
slechts buitenhandbal gespeeld toch het binnencircuit.
Om 22.00 uur
is de voorbereiding op het zaalhand- wordt de eerste golfbal
geslagen en
bal in volle gang. Zo spelen de Zand- het einde staat gepland om
04.00 uur
voortse teams aanstaande zaterdag in de nacht. Ongeveer 50 golt'fanaten
een oefenwedstrijd in de Pellikaan- zullen aan dit evenement deelnehal. Om 16.00 uur komt het heren men. Het zoek raken van ballen in
team van Casino-ZVM in aktie tegen
donkere uren is geen probleem
Laren en om 17.00 uur gaan de da- deze
daar de ballen door een bepaald sysnies oefenen tegen OSC.
teem lichtgevend zijn.

Nachtelijk golf

r
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Winkelpersoneel gevraagd

Technisch personeel gevraagd

Jonge dynamische supermarkt, onderneming met diverse
vestigingen m Noord- en Zuid-Holland, zoekt voor
haar vestiging m Amsterdam Buitenveldert en Purmerend
met spoed

THERMA Installatietechiek B V te Diemen vraagt

caissières
WIJ VRAGEN enthousiasme, werklust en inzet
WIJ BIEDEN uitstekende werksfeer goede
mogelijkheden en let op

3 dagen werken
voor een vol
weeksalarisü!
Wie tijdens de Prijsjesdagen nog niet bij de
Hema geweest is, moet nu beslist toeslaan.
En wie al wel geweest is, moet zeker nog een
keer komen. Want de Hema haalt nu echt het
onderste uit de koffer. Met negen extra Voordeelnota's van de bovenste plank en daarnaast
talloze andere aanbiedingen die u alleen m de
Hema tegenkomt Alles zolang de voorraad
strekt, zorg dus dat u er razendsnel bij bent

Voor vervoer wordt gezorgd
Ook voor onze overige vestigingen vragen wij nog

enkele medewerkers/sters

Divers personeel gevraagd

Print Electric B.V.
PRINSESSEWEG 38-A
vraagt voor 33'/2 uur per week

medewerkster
voor licht rnontagewerk Leeftijd boven 25 jaar
Gaarne telefonische afspraak 02507-12317

Huwelijk en
kennismaking

op donderdagavond van 193021 30 uur in 't Stekkie
Kosten ƒ 120 voor 12 lessen (mcl materialen)
Opgeven voor 28 september bij Vera Dieben, tel 17677
Ellen Folkers, 12143 na 1800 uur

* Aangeb 1 getuige v e
aanrijding op vrijdag 15 sept,
Kostverlorenstr /hoek Haarlemmerstr, + 15 15 uur, mevrouw Bel v ml 18363
* Addy alsnog gefeliciteerd
met je 40" Loes en Herman
* Help de Polen Stuur eens
'een 9voedselpakket' Geen1
adres Dat hebben wij voor u
Inl tel 02907-5235

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
* Wij doen het al jaren Wat
doen wij9 Hard werken m de
Prmsessenhal
maandagavond van half 99 tot half 10
Komen jullie ook
* Wilt u gezellig en zinvol bezig zijn9 Wij organiseren wekelijkse bijeenkomsten in
onze afd v d N V v H Word
lid en bel 02507-19583
• Rubrieksadvertentie9 Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon in deze krant

* Ben je graag in de weer9
Dame of heer, kom trimmen
om half negen (maandag) en
je kan er weer even tegen
Sporthal Prmsseseweg
* Kleutergymnastiek
bi,
O S S vanaf vier jaar, elke
woensdagmiddag van 1600
tot 17 00 uur m de Pnnsesse
hal
* Thomas, Kees en Pau
doen het Rob en Rob doen
het Wat doen zij9 Trimmen
bij George Prmsessenhal,
half 9- half 10
* U heeft onze fantastische
reis naar Andorra gemist,
Gevraagd TUINMAN,
maar de Verg Vrouwen van b v gepens of rn veel vrije
Nu biedt veel meer Word ook tijd, om onze tuin te onderhd of bel nr 02507-19057
houden Tel 19100

VIDEOTHEEK
Correspondentie- en contactclubs

Corn. Sleiipsstraat 2 B
Tel. 02507-12070
1 film

5,77,50 p.rl
06-320.320.77
5 films
25,p. week
Praatpaal voor Vriendinnen l

Verhuur Movle-boxen

50 et p m

Kunst en antiek
HEDEN INBRENG van goede
ren v d veiling van 2 en 3 okt
VEILINGGEBOUW AMSTEL
VEEN, Frans Halslaan 33
A veen Tel 020473004
( s Maandags gesloten )

^*ted&T^

'

Woninginrichting

39.75;

Ijzersterke uitschuiftafel + 4
stoelen, handwerk „Pander',
ƒ400 023256173
* Te koop antiek spinnewiel
ƒ 150,
eiken
salontafel,
140x70 cm ƒ95 Tel 02507
19489
* Te koop bijzonder wijnrek
uit echte wijnkelder, plaats
voor 120 flessen ƒ 150 Tel
02507-18176
Financien en handelszaken
Te koop ledikant zonder ma
tras, 140x200 bruin hoofd
Gemakkelijk en snel geld nodig9
bord en sprei, verstelbare lat
Van ƒ 1 000 tot ƒ 100 000
tenbodem en bedbak mcl
Lopende leningen geen bezwaar Geen mto werkgever
rookglazen tafels en lampen,
staande rotan spiegel, t e a b
Tel 18176
* Te koop leren stoel zacht
leer bruin v ƒ 1100 v ƒ249
Tel 02507 19081
* Te koop t v kastje met
ruimte voor videorecorder
Jan v Galenstraat 311 Amsterdam (Intermediair)
ƒ35 Tel 0250715196
Geopend van 083021 00 uur zat van 0900 1600 uur
9
T k wandmeubel, eiken, br
•
Rubrieksadvertentie
Zie
Autoverzekering
voor adres en of telefoonnr 250 3dlg t v ruimte ƒ450
V A ƒ75 DORSMAN
Tel 02507 15356
de colofon m deze krant
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507 14534

020-838301
Amstel Crediet

Verloren en
gevonden
* Verloren zeer gedupeerd1
Gouden halssnoertje met vlm
dertje tegen beloning terug
te bezorgen s v p Tel 18681

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto s,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
Te koop orgel, merk THO
MAS ritme boxen, ƒ700
Tel 02507-12271

Te koop
gevraagd
diversen
* Te koop gevraagd kinderstoel witte kubus Tel 19081
* Te koop gevraagd kmderfietsje op luchtbanden, leef
tijd 3 a 4 jaar
Tel
02507 12294
T k gevr gr ouderwets of
ant houten schnjfbureau en
rolluikkastje Tel 020 187648

Sportartikelen

Schoonheid en
verzorging

•*• Te koop z g a n rollenbank
met beugel voor racefiets,
voorzien v gebalanceerde
rollen, dus geruisloos, ƒ60
Tel 02507-17547
Weg ruimtegebr t k Asahi
verstelb uitgebr drukbank,
mcl div halterstangen en
gew, leg extension, lat pulley
etc, ƒ700 Tel 14465

STOPPEN MET ROKEN
Acupunctuur
Schoonheids behandeling
sportmassage - pedicure
Tel 02507-13871 of
02550-30186

• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art 16 Regelen
voor het Advertentiewezen)

* Te koop grote wadjan met
brander ƒ 150, echte opoefiets, Gazelle, ƒ 150 Tel
02507-19606
* T k aanhanger, vierw ,
gesl, kruiw wielen, ƒ 65, 2
vliegt wielen m banden, v
div doeleinden, ƒ75 Tel
02507-14158
* T k kinderwagen, br rib,
m rieten bak, i z g s t , ƒ 200,
neten fietsmand ƒ 25, b rode
zitwagen met zak ƒ75, hè
meistang ƒ 15 Tel 14465
T k a mass eiken t v /video
kast, 2 deuren en lade, ƒ 500,
80 j oude Smger trapnaaimacnme, m mah houten kast
met laatjes, 2 nwe boerenbontpannen ƒ 75 Tel 13145
TRACTOR Ford Majoor Super
met ruit, veiligheidsbeugel
Vraagprijs ƒ 4000
Tel 0250714158
• Rubrieksadvertentie opgeven9 Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
m deze krant

Haltestraat 56a

vrijdag 22 september
live muslc
Aanvang 21.00 uur

Woningruil
AANGEBODEN AmsterdamBuitenveldert
4-kamerflat
GEVRAAGD 3- of 4-kamerflat/wonmg aan Boulevard m
Zandvoort Tel 020-441352
WONINGRUIL
Aangeb
A'dam 4-kam flat, balcon 10
m op Z , bv wmkelcentr Gevr
ben hs of 1e etage Z voort
Tel 020-173051
Woningruil A'dam, omg Albert Cuyp Winkelruimte +
tuin + 4-k bov won Beide eigen ingang, hr ƒ 800 excl evt
overn i o Gevr won Z'voort
Tel 033-940415/020-767667

Haltestraat 56a

LIVE MUSIC
Aanvang
21.00 uur.

Vaar/surfsport

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

Auto's en
auto-accessoires
Tractor grasbanden met Ford
velgen, z g a n Vr pr ƒ 200
p stuk Tel 02507-14158

Kleding

Schoonmaakbedrijf

De Witte Tornado

Lijsten op maat

bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

Mag ik uw overtollige boeken
hebben9 Soms wil ik er voor
betalen. Tel 441318
Nissan Cherry Trend 1 3 GL
'85, APK 8-'90, sport int,
perf st,/7950 02979-86310
Nw. geiser ƒ195, wasmach
ƒ260, dd kk ƒ175, tm. kk
ƒ 95; el forn ƒ225 T 343726

Vrijdag
22 september

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

APPARTEMENT
TE HUUR GEVRAAGD
van 1 mei t m 30 sept 1990,
met uitzicht op zee
Br o nr 763 76661 bur blad
Gepens marineman zkt v
perm bew gem kamer of
etage m douche toilet
keuk liefst bij part Br o nr
763-76658 bur v d blad
Te huur gevr leuk zomerhuisje, huur ƒ 450 Br o nr 763
76659 bur v d blad
De advertentie afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art 16 Regelen
voor het Advertentiewezen)

Hobby's en
verzamelingen

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste mo
dellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken, ook
T k HONDA REBEL CMX250, veranderwerk Voor alle leefchopper-model, 3700 km, bj tijdsgroepen en maten
Tel 02507-17370
87, ƒ4500 Tel 02507-15463

VERZAMELBEURS
van 10-17 uur op zondag 24
sept a s m twee zalen van
ARTIS te Amsterdam Planta
ge Middenlaan 41 A O a
Te koop YAMAHA
munten, postzegels curiosa
m Duro 1972, i z g st
oude ansichtkaarten enz
Tel 02507-16329
enz Entree twee gulden
9
•
Rubrieksadvertentie
Zie
Ned Ver „De Verzamelaar'
voor
adres
en/of
telefoonnr
Tel 020423519
de colofon m deze krant

SNOWWHITE
schoonmaak/glazenwasserij
Tel. 02507-17935

Bob Schmidt

Dieren en
dierenbenodigdheden
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland Bel
voor gratis mfoboek 020665 7658 Inruil en lm mog
• De advertentie afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art 16 Regelsn
voor het Advertentiewezen)

Grote Engelse ovale tafel +
6 stoelen, m z g st, ƒ 1500
Tel 020-417529.
HBO-verpleegkundige zoekt
naar woonruimte m A'dam of
Utrecht. Tel 03418-53420
Kinderled + toeb ƒ 195; port
zw /w -t v ƒ 100, 4-pits gasst.
ƒ 100, keuk kastje 6640715
Koel/vr combi ƒ 365, t m k k.
ƒ95; d d koelk ƒ165; forn
ƒ 175, kach ƒ225 846227
T.k gashaard, klass model,
3 ir, kooltiesvuur, brandend te
zien, ƒ395. Tel 020-825383
T.k. gevr Dru of Faber gash ,
met houtblokvuur of kooltjes
Tel. 343404, na 18 uur
T.k. gevr gr ouderwets of
ant houten schnjfbureau en
rolluikkastje Tel. 020-187648

MAKELAAR

T k Dru gask, schouwm ,
dubb br, thermost, i z g st,
br te zien, ƒ 350, Tel 860638
Tk
eiken
wandmeubel,
ƒ300 Tel 020-829003
Eend '81, APK tot 7-'90,
iprst, 80000 km, ƒ1450 of
ruil. 20 pk b b.-mot 828183
Fraai manou 2-zits bankje,
nieuw, nog verpakt, ƒ495
(was ƒ 1250) Tel 020-268775
Geluidscamera + statief plus
toebeh Heeft gek ƒ 2700, nu
ƒ750, z.gan Tel 6658174
Gevr elektronische piano,
merk Roland Tel 135106
Gevr hulp m de huishouding,
2 a 3 maal per week, mm van
1500-1800 uur, voor schoonmaak, opvang kinderen, af en
toe koken, A'dam-Gem Tel
020-978957
Gevr kl -t v en video, defect
geen bezw T k Taunus, '80,
ƒ1250. Tel 020-910510
Gevr n -rok ouders (all std)
voor wederzijdse oppas, omgev. Diemen Tel. 020-956285
Gevr oppas v 2 meisjes (3 +
6 jr) v dag + avond, ƒ20,
omg
Gemwijk/Gerestem/
Echtenstem Z O Tel. 908110

Broodje Burger
verzorgt HET HELE JAAR
door * lunchpakketten
* borrelhapjes
* salades enz
Belt u voor informatie of haal
vrijblijvend de folder m onze
winkel Tel 02507-18789
Tuin ophogen, TUINAANLEG,
BESTRATEN van terras of
Straatje Vertrouwd adres Al
20 jaar vakwerk 075-284358
Voor het vakkund SCHOONMAKEN en RESTAUREREN
van SCHILDERIJEN
Hans van Pelt, Piet Leffertsstraat 26 Tel 02507 -12217
X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag/nachtservice 020-424800
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orde.rafd Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de behandelmg

ZEEVISBOOT, mcl trailer,
20 pk + 4 pk reservemotor,
Fishfmder, netten, waterskivesten enz Vr pr ƒ 3550 Tel
02507-14158

GARAGE TE HUUR
v Fenemaplem
Tel 02507 14534
Te huur kl gestoff kamer v
werkend meisje Tel 0250716505
TE HUUR v wintermaanden
1 pers gem zomerhuis met
tel aansl voor werkend persoon Tel 02507 13341

NVM

Diversen

Gevr. filmsterkaarten, stads-,
dorpsgez, oude narde foto's
van A'dam, h pr 713906
Prachtige wajangpop, 60 cm,
Ind houtsnijwerk, ƒ35 Tel.
020-420751

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 02507 18546
Tuincentrum biedt zich aan
aanleg bestrating en alle
hekwerk Tevens onderhoud
Vrijblijvend prijsopgave Le
Studieboeken en
vering alle materialen Tel
-platen/banden
023 390815 371443 na 18 uur
ZEER ERVAREN SCHILDER * Engelse
conversatieles
HEEFT NOG TIJD OVER
LOI als nieuw ƒ 200 casset
tes en boeken Tel 02507
Tel 02507 14177
12193

Muziekinstrumenten

Te koop
aangeboden
diversen

Diverse clubs

06 - 50 et p m
SEXI 68
Alleenblijven
hoeft
niet
320*320*68
RELATIEBUREAU 50 PLUS,
vertrouwde bemiddeling voor
LOES
ouderen Tel 022893570
320*322*30
• Reflectanten op advertenPERVERS
ties onder nummer gelieven
320*324*00
ervoor te zorgen dat het numSEX BURO
mer in de Imker-bovenhoek
320*324*01
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
LESBI 28
wordt aan Centrale Order320*320*28
afd Weekmedia, Postbus
ZAAN ESCORT
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be- ƒ175 pu 075-172123 Meishandeling
jes gevr m A'dam/Zaanstad

calligrafie

CEfl/ E make|aars °-gLandsmeer. Voor de opvang
van 2 kind (10 + 12 jr) en
lichte huish
bezigheden
(werkster aanwezig) zoek ik
hulp, ma , di, do van 150017 30 uur of 17 00 uur, ƒ 8 p/u
Tel. 02908-4962, na 19 uur.
Liewe oppas gevr v baby, 8
mnd., elke dinsdag van 9-14
uur, bij ons thuis, Stadionbuurt Tel. 020-713205

Voor meer informatie kunt u ons kantoor in Diemen bellen
Telefoon 020-950101
Treubweg 6 - 1112 BA DIEMEN

CURSUS

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Tel. 02507-12614

wegens uitbreiding van onze kern vaste medewerkers

Lessen en clubs

Oproepen
Mededelingen

• Rubrieksadvertentie opgeven9 Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
m deze krant

c.v.-monteurs m/v
aankomend hulpmonteurs m/v
loodgieter m/v

Sollicitaties kun je richten aan
dhr Albers of dhr Suvee, tel 020421800, s avonds
na 1900 uur tel 075289589 of tel 0838523476

CURSUS TAROTKAARTEN
LEZEN - amuletten maken
Tel 02507-18100
* EHBO-cursus start op 21
sept om 20 uur m het Rode
Kruis gebouw, NIC Beetslaan
14 Aanmelden eerste lesavond of tel 02507-17599

Te koop HONDA CB400F,
bj '77 Prijs ƒ 500
Tel na 18 uur 023-246388

T.k Miele vaatwasser ƒ425,
Bosch dd 4 st ƒ475, Ph
wasaut, bovenlader, 40 cm
breed, ƒ 375 Tel 020-847281
T k. mod slaapkamer, ivoor
bed, 140x190, spiraal, matras,
nachtkastjes, 3-d. linnenkast,
toilettafel,/750 Tel 6622673
T k „Olympic Cronograph"
uniek 18 krt, rose/gouden
polshorloge met stopwatch
uit 1954, ƒ 1500 Tel 465029
T.k prima centrifuge ƒ75,
Tnumph schrijfmachine ƒ 100
Brengen gratis. Tel 331605
T k Renault 14 GT, APK sept
'90, type '81, netjes onderhouden, ƒ 1200 Tel 712139
T k ronde witte kachel met
therm , zaan . f 400. Tel
020-864460, na 18 uur
T k Sony C7 Betamax video,
C7E met afst bed , heel mooi
beeld, ƒ 395 Tel 020-941576
T k Sony stereotoren mcl
boxen 25 w , kl defect aan
cassette, ƒ300 Tel 474147
T.k Sony video C30 ƒ 400, ktv
16 kan, afst., ƒ300, ktv 51
cm, 12 kan, ƒ 250, VCC 2000,
frontlader, ƒ 225 Tel. 832795
T k t e a b opgebouwde vlet
zonder motor; vrachtautozeil,
geschikt vooi boot, 7x2'/2
Tel 020-249534/261498.
T.k Citroen 2CV6 '81, APK
11-'90, ƒ1850, hgbad ƒ75;
oudetypemach ƒ25 115214

Oppas gevr. voor onze 3 kind
(8, 6, 4 jr) Enkele keren p m ,
van± 16-17.30 uur Omg Reigersbos Tel. 960156
Schootpoes gest, zwart,
zoekt wegens allergie rustig
huis m Diemen Tel 999208
Speelgoed-auto's gevr, div
merken, Tekno, Lion, Lesney,
Dmky Toy enz. Tel 179039
Studente, 20 jaar, zkt met
spoed een kamer m A'dam of
omg 04930-20359, Jelleke
Te koop Brother breimachme
KH 890, met ponskaart en
div. ace Tel. 02963-3357
Te koop damesfiets ƒ 75, herenfiets/60 Tel 020-844386
Te koop eiken salontafel Tel
020-952359
Te koop gashaard ƒ 200, wasmachme ƒ250; geiser ƒ95
Tel. 020-862120
Te koop gaskachel ƒ 300. Tel
020-169174
Te koop gevraagd defecte
kleuren-t v., minimaal 12 ka
T.k Volvo 66 1977,50 000 km, nalen Tel. 020-866890.
APK jan 1990 Vr.pr ƒ850
Te koop groot oud bureau
Tel. 020-6624242, na 18 uur
Prijs n o.t k Tel 020-372089
Te koop jongensfiets, grijs
voor ca 10 jr, m goede staat
ƒ75 Tel 944272.
Te koop leren eiken bankstel
ƒ1000 + tafel Tel 020
157293
Te koop Mazda 626 LX die
sel, bj '87, uitst staat, wit
Vr.pr ƒ14500 02503-13783
Te koop visvletje zonder mo
tor, 5,5 m, ƒ 1200 Tel 768157
Te koop wit veren donsbed
Tel 020-766316
T.k. 3 gevelkachels compl
met doorvoer, va ƒ75 Tel
6640270.
T.k 3 nwe herenkost., gr, 5
colbertjasjes,
beige, zw,
bruin, mt 48/50, compl ƒ 300
Ook afzonderlijk Tel 737385
T.k aang witte ronde kachel
en Etna gaskachel, prijs ƒ 325
pst Tel 760371
T k. Atag gasfornuis, mfra tur
Gevraagd beukehouten tafel- bo, als nieuw Nieuwpnjs
tje voor peuter, i g st Tel ƒ 1700, nu ƒ 1000. Tel 185000
020-445994
Gevraagd defecte videore- Gezocht per 1-10-'89 gezellig
corder, merk maakt niets uit gastoudergezm vocjr mijn
Tel. 124793, na 6 uur 865719 dochter van 9 mnd, voor 5
dagen p w , liefst omgeving
Gevraagd enkele goede mi- Holendrecht of Reigersbos
croscopen Tel 020-412083
Tel 969510.

T k gevr Lundia ladenblok,
d O 50, b. O 80, gesl zijkant h
2.08, d 050, planken b 080,
d 050. Tel 798407
T k gevraagd bromfiets, mag
stuk zijn of oud zijn Tel
020-900062
T k. i.z.gst gashaard, Dru,
dubb brander, therm , piêzo
ontst ƒ500 Tel. 862120
T k. kachel, Faber, 10 000 cal
Prijs ƒ 500. Tel 020-124524
T k kleuren-t v , grootbeeld,
zeer goed spelend, ƒ 125. Tel
02963-5174, na 18 uur
T k k t v , wasm , ijsk , gash ,
wasdrog , el fornuis, videorecorderVHS 941445/6658938
T.k. losse motor Opel Ree
1980, benz, geen olieverbr,
loopt prima, ƒ250 795198
T k. luidsprekers B&W DM-6
ƒ 1200 of te ruil tegen Translator Impact 3 Tel 6658873.
T k Mazda 626 20 HB, '86
antr.gr 90000 km, i z g s t
ƒ14500. 126206, 20-23 u

HEMA

PRITST:
DAGE
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Sportclub Unicum van

Karel Doormanschool 1965-1966

Met uitbreiding van twee nieuwe afdelingen is de Sportclub
Unicum goed begonnen aan
een nieuw seizoen. Behalve
badminton, tafeltennis en tennis zijn er nu cok afdelingen
voor karate en koersbal opgericht. Terwijl tennis juist het
speelseizoen heeft afgesloten,
openen tafeltennis en badminton weer met een trainings- en
competitieprogramma.

Met maar liefst 6 seniorenteams
en twee jeugdteams gaan de Unicum-spelers m de strijd. Het eerste
herenteam speelt nu voor het tweede seizoen m de 2e klas en zal zeker
een goede plaats kunnen bereiken.
In ieder geval sloten zij het afgelopen seizoen bijzonder goed af. Twee
andere teams volgen in de vierde
klas en zullen zeker proberen een
promotie te bereiken. De beide
jeugdteams met o.a. Anthony Bakker, Geert Kuneman, Ewout van
Duyn en het tweede met Gijsbert
Hogendijk, Nico Ekema en William
Badminton
Lo, spelend m de derde en vierde
Elke zondag van 12.00 tot 17.00 klas, kunnen zich zeker handhaven
uur beschikken de badmintonners Wellicht is er een kleine kans op
over de Pageehal m Zandvoort- promotie. Naast het competitie geNoord, waar nu al weer druk wordt beuren is er ook veel ruimte voor
getramd voor de komende competi- recreatiespelers die een of twee
tie. Maar ook voor de recreatiespe- maal m de week gewoon eens willen
lers zijn er mogelijkheden te over tafeltennissen onder deskundige leiom lekker ontspannen een partijtje dmg.
te slaan. Twee teams zullen straks
de strijd aanbinden tegen veremgmgen uit de regio.
Koersbal
Een spel, dat in feite door iedereen
gespeeld kan worden Onafhankc
Tafeltennis
lijk van leeftijd of vaardigheid beNieuwe leden kunnen zich aan de leeft elke deelnemer veel plezier aan
zaal aanmelden en meteen ter ken- het met precisie "rollen" van de
nismakmg meespelen.
koersbal. Een sport m opkomst

waarbij de sportclub een mo«eh]l:
heid biedt voor deelname ook van
gehandicapten m Nieuw Unicum
Met deskundige begeleiding vvoicü
iedere nieuwkomer bnel veitumvd
gemaakt met de speh egels

Karate
Sinds enige tijd wolden et in de
sportzaal van Nieuw Unicum ICSM i'
in de karatesport gegeven Gc'-n
makkelijke sport om te leren maai
wel een sport waarvoor zich al \O;P
deelnemers opgaven In ieder «oval
kan men zich voor het karate optie
ven en driemaal in de week mceti.u
nen.
De indeling; van de les on U,u
mngsuren van de verschillende alde
hngen is als volgt: badminton, "a
geehal op zondag van 12.Ou tot 17 00
uur. Tafeltennis, Nieuw Umcuiji
maandag voor dejeugd van 1.9 00 tut
20 15 uur training, voor semoien
vanaf 20 15 uur tiainmg Dmsda<_
competitie en vrijspelen, dondei d,u,
competitie en vrijspelen, zateiddg
competitie voor junioren. Koersbal.
Nieuw Unicum, vrijdag vanaf 20 00
uui en zondag vanal 20 00 uur. Kaï a
te, dinsdag, woensdag en dondeulau
van 18 00'tot 20 00 uui

Oud-leraar Van Schie exposeert in Openbare Bibliotheek

Kunstenaar heeft nog 't puur emotionele
ZANDVOORT - De bijna zeventigjarige oud-leraar H. van
l//////////L
Schie exposeert momenteel in

ZANDVOORT - Deze schoolfoto werd genomen van de zesde klas 1965-1966
van de Karel Doormanschool. De foto is ingezonden door Karin Kaspers.
Op de voorste rij, zittend, van links naar rechts: Aagje Molenaar, Gerda van
Keulen, Nanfred Bakels, Leni Westerop, ?, Nanka Gebhart, Rudi ?, Marijke
Koper, Karin Kaspers, Mirjam van der Vis, Marijke van Roon.
Middelste rij, staand, van links naar rechts: Joep Leen, Rudi Zalemda, Aleke

van Duivenboden, Pieter Pijper, Frits Keur, Rudi de Wolf, Piet ?, Gerard
Schmidt, Boudewijn Logmans, Emile Loos, Rob Blom, Sonja Paap, Gerard
Poots.
Achterste rij, staand, van links naar rechts: Dirk Visser, Linda Lagendijk, ?,
Meester Coops, Petra Kuvener, Ans Koper, Rosalie ?

x d'Humanité voor Unicef ambassadrice Audrey Hepburn

Up With People' tijdens gala
avond ten bate van Unicef

ZANDVOORT - De traan in
ie ooghoek van de man is echt.
.riet blinde meisje op het grote
[podium zingt vol overgave, 'Al
[ben je blind, de kleuren kun je
pen met je hart'. Zij is vana|Vond een van de 160 jongeren,
Idie tijdens de Prix d' Humanite
11989 aan de ambassadrice van
|ünicef Audrey Hepburn, met
de internationale groep 'Up
With People' een avondvullend programma verzorgen.
Het is zaterdagavond 18 september. De grote zaal van Treslong in Hillegom zit afgeladen
vol en lijkt een bloemenzee.

op deze gala-avond. Ook Pieter van
Vollenhoven en Paul van Vliet zijn
duidelijk de trekpleisters. De robe
van de dames en de smoking van de
heren laten aan duidelijkheid niets
te wensen over. Zien en gezien worden lijkt voor velen vanavond dan
ook het devies. Audrey Hepburn is
speciale ambassadrice van Unicef.
Na de dood van Danny Kaye nam zij
zijn plaats in. Vanavond is zij de gast
van de Lions Club Zandvoort-Aerdenhout, om een sculptuur, ontworpen door de bekende beeldhouwster
Bep Sturm-van den Bergh, van de
Stichting Lions Helpen Kinderen en
een cheque van 300 duizend gulden
van de Koninklijke Nederlandse
Zwembond, als voorlopige opDe bekende grootgrutter heeft brengst van de Nationale Zwemviervanavond, eens niet op de kleintjes daagse, in ontvangst te nemen. Het
gelet en betaalde het bloemetje voor geld is bestemd voor het Internatiode gasten, die werden uitgereikt naal Kinder Nood Fonds van Unicef.
door de bloemenmeisjes uit Haar- Vorig jaar werd ten behoeve van de
lem en de gigantische bossen die her gehandicapte kinderen van Beiruth
en der in het pand staan opgesteld. een totaal bedrag van 500 duizend
De 980 bezoekers kijken reikhalzend gulden ingezameld.
uit naar de speciale gasten van vanavond. Ze heeft nog steeds de uitstraling van een filmster, ze is dol op Opwarmer
jhnderen en ze spreekt perfect Ne- President J.B.J.M. Hünfeld ver:erlands:
Unicef-ambassadrice wacht dit jaar een nog hoger bedrag
Audrey Hepburn is de speciale gast aan Unicef te kunnen overhandigen.

Al het geld is immers nog lang niet
weten, laat hij tijdens de voorstelling weten.
De twee uur durende show 'Face To
Face', die vanavond zijn Nederlandse première beleeft, wordt gestart
met een verrassend optreden van
zo'n veertig., kinderen van groep 8
van de basisschool 'De Loods' uit
Drachten. Hun lied, 'Alle kinderen
van de wereld, waar ze wonen waar
ze zijn', dient als opwarmer van deze
gala avond. 'Face to Face' is een dynamische produkti,e, waarin populaire en originele liedjes en dansen
worden gebracht door meer dan 160
jonge mensen. De professionele choreografie en regie hebben deze voorstelling over de hele wereld beroemd
gemaakt. Meer dan 10 duizend jonge
mensen in de leeftijd van 18 tot 25
jaar uit 55 landen hebben vanaf 1968
deelgenomen aan 'Up With People'.
De presentator Pieter Joustra beloofde het publiek bij de aanvang
van de voorstelling niets te veel, toen
hij aankondigde dat het een eneverende avond zou worden. In een kakafome van kleur, beweging, licht en
geluid worden de toeschouwers bedolven onder een wervelende show,
die zijn weerga niet kent. Zwart en
blank in harmonie bijeen in gospel,

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Regionale):
"23-334323/363476.

Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.

Tijdens de prijsuitreiking laat een
duidelijk geëmotioneerde Mrs. Hepburn weten, het zo vanzelfsprekend
te vinden, wat zij voor Unicef doet.
'Ik zie veel pijn en ook blijdschap,
maar ik ben nooit alleen', laat zij het
ademloos toehorende publiek weten. "Ik dank u allen van ganser harte voor deze prijs die ik graag aan
Unicef ten behoeve van de straatkinderen in de Filipijnen zal overhandigen." De sculptuur draagt zij op aan
haar levensgezel Robert Wolbers,
voor zijn steun bij haar werk voor
Unicef. Het applaus van het publiek
is overdonderend.
BRAM STIJNEN

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Zie R.K. Kerk

Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur.

Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Zie R.K. Kerk

Inl.: R. van Rongen, L. Meeszstraat
14, Haarlem, tel. 023-244553.

Weekend: 23/24 september 1989

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.00 uur: Zie R.K. Kerk

Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
»'oor de huisartsenpraktijken B. van werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- Roomskatholieke Kerk:
3ergen/H.A. Scipio-Blume en G. dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- Vrijdag 10.00 uur: E.v.
Mol/P.C.F. Paardekoper,
heeft der volgens afspraak. Deze hulpverweekenddienst: dr. Scipio, Pasteur- lening, beschikbaar voor iedere in- Zaterdag 19.00 uur: Geen viering
^raat 10, tel. 19507. Spreekuren: za- woner van Zandvoort, is gratis.
Zondag 10.00 uur: Oecumenische
ïerdag en zondag 12.00 en 17.00 uur.
Inlichtingen omtrent de overige Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. dienst met gezamenlijke pastores, in
Weekenddiensten worden verstrekt 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 kader van Kerkendag Zandvoort, in
het teken van het Conciliair Proces;
de telefoonnummers van de be- uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
mevr. C. Schram, pastor D. Duijves,
fokken
huisartsen:
Anderson,
2«58; Drenth, 13355; Flieringa, Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. ds. J. van Leeuwen, ds. L. den Hartog
2181; Zwerver, 12499.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag
van de maand van Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Tandarts:
Hiervoor
de
eigen
tanda
its bellen.
Haarlem:
, 17.30-18.30 uur.
Zondag 09.30-10.20 uur: zondagsApotheek: Zandvoortse Apotheek,
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e school en bijbelgespreksgroepen
^ B.A. Mulder, tel. 13185
^ ijkverpleging: Voor informatie dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, FleZondag 10.30 uur: ds. C. Helleman
°ver de dienstdoende wijkverpleeg- mingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Crèche en kindernevendienst
\undige: 023-313233.
verloskundige:
Mevrouw
Tine Storingsdienst Gasbedrijf:-tel. 61500.
Zondag 19.00 uur: dhr. F. Lodder
Oudshoorn,
Kochstraat 6A, Zand- Taxi: tel. 12600.
v
'oort,
tel. 02507-14437, bgg:
°2_3-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor'eckestraat 17 te Zandvoort, tel.
'5847.
Helminck, Cornelis Franciscus en
Ondertrouwd
Bakker, Helen Zacharina.
Voor Vrijwillige HulpverVoor informatie, advies en Paap, Johannes Marro en SmallenGeboren
tel. 17373, op alle werkdagen broek, Pieternella Adriana.
Jan 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Bezuijen, Maarten en Van Soolin- Roderick Maarten Willem, zoon van
Van Meel.Anthonius Petrus en
gen, Astrid Ivonne.
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Bosch, Sonja Helga.
Dienstencentrum Zandvoort: Konin- Gehuwd
Overleden
Stineweg l, tel. (02507) 19393.
spreekuur op dinsdag en donderdag Prince, Henrico Johannes Elisabeth Van der Waal geb. Drijver, Hendriv
an 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip en Felderhoff, Karin Louise Anna ka, oud 82 jaar. Voorhaar, Jan Chrishogelijk na telefonische afspraak, Willy. Laarman, Peter Alexander en tiaan Franciscus.oud 75 jaar. Lim^ervoor kan men bellen van dinsd. Mesman, Karin Maria. Keur, Mat- bach, Pieter, oud 65 jaar. Niewial/
theus Wilhelmus en Basse, Brigitte. donska, Helena, oud 67 jaar.
m vrijd. 09.00-09.30 uur.

j Burgerlijke stand

"We waren met een aantal kunstenaars, waaronder Wim Steyn, Frans
Piet, Wim Sluys, Ed Leeflang en enkele anderen, die van Zandvoort een
cultureel centrum wilden maken".
De groep had het oog laten vallen op
een kerkje in Zandvoort-Zuid, maar
dat werd gesloopt. De groep exposeerde onder andere in de vitrines
op de Boulevard de Favauge en in
hotel/restaurant Esplanade, zij het
anoniem. "Dat was voor de reeensenten een moeilijke klus", aldus
Van Schie, "omdat zij niet precies
wisten wie de werken gemaakt hadden. Maar kunst hangt ook met af
van de naam, maar van de kunstenaar die er achter steekt".
't Helm heeft het met makkelijk
gehad,, omdat de noodzakelijke financiele armslag ontbrak. "Kennelijk was de groep voor die tijd te
avant-gardistisch bezig, waardoor
het werk maar moeilijk werd geaccepteerd. Daarin valt een vergelijking te trekken met Karel Appel.
Veel mensen denken wel over kunstenaars als hij van 'hij smeert er
maar wat op los'". Maar zo is het
niet, aldus Van Schie, omdat in hun
werk wel degelijk emotie steekt.

• Oud-leraar Van Schie maakte vroeger deel uit van een opmerkelijke
culturele stroming in Zandvoort.
Foto Bram Stijncn

lang leven beschoren. In de jaren
zestig ging 't Helm, dat ook optredens m Monopole organiseerde, dan
ook ter ziele.
Van Schie heeft met het onderwijs
op de Karel Doormanschool en de
Gertenbach Mavo altijd zoveel mo
gelijk gebruik gemaakt van zijn
Monopole
creatieve kwaliteiten. Na zijn penEen aantal kunstenaars van 't sionenng is hij voor zich zelf nog
Helm haakte door het gebrek aan meer tijd aan het schilderen gaan
financiële armslag en waarschijnlijk besteden. Zijn werk is enigszins sa
ook belangstelling op den duur af, men te vatten onder de noemer 'ex
de samenstelling veranderde maar pressiomsme'. "Maar dan met geab
ook in deze vorm was de groep geen straheerd", aldus Van Schie
"Wij missen wat een kind beleeft in
een tekening, de echte kunstenaar
heeft dat puur emotionele wél bewaard. Het gaat om het innerlijke,
zo is bijvoorbeeld ook Picasso 'naar
de kern teruggegaan'".

Pijn

Kerkdiensten

Weekenddiensten
Heekend: 23/24 sept. 1989

soul, rock and roll, twist en musical.
Het 'Aquarius' uit de musical 'Hair',
'Freedom', de potpourri uit het Beatle-repertoire en de opzwepende
klanken van een Afrikaanse sound
maakt het publiek bijna uitzinnig
van enthousiasme. De golf van ontroering, tijdens de originele tekst
van de overleden dominee Martin
Luther King's 'I have a dream', is
kenmerkend voor het verdere verloop van deze avond.

de Openbare Bibliotheek aan
de Prinsesseweg. De tentoonstelling is daar nog tot eind van
deze maand te zien. Van Schie
schildert al vele jaren en maakte in de jaren vijftig deel uit van
een opmerkelijke culturele
stroming in Zandvoort, 't
Helm.

Zandvoorts
Nieuwsblad
iedere week bij
duizenden abonnees
in de bus!

John the Revelator
in H'lemse jazzclub
HAARLEM - In het kader van het
veertigjarig bestaan van de Haarlemse Jazz Club treedt de Haarlemse
Bluesgroep John The Revelator' op
in de club aan het Groot Heiligland
37 m Haarlem. En wel op vrijdag 6
oktober, waarbij ter gelegenheid van
hun twintigjarig bestaan tevens de
CD 'Bluesproof wordt gepresenteerd. Kaarten zijn m de voorverkoop verkrijgbaar via 023-325082, of
af te halen bij het secretariaat aan
het Gasthuisvest 47 op werkdagen Het bruidspaar Rico en Karin
van negen tot half twaalf

't Stekkie start seizoen

ber een keer per maand is de fihnclub actief. De toegangsprijs bedraagt 2,50 gulden, toegang vanaf 12
jaar en de zaal gaat om 19.30 uur
open. De eerste film heet 'A fish called Wanda'.
De cursus 'Zelf kleding maken' is
op dinsdagmiddag van 15 tot 17 uur.
Vrijdagavond, van 20 tot 23 uur, In totaal zijn er 12 lessen en de kosvoor kinderen tot en met 12 jaar en ten bedragen 25 gulden. De cursus is
zaterdagavond, van 19 tot 21 uur, bedoeld voor jongeren van 12 tot en
voor jongeren tot en met 16 jaar, wor- met 15 jaar. Op de donderdagen van
den de disco-avonden georganiseerd. 15.30 tot 17 uur wordt de tekencurOp de vrijdagmiddag is er van 15 sus gegeven voor kinderen van 8 tot
tot 17 uur een tienerkookcafé, waar en met 12 jaar. De kosten voor 12
verschillende gerechten worden lessen bedragen 24 gulden. Op de
klaar gemaakt. Toegang 1,50 gulden donderdagmiddag is er sportinsttuf
per keer of 15 gulden tot 21 decem- voor de jeugd van 12 tot en met 16
ber. Vrijdagavond, vanaf 29 septem- jaar. Kosten een gulden per keer.

ZANDVOORT - Het jeugd- en
jongerencentrum 't Stekkie begint op 5 oktober aan zijn nieuwe seizoen. De disco-avonden,
een keer in de veertien dagen,
beginnen het aanstaande weekend al.

j Dommel

Huwelijk in sneltreinvaart

ZANDVOORT - Vorige week
donderdag werd in het Raadhuis van Zandvoort onder grote belangstelling het huwelijk
voltrokken tussen Karin Felderhof en Rico Prins. De ambtenaar van de burgelijke stand
Mevrouw Minke van der Meulen vond dit het merkwaardigste huwelijk, dat zij tot nu toe
in haar loopbaan heeft gesloten.

c

olo Br^rr o'i] i i

stig uit Limbura veiiochent ziin al
komst met Humorvol en volkomen
m stijl leidt hij zijn 34-jange bi uicl op
deze dag de trappen van het laac'
huib op, om ten overstaan van Jo.n:i
lie en vrienden zijnjawooid aan utvrouw van zijn dromen tu ge\oi'

Karin, die als uitbaatster \ a n i>on
horeca etablissement m de Haïti.1
straat allang geen onbekende mee:
is m de badplaats, en die als kind
Karin en Rico leerde elkaar ken- ooit als leerlinge van Mevrouw van
nen tijdens een welverdiende vakan der Meiüen het ABC leeide. stond et
tie in de Spaanse badplaats Beni wat verlegen bi) Doch ook /\] beantdorm. Het bleek liefde op het eeiste woordde 'de vraag van de ambten, 1.11
gezicht. Ze werden het snel eens om Rico tot haar wettige echtgenoot
Een dag voor hun vertrek besloot te nemen met een volmondig 'ia' De
het paar zich te verloven en nu vier bruidskus hierna was tot urote hila
maanden later werd deze toevallige riteit van het publiek hevig en lanü
ontmoeting bezegeld met een heus durig. Een mei kwaardi» huweliik.
huwelijk. De 30-jarige Rico, afkom- zo laat mevrouw van dei Meulen na
afloop weten, temeer daar beide
nieuwbakken echtelieden elkaai rusenkele maanden kennen Een be
zwaar vindt zi] dit cchtei niet Dit
'huwelijk m sneltiemvaait' \\eu1
door haar besloten met een uedeuen
speech, waarin zij het kei s\ ei SL
paai symbolisch een butidsboeket
overhadigde, bestaande mt in/en
symbool voor de liefde, een netelU.K
synoniem voor eendracht, du wilde
hyacint voor standvastigheid en dit
alles samengebonden door een i ank
van de klimop, die staat voor het
huwelijk en trouw. Na afloop volude
er een groots leest m een van de
paviljoens op het strand, waarna het
bruidspaar spoorslags vertrok vooi
een huwelijksreis naar Benidorm
de plaats waar alles enkele maanden
geleden begonnen was.
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VAN

CHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop Verkooo / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen l Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a /2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' Fax 02507-18644

Wijntapperij
slijterij

reeds meer dan 25 jaar
voor

5 REGELS

MAAS

Centrale Verwarming
C.V zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

Zeestraat 28
Zandvoort

ZANDVOORT, Pakveldstraat 36, vnjst. won. in
centrum, bouwj. 1978. 5 slaapk., badk. met ligbad. CV., geschikt voor verhuur, eigen parkeerpl Vr.pr ƒ310.000,- k k.
ZANDVOORT, Gasthuisplein 2, ruime won
m/zomerwon. in centrum. Grote tuin zuid, 3
slaapk. badk met ligbad. Vr.pr. ƒ245.000,-k.k.

GRATIS WONINGBROCHURE

opp. ca 115 m2, (eventueel grotere ruimte
mogelijk), dwarsstraat van Grote Krocht.
Leeg te aanvaarden.

Vraagprijs ƒ 145.000,-k.k.

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 16.00 uur.

STEENGRILL RESTAURANT

Onbeperkt vlees
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood

en een
aardappelgerecht
Alles zoveel u wilt!!
Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren
De gehele
week geopend
v.a. 17.00 uur.

ZWEMLESSEN

Huur ± 500,p. mnd. inkl.

OPL DIPL A EN B
KNZB

Schoonmaaköedrijf-glazenwassepij
Specialiteit:

SCHOONMAAK
REPARATIE
VERKOOP

LUXAFLEX
ROLGORDIJNEN
VERT. LAMELLEN

Verhuur: sproei extractie Tapijtremigers
Bel voor info 14764-14090

Autofinanciering
en verzekering
Zoek niet verder voor uw
AUTOVERZEKERING'
Bel E de Vries tel 020
473852 Maandpremies mogelijk' Tevens alle verzekeringen1
Een lage premie voor caravanboot- autoverzekering Tevens
alle verzekeringen hypotheken
bel of bezoek onze info winkelkantoor Ass CELIE Lindenlaan 380 A veen, 020416607

Rijscholen
AUTORIJSCHOOL ZEEMANS
Al meer dan 30 jaar uw adres
voor een gedegen rij-opleiding
NU Rooseveltlaan213 Adam
Tel 020 • 460699
LAATSTE
3 AANBIEDINGSWEKEN
VAN RIJSCHOOL MICHEL»
1e 10 echte autonilessen
ƒ 25 PER LES
Amsterdam
020 853683
Purmerend
02990-40087
Zaandam
075-174996
Schrijf nu nog in voor de
aanbiedingslessen11
RIJSCHOOL WEELING
kan wegers uitbreiding weer
nieuwe leerhngen plaatsen We
rijden de volle les m het exa
mengebied Tel 020 829392

Autosloperijen
Autosloopbedr Onne van de
Stadt ink v sloop- en
SCHADEWAGENS verk auto
onderdelen Rijshoutweg 4
Zaandam Tel 075-165272
Autosloperij
DE
ZOMBIE
vraagt te koop schadeauto's
Tevens verkoop van alle merken onderdelen Gespecialiseerd m verkoop van motoren
Inbouw mogelijk Osdorperweg
520 A, Amsterdam-Osdorp
Tel 020-107566
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan
fel 020-361178 ' 02907-6248
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto s alle
merken alle bouwjaren
Ravenstijn 025025435

Auto's te koop
gevraagd
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vrij w bewijs Tel 020-105478
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto a contant
met vrijwanngsbewijs geen
sloopauto s Tel 0299037825
INKOOP AUTO S + ANWB
pr, snelle afw a contant m
vnjw bew def geen bezw
Tel 020 108280 149352

Algemeen
Automobielbednjf NIC Bart
oiedl aan een aantal goed geselecteerde occassions met
SPECIALE NAJAARSPRIJZEN
BMW 316 m 85 zwart 5 bak sportvelg
ƒ14900
BMW 316 b] 82 lapisbl i z g st
ƒ7900
Fiat Panda 45 Prima zwart spoilerset m 84 i z g st ƒ5950
Ford Escort bronsmet b j 85 uitgev S-pakket
ƒ 10 500
Ford Escort Fan blauw bj 82
ƒ 5 250
Ford Escort 1 1 Laser bl metal m 82
ƒ6950
c
ord Sierra m 86 23 D bronsmetal 5 bal<
ƒ 12950
Ford Scorpio 20 GL b j 86 bl metal LPG
ƒ17950
Mazda 323 Sationcar b j 82
ƒ 4 500
Mercedes 190 D b j 84 st bekracht schuifdak
ƒ24950
Mercedes 280 SE m 82 autom blauw i z g st
ƒ 14 950
Mercedes 280 SLC autom bj 80 USA uitv
ƒ 35 000
Mercedes 300 D bj 86 rookzilv m abs alarm 5 bak/ 44 900
Mitsubishi Colt 1 2 GL bronsmet 5 bak m 86
ƒ11750
Mitsubishi Galant 1600 GL m 81 i z g st
ƒ3250
Nissan Moa m 84 60 000 km 1e eig wit i z g st ƒ 7 2 5 0
Nissan Sunny 1 3 LX bj 88 1eeig 23 000 km i z g s l / 1 5 9 0 0
Opel Kadett 1300 LS bj 86 44000 km i z g s t
ƒ16250
Opel Kadett 1600 HB zilvermel 3 deurs bj 84
ƒ8750
Opel Kadett 1300 13 S zilvermet m 83
ƒ6900
Opel Manta GTE m 80 i z g st
ƒ 3 250
Opel Record 2 3 D m 85 staalbl metal i nwe st
ƒ8950
Opel Record 2 3 D bj 82 i nwe st
ƒ 5 900
Opel Ascona 1600 D bl metall bj 84 5 drs
ƒ9250
Renault 9 wit bj 83 i z g st
ƒ 5 000
Skoda 120 LS bj 84 60000 km 1 e eig
ƒ3950
VW Golf 1300 1e eig bj 87 antrgnjs
ƒ16900
VW Golf 1300 CL rookzilv b] 86
ƒ14250
VW Jetta bl met bj 83 LPG m nwe st
ƒ 7 900
VW Jetta Diesel bj 87 5 bak
ƒ17750
Ford Granada bj 84 20 L LPG
ƒ 6 950
Fiat Panda 750 L 1e eig bj 88 zwart
ƒ10750
Mercedes 300 D Aut m 79 i z g st
ƒ 5 950
VW Transporter Caravelle klembus 10 pers m 85 ƒ10500
VW Transporter Caravelle klembus 10 pers m 85 / 11 500
Inruil -^ financiering mogelijk APK en Bovag gekeurd
6 maanden garantie
Burg de Kooimanweg 10 A Purmerend tel 02990-39383
Geopend maandag t m zaterdag 9 30 18 00 uur
uijdaga/ond (•oopavond

Back to the sixties
in de Manege Zandvoort
A.s. zaterdag een optreden van de

5-mans-formatie
„The thunder birds"
in de benedenzaal.

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

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

r

Zandvoorts Nieuwsblad

Geopend vanaf 20.00 uur. Zondag vanaf 16.00 uur.
Mat. diner/dansant uitsluitend voor ongebonden mensen vanaf 25 jaar. Corr. kleding.

1 regel ƒ 3,43
2 regels ƒ 3,43
3 regels ƒ 3,43
4 regels ƒ 4,58
5 regels ƒ 5,72

Info 02507-16023.

Fa. Gansner & Co.

6
7
8
9
10

en OLIEHAARDEN
GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

voor alle leeftijden v.a. 3 jr.

WEBER'S

k

T e

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

GAS-

voor
18 maanden,
Tel. 070-872335.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

„De Vuurboet"

Tel. 02507-17596.

Gezocht:
KAMER

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

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

van DEIMSEIM en ZÏM.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort»
Tel.02507-12972

29,50
ZANDVOORT
Te koop
winkelruimte in centrum

MICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

ZANDVOORT, Gort. v d. Lindenstr. 2/21, 3/4
kmr maisonnette met garage, serv.k. ƒ 400,p m Vr pr ƒ247 500,- k k.
ZANDVOORT, v. Ostadestraat 21, vnjst. won
m/zomerwon Opp 147 m-", 2 slpkmr. Vr.pr
ƒ155000,- k k.

• ^V GRATIS

MOEDER- en KINDZWEMMEN
AQUAROBIC CONDIT1ELESSEN
GRATIS PROEFLES
VRIJ ZWEMMEN
Bloemendaaiseweg 152
Overveen
Tel. 023-276667

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

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

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 6,87
ƒ 8,01
ƒ 9,16
ƒ10,30
ƒ11,45

Alle prijzen mcl. 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (beneden ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.

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

Naam:
Adres
Postcode:

Plaats:

Telefoon:
leieroon:
o.v.p.
S.v.p. in rubriek:
ruurie*:
i
_ _ _ _ -_ _ __ _ ^_ __ __ - - - - - - - - - - -l

Sportcenter Wim Buchel
Zandvoort

SPORTACADEMIE
NAUWELAERTS DE AGÉ

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

A. J. v.d. Moolenstraat 47, tel. 02507-15829/13965 .
Badminton-Volleybal-Squash-Conditie en
Ski-gymnastiek
Judo-Jiu Jitsu-Karate-Jeugd Judo
Sauna-Zonnebanken-Massage

telefoon: 023-385478

CARBO AMSTERDAM
BIEDT AAN EEN AANTAL GOED
GESELECTEERDE OCCASIONS:
Deze maand bij aankoop van een auto
een radio-cassetterecorder cadeau"'"
BMW 325i, bj 86, 210 PK, Bilstem onderstel, spare diff, 15 inch
sportv , Ricardo mter, w w glas, stereo, afst alarm, zeer snel en
mooi, kl rood
.
ƒ31750
BMW 728i, m 82, autom, blauw met, electr schuifd , sportv ,
izgst
ƒ 7950
Mercedes 300SE, bj '86, rookzilver met, autom , w w glas, LPG,
centrallock, 4 hoofst, schuif-kanteld , alarm, m nwst ƒ50500
Mercedes 280SE, m 82, blauwmet, el ramen, 4 hoofdst, el
schuifd , sportv
ƒ 16900
Mercedes 190D, m '86, 1e eig rood w w glas, dubb spiegels
ƒ 28 500
Mercedes 230T, stationc , m 82, lapisbl, w w glas, centrallock
ƒ 11 950
Mercedes 200 D, bj 82, kl wit
ƒ 8 900
VW Golf Turbo D m '85. 5 bak, w w glas
ƒ 13 900
VW Jetta D, bj 87 wit, 4 drs , w w glas, 5 bak
ƒ 17 750
VW Golf D, m '87, zilvermet, w w glas
ƒ 14 900
VW Golf LX, bj 83, zilvermet
ƒ 7 350
VW Jetta 13 2 drs, m '83, bordeaux rood
ƒ 6450
VW Santana D , bj 84, 4 drs , 5 bak, staalbl met
ƒ 10 250
Ford Escort 1 3 Stationcar, bj 86
ƒ 10 750
Ford Escort 1 1, m 87 wit 1e eig
ƒ 12950
Ford Taunus 1 6 L, m 82, zilvermet
ƒ 3 250
Ford Escort 1300, autom , bj '80, 4 drs , bronsmet ƒ 2450
Ford Sierra 2 3 D , rookzilvermet, m '86
ƒ13 900
Fiat Panda 750 L, bj 88, 1e eig , zwart, 34000 km ƒ 10750
Fiat Panda 45, m 84 blauw, i pr st
ƒ 4 950
Mitsubishi Colt GL m '85 blauw, w w glas
ƒ 8950
Mitsubishi Lancer bj '85 4 drs, wijnrood
ƒ 7 950
Mitsubishi Galant GLS autom , m 82, zilver groenmet, sportv ,
w w glas i z g st
ƒ 4 950
Mitsubishi Galant GLX 1 6, bj '86, met, LPG
ƒ 13 250
Honda Civic 1 3 luxe goldmet, 5 bak m 86
ƒ 10 750
Honda Prelude bj 84 gnjsmet, LPG
ƒ 13 750
Honda Prelude bj 82, zilvermet
ƒ 5 750
Opel Kadett 1 3 m 86, 3 drs , groenmet w w glas ƒ 11 950
Opel Ascona 1 6 diesel hatchback bj 84, blauwmet,
5 drs
ƒ 8 950
Opel Kadett 1 6 D, Van met ramen, bj '84
ƒ 6950
Opel Kadett 16 D van gesl bestel, wijnrood, m '87, 1e
eig
ƒ 9250
Opel Omega 20i, bj 87 wit, LPG, w w glas
ƒ21 750
Opel Rekord 2 OE Berlina, autom , m 84, goldmet, schuif-Opel
Rekord 2 O S m 83 blauw met ƒ 4950
Opel Rekord 2 L E Berlina aut m 84 coldmet, schuifkanteld
el spiegels Pulmann int, centre lock, w w glas
ƒ8950
Volvo 343 DLS m 83 2 l, wijnroodmet, LPG
ƒ 6 250
Volvo 343 m 83, wit
. ƒ 3 900
Nissan 280 ZX Targa, m 81, goldmet, autom, vele opties
ƒ 11 250
Porsche 911 Targa bj 71, 935 uitgev, rood, geh gerest, m
nw st tax aanw
Prijs op aanvraag
Mazda 626 GLX 2 L , m '84, LPG, el ramen
6250
Toyota Starlet m 86, rood, w w glas
ƒ 9750
Skoda 100 L m 85 1e eig
ƒ 3250
Austin Maestro 1 6 HLS bordeaux rood 1e eig, 5 drs mod
86
ƒ 6750
Citroen Pallas CX 2400 bordeaux rood, m '81
ƒ 3950
Daihatsu Charade D Van uitv met ramen, bj 86 ƒ 6950
Chevrolet Chevy Van, bj 82 8 cil autom, LPG, verh dak, div
opties
ƒ 11 900
Chevrolet Bouvielle m 83 8 cil autom, LPG, verl, org pers
uitv
ƒ 14 950
VW Transporter Caravel kl bus 10 pers watergek m
85
ƒ 10 500
VW transporter Caravel, kl bus 10 pers watergek , m
86
ƒ 11 500
Ford Transit m 82 gesloten bestel
ƒ 3450
Mercedes 307 open laadbak, m '81
ƒ 7250
Mercedes 207 combi, m '82
ƒ 8950
Speedboot V l P Louisiana 165 pk Mercur mboaid, cab'r kap +
nwe Damco kanteltrailer tandemasser
ƒ 28 500
Speedkruiser Skagerak 8 pers, 8 cil Chrysler mboard met
hekdrive + tandemasser trailer
ƒ 22 500
Div inruilers tegen leuke prijzen
Inruil'financienng mogelijk, 6 maanden garantie
APK en BOVAG-gekeurd
Geopend ma t/m za van 930 1800 uur
DONDERDAG KOOPAVOND
Osdorperweg 928 tel 02907-2021 Amsterdam-West
Ook div caravans en boten

geeft u meer!

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

zondag 8 oktober a.s.

DAM TOT DAMLOOP
start 14.00 uur
op het Damrak in Amsterdam
De Dam tot Damloop is een unieke trimloop over 16, l km
van de Dam in Amsterdam, via de IJ-tunnel naar de Dam in
Zaandam.
Inschrijven voor deze loop kan tot 23 september a.s. bij de
kantoren van Het Parool en Weekmedia in en om
Amsterdam, te weten:
Amsterdam: Wibautstraat 131 enRokin 110, Amstelveen:
Dorpsstraat 54-56, Purmerend: Weerwal 19, Uithoorn:
Stationsstraat 70, Weesp: Nieuwstraat 13 en Zandvoort:
Gasthuisplein 12.
Inschrijfgeld ƒ 15,-p.p.
Organisatie: Stichting Sportevenementen Le Champion, AV
Atos en AV Zaanstad.
Inlichtingen: telefoon 020-266444 (overdag), 075-162221
(overdag) en 02987-4047.

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

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

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
Volledige en vakkundige vacht-,
voet-, oor-, tand- en wasverzorging van uw hond. Tevens ontklitten van langhaar katten.
Afspr.: Ir. Fnedhoffplein 10,
Zandvoort, tel. 02507-12773.

geeft u meer!

De autorubriek SHOWROOM zet uw auto pas goed in de kijker.
Niet alleen in Het Parool, maar ook in alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia, met een totale oplage van
730.000 exemplaren. Zodat u de
kans loopt dat ruim een miljoen
Ja, ik wil zo spoedig rnogelijL onderstaande tekst
mensen uw advertentie zullen
plaatsen m de autorubriek SHOWROOM
zien. En dat voor slechts f 25,-.
prijs
prys
excl. 6% mcl 6%
Dus vul nu de bon in en zet uw
Aantal regels
BTW
BTW
auto in SHOWROOM!
l
Schrijf hier uw tekst

Bon

!
i
i
i
1
i
i

l

1 letter per hokje
Cijfers leestekens en
woordtusbentuimten
tellen voor 1 letter
Minstens di ie regels
beschrijven

i

l
1

i

1
1
'
J

.L

J

25.36,47.58.69,80,91,102.-

j_ _j

J

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

Naam
Adre.

____

Postcode/Woonplaats
Startdatum'
Telefoonnummer
Handtekening
• Alk i m i ruim n ,i1,i,j ui 11 n ut|d,]q inuilli n
Opsturen m ion ungefrankeeidi1 envelop ,i in SHOWROOM Antwoordnummer 2470
1000 PA Amsterdam of afgeven Hel Parool Wibautstiadt 131 RokmltO Amsterdam
Afqt'\en t,in nol bi| d(? neigende Wtvtmeüakjntoren Amstelveen Dotps-.lra.it 54 56
l\ii'ncri>nd Weuu.il 19 Uithnorn Stationsstraat 70 Weosp NitmusIr.Mt 13 Zandvoort
G.isthuisplein l?
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Startgelden voor prof gala
orden punt van discussie
AALSMEER - Het achtste
jrofgala van Aalsmeer zou wel
:ens de laatste kunnen zijn
waarbij de renners nog startelden krijgen. De organisatie
s in druk overleg met organisatoren van andere wielerrondes om de startgelden af te
schaffen.

ogen geopend. Terwijl in eerste instantie de roep om de startgelden af
te schaffen maar weinig gehoor
vond, lijkt de balans nu de andere
kant op te slaan. Probleem voor de
organisatoren is wel dat saamhorigheid een 'must' is. Wanneer één organisatie dwars ligt kan het plan om
de startgelden af te schaffen al geen
doorgang vinden.

Aalsmeer van start te gaan.
Theo Smit en Gerrie Knetemann
nemen in Aalsmeer afscheid van de
profwielrennerij. Beide renners
wonnen enkele etappes in de Tour
de France en Knetemann werd zelfs
een maal wereldkampioen toen hij
Francesco Moser in een onwaarschijnlijk spannende sprint wist te
kloppen. Om het afscheid van Knetemann luister bij te zetten kpmen
Eddy Merckx en Raymond Poulidor
Blikvangers
naar de veiling. Ook voor Smit staan
Lemond en Pignon komen dus enkele activiteiten op het programniet naar Aalsmeer. Wel is de Neder- ma. De huldiging van beide renners
landse top aanwezig. Geert-Jan begint na de finish van de profronde
Theunisse en Steven Rooks zijn de om ongeveer kwart voor elf.
blikvangers van het gala. Het duo
komt nu nog voor PDM uit maar
Voor het eerst heeft de SOPA een
maakt volgend seizoen de overstap buitenlandse band gecontracteerd
naar Panasonic. In de loop van de als hoogtepunt van het muziekgëweek verwacht de organisatie het deelte. Na optredens van de bands
rennersveld met nog enkele cou- Respect en Dazzle en van Arie Ribreurs te completeren..
bens en René Froger verschijnen
The Tramps op het podium. De orVeel contracten worden pas heel ganisatie was van mening dat het
laat getekend. Zaterdagmiddag publiek in Aalsmeer alle grote Newordt in België namelijk de Grote derlandse sterren al had gezien en
Prijs van Panis gereden. Deze wed- dat de grenzen verlegd moesten worstrijd telt mee voor het klassement den. Mocht het optreden succesvol
van de FICP. De ploegleiders beslis- zijn dan zal het gala ook de komende
sen deze week pas welke renners jaren worden verrijkt met buitennaar Panis gaan en of deze ook in landse artiesten.
Aalsmeer mogen starten. Veel renners zijn bereid om meteen na de
AVRO's Sportpanorama is aanweGrote Prijs naar Aalsmeer af te rei- zig om opnamen van de wielerronde
zen. In voorgaande jaren is dit vaak te maken. Maandag worden de beelvoorgekomen. Alleen afgelopen jaar den uitgezonden op Nederland 2. De
leverde dit problemen op toen Peter organisatie is met de NCRV nog in
Post de renners van Panasonic in onderhandeling over het uitzenden
verband met Panis verbood om in van de skeelermarathon.

Nederland is het enige land waar
|nog startgelden aan coureurs wor'lon betaald. Daarom zijn de kermisoersen in Nederland voor profrenicrs erg aantrekkelijk. De wat minilere renners dreigen nu de dupe te
orden van de bedragen die de 'groe' renners durven te vragen. Tourvinnaar Greg Lemond vraagt voor
•en optreden 60.000 gulden, terwijl
nimmer twee Laurent Fignon voor
50.000 gulden wel enkele rondjes wil
corhen fietsen.
De Stichting Organisatie Profronc Aalsmeer heeft er dit jaar bewust
oor gekozen om die bedragen niet
e betalen. De kosten rijzen anders
pan uit. Bovendien vindt de
iOPA dat er een halt moet worden
oegeroepen aan de absurde bedraen die topcoureurs heden ten dage
,-ragen.
Door de hoge kosten zijn dit sei<oen in Nederland veertien profu;oersen minder gereden dan afgelo)en seizoen het geval was. De bekenIe Ronde van Kortenhoef was een
an de criteriums dat niet meer van
start kon gaan. Dit heeft bij de orgalisatoren van de wielerrondes de

Deelnemersveld

Twaalf uur vermaak
voor jong en oud
Er is zaterdag weer genoeg te doen
in de veiling. Van twaalf tot twaalf
tracht de organisatie jong en oud te
vermaken voor de entreeprijs van
twaalf gulden vijftig. (Kinderen van
tien tot en met veertien jaar en 65plussers betalen vijf gulden, kinderen onder de tien jaar mogen onder
geleide gratis naar binnen.)
Het parkoers voor de wielerronde
is hetzelfde als andere jaren. Het gebied binnen het parkoers is door de
uitbreiding van de veiling ruimer geworden. Op het binnenterrein worden een aantal sporten gedemonstreerd en staat onder andere het
podium voor de muziek opgesteld.
12.00 uur: Het festijn begint met de
start voor de wielerronde voor liefhebbers en veteranen. Eveneens begint dan de kermis. De Aalsmeerse
badmintonvereniging Flower Shuttle geeft samen met diverse nationale
toppers een demonstratie. Ook is er
• Foto boven: Europees kampioen nunchaka Milco Lambrechts geeft een optreden van een aantal skateevenals afgelopen jaar een demonstratie van zijn sport (foto boven).
board coureurs, onder wie Peter
Foto onder: De rolstoelmarathon staat ook dit jaar weer op het programma. Klevelaan en Bert Dutabelaar. Diverse handtaalteams van HV Aalsmeer
en Quintus geven een handbaldemonstratie. Het Nederlands damesteam rolstoelbasketbal speelt enkele wedstrijden met de IJmond Rollers, Leiderdorp en drie teams van
rolstoelbasketbalvereniging Aalsmeer.
13.15 uur: Start van de wielerronde
voor junioren.
14.00 uur: Basketbalvereniging
Aalsmeer speelt een wedstrijd legen
Hoofddorp. Europees kampioen
nunchaka Milco Lambrechts geeft
een demonstratie van zijn sport,
evenals de wereldkampioen karate
Kennith Leeuwin.
14.45 uur: Start van de rolstoelmarathon. Hieraan nemen onder andere Huub Nelissen en Arno de Graaf
deel.
15.00 uur: Teams uit Uithoorn, Alphen aan de Rijn, Amstelveen, Amsterdam, Leiden, Badhoevedorp en
Haarlem betwisten elkaar bij het
Jeu de Boules.
15.30 uur: Start van de bedrijfsronde.
16.00 uur: De band Respect begint
op het muziekpodium te spelen.
Deze band blijft gedurende de rest
van de dag het programma met mu-

ziek opluisteren, afgewisseld door
andere bands.
l (>.15 uur: Start van de wielerronde
voor amateurs met onder andere
Johnny Broers.
18.00 uur: Begin van het optreden
van de groep Dazzle, bestaande uit
drie dames. Ondertussen spelen de
teams van het Aalsmeerse' ODI,
OSDO, Hoofddorp en Diemen een
korfbaltoernooi. Ook de zaalvoettaallers zijn dit jaar weer van de partij en wel met de Nederlandse top.
Het Gat van Nederland en de Cariljon Boys, beide spelend in de hoogste klasse, geven een demonstratie
aangevuld met de FC Thoma en Videotheek Bodegraven.
18.15 uur: Start van het skeeleren.
Deze wedstrijd telt mee voor hut
klassement om de Wehkamp-trofee.
Alle grote namen zijn aanwezig. Er
zijn dan ook veel favorieten voor de
eindzege, onder wie Jan-Eise Kronikamp, Henri Ruitenberg, René Ruitenberg, Edward Hagen en de Rijsenhouter Marcel Kooy.
19.00 uur: Optreden van de playback Michael Jackson op het muziekpodium. De Amsterdamse boksschool van Albert Cuyp geeft een
boksdemonstratie.
20.00 uur: Start van de touwtrekcompetitie.
20.30 uur: Start van de wielerronde
voor beroepsrenners met alle grote
Nederlandse coureurs. Gedurende
de wielerronde treedt Arie Ribbens
op. Ribbens is uitgegroeid tot vaste
gast van het profgala.
21.30 uur: Begin van het optreden
van René Froger, de zoon van Amsterdammer Bolle Jan.
22.30 uur: Huldiging van de prijswinnaars bij de beroepsrenners.
22.45 uur: Huldiging van Theo
Smit en Gerrie Knetemann die in
Aalsmeer hun laatste profkoers rijden. Het afscheid van Knetemann
wordt opgeluisterd door vele bekende renners en oud-renners, onder
wie de vijfvoudige Tour de Francewinnaar Eddy Merckx en de 'eeuwige tweede' Raymond Poulidor.
23.00 uur: Het muzikale hoogtepunt van de avond: een optreden van
de Amerikaanse soulgroëp The
Tramps.
24.00 uur: Afsluiting.

Tramps grote muzikale attractie
• Peter Pieters, nationaal kampioen in 1988.

• Tom Cordes, de talentvolle beroepsrenner uit Wilnis.

Bijna alle Nederlandse topren- • Johnny Broers, favoriet bij de
ners komen zaterdag naar Aals- amateurs.
meer. Nog niet alle contracten zijn
rond, maar zeker is dat de volgen- Frank Kersten en Johan Draaijer.
de renners in de veiling aan de TVM
Jos Lammertink, Peter Pieters,
start zullen verschijnen.
Rob Kleinsma, Martin Schalkers
Superconl'ex
Jelle Nijdam, Frans Maassen, en Patrick Bol.
Patrick Tolhoek, Bennie Heylen, Hitachi
Wieben Veenstra, Steven ReeArjan Jagt en Torn Cordes.
kers en Jos van Aert.
Panasonic '
Henk Lubberding, Theo de Domex
Maarten Ducrot, Ad Wijnands en
Rooy, Peter Winnen, John Talen,'
Michel Cornelissen en Corné van Jac van de Poel.
Stuttgart
Rijen.
Ralf Moorman en Kees HopPDM
Geert-Jan Theunisse, Steven mans.
Rooks, Peter Hoondert, Gerrie Protects
Henk Baars en Huub Cools.
Knetemann, Mare van Orsouw,

ADR

Adrie Cools en Michel Zanoli.
Histor
Frank Pirard.
Smederij Kuiper
Theo 'Smit.
Boko
Frank van Bakel.
Helvetia
Peter Stevenhaagen.
Bocasto
Leo Nevels.
Humo Werner Wieme.
Bij de amateurs doen alle bekende Nederlandse renners mee. Exprof Johnny Broers is één van de
favorieten, evenals de Zaandammer Hennie Beijer en Frank Berrens uit Nieuwegein.

AALSMEER - De Amerikaanse soulband The Tramps is de grote muzikale attractie op het achtste
prof gala van Aalsmeer. Naast The Tramps zijn er ook optredens van René Froger, Arie Ribbens,
Respect en Dazzle.
The Tramps begonnen zeventien jaar geleden op het legendarische Philadelphia-label dat ook The
O-Jays en The Three Degrees onder contract had. Na hun goed ontvangen debuut single 'Epedemic
Man', brak de band vier jaar later definitief door met 'Shout'. Later volgden nog de singles: 'Hold back
the night', 'Disco inferno' en 'New York city'. Vervolgens werd het een hele tijd stil rond de band van.
zanger Jimmy Ellis.
Hoewel uit de grote schijnwerpers, bestaat de band nog steeds. Ze zijn
anno 1989 ondergebracht op het Nederlandse Injection-label. Zaterdagavond om 23.00 uur zullen ze de lange wielerdag in Aalsmeer van een
swingend slot voorzien.
Iemand die momenteel veel succes heeft is René Froger. Zijn 'Alles kan
een mens gelukkig maken' zal iedereen nog steeds, prettig of niet, in de oren
klinken. De 28-jarige Amsterdammer brak na enkele kleine hitjes, in 1988
definitief door. Met het geleende 'Winter in America' en 'You're a Lady'
werd zijn naam vervolgens gevestigd. In 1988
leverde de LP 'Who dares win' Froger de Zilveren Harp en de CD-award op. Arie Ribbens is in
Aalsmeer algemeen bekend. In voorgaande jaren was hij ook al van de partij en.op de luilaknacht was hij de grote animator van het feest in
de tent. 'Branbantse nachten zijn lang' en 'Reggae te gek hé' zijn twee van zijn feestelijke nummers, en wie kent zijn hit 'Polonaise Hollandaise' niet. De twee overige bands zijn minder bekend. Dazzle is een band die bestaat uit drie
gebruinde dames en Respect brengt vrolijke discomuziek.
• The Tramps.

•/lodernisering vloot
LM is in vollegang
De modernisering van de
LM is in volle gang. De vloot
versterkt met twee verieuwde typen vliegtuigen: de
oeing 737-400 voor korte,en
uddellange afstanden en de
ombi-uitvoering van de 747'0 Jumbo Jet voor lange afanden.

De Boeing 737-400 is een verlengde
'riant van de al door de KLM ge'uikte 737-300. De -400 heeft een 3
eter langere romp en kan 450 kiloeter verder vliegen. Het aantal
issagiers is opgevoerd van 124 tot
3 passagiers. De KLM heeft drie
estellen van deze variant besteld
1
de resterende twee worden vole maand afgeleverd. De KLM
-eft verder nog tien bestellingen
foteerd staan voor 737's. In welke
'riant
die worden geleverd, heeft
1
KLM nog niet beslist. Een aantal
cstellen zal waarschijnlijk van de
'i'korte 737-500 versie zijn, die de
I krijgen die oorspronkelijk aan de
'kker was toegedacht.
De Boeing 747-400 Combi is op het
'ofddek ingericht voor zowel pasgiers- als vrachtvervoer en is daarn in tegenstelling tot de standaard
"'s
uitgerust met een grote vrachtl
'r achterin de romp. Ook is de
binevloer versterkt,
bmbi-vliegtuigen geven de KLM
II
grote flexibiliteit. In 1975 was de
•'M de eerste luchtvaartmaathappjj ter wereld die het Combi'icept met de Boeing 747 toepaste.
'ermee
kon de KLM bestemmin11
bedienen, waarvoor de 747 in
•ssagiersvoering te groot is. Ook
•ie beter ingespeeld worden op seinsinvloeden. In de luchtvaart
l er gewoonlijk vervoert de KLM
de zomermaanden meer passa-fs en 's winters meer vracht. In de
biermaanden kan het vrachtgee
lte van de Combi's vergroot wor,"• Ook een deel van de oudere
-M-Jumbo's is uitgevoerd als
Ijïibi. Wanneer alle nog bestelde
''s zijn afgeleverd, inclusief vijf
^tellen ter vervanging van de DCtelt de KLM 26 747's, waarvan 13

van de nieuwste versie en 13 van de
variant 747-300.
De KLM heeft bij CAE Electronics
in Canada een vluchtnabootser besteld om vliegers voor het type 737400 op te leiden. De 'simulator' is
bedoeld kan trouwens ook worden
gebruikt voor de training van 737300 bemanningen. De cockpit van
beide typen is namelijk vrijwel identiek. Er zijn echter wat verschillen
in de vliegeigenschappen vanwege
verschillende startgewichten, motorversies en lengte van de beide
Boeings. Vliegers kunnen wel afwisselend op beide vliegtuigtypen worden ingezet.

KLM zoekt
70-jarigen
De KLM bestaat dit jaar zeventig
jaar. De officiële oprichtingsdag was
7 oktober 1919. De gelegenheid van
het jubileum is aanleiding voor
feestvieren. Daarom heeft de KLM
een speciale aanbieding voor mensen die op 7 oktober 1919 geboren
zijn. Het feest is nog niet zo groot,
dat iedereen van deze leeftijd gratis
mee mag, maar er wordt wel een
stevige korting gegeven van - hoe
kan het haast anders? - 70 procent.
Alles is mogelijk. Men kan iedere
bestemming van het 141 bestemmingen tellende lijnennet uitkiezen.
Ook maakt het niet uit voor welke
klasse men kiest, economy, business of first class. Reizen kunnen
gewoon bij KLM-agenten of de KLM
Reiswinkel worden geboekt. Het
feest duurt niet eeuwig. De heenreis
moet uiterlijk l december zijn geboekt.

Rijdende bar
op luchthaven
Passagiers die wachten totdat zij
in kunnen stappen blijken er behoef te aan te hebben kort voor vertrek
nog even een broodje te eten of iets
te drinken. Die mogelijkheid was er

Tentoonstelling
in de Zonneruiter

• De nieuwe Boeing 737-400 van de KLM op thuishaven Schiphol. Foto KLM

tot voor kort niet. De Horeca Exploitatie
Maatschappij
Schiphol
(HEMS) komt nu aan die behoefte
tegemoet. Sinds enige tijd rijdt in de
B-pier een wagentje rond dat de
wachtende passagiers voorziet van
een hapje en een drankje. Van de
nieuwe service wordt regelmatig gebruik gemaakt. HEMS heeft aangckondigd deze nieuwe service voorlopig op proef drie maanden te geven.

Paddestoelen
op Schiphol
Ondanks het feit dat de luchtkwaliteit op de luchthaven te wensen
overlaat hebben paddestoelen blijkbaar geen last van vervuiling. De
reuzenbovist gedijt goed op Schiphol. Jaarlijks keren forse exemplaren van deze soort terug op Schiphol
en ook nu worden er regelmatig aangetroffen. Op Schiphol-Centrum
zijn een paar reuzenbovisten gevonden die een doorsnede hebben van
maar liefst 30 centimeter. Dat is overigens niet de maximale grootte. Onder ideale omstandigheden kan een
reuzenbovist namelijk wel vijftig
centimeter doorsnede meten.

langs een test uit waarin onderzocht
werd hoe het is gesteld met de hygiëne van openbare toiletten. Ook
Schiphol werd in het onderzoek betrokken. De resultaten bleken zéér
positief. Het Algemeen Dagblad was
lovend en complimenteerde de
luchthaven met de uitstekende hygiënische omstandigheden van de
toiletten.
Op een dergelijk drukke plaats is
het volgens de krant niet altijd eenvoudig de toiletten goed schoon te
houden, maar hier kan je voordat je
instapt nog best even naar de wc,
aldus het Algemeen Dagblad.

's Werelds langste
man reist met KLM

Gabriel Monjane, die volgens het
Guiness Book of Records, met een
lengte van twee meter en tweeënveertig centimeter de langste man
ter wereld is, reisde onlangs met
KLM van Lissabon via Amsterdam
naar Bangkok.
Ondanks het ruime comfort in de
businessclass van de A310 in de samenstelling, zoals dat op, intercontinentale vluchten gangbaar is, waren
Toilettentest
er twee stoelen nodig om de honderdvijftig kilo wegende Gabriel
valt positief uit
Monjane uit Portugal van een zitHet Algemeen Dagblad voerde on- plaats te voorzien.

In de expositieruimte de Zonneruiter op Schiphol is tot en met 31
oktober een tentoonstelling te zien
met werk van Marianne Hoogstraten en Lia Versteege. Het werk van
de beide kunstenaars onderscheidt
zich doordat Lia Versteege zich
vooral toelegt op de chaos van het
dagelijks bestaan. Marianne Hoogstraten daarentegen brengt vooral
alledaagse dingen in 'beeld'. Met
beelden van marmer, speksteen of
albast heeft Lia Versteege zich ontwikkeld van een figuratieve naar een
abstarcte kunstenaar. Haar atelier
bevindt zich in Bloemendaal, maar
zij werkt bij voorkeur dicht bij de
natuur, zoals bij de marmergroeven
in Portugal. Sinds 1978 exposeert zij
in binnen- en buitenland.
Gewone dagelijkse zaken staan
centraal in het werk van Marianne
Hoogstraten. Met schilderijen, collages en objecten presenteert zij vrolijke of mysterieuze taferelen waarin mens en dier terugkeren. Vaak is
in haar werk absurditeit of eronie
terug te vinden. Zij schildert zonder
voorstudies te maken. Marianne
Hoogstraten volgde een opleiding
aan de Amsterdamse Academie voor
Beeldende Vorming. In de afgelopen
jaren exposeerde zij door heel nederland. De expositie is dagelijks te bezoeken van half negen tot elf uur.

Beurs met poppen en oud speelgoed
HAARLEM - De vereniging D.O.T.
organiseert zondag 24 september
een poppen- en oud speeigoedbeurs
in het Carlton Square hotel aan de
Baan 7 in Haarlem-Centrum.
Er zijn
poppen van Jumeau en Steiner te
bewonderen, poppenwagens, kacheltjes, serviesjes en oude beren. Ook
zijn er poppemaaksters aanwezig die

Soesja Citroen in Haarlemse jazzclub
HAARLEM - Een psychologe die
in de ban is van de jazz. Dat is Soesja
Citroen. Al toen ze dertien jaar was
zong ze songs van Billy Holiday en
na het afronden van haar studie in
1979 begon zij met een eigen band.

een uitgebreide toernee on een nieuwe schijf 'Soesja In Silk'. Soesja
treedt op vrijdag 22 september op in
de Haarlemse Jazz Club aan het
Groot Heiligland 37 in Haarlem.
Toegang voor niet-leden 7,50 gulden,
cjp-èrs en donateurs vijf gulden en
Het feit dat de psychologe precies leden graüs. Aanvang concert: tien
tien jaar in de jazz zit, viert zij met uur 's avonds.

'VAN D/E GEKKE BUtiSJt&B
BLEEK 'T N077\BENE HERP
Blaasjes op of rond de geslachtsdelen. Vervelend denkje. maar het
zal wel weer overgaan. Joch kan het een geslachtsziekte ztin. Geslachtsziekte
krijg je bij het vrijen. En het gaat met vanzelfover.
Ga bij twijfel naar de dokter. HIJ is de enige die je kan helpen.
En waarschuw degene(n) met wie je de laatste tijdsexueel contact hebt gehad.
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Fokker viert
70-jarig bestaan
1989 is het jaar van de luchtvaartjubilea. Behalve de KLM viert ook
Fokker dit jaar het 70-jarig bestaan.
Na een periode van vliegtuigbouw in
Duitsland, begon Fokker in 1919 een
fabriek in Nederland, die zich onder
andere ging bezighouden met de
bouw van verkeersvliegtuigen. Het
begon met vliegtuigen als de F.2 en
de F.3, die slechts vier tot vijf passagiers konden vervoeren. Vliegtuigen
mét dergelijke aantallen stoelen
worden tegenwoordig gebruikt als
sportvliegtuig of luchttaxi, maar in
die tijd waren er nog niet zoveel
luchtreizigers als tegenwoordig. De
F.2 en de F.3 vormden een inleiding
op een lange reeks verkeersvliegtuigen, die uiteindelijk uitmondde in
de nieuwste Fokker 100.

het een en ander over hun hobby
kunnen vertellen. Een ppppendokter kan ter plaatse 'kleine operaties'
uitvoeren. Ook kunnen de poppen
en het speelgoed gratis getaxeerd
worden tijdens de beurs, die open is
van tien tot vijf uur. Toegang: Vijf
gulden voor volwassenen, kinderen
onder de twaalf jaar gratis, vijfenzestig plussers drie gulden.
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Algemeen

Alfa Romeo
Autobedrijf
Spring In 't Veld

OCCASIONDEALER
ROOSSIEN

Alfa 33 1 5 Q V , rood, 105 pk,
m '86, 45 000 km , alle opties,
i z g st
ƒ13 750
Tel
020-100214

Oosteinderweg 335-339
1432 AX Aalsmeer
Tel 02977-24696-44146

JQ,
1275,
«•
i.6

AUDI

Official Dealer
Honda Alfa Romeo
Door inruil verkregen
ALFA 33, 1 3 Mil
'86
ALFA 33, 1 3 Mil
'87
ALFA 33, 1 3
86
AL FA 33, 13
'87
ALFA 33, 1 3 S
'86
ALFA 33 1 5 QV
'86
ALFA Sprint 1 5 QV
'87
ALFA Giulietta 1 6
'80
ALFA Giuhetta 1 6
'81
ALFA Giulietta 2 O
'81
ALFA Giulietta 2 O
'83
ALFA Giulietta 2 O
'84
ALFA Alfetta 2 O
'83
ALFA Alfetta 2 O
'84
ALFA 75, 1 8 LPG
'86
ALFA 75, 1 8
'86
ALFA 75, 1 8
'87
ALFA 75, 1 8
'88
ALFA 75, 2 O
'86
ALFA 75 Twin Sp
'88
ALFA 90, 2 O
'85
ALFA 164 Twin Sp
'89
ALLE BOVENSTAANDE
OCCASIONS MET 2 JAAR
SCHRIFTELIJKE GARANTIE

AUDI 100 CS AVANT
11-'86 (t'87} 23 E-136 PK,
zw met, sch k dak, A B S ,
elek ram , spiegels, dakrailmg,
trekh , alu's, alarm, etc
OFF AUDI DEALER, Autobedr
Herfst, Zwanenburg-Halfweg,
02907-4230 na 18 u 2348
Audi 80 diesel, m '85, van
part, i z g s t , ƒ 12000
Tel 020825787

Austin

GOEDKOPE
AUTOLENINGEN

Buick
Buick Century, 78, Ipg, APK,
ƒ2250,- Tel 02993-65815

BMW 728 i, m nieuwstaat, donker blauw metallic, 5-bak, alles
electnsch, 85 000 km, duurste
Kenwood stereo, alarm, brede
wielen, schuifkanteldak, vr pr
ƒ19500 Bouwjaar 1984 aug.,
inruil mog Tel 075-166600

Chevrolet
T.k Chevrolet Cition, bj '82, op
gas, APK-gek, 2-drs, open
dak, trekhaak Tel 020-900062.

binnen '/2 dag

020-991470

Chrysler

via

DK Financieringen Autobedr ZEIJINGA voor uw
tussenpersoon div banken Chrysler, Wieger Brumlaan 73,
Rijksslr weg 72, Duivendrecht Uithoorn Info 02975-61212.

Citroen
Autobedr ZEIJINGA uw dealer Wieger-Brumlaan 73, Uithoorn Info 02975-61212
BX 19 TRD 3-'84, wit, mooie
wagen i g s t , diesel, 130000
km , Pr n o t.k. 020-6680725
Citroen BX, '85, ƒ9500,Garage BENELUX J. v Len
nepkade 344, 020-181343
Citroen LNA, 79000 km, '84,
blauw, ƒ 4950 Goldcar Occassion 020-433733
CX Pallas, '80, APK, met. grn,
elek ram.+dak, Ier. bekl,
ƒ 2650, 020-6648190, Douwe
T k Citroen AX 11 TRE, radio
slee,
25000
km,
rood,
ƒ 11 500,-Tel 020-178820.

T k Citroen BX, bj '86, 63 000
km, kl' grijs-metall, open dak,
i z.g s t , ƒ 13 250. 020-417963
Vanaf ƒ 120,- 5 veerbollen op
druk brengen met garantie bij
de Citroenspecialist van Zaanstad garage RENÉ SPAAN,
Visserspad 11, Krommenie,
075-281193 of 353788 Vraag
tevens naar onze inruilauto's

Daihatsu
AUTO GUIT
Huurkoop-direct rijden Geen
info bij werkgever, geen aanbet. Lopende len. geen bezwaar Ruime keuze nw. en
gebr. Parklaan 129, Haarlem
Info. 023-312450.

Fiat
Croma Turbo dies , 40 000 km,
'88, beige ƒ36450 Goldcar
Occasion, 020-433733.
Demo UNO v a 14.950, 16 km
Goudsmit Fiat A'veen, tel
020-433733
FIAT 127 - 1050, APK-gekeurd,
metallic-blauw Vr.pr ƒ750
Tel 02990-36363
Rat Mi ra Fion 1600,
LPG, '80 ƒ 1000,020-6654277/6654129.
Fiat Panda 34, 50 000 km, APK
7-'90 Nieuwe banden en uitlaat, ƒ 4 450,- Tel 020-366190
Fiat Panda 4x4, 6000 km, '86,
groen, ƒ 11 950 Goldcar, tel
020-433733
Fiat Panda 45 CL, 77 500 km,
'85, wit Goldcar Occasion,
020-433733
Fiat PANDA 45, '83, m uitst. st,
voll onderh dossier ter inz
ƒ3500 Tel 075-164224
Fiat Panda, '86, 27 OOOkm,
ƒ 7900,-Garage BENELUX J v
Lennepkade 344, 020-181343
T k wegens omstandigheden
PANDA 750 CL '87, 25 000 km,
vrpr ƒ9100 Tel 020-902345,
ma , di sn woe

Ford

Fiat Ritmo 70 CL, april '86,
1e eig, 5 bak, kl. blauw, Prijs
ƒ7450 Tel. 02968-92915.
Rat UNO 75 ie, 35000 km, '87,
zwart, ƒ 15.950 Goldcar, tel
020-433733
Rat UNO Turbo ie, 73.000 km,
'86, groen, ƒ 18 950. Goldcar,
tel. 020-433733
FIAT VERMEY B V.
Keuze uit ruim 35 occasions
A Philipsweg 13, Uithoorn
Tel 02975-62020
Grote selectie PANDA, div types en bouwjaren v a. ƒ 5950,Goldcar, lel 020-433733
Grote selectie UNO, div types
en bouwjaren v a ƒ 8250 Goldcar, tel. 020-433733
Panda 45, '81, APK, 9-'90,
i z g si Div extra's ƒ 1950
Tel 02990-37585
Regata 85 S aut, 44000 km,
'85, grijs, ƒ 13 250 Goldcar Occassion, 020-433733
T k v 1e eigenares Rat 127
950 bj '81 APK tot 5-90 prijs
ƒ 1 950 Tel 020-461713

Ford Escort 1.6 D, odeurs, '86, lolt 1.2 GL 4-'88
ƒ17.950
speciale sportwielen, ƒ 12950. Colt 1.2 GL 5 d. 1-'86/14.950
Alle keur toegest. 02505-1820 lolt 1.2 GL 1V84
ƒ12.750
:olt 1.2 GL 3-'83
ƒ 6.750
Ford Granada station 2.3 L, tolt 1.2 Eterna 10-'87 / 15.450
aut, 77, APK 4/90, i.g st., motor Lancer 1.2 GL, 6-'85 ƒ 12.650
100%, ƒ 750,- Tel 020-962603 Lancer 1.5 GLX, 4-'85ƒ 13.950
Ford Scorpio, 2 9 GL, Ipg, 1-'87, Lancer 1 5 GLX aut.'85/ 14.950
vele extra's o a. aut., airco, L 300 2 5 dsl kort 1988
FORD SCORPIO, 20 CL, juni verstr + mistl, verw. voorruit + Galant 2.0 GLS 11-'84/11.450
86, 5 bak, wit, LPG, cent lock, spgls, stereo + 6 spkr, achter- Sapporo 2.4I-GLS '87 ƒ 32 900
e eig Vraagpr. ƒ16950.
spoiler, enz, nw. pr. ƒ 67.000, Mitsubishi J. LANCKER B.V.
Hogeweyselaan 215 Weesp
el 02968-92915
nu ƒ 24.000 Bel. 03450-20095.
Industrieterrein Noord
Tel. 02940-16619.
FSO
Colt 1.5 GLX 5 d, 59.000 km,
86, wit, ƒ 15 950. Goldcar, tel.
020-433733
Autobedrijf Hagenaar BV
tolt GL 5 drs 39.000km. '87.
Colt GL Diesel 72.000km. '87.
Schinkelkade 26-29 Amsterdam
van 1e eig. Mitsubishi Dealer
Telefoon 020-713457
Jorntsma, Wagenweg 10, PurEr is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- incl. BTW merend, tel. 02990-23741.
U kunt ook terecht voor occasions
Demo Galant 2000 GLXI HatchDack 2-'89 12.000km Aanzienijk korting. Nwe M. Colts diesels uit voorraad leverb. tegen
Autobedrijf
BIESHEUVEL
aantrekkelijke prijzen. MitsubiHONDA
HAARLEM shi-Dealer Jorntsma, WagenSpring In 't Veld
1989:
weg 10, P'rend. 02990-23741.
Civic Sed 1.6 inj. st b.ƒ 31.900 Galant 1 8 TD GLX, 74.000 km,
Oostemderweg 335-339
Legend Sed 2.5 inj aut ƒ59 500 '86, blauw ƒ18.950. Goldcar,
1432 AX Aalsmeer
1988:
tel. 020-433733.
Tel. 02977-24696/44146
Legend Sed 2.5 inj. aut ƒ49.500
Aerodeck 20 EX zilver/ 27.900 Mitsubishi Galant 1600 GL, b.j.
Official Dealer
Civic 1 4 GL rood aut. ƒ 22 900 1983, APK tot 9-1990, LPG,
Honda-Alfa Romeo
1987:
.zg.st.,- pr.
n.o.t.k. Tel.
Qvic1.3Lzilv. open d./16900 02942-1661.
Door inruil verkregen
Civic 1 5 GL wit radio/ 17.900
Civic 1.3 L blauw aut./ 17.500 Te koop: Mitsubishi GLX, 5 d.,
HONDA Civic 1 3 AT
.. '84 Civic 1 5 GL blauw aut ƒ 18.900 4-'86,40 000 km, APK tot 4'90,
zeer goede staat, ƒ 14.000,-,
HONDA Civic 1.3L . . '84
1986: '
HONDA CMC 1 3L . . . . '85 Civic 1 3 L blauw
ƒ 14.500 tel.: 020-171707, na 19.00 uur.
HONDA CMC 1.3L
'86 Shuttle 1.5 beige
ƒ16.900
HONDA Civic 1 3L
. . '87 Ascona 165-d. GT-uitv ƒ17.500
HONDA Civic 1 5S
'84
1985:
HONDA CMC l GT
'86 Prelude 1800 EXR d gr./19.900 Nissan Micra DX aut. bj. '87,
HONDA Shuttle 1 5GL .. '86 Civic 1.3 L rood op. d./11900 origm. 25 000 km, met radio +
HONDA Integra 1.5L. . . . '86 V.W. Jetta 1800 CL bl./ 13.900 sunroof ƒ10.950. Tel: 03240HONDA Ace Sed. 1 6 Ex '85
37575.
1984:
HONDA Ace Sed. 2.0 Ex '86 Accord Sed 1800 EX ƒ 9900 NISSAN SILVIA 1.8 TURBO (gr.
HONDA Ace Sed 2.0 . . . '88 Ciroen 2 CV grijs
ƒ 4500 kent.), nw. model, 52.000 km,
HONDA Aerodeck Ex ... '87
1982.
bj. '87, antr.gnjs, 5-bak, st.HONDA Prelude 1.8
'82 Mitsub. Lancer beige ƒ 3950 bekr., elek. spieg. + raam, ClaHONDA Prelude 1.8 Sp. . '84
rion radio. Na 18 u. 02972-3133.
HONDA Prelude 1.8 Ex
'84 Delftstraat 34 / Julianalaan 295
HONDA Prelude 1.8 Ex .. '85
HAARLEM
HONDA Prelude 1 8 E x r . . '86
023 - 31 93 49
HONDA Prelude 2.116 Valve'86
Honda Civic aut. '78 5-drs. org. Kadett 1 3 Club, 22.500 km,
ALLE BOVENSTAANDE
65.000 km, APK 9'90, perf. auto 87, zilver, ƒ17950. Goldcar,
OCCASIONS MET 2 JAAR
SCHRIFTELIJKE GARANTIE pr.n.o.t k. Tel. 02503-31807.
lel. 020-433733.
HONDA CIVIC WAGON, 5 Kadett 1.6 S, 73.000 km, '85,
versn., bj. '82, APK 9-'90, m wit, ƒ13250. Goldcar, tel.
M. Holdinga B.V. z.g.st. ƒ 3600. 020-6646684.
020-433733.
HONDA QUINTET, bouwj. '82,
:ivic1.3L
7-'86/15250 i.z.g.st., motor 100%, 1e eigen , Ascona 19 S, 81, APK 6/90,
radio/cass, trekh., Ipg, nette
:ivic 1.3Lautom.3-'84/12.750 ƒ 2250 Tel. 02990-38022.
auto, ƒ 2150,-, 020-163260.
Jazz AT
5-'85 ƒ 10.950
Accord 1.6 LPG 1-'85 ƒ 12.45
AUTOVEILING
Accord Sedan EX aut 9-'87 ƒ
Reeds 28 jr. iedere maandag,
27.950
in het Olympisch stadion
Aerodeck 2 O Ex3-'87 ƒ 26.750 INNOCENTI Mille bj. 6-'82, APK inschrijving v a. 9 00 u
ntegra 1.5 Ex 10-'86 ƒ 18.950 8-'90, erg mooi, ƒ3250
Aanvang veiling 13.00 u.
Tel. 075-352940
Tel. 020-473004.
Fiat Panda 34 5-'85 ƒ 4.950
OpelKad 1.3,5d4-'87 ƒ 16.950
Citroen 2 CV 10-'83 ƒ 3.500
GOEDKOPE
HONDA
WEESP 'n excellente Jaguar dealer
„KIMMAN-AMSTERDAM"
Hogeweyselaan 201
AUTOLENINGEN
Stadhouderskade 100 + Gernt
WEESP
binnen !/2 daq
v d Veenstr 118. Info. 764080
Tel 02940-17673.

Honda

Spacewagon 1.8 GLX, 75.000
km, '85, zilver, ƒ21.950. Goldcar, tel. 020-433733.

Mercedes Benz

Auto Krause
wordt m i.v 28 sept.
Auto Halan
Maar 20 jaar Mercedes
ervaring blijft.
Daarom speciaal voor u
MERCEDES 190D 1986, donkerblauw,71.000km./35500,MERCEDES 190D 1988, donkerblauw ƒ 47.500,MERCEDES 190D 1984 nov.,
gnjsmet. ƒ 28.500,MERCEDES 190E automaat,
zwartmet. alu velgen ƒ 38.500,Voor al uw reparaties, schades
en onderdelen naar

Auto Halan
voorheen Krause
t.o. Makro in de Flinesstr. 22
020-6650050.
Mercedes 230 C, aut. elec. ramen en dak, pas ingevoerd, r.
stuur, ƒ 7500,-020-6654277.
T.k. Mercedes 200 D, bj. '77,
gegar. nwe. motor + APK. Vr.
pr. ƒ4100. Tel. 02290-38523.
Van 1e eig.: Mercedes 230 - 6
cyl. goed onderh., weinig km.
Pr. f4850. 02995-3112/2752.

RENAULT TOPOCCASIONS
5TR,
1-'88 ƒ 15 900
SSL
11-87 ƒ 14.250
5 GTL,
5-'86 ƒ 13.500
9 TL,
3-'83 ƒ 6.250
9GTX,
1-86/12.900
11 GTL,
1-'84/ 7.900
11 GTX,
3-'85 ƒ 12.900
11 GTD,
7-'86 ƒ 14.900
18GTL,stat.
1-'86 ƒ 10.500
21GTXNevada1-'88/28950
21 TSE,
2-'87 ƒ 21.900
21 TL,
9-86 ƒ 15.900
21 Turbo D
8'88 ƒ 39.500
25 TX Monaco 1-'88 ƒ 32.500
25 TS,
2-'86 ƒ 15.900
Express 1.6 D, 3-'88 ƒ 13.250.
Autobedrijf HANS MAFAIT
Zo plezierig kan service zijn
Nijverheidslaan 14 Weesp
02940-13044

Renault 20 LS, LPG, m. '82,
APK tot sept. '90. Vr.prijs
ƒ 1550.020-948560. Mot. 100%.
RENAULT 25 GTS, automaat,
bouwjaar 1986. Tel. 0320044829.
Renault 25 GTS alle extra's
z.g.a.n.,
yr.pr.
ƒ 10.500.
02975-68319.
Renault 4 GTL, '80,
APK aug.'90 ƒ 1250,020-6654277.
RENAULT 5 GTD '86, 9/'90,
grijs,
5-deurs,
sunroof,
ƒ13.500. Tel. 03240-14079.
Renault 5 GTS flash, 23.000
km, '87, rood, ƒ 15.450. Goldcar, tel. 020-433733.
Renault 5 Parisienne 2 '84,
T.k. RENAULT 5 TL, 38.000 km, 58.500 km, i.z.g.st., APK 5-90,
3-'86, met trekhaak, ƒ 10.250. open dak, ƒ6.000,tel.
Tel. 020-474985.
02995-1002, na 18.00 uur.
Voor RENAULT-SERVICE,
• De autorubriek
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
„SHOWROOM" heeft
40-42 A'dam Sl'dijk tel 131375
een oplage van 730.000 ex.

Saab
SAAB 96, 1978, APK aug. '90," Saab 96 '79.900 GLI4 drs. nov.
bruin, open dak, ƒ2950. Tel. '82.900 GLS schuifdak '83.900
020-206452, b.g.g. 04186-2074. GL 4 drs. Stuurbekr. '85. 900
Saab 99, b.j. '81, i.z.gst. APK GL 5 drs. gasonderb.'87 Saab12-10-89, ƒ 2650,-, weg spoed. Dealer Jorritsma, Wagenweg
10, P'rend. 02990-23741.
Tel.: 020-474813.

Subaru

ISuper Subaru aanbiedingen!

Occasion: Mini Jumbo 1987,13.000 km, ƒ 8.750 (incl. 1 jr. Bovag
gar.) NIEUW, (zolang de voorraad strekt) Justy 1.0 aut. met
ƒ3000 korting, diverse Jumbo's met aantrekkelijke kortingen.
Autobedrijf Andriessen B.V., Waverstraat 4-8 (bij de Berlage
Bluebird, LPG, '83, APK 6-'90, brug A'dam). Tel: 020-448668.
sunroof, rad./cass., uitst. ond.,
rek. mz„ ƒ3800. 02507-16843.
MUSEUM-AUTOBEDRIJVEN
off. dealer A'dam-A'veen e.o.
Micra 1.0 GL '85 ƒ9.850
MINI JUMBO AKTIE
J. LANCKER B.V. WEESP
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Tevens 2 x Justy 1987
Tel. 02940-16619.
v.d. Madeweg 23 bij Makro
Ruysdaelkade 75-77,
A'dam - 020-6686146.
Nissan Bluebird 2.0 diesel, bj.
A'dam-Oud-Z. Info:
'85, apk-'90, weinig km, div ex- 020-732853/6623167, in prijs
• Handelaar of particulier.
tra's, pr ƒ 8950.: 03240-37575.
Uw auto(s) aanbieden in
gelijk...T m service beter!!
Showroom open dag 8-17 uur. „SHOWROOM" is dé manier.
Tel. 020-6658686.
Zaterdag 11-16 uur.

Nissan

Seat

Opel

Innocenti

Jaguar/Daimler

Jeeps/Terreinwagens
Autobedr ZEI JINGA, Wieger l T k a JEEP NEKAF, bj '55,
Brumlaan 73, Uithoorn Off. APK t/m 5-'90, i z.g.st, prijs
dealer Info 02975-61212
l ƒ9500 Tel. 02155-15770.

020-9914/0
via

DK Financieringen
tussenpersoon div. banken
Rijksstr.weg 72, Duivendrecht

KADETT 1200 GLS, sept. '84,
APK febr '90, br-met Vr.pr.
ƒ10.000. Tel. 02990-46310
2107 1,6 '86 met gas Slechts Lada Samara GT 1 3 demo KADETT 1.3 S AUTOMAAT
1985, sign. rood, 5-drs, 47.000
51 OOOkm 1e eig ƒ 7450 Mit 1989 ƒ 18 500
km, APK tot 8-'90, st.radiosubishi-Saab Dealer Jorntsma Lada 1200 S 1986/5750
cass. ƒ 10.900 Tel. 020-419958.
Lada 1200 S 85 ƒ4500
Wagenweg 10, Purmerend
Lada 2105 12 '87/8000
Kadett 1 3 L S 5 - d '87/16.950
FIAT Ritmo 70 S, 52000 km, Tel 02990 - 23741
Lada 2105 13 '86/7.700
'86, zilver, ƒ 11 950 Goldcar,
J. LANCKER B.V. WEESP
Lada
2105
13
'83/4.500
020-433733
Tel 02940-16619.
Lada Wetter.
OPEL KADETT 1.2 N '80, APK
Tel 02907-6572
2-'90, in prima staat. Vr.pr.
ƒ2950. Na 18 uur: 020-104420
ünnaeuskade 5-7
Opel Kadett 1.2LS3 drs, '87,
1098 BC Amsterdam
blue met 38000 km., st rad/
020-929548
cass weg omst. zeer goedA S M . OOK VOOR LANCIAP koop 035-215474, na 18 u.
Lada 1200 '86 APK juni '90 Museumplein t/o Concertgeb
rood met trekhaak l z g st A'dam-Zuid Info. 6626232.
OPEL KADETT 1300 LF b). 8Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag m
ƒ4500 02995-1738
'86, grijs, 59.000 km, APK 8-'90,
pr ƒ15500. 020-170294
Auto Krause
Het Parool
Lada, '80, ƒ450,wordt m i v 28 sept.
Daarnaast elke week in alle edities van Weekmedia, t.w •
Tel 02993-65815
Opel Kadett 13 S, '86, Ipg met
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Auto Halan
T k Lada Samara 1 3 dec '87
veel ass, wit, drie-deurs,
Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
slechts 18000 km gelopen
ƒ 15.250 Tel- 02977-27142.
Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De
ƒ9750,- Na 19 u 02908-5485 Wij hebben als enige m Europa
De Lancia Delta 16 V Inteopale Opel Kadett 1300 S , bj. '83
Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
WESTDORP
Nieuw kleur rood m voorraad aut., apk gekeurd, pr. ƒ5.250
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
vertrouwd en bekend adre:
Tel. 03240-37575.
Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
voor uw nieuwe of jonge LADA LANCIA THEMA 2000ie Turbo
Opel Kadett, 16 S GT, bj. '86,
Natuurlijk met echte BOVAG zwart, 67 000 km ƒ 35 500,Hoe kunt u uwtekst opgeven?
garantie en APK keuring 100r LANCIA THEMA Turbo diesel km.st org. 56 000, kl. wit,
1e eig ZEER MOOI Vraagpr.
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
financiering, v a ƒ250 p m
1988, gnjsmet. ƒ45500,2000uui Tel 020-6658686 Fax020-6656321
Nieuwe speciale uitvoeringer LANCIA THEMA 2000ie Demo ƒ16750. Tel. 02968-92915
Schuftelijk Vul de bon m en zend deze aan SHOWROOM,
o a Samara "Flash", "Blad '89 interessante prijs
OPEL KADETT 1.8 S, okt. '87,
Postbubl56,1000AD Amsteidam Afgeven kan ook
Beauty", "Holiday",
LANCIA FULVIA Coupé, rood, LPG, 70 000 km, metall.-zwart,
Het Paiool, \Vibautstiaat 131 of Rokm 110, Amsteidam
"Concorde" en jonge occa 1973 gerestaureerd ƒ 17 500,- spoiler en extra's, uitstekende
sions o a 2105 automaat, sta
staat, ƒ20.000 02990-45728.
Afgeven kan ook bij de volgende VVeekmediakantoren
tioncar. Samara uit voorraad Ie
AUTO HALAN
Arnstek'een, Dorpsstraat 54 56 Purmerend Weerwal 19,
Opel Kadett 1978, APK mrt.
verbaar Adres verkoop
De Flinesstr 22 t o Makro
'80, niet gaaf wel goed
Uithoorn, Stationsstraat 70 Weesp, Nieuwstiaat 13,
Adm de Ruyterweg 398,
A'dam ZO 020-6650050
Pr. ƒ 600. 020-962485
Zandvoort Gasthuisplein 12
A'dam. tel 020-825983
Opel Record best, '78, Ipg,
Alle- opdiachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
grijs kent., ƒ 1450,voo! dinsdag 1600 uui of donderdag 2000 uui in ons bezit
Tel. 02993-65845
zijn, woiden de volgende dag reeds geplaatst Totale oplage
7 30 000 exemplaren
MAZDA 323 HB, 3 drs , 1982, Opel Record best, turbo diesel, '86, grijs kent, ƒ 12 500,APK 10-'90, prijs ƒ4750
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
Tel.: 02993-65815.
Tel 02526-73906
3 regels
f 25,Opelcentrum Geldrop heeft 70
323 - Aktie
Voor elke extia regel f 11,ANWB gekeurde occasions
mm-prijs
f 5 68
Emopad 43, Geldrop Zien is
Leonard
Lang
mm prijs met vignet f 6,10
kopen, info 040-862483.
T
k
MINI
1000,
kl
wit,
bouwj
Dan. Goedkoopstraat 13
Alle pi ijzen zijn excl 6 u u BTW
1982,
APK
tot
9-'90
Vraagpr.
RIVA-OPEL
Amsterdam
ƒ3950 Tel. 02999-420
OSDORP
Gewone advertenties, tarief op aanviaag.
020-936935.
Uw beste Opel adres!
T k MINI 850, kleur blauw, APK
Vooi meei informatie of advies, bel
NOTWEG 38 A'DAM
T.k wegens auto v d zaak tot febr '90, bj. '77, i.g s t ,
Osdorp. Info 196575.
MAZDA 323 HB '84, rood, VVN, prijs ƒ 750 Tel 020-973446
ƒ7000 Tel 02990-41073
T.k. OPEL ASCONA 1 6,11-75,
APK 6-'90, goed onderh auto
*„SHOWROOM" verschijnt huis aan huis m geheel
Tel 02990-23077/30217
Amsterdam en omgeving

Lada

Lada

Meer Garage

Lancia

Mazda

Mazda

Mini

020 - 665 86 86

Renault

Mitsubishi

Austin Montego LPG, 136000 DIESEL Escort DCL, apr. '87,
km, '85, zilver ƒ 6950 Goldcar bl met, m radio, "we banden,
Occassion A'veen 020-433733 perf onderh Vr.pr ƒ16750
Off AUSTIN-DEALER-Pim v "el. 01725-71483
Rootselaar - staat altijd voor u
klaari • Rhôneweg 40-42 - FORD ESCORT 1300 L '80,
2950 Lada Wetter. Tel
A'dam - SI Dijk - Info -131375
)2907-6572

BMW
H VAN POELGEEST B V
voor uw betrouwbare occasion Stationsstr 7-11-Amstelveen Info 020-410051
In nieuwstaat verkerende witte
BMW 518, bj 8-'84, stereo,
LPG, sportvelgen, spoiler, 5bak, stuurbekr, alarm etc ,
ƒ12500 Tel 020-109149

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

'.k. Opel Rekord m. '83, 20 S,
APK tot 7-'90 Mot 100%. Geen
oest,4-drs. ƒ 2250.020-710851

Suzuki
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

T.k. Opel Manta 16 S, b.j. '77, voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
APKtot7-'90,v.p./1800,i.p.st. Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel.:
Tel. 020-866605.
020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581.
T.k. Opel Manta, bouwj. '75,
goedgek. jan. '90, trekh., nw. Autobedr. ZEIJINGA voor alle T.k.: SUZUKI GX COUPE '80
Suzuki-modellen. Wieger-Bruin- i.g.st. APK 5-90, 96000 km.
banden. Tel.: 075-352202.
laan 73, Uithoorn: 02975-61212. Extra reserveond. bijgeleverd!
Suzuki Alto GL Automaat, Vr.pr ƒ2500. Fijne stadsauto.
1985, slechts 21.000 km, als 020-463550.

Peugeot

Gevraagd PEUGEOTS 504, nieuw, prijs ƒ 7900.
505, sloop of schade enz. Af- 02990-38838.
stand geen bezw. 020-244255. Suzuki Alto GL, 3-drs, rood, 387, 31.000 km, li. lakschade SIMCA 1510 LSbj.11-79, APK
KOUDIJS PEUGEOT
motork., ƒ 9 500,-, 075-287029 1-'90, trekhaak, in red. st. ƒ 750.
• 3 maanden garantie op
arbeidsloon en onderdelen T.k. Suzuki Swift SA 310, b.j. Tel. 075-352940.
• geen eigen risico
'84, APK 8-'90, 73.000 km, Talbot Samara, 82, ƒ950,-.
• geen uitsluitingen
ƒ4750,- Tel. 020-799427.
Tel.: 02993-65815.
• geen kilometerbeperkmg
T.k.a
SUZUKI
ALTO,
bj.
1983,
Te koop TALBOT VOURG. '82,
• geen bep. bepalingen
60.000 km, APK 6-'90, kl. wit. APK tot juli '90, ƒ1000.
• omruilgarantie
Prijs ƒ 4500. Tel. 02507-15923. Tel. 020-470274.
.
• aanvullende gar. mogelijk

Talbot

Peugeot 205 GE
04-85
Peugeot 205 GE
04-85
Peugeoi 205 GE ... . 08-84
Peugeot 205 GE
10-86
Peugeot 205 GE Accent 08-86
Peugeot 205 GL
04-86
Peugeot 205 GRD . . . . 04-87
Peugeot 205 GT
04-86
Peugeot 205 GTI 130 pk04-87
Peugeot 205 XA . .. . 06-86
Peugeot 205 XE 1 O . 04-85
Peugeot 205 XE Junior 11-86
Peugeot 205 XT
01-86
Peugeot 305 Break GR 10-83
Peugeot 305 GL
10-83
Peugeot 305 GR
04-84
Peugeot 305 GTX
07-85
Peugeot 309 GE
04-86
Peugeot 309 GL 1.1 .. 04-86
Peugeot 309. GL 1 1 .. 04-86
Peugeot 309 GL profil 10-86
06-87
Peugeot 309 XL
Peugeot 5 0 5 G L 2 0 .. 03-83
Peugeot 505 GTI
10-85
Peugeot 505 Select . 03-85
Peugeot 505 SR . . . 11-85
DIVERSE MERKEN
Talbot Samba GL
03-86
Lada 2107 LPG
02-87
BMW 324 D
00-86
Renault 5 TL
02-87
Ford Escort 1 6 Bra . . . . 07-87
Citroen Visa 11 RE LPG 09-85
Citroen Visa Club
03-86
WESTELIJK HALFROND 70
Amstelveen - Tel 020-455451
KUPERUS
voor alles van Peugeot nw. en
gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij
Makro - A'dam - 6683311 - 020.
PEUGEOT 205 GLD 5 deurs, 6e
mnd. '87, nieuwstaat, ƒ 14.500.
Alle keur toegesl. 02505-1820.
Peugot 205 GE 8-'85 ƒ 9.450.
Peugeot 205 Accent, 10-'86,
77.000 km.
ƒ12950.
J LANCKER B V. WEESP
Tel 02940-16619.
Te koop van ouder echtpaar
PEUGEOT 104 de Luxe
beige metallic, schuifdak,
radio, 1981, grote beurt,
APK eind september 1990,
100.000 km, ƒ2750.
Tel. 02159- 12442
•De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren (Art 16 regelen voor het
advertentiewezen)

Toyota
TOYOTA - BROUWER
•VELE MERKEN - VELE PRIJZEN
2e Jan Steenstraat 42-48
Amsterdam - Oud Zuid. Tel. 020 - 763829
Amsterdam - Noord
Hamerstraat 3-15. Tel. 020 - 360401

DE GRAAF-TOYOTA
Condensator wey 44
A d a m Sldiik Tel 865511

Corolla 1.6 HB '87/18.950
J. LANCKER B.V. WEESP
Tel 02940-16619.

Volkswagen
Passat C 5 drs. '85. Slechts
55.000km. 1e eig. Mitsubishi'
Saab Dealer Jorritsma, Wagenweg 10, P'rend 2990-23741.
Polo,
1-'87, ƒ11.950
Passat,
2-'86, ƒ17.500
HANS MAFAIT 02940-13044
T.k. Golf C diesel metall, jade
groen b.j. '84, zeer mooi o.a. 5
Golf GTI bj 79, APK 4-90, mot. bak, GTI-grill, dubb. kopl.
+tech.-i-lak 100% Rood dig. ra- magn velg, APK juli '90
dio. Vr.pr. ƒ3750, 02972-1668. Vr.pr./10 500, 02975-30330
T.k. VW Golf 1.6 diesel, bj. '85.
Part. biedt aan: 2x VW
SCIROCCO, GTenGL, bj.'78. nw. banden, 5-bak, 100000
Div. as. APK tot resp. 22-8-90 km, ƒ 14.500. Tel. 02503-11599
en
9-11-89
Prijsopgave: Vw Jetta D. '83, ƒ 8750,020-474813, niet m de middag. Garage BENELUX. J. v. Len
nepkade 344, 020-181343.
Passat, 6/79, APK tot 8/'90
geen roest, goed cnderh., mot VW KEVER, bouwjaar '72, APK
100%, kortom: PRIMA AUTO eind oktober '90. In prima staat
ƒ1250. Tel 020-232491.
Tel. 075-169468.
Garage Baas
VW-AUDI SPECIALIST
Reparaties APK, schadeherstel, verkoop nieuwgebruikt. Jac. v. Lennepkade
295, A'dam, 020-183855.
GolF C Diesel, i. bijz.g st. Nwe
uitl., Rood metall. 5-bak. Bj. '83.
Vr.pr. ƒ 7950 020-334457.

Volvo
340 DL 4-'85 77000 km./ 12.450 Ron Geurs Personen Auto BV
Voor exclusieve Volvo's
J. LANCKER B V. WEESP
A'dam-Oost. Info 020-920505
Tel. 02940-16619.
Te koop Volvo 244GL, 1979
745 GLE 16V stat.ABS 7-'89 APK 6-90, gas, trekh., sunroof
244 DL LPG
1-'88 ƒ2500,-. Tel.:020-175206
445 GLT DEMO
8-'89
360 inj 5 deurs
1-'87 T.k. Volvo 343 GL, APK tot 9
340 Winner Spec
12-'86 '90. Motor 100%. Rijdt goed m
340 DL automaat
3-'82 '79 Geen r. ƒ 1450 020-71085
Opel Kadett 1.3 S Station
Volvo 360 GLS, m. '84, duurste
Automaat
9-'82 uitv 5 bak, get glas, 2 l. motor
Nissan Sunny 1.6 SLX Sedan Vr.pr ƒ7950 Tel. 02968-92915
LPG
2-'87
VOLVO DL 66, bj.'77, APK to
3 MAANDEN
aug '90, ziet er goed uil
BOVAG-GARANTIE OF
AANVULLENDE GARANTIE ƒ 2300 Tel. 02987-3442.
• „SHOWROOM",
VOLVO DEALER
de autorubriek
voor Amsterdam
Autobedrijf DICK MUHL B V
en omgeving
Achtergracht 71a, Weesp
Tel 020-6658686
Tel 02940-18200

BMW 525 i aut., sportv., ww
glas, met. . .ƒ 29.750 p.m. 666
r
iat Uno 15001e Turbo Look,
zwart, '88 . .ƒ 19.750 p.m. 447
Ford Escort XR3 l alle opties,
85
ƒ 19.250 p.m. 316
BMW 318 l, 4 drs., LPG, 5 bak,
met., '85 .. .ƒ 17.750 p.m. 402
Daihatsu Hl-Jet
Pers.bus,
87
ƒ 11.250 p.m. 248
2x Ford Sierra 16 luxe, 5 drs.,
84, v.a. ....ƒ 12.250 p.m. 271
Nissan Bleubird Turbo SGX, m.
87
.ƒ 25.750 p.m. 555
BMW 525 l airco, w.w.glas,
84
ƒ 14.750 p.m. 339
Opel Corsa 1300 S, 3 drs., LPG,
84
ƒ 10.250 p.m. 231
VW Passat 16 CL, D,
85
ƒ 14.250 p.m. 316
Ford Escort XR3 l veel extra's,
83
ƒ 14.250 p.m. 316
Nissan Cherry 1300 L, 3 drs.,
84
ƒ 9.750 p.m. 231
Renault 18 GTL, T 2, LPG, met.,
ƒ 12.750 p.m. 294
Opel Kadett 1200 S, 3 drs.,
83
ƒ 8.750 p.m. 208
Mitsibushi Lancer 1200 GL,
met., '83 ...f 6250 p.m. 138
Opel Rekord 2.0 S stat.car,
5 drs, '84 . .ƒ 12.950 p.m. 294
Opel Ascona 1600S, LPG,
nw.st., '85 ..ƒ 11.500 p.m. 248
lat Regatta 85 S, LPG,
'86
ƒ 12.750 p.m. 294
"itroen BX 14 E met., nw.st.,
'86
ƒ 12.750 p.m. 294
Rat Panda 750 de luxe Striping,
'87
ƒ 9.750 p.m. 231
Ford Escort 1100 luxe kanteldak, '84 ... .ƒ 10.750 p.m. 248
2x VW Passat 16 D, '87
v.a
ƒ 16.750 p.m. 365
Nissan Bleubird 2.0 LX, 5 drs.,
Hatchb., '87.ƒ 18.250 p.m. 402
2x Opel Ascona 1600 LS, Ipg,
'87 v.a. ....} 15.250 p.m. 339
Audi 80 C luxe sportv., zr
sport., '86 . .ƒ 16.250 p m. 357
Escort 1600 GL, Ipg, RS-velg. 5
drs., m '85 .ƒ 14.250 p.m. 316
Volvo 340 DL, D, w.w.glas,
'86
.ƒ 15.750 p.m. 357
Opel Rekord 2300 D, Traveller,
'86
ƒ 18.250 p.m. 402
Ford Sierra 23 D, Laser, zwart,
5 drs., '87 . .ƒ 18.250 p.m. 402
Fiat Uno 45 S, mooi en zuinig,
i
ƒ 7.950 p.m. 185
Renault 5 GTL, 3 drs., sport.
'84
ƒ 8.250 p.m. 185
VW Golf 1300 CL, met.,
'84
ƒ 13.750 p.m. 316
Ford Escort 1600 luxe, 5 bak,
met., '84 .. .ƒ 13.250 p.m. 294
VW Scirocco 1600 GT, sport.,
'84
ƒ15.750 p m. 357
2x Ford Sierra 1600 luxe, '84
v.a
ƒ 12.750 p.m. 294
Audi 80 CC D, met., nw.st.,
'85
ƒ 16.950 p.m. 402
BMW 316 getint glas, als nw.,
'83
ƒ 11.750 p.m. 271
VW
Golf
1600
Diesel,
'82
ƒ 7.950 p.m. 185
Toyota Starlet 1300 de luxe, 3
drs., '84... .ƒ 9.750 p.m. 231
BMW 320, 5 bak, met., ww
glas, '83 ...ƒ11.750 p.m. 271
Mazda 626 2.0 GLX Hatchback, '87.../19250 p.m. 447
VW Golf 1600 CL, 5 bak, striping. '86 .. .ƒ 17.750 p.m. 402
Renault 5 GTL, 5 bak, 1400 CC,
'86
ƒ 12.750 p.m. 294
VW Golf 3 drs., nw.st.,
'83
ƒ 7.750 p.m. 185
Volvo 360 2.0 l., Sedan, LPG,
met., '87 . ..ƒ16750 p.m. 362
Renault 11 TL, 3 drs., LPG,
'85
ƒ 11 250 p m. 248
BMW 316, LPG, w.w.glas,
'83
ƒ11.750 p.m. 271
Mazda 626 2.0 GLX, met.,
'85
ƒ 10.750 p.m. 248
Subaru Mini Jumbo 5 drs, met.,
'84
ƒ 7 250 p.m. 161
Ford Sierra 2300 D. laser, 5 drs.,
'86
ƒ 15.750 p.m. 357
Nissan Sunny 1300 Trend, 3
drs., '88....ƒ 19500 p.m 447
Mitsubishi Galant Turbo D,
met., '87 ...ƒ16750 p.m. 380
Opel Kadett 16 LS D, stationc.
'87
ƒ17250 p.m. 385
Ford Escort 100 laser, veel extra's, '85 .. .ƒ 12.750 p.m. 294
VW Golf 1600 CL D, met.,
'85
ƒ 15 250 p.m. 339
Opel Manta GT met., zeer
sport., '84 . ƒ12.750 p.m. 294
Hyundai Pony 1500 L, LPG, 3
drs., ' 8 7 . . . . ƒ 11750 p m. 271
Renault 11 T, D Broadway, 3
drs., '86....ƒ 12.750 p.m. 294
VW Golf 1600 D, Stayer,
'83
ƒ 10 500 p.m. 248
Corolla 1600 GL Sedan, 'met.,
'85
ƒ 12250 p.m. 271
Citroen AX 11 RE, als nw., zuinig, '87 . . . . ƒ 12950 p.m. 294
Carina 1600 DX Sedan, LPG,
'83
ƒ 7250 p m. 161
BMW 315 zeer sport. Kansje
let-op, '82 . .ƒ 9.750 p.m. 231
Suzuki Alto FX, 5 drs, met.,
zuinig, '83 . .ƒ 7.250 p.m. 161
Honda Prelude EX met., sport.,
'84
ƒ 14 250 p m. 316
Saab 900 GLS, 5 drs., combi, 5
bak, '84 .. .ƒ 12.750 p.m. 294
Volvo 343 de luxe, 3 drs.,
'82
ƒ 7250 p.m. 161
Citroen BX met, als nw,
'86
ƒ 13.750 p m. 316
Skoda 130 Rapid, 3 drs., coupe, '86
ƒ 10.750 p.m. 248
Opel Corsa 1300 TR, met,
'84
ƒ 10.250 p m. 231
Toyota Carina II DX, D,
'85
ƒ 15.750 p.m. 357
Opel Ascona 1600 LS, met.,
LPG, '85 .. .ƒ 12.500 p.m. 275
VW Golf GTI 16 Valve, 5 drs.,
schuifd., sportv., w.w.glas, m.
'87
ƒ29.759 p.m. 666
BMW 316 Cabriolet Baur-TC,
lichtmet., sportv., stereo, in
abs. nw.st. .ƒ 42.500 p.m. 950
Ford Sierra 2300 GL, D, 5 drs ,
'86
ƒ 16.750 p.m. 385
VVV Jetta 1600 CL, D, met
'83
ƒ 9.250 p m. 208
BMW 520 l, 5 bak, met., m
nw.st., '83 ..ƒ11.750 p m. 271
Ford Escort 1600, D, 5 drs,
'85
ƒ13.750 p.m. 316
Cadillac Eldorado, unieke autoprijs op aanvraag.

Autobedrijf
Spring In 't Veld
Oosteinderweg 335-339
1432 AX Aalsmeer
-Tel. 02977-24696/44146.
Official Dealer
Honda-Alfa Romeo
Door inruil verkregen
BMW 320
BMW 528 l
:ITROEN BX Leader ..
FIAT Panda 45
FIAT Panda 34
86
FIAT Uno 70 SL
FIAT Uno 75, SX 3D
FIAT Ritmo 60 L
FIAT Croma CHT
HYUNDAY Pony 1.5 GL ..
SUZU Trooper Van
MAZDA 323, 1.3
OPEL Kadett 1.3S
PEUGEOT 205 Accent . . .
RENAULT 11 GTX
RENAULT 25 GTS
SIMCA 1.5, 10
TOYOTA Celica 2.0
VOLKSWAGEN Polo 1.3..
VOLKSWAGEN Golf 1 6 .. 87
VOLVO 360 2 O
VOLVO 740 GL
ALLE BOVENSTAANDE
' OCCASIONS MET 2 JAAR
SCHRIFTELIJKE GARANTIE

AUTOCENTRUM BARON
Paul Krugerkade 10
Haarlem
BMW 316 l'88, 15.000 km,
FIEN leaseprijs 699 p.m.
ex. BTW, ex. ass.
Bel BARON Lease infolijn
023-264000/270664/270434
_et op: stuntpnjzen bij Wagen
park JOHAN BOOM, Zuida
akerweg 83, A'dam-Osdorp
020-105478, geopend van
09.00-20.00 uur, donderdags
tot 21.00 uur. Alle auto's APKgekeurd. Hoge inruil. Rnanciering binnen 24 uur. En va
ƒ 40001 jaar schriftelijke garantie. Peugeot 205 XT, '88
ƒ 14.950. Peugeot 205 Acceni
'86, LPG, ƒ9950. Ford Escort
1.4 CL, '87, ƒ14.950. Citroen
BX 1.9 GT, '86, ƒ11.950. Ford
Sierra 1.6, '85, 5-drs., ƒ 995(1
Mazda RX 7 Sport,'82, ƒ 9950
Rat Regata 85 S, '86, ƒ8950
Rat Uno 45, '86, ƒ7950. Mm
Metro, '86, ƒ6950. Fiat Panda
750 L m.'86, ƒ 5950. Volvo 240
GL Autom., LPG, m. '84
ƒ9950. Honda Quintet, '84
ƒ6950. Nissan Micra, '84
ƒ 5950. Opel Rekord 20 S, nw
mod '84, ƒ 6950. Volvo 340 DL
1.7, m. '87, ƒ10950. Toyota
Celica ST Coupé, bijna '83
ƒ5950. Opel Kadett 1.6 Diesel
'83, ƒ5950. Daihatsu Chai
mant, '83, ƒ4950. Mitsubish
Colt, '82, ƒ3950. Mini 1000
HLE, '84, ƒ4950. Opel Manta
1.6, LPG, '81, ƒ 3450. VW Gol
Diesel, '80, ƒ2950. Skoda '"
LS, '85, ƒ3950. Volvo 66, ..
ƒ2950. BMW 525, '81, ƒ4950
Mercedes 207 Dieselbus, eina
'81, ƒ 3950. Nissan Vanette Diesel Personenbus, bijna '85
ƒ6950. En nog diverse auto
vanaf ƒ 1000, met nieuwe APK
Met spoed alle merken
sportwagens,
personenwa
gens, busjes gevraagd.
De allerhoogste prijs en
contant. Ook 's avonds en
weekends. Tel 053-303270

Accessoires en
onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht. Ruilstar
ters en dynamo's Erkend
inbouwbednjf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveili
gmgssystemen.
Valkenbur
gerstr. 134. Tel. 020-240748
Autoshop J. Schievink, Rozer
gracht 69-71-73, A'dam, te
234986: ACCU'S, impenaals
laddersteunen, fiets- en sk
dragers, ski-boxen, alle kleuren
autolak, gereedschappen
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-5435
Lid Nevar.
Laat 2 auto's naast elkaar weg
rijden Die zónder I-CAT heeft
een vieze pluim en die mét ver
trekt rookloos 25% sneller, elke
keer wéér! DHZ-plan: ƒ30
Giro 3466420, Doyer-Motoi
Bussum 02159-42565
LPG-INBOUW nu zéér voor
delig met 2 jaar garantie, ook
rep. telef. 020-182163.
MAZDA RUITEN voor zij en
achter. Voor alle types uit
voorraad leverbaar Fa. E &
GRAAFF, Koninginneweg 48
Haarlem. Tel. 023-314275

SPORTVELGEN
Keuze uit meer dan 100 model
len. Vraag onze catalogus

GRAKU Wilnis
Tel. 02979-85580

Service en
reparatie
A.P K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 364702

APK laswerk en reparatie , keu'
ring klaarmaken, ieder merk
auto, vooraf prijsopgave Auto
bedrijf Been, AalsmeerderdijK
386, Aalsmeerderbrug.
Tel. 02977-27262.
AUTOSPUITEN v a ƒ350 ij
orig spuitcab. incl verf. OoJ>
Wij geven NU minimaal ƒ 1500 schaderep. -t- tax 020-15250j_
inruil voor uw oude auto terug
AUTOTEST
ongeacht de staat. Ook voor APK/aankoop drive-in
uw motor of caravan.
keuringstation. Daniel
Goedkoopstraat/Spaklerweg
A'dam. 020-6654277/6654129
Amersfoortseweg 3 hoek
Godelmdeweg, Naarden
Garage verzorgt uw auto
Tel 02159-50005/49188
APK-KEURING
Open
maandag-donderdag Vooraf prijsopgave. Garage
van 9-18 uur, vrij kookavond Chrysant, Chrysanlstr. 14 °
van 9-21 u , zat van 9 17 u
A'dam-Nrd Tel 020-340549

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren (autonieuws, uitstapjes) en andere aspecten van Vrije tijd.
Redactieadres: Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.: 020 - 562.2285 (alteen 'smorgens). Coördinatie: Trudy Steenkamp.
• Modieus
2-delig pak,
speciaal
door Frans
Molenaar
ontworpen.

Foto Fashion
Extra

rans Molenaar
ntwerpt collectie
oor grote maten
Niet de maat die je hebt is belangrijk, veel
angrijker is wat je draagt", aldus één van
:rlands beroemdste couturiers Frans Moler. Speciaal voor het merk Fashion Extra
i postorderbedrijf Wehkamp, selecteerde hij
ir de najaarscollectie acht modellen voor de
slanke vrouw.
j collectie bestaat uit een serie van twee mantelpakdeux-en-trois-pièces, een japon, een kort jasje en een
itel. Ieder stuk draagt het handschrift van de 'meesen is verkrijgbaar in de maten 42 tot en met 54 en
.s zelfs tot 58.
roen, rood, paars en kobalt zijn de meest opvallende
iren in het nieuwe wintermodebeeld van Fashion
-a. Molenaar selecteerde juist pakjes en japonnen in
b tinten, omdat hij vindt dat ze uitermate geschikt
J voor grote maten, vooropgesteld, dat stof, kwaliteit
Init van de modellen perfect zijn.
nor de iets sportievere vrouw koos Molenaar een
[•oudige zwart-wit trui met verlaagde col. Het model
l bewust Italiaans aan. „Het zijn toch altijd weer de
Jaanse modemakers die van gebreide mode elk seii weer iets schitterends maken", aldus Molenaar.

Een goed slaapritme maakt je fit
Een derde deel van je leven maak
je niet bewust mee. Je verkeert dan
in die 'andere wereld'. Snurkend,
woelend, dromend, slapend als een
roos reis je door de nacht. Of je ligt
juist in bed zonder een oog dicht te
doen, wachtend tot de slaap je overvalt. Voor het lichaam en de geest is
de slaap echter een levensbehoefte.
Terwijl je tot rust komt, wordt er
nieuwe energie bij elkaar gesprokkeld.

Beschouw bed niet
als sluitpost

Eén op de zes van de mensen in Nederland vindt dat hij regelmatig slecht slaapt.
Al kent het plafond voor hen geen geheimen meer, toch raken sommige slechtslapers er niet op uitgekeken. De hersenen
blijven over problemen doormalen en op
een gegeven moment dringt de gedachte
zich op dat de slaap wel helemaal niet meer
zal komen. „Niets is zo fnuikend als tegen
jezelf zeggen dat je de hele nacht wakker
zal blijven. Het vertrouwen in het lichaam,
dat heus wel 'wil' slapen, is dan zoek. Dat • De één wensdroomt dat hij zou kunnen slapen. De ander slaapt door de rinkelende
moet je doorbreken en dat kan bijvoor- wekkers heen. Een beter afgestemd ritme en ontspanningsoefeningen kunnen helpen
beeld met oefeningen," zegt drs. Bert
Klaassen uit Amstelveen.
temin toch fit uit bed stapt, is er niets aan heeft slaapproblemen. Zij zijn minder acDrs. Bert Klaassen schreef onder meer de hand, hoe kort je ook geslapen hebt. tief en hebben dus ook minder slaap nodig,
een boek over het fenomeen slapen. 'Hon- Dan heb je misschien maar zes uur slaap maar toch gaat in veel bejaardentehuizen
derd vragen over slapeloosheid' is de titel nodig. Kortslapers gebruiken de tijd in bed het licht om tien uur uit en moet er geslaen wordt door Het Spectrum uitgegeven. efficiënter, die raken eerder in de diepe pen worden. „Ik snap dat regime niet, voorDe pocket komt nu ook uit in Engelse, slaap waarin het lichaam het meest uit- al niet als ouderen 's nachts niet goed slaDuitse en Franse vertalingen. Klaassen rust. Langslapers slapen over het alge- pen en ter compensatie een middagdutje
studeerde geneeskunde, heeft zich vervol- meen lichter en hebben dus. meer tijd no- houden. Dan is de volgende nacht het
gens in het slapen verdiept toen hij zelf ook dig om genoeg rust.te krijgen. Voel je je slaapprobleem weer groter. Sommigen
een tijd de slaap niet kon vatten.
geradbraakt en niet uitgerust, dan kan er zouden prima kunnen slapen als ze naar
hun biologiche klok luisterden. Dat is be„Achter slaapstoornissen zitten vaak een slaapstoornis zijn."
psychische of lichamelijke problemen.
"Voor iedereen geldt dat een regelmatig langrijk, omdat ouderen over het algemeen
voorzichtiger moeten zijn met het gebruik
Huisartsen hebben
echter slechts tien
van slaapmiddelen, want de bijwerkingen
zijn voor hen groter."
minuten per patiënt
en geen tijd of kennis om een klacht
Afbouwen
uit te spitten. Dan
Klaassen staat niet altijd negatief tegenworden toch vaak
over het gebruik van slaappilletjes. Zeker
slaaptabletten gegeniet als lichamelijke klachten de oorzaak
ven. Dat is lang niet
vormen. In andere gevallen lossen de pilaltijd nodig en ze
werken soms zelfs
len alleen het slaapprobleem op en niet de
eventuele psychische oorzaken „Het beste
averechts,"
zegt
is een slaappil te gebruiken in de acute
Klaassen. Voor de
Bert Klaassen
fase, als je juist in de problemen zit. Dan
artsen • heeft hij
daarom een overkan je tenminste goed slapen en verlies je
zichtelijk schema opgesteld waarmee ze slaap/waak-ritme heel belangrijk is. Je dat vertrouwen niet. Je kunt een paar weeerder tot de oorzaken en oplossingen kun- moet je dwingen vaste tijden aan te hou- ken iets slikken, maar dan afbouwen en
nen komen. En wat belangrijker is: het den. Door 's morgens langer te blijven lig- tegelijkertijd de problemen overdag oplosgevaar dat iemand de verkeerde pillen gaat gen, verschuift het ritme. Als je 's nachts al sen. Want vaak is het zo dat mensen om
slecht in slaap kunt komen of licht slaapt, een slaapmiddel vragen als het psychische
slikken wordt uitgesloten.
is uitslapen funest. Net als middagdutjes. probleem al is opgelost. Men heeft er een
Daardoor wordt het biologische ritme ver- slaapstoornis aan 'overgehouden, maar
Edison
stoord, zodat je 's nachts minder moe bent weet niet meer wat de oorzaak is."
Een mens krijgt van nature de behoefte als je wilt pitten. Het is verstandig direct
Een slaapkamer is om te slapen, vindt
aan slaap mee, maar hoe die dat doet en op te staan als je wakker bent, anders raak
hoelang is voor een ieder anders. Sommige je in een toestand tussen slapen en waken, hij. Een hobbyhoekje hoort er dan ook niet
thuis. Lezen om dromenland te bereiken is
politici staan er om bekend dat ze met een met als gevolg een katterig gevoel."
zinvol, reisbeschrijvingen doen het voor
uur of vier slaap toe kunnen. Ook bijvoor„Ik geloof dat slapeloosheid een luxepro- dit doel het best. Belangrijk is ook een
beeld Napoleon en Edison waren altijd
vroeg uit de veren. De laatste zou hebben bleem is," vervolgt Klaassen. „Vroeger was ruim bed.
Klaassen: „Als je pas een relatie hebt is
beweerd dat hij de gloeilamp heeft uitge- dat toch minder toen de mens overdag he,el
vonden zodat de mens niet zoveel kostbare fysiek bezig was en in de buitenlucht wer'k- een twijfelaar leuk, maar later is toch een
uren van zijn leven hoefde te verslapen. te. Nu bewegen mensen niet veel meer, ruimer bed aan te raden. Slapen moet in
Zijn geniale vinding wordt in de meeste worden dus ook niet moe en kunnen min- het donker gebeuren met weinig lawaai en
slaapkamers echter tussen elf en'twaalf der goed slapen. Soms wil men dat nog wel een goede ventilatie. De. kamer moet rustig
uur gedoofd, omdat de slaapbehöefte van " eens goedmaken; dan gaan ze één keer in aandoen. Maar hoe sfeervol de slaapkamer
de meesten zo rond de acht uur ligt en dat de week joggen, het liefst nog 's avonds ook is met allerlei pasteltinten, het slapen
omdat men dan de tijd heeft. Dat is niet lukt niet wanneer je jezelf inbeeldt dat je
is nu eenmaal niet te veranderen.
Klaassen: „Sommige mensen denken dat verstandig. De maximum inspanning voor toch niet kan slapen."
ze slecht slapen, omdat ze die 'acht uur' het naar bed gaan, is de hond uitlaten."
FERDINAND RUSCH
niet volmaken. Als je 's morgens desalnietBijna dertig procent van de bejaarden

'Niets is zo
fnuikend als tegen
jezelf zeggen datje
de hele nacht
wakker zal blijven'

SEPTEMBER
AKTIEMAAND
bij
B.Y. BEHANG

25 %
| BV BEHANG
behang - tapijt gordijnen
lamellen • verf
Weteringschans 275/hk. Frederiksplein
Amsterdam. Tel 020-244155

BV. Behang...

, aktetassen, rugzakportemonnees en agenin stijlvol leder uitger
d, zijn de grote 'hits' voor
erfst-wintermode 1989/90.
het komende najaar doeren twee belangrijke
op het gebied van de
fenmode: de eenvoudige,
volle, elegante trend en de
ikerige nostalgische mode.
'rt
wordt de grootste kleur,
c
t gevolgd door de bruin
cognac tot donker), donT
ood (paarsachtig borof aubergine), groen en
°te tassen van tenminste A4 for'• de zogenaamde Business Bag,
sciaoen zeer gewild. De uit[vlng toont een variant op de ouetse schooltas voorzien van rie'•vgespsluitingen, handvat, meerakken en draagband. Iets kleiv
an formaat is de langwerpige
s met klep, twee simpele mesloten en een gestyleérde hand-

Parapluplant houdt van 'een slok'
Wie gul is met water geven, kan
plezier beleven aan het 'parapluplantje'; de Cyperus kan namelijk
tegen natte voeten. De verschillende
soorten van de Cyperus komen in
een strak modern interieur goed tot
hun recht en vaak zie je ze in accubakken, gevuld met aarde of grind,
staan. Toch heeft dit plantje een lange historie. Al zo'n 2700 jaar voor
Christus fabriceerden de Egyptenaren van de Cyperus papyrus hun
boekrollen, matten, touw en sandalen.

Voor degene die van wat kleinere
tassen houdt, is er dit najaar ook
genoeg keus. De populaire buidel die
eigenlijk al een beetje uit beeld verdwenen was, vindt men terug in een
combinatie van een strakke driehöekvormige basis met daarin een
gemonteerde buidel die er boven uit
steekt.
,
Voor de schooljeugd zijn er fantasiekoffermodellen van nylon in geDe 'parapluplanten' moeten een
zellige kleuren en voorzien van
prints. Daarnaast blijft de rugzak lichte plaats hebben, maar niet in de
natuurlijk een must en is dan ook felle zon. Ze gedijen bij een normale
beschikbaar in, allerlei modellen en kamertemperatuur van 20 graden.
vrolijke kleurencombinaties.
Er zijn verschillende soorten CyOp het gebied van de kleinleder- perus in de handel, uiteenlopend
waren zijn er enkele opvallende arti- van kleine die nauwelijks veertig cm
kelen: prachtige agenda-omslagen in hoog re'iken (Cyperus haspan) tot de
diverse formaten, een heel dun cre- echte Cyperus papyrus die wel enkeditcard-etui met ruimte voor het rij- le meters hoog kan worden. De Cybewijs, portemonnees en portefeuil- perus alternifolius groeit tot een rneles in gobelin/leercombinaties, ter hoog en is de meest dorstige van
waarbij het gobelin bestaat uit sacht allemaal.
aanvoelend veloursachtig materiaal
Niet van natte voeten daarentegen
met oosters kashmirprints, waaraan
westerse bloemen zijn toegevoegd. houdt de Cyperus albostriatus, ook
De zogenaamde heuptasjes met wel diffusus genoemd, die een vrij
riem, die eerst alleen voor het skiën grof blad draagt en gewoonlijk niet
werden gebruikt, zien we nu ook in hoger wordt dan 50 cm.

Waterbed maakt
je niet zeeziek
Niet voor niets worden waterbedden soms in ziekenhuizen gebruikt
tegen doorliggen. Het vloeibare matras blijkt eveneens een zeer goed
middel bij ernstige rugklachten. De
zwaardere lichaamsdelen worden
goed ondersteund en de bloedsomloop wordt vaak beter. Klotsen doet
een waterbed niet en een overstroming op de slaapkamer komt zelden
voor. Waterbedden bewegen echter
wel. Als er geen schokbrekers in zitten, kan het even duren voordat je
stil ligt. De meeste matrassen zijn
daarom voorzien van stabilisatoren
die het wiebelen tot 95% kunnen tegengaan. Na een seconde ligt het bed
stil en heb je meteen de juiste slaaphouding te pakken. De diepe slaap
duurt vaak langer waardoor je goed
uitrust. De prijzen schieten vanaf de
duizend gulden echter snel omhoog.

'En dan hebben we het over
één van de nieuwe punten waarmee Volvo in
1990 vastere voet
aan de grond
probeert te krijgen. In Zweden
is het al langere
tijd verplicht om overdag de lichten
aan te houden. Het aantal verkeersslachtoffers is er sinds de invoering
aanmerkelijk teruggelopen.

op vele mooie
behangsoorten

•usiness Bag'scoort
oog in tassenmode

In de jaren zeventig begonnen Nederlanders onder het dekbed in plaats
van onder de wol te kruipen. Het dongen of synthetische dekbed wordt
steeds populairder: het laken en de
kilo's dekens zijn nog maar in weinig
slaapkamers terug te vmden. Van de
mensen die een dekbed gebruiken,
heeft de helft voor dons gekozen. De
consument is nu echter meer geneigd
de betere kwaliteit synthetische dekbedden aan te schaffen.
Een warm bed werkt psychologisch
slaapbevorderend. 'Een frisse neus en
warme voeten' is een goede stelregel
om gezond te slapen. Waar op gelet
moet worden bij de aanschaf van een
dekbed is de ventilatie van de stof.
Gemiddeld transpireert men een halve liter vocht tijdens het slapen. De
natuurlijke vulling, dons, ventileert
het best, terwijl synthetische stoffen
minder vocht kunnen absorberen.

Met ingang van het nieuwe
modellenjaar worden alle nieuwe Volvo's geleverd met Volvo
Safety Lights. Dat houdt indat
de bestuurder altijd met in elk
geval dimlichten rijdt.

met
KORTINGEN TOT

daar weten ze van wanden!

Het dekbed
is in opmars

Nieuwe Volvo
rijdt altijd
met dimlicht

(ADVERTENTIE)

hvee-delige combinatie in wit/zwart Pepita-ruitje,
"slecteerd door Frans Molenaar.
Foto Fashion Extra

Er zijn mensen die heerlijk slapen
in een hangmat, maar je kunt dan
wachten op rugklachten. Omdat de
slaapkamer meestal nog een privéruimte is, wordt die nogal eens als
sluitpost op de interieurbegroting
gezet. Terwijl een goed matras en
bedtaodem zeer belangrijk is voor de
gezondheid en het slaapcomfort. Bij
het kopen van een bed moet men
zich daarom vooral niet laten weerhouden deze in de winkel uitgebreid
uit te proberen. Belangrijk is dat het
lichaam tijdens de lighouding net zo
recht is als bij het staan. De combinatie van matras en bodem mag niet
doorzakken of juist zo hard zijn dat
het vlak blijft. Een goed matras is
soepel genoeg om zich aan de lichaamsbouw aan te passen.

Ook in ons landje wordt een dergelijke maatregel overwogen. Volvo
loopt enigszins op de zaken vooruit
• Dé neus van door de wagens van Safety Lights te
de
Zweedse voorzien. Zodra het contact aangaat
zalm, een 780 branden de lampen.
waarvoor
ruim
anderhalve ton
voor moet worden neergeteld.
Een
absoluut
topmodel

Ander Zweeds nieuws is dat de 440serie verder verfijnd wordt. Zo
wordt onder meer het verwarmingsen ventilatiesysteem verbeterd en
krijgen de GTL en Turbo andere interieurbekleding. Meest in het oog
springend is echter nieuwe injpctiemotor die een geregelde katalysator krijgt. Verder beschikt de motor over
meer trekkracht bij een laag toerental. Om de wagen
stabieler te krijgen, wordt in alle modellen de verlaagde
vering van de Turbo gemonteerd.

Bockclhoes
Het geven of krijgen van een bloemetje is al leuk en wekt vaak war
me emoties op (of het moet een
vergeefse poging tot vergoelijking
zijn). Waar het bosje is gekocht,
staat gewoonlijk op het verpakkingspapier te lezen. Geeft natuurlijk niks, maar het kan fcestelijker. Dillewijn Verpakkingen in
het bloemendorp Aalsmeer wil het

boeket nog mooier maken met de
Romance Hoes. Het is een plastic.trechtermodel met opgedrukte
bloemenranken. De nieuwe versiering van het romantische pakpa
pier wordt uitgevoerd in de kleu
ren rose, wit en geel. Nu nog zoeken naar een passend geurend
boeketje.

Fietsverzekering
De omzet in de fietsenhandel i;,
het afgelopen halfjaar met negen
procent gestegen. Het goede voorjaarsweer en het milieubewustzijn
worden hierbij als oorzaken genoemd. Nieuwe en degelijke fiutsen zijn kostbaar, en dat weten de
fietsendieven ook. Daarom is het
misschien nuttig aan een verzekering voor de fiets te denken.
De Echte Nederlandse Fietsersbond (ENFB) heeft alle fietsverzekeringen onderzocht en met elkaar vergeleken. Op basis van de
premie, de uitbetaling bij diefstal
of schade en eigen risicio, komt de
verzekering van de ENRA het best
uit de ENFB-test. De brochure
'fietsverzekering' met alle resultaten kan worden aangevraagd door
./'4.50 over te maken op postgirorekening 30255 van de ENFB in
Woerden.

Disco voor couvcusekind
Het klinkt vreemd, maar de gezondheid van te vroeg geboren
kinderen kan worden verbeterd
door disco-achtige muziek. Omdat
couveusekinderen nog enkele onrijpe organen hebben, moet vaak
de ademhaling worden ondersteund door het toedienen van
zuurstof. Die zuurstof kan echter
tot, bijvoorbeeld, oogafwijkingen
leiden. Zonder dat de kinderen
hun bedje uitswingen, heeft de
muziek met het strakke ritme een
betere zuurstofopname tot gevolg.
Mevrouw dr. H. E. Loggers heeft
dit onderzocht. Deze vorm van
muziektherapie staat uitgebreider
in het tijdschrift Muziektherapie
dat gratis te bestellen is bij Snijders & Partners BV, Eeinweg 4,
3742 LB in Baarn.

Relaxbankje
Hoe maak je van een gewone l'auteuil een rustbank? Door er voetenbankje bij te zetten, zo heeft
Eupro Holland geredeneerd. De
firma heeft een opklapbaar Relaxbankje ontworpen en dat zou een

aanwinst zijn voor iedere huiskamer. Vooral voor ouderen die in
een kleine woning leven zou dit
bankje nuttig zijn. Het voordeel
van dit meubel dat in klassiek en
modern design is te leveren, is dat
de bloedsomloop niet wordt belemmerd. Randen zijn vermeden
en de zachtheid van het kussen is
goed afgewogen.
Een gratis brochure over het Relaxbankje is aan te vragen bij
Eupro Holland, antwoordnummer 2306, 4100 WB in Culernborg.

Ontkalker
Voor zowel kleine huishoudens
als voor de industrie is er een nieuwe, milieuvriendelijke, ontkalker.

Nieuw uiterlijk
Wat betreft de al bijna klassieke 240: daarvoor is een
speciale afdeling opgezet, de Car Corporation, zodat er
niet op gerekend hoeft te worden dat dit betrouwbare
succesnummer van de markt verdwijnt. De achterklep
van de station wordt zodanig veranderd dat de 240 een
beetje op grote broer 740 lijkt. In navolging van de 760
krijgt die 740 een nieuw uiterlijk met een verlaagd front.
Verder worden bumpers gewijzigd, de voorspoiler
maakt nu deel uit van de bumper. Als extra is op de 740
in 1990 elektrische stoelverstelling en Electric Climate
Control verkrijgbaar. Motoren zonder katalysator treffen we niet meer aan onder 740-kap.
Bij de politie wordt de Volvo nog steeds zeer gewaardeerd. Dat blijkt wel uit het feit dat ex-minister van
Justitie Korthals Altes eind augustus nog een intentieverklaring ondertekende voor de levering van 1400 Volvo's voor de rijkspolitie. Het ging om de 440 voorzien
van LPG.
EVERHARD HEBLY

Het is een elektronisch apparaat
dat op de waterleiding wordt gemonteerd. De Electronic Waterconditioner ontkalkl en werkt
nieuwe kalksteenafzetting tegen,
zonder de samenstelling van het
water te veranderen, zo meldt de
importeur. De elektrische lading
van kalk wordt door magnetische
signalen beïnvloed waardoor, bijvoorbeeld, wasmachines niet vervuild raken door het kalksteen.
Bovendien zou de was schoner en
zachter worden.
Het apparaat wordt op de markt
gebracht door Technische Handelsonderneming KEWA, postbus
47,2100 AA in Heemstede, tel. 023 328310.
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Hoe koud het ook wordt, de
nieuwe winterkleuren van

HERMAN HARMS
SHOE-BIZZ

koopt

„houden je warm".
Herfst/winter 1989/1990

trekt altijd DE JOKER

Uw Zandvoortse
Drogisterij
KERKSTRAAT 31
ZANDVOORT

is voor

IEDEREEN
at andetsw.1.

2902 Vicci Varese
Chic ogende zwarte lakschoen met
opvallend geplisseerd
accent met speld.
Maten 3-8
f. 129,90

Gtote Krocht 20b
Spaar onze kassabonnen
bij ƒ 100,-krijgt u ƒ 3,-retour.
Niet op geneesmiddelen.

Wij nodigen u uit om naar onze
prachtige najaarscollectie te
komen kijken!
Grote Krocht 20b, ZANDVOORT

^.

Kwaliteitsfoto's
in

Roeien

Op zoek naar üe
nieuwste mede.. ••

1 UUR KLAAR!!

In de etalage van de deelnemende
winkeliers ligt een speelkaart, het is de
bedoeling dat u de ,,4 vrouwen" zoekt.
Schrijf de oplossing op een briefkaart en
stuur deze uiterlijk voor 2 oktober naar
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
Zandvoort.
Onder de goede inzenders worden cadeaubonnen verloot:

* Bij ontwikkelen en l
afdrukken van uw film
ƒ 5,5O KORTING
op uw nieuwe kleurennegatieffilm.
ALLÉÉN BIJ:

<>„„

1 van ƒ 100,- 2 van ƒ50,-; 3 van ƒ25,- en 5 van ƒ 10,-

FOTO

die bij de deelnemende winkeliers kunnen worden besteed. De
winnaars krijgen hiervan schriftelijk bericht.

BOOMGAARD

OPLOSSING
hartenvrouw bij:
ruitenvrouw bij:
schoppenvrouw bij:
klavervrouw bij:

Grote Krocht 26
Zandvoort-Tel. 02507-13529
óók 's maandags geopend van 9.00 tol 18.00 u.

,
'' 9eheei

KAd&ggïïla»
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GROOT FEEST IN AL
ONZE KAASWINKELS
Want op vrijdag 22
september openen wij onze
10e speciale kaaszaak aan
de ZANDVOORTSELAAN
155 HEEMSTEDE (bij
Station)

™ a, bij ons

te°b e

Sfen

UITBLAZEN NA
EEN DRUK
SEIZOEN?
Laat Toerkoop Reisburo
Zonvaart een vakantie
voor u regelen.
Vooreen wereldwijde service
bent u bij ons aan het juiste
adres.

DE TROMP WINKEL
'

Kom gauw kijken bij-

BOEREN
STREEFKERKER

Toerkoop Reisburo
Zonvaart

VORK
OPTIEK
HA

Grote Krocht 20
Tel. 12560.

500 gr. nu

G. Zwinkels
Haltestraat 30

tel. 12175

Gespecialiseerd
in „kant en klaar"
maaltijden
o.a.

Stroganoff schotel,
Turkse Pilaf,
Chinese
groenteschotel.

KERKSTRAAT 20 ZANDVOORT

VOOR AL UW
BROOD-E/ï
flFT
zijn

BROOD- EN
BANKETBAKKER/J

Seijsener
a

£ 'testraat 23 Te/. 1 21 59
ZANDVOORT

Rijwielverhuur
tevens tandems en
bromfietsen

SPAR SUPER
NOORD

Rij wiel/Taxi
Centrale

Schouderkarbonade
kilo

500 gr.

Zandvoort B.V.

8,95

0,98

Kleibinten

Potgrond

Grote Krocht 18
Tel. 02507-12600
7 dagen per week
geopend

nw. oogst
5 kilo

Spruiten

zak 20 Itr.

1,59
2 zakken

2,79
ledere maandagochtend open
CELSIUSSTRAAT 192

Ook voor CD's
bent u bij ons aan
het juiste adres.
Een CD niet
voorradig?
Wij bestellen hem
graag voor u.
Boekhandel
„De Krocht"
Grote Krocht 17
Zandvoort

's

FASHION
Haltestraat 40, tel. 13253

heeft nu de nieuwe
wintercollectie '89/'9o

binnen

ANGORA " rt/.
TRUIEN 99,Handgebreide
truien
'n div. prijzen

ffiMs

VOOR IEDER BUDGET.

016:000 gezinnen ontvangen
iedere week een krant van .
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Donderdag 28 september 1989

Alan Michael met Julio
Iglesias op televisie
ZANDVOOET - De Zandvoortse zanger Alan Michael
lijkt op vaderlandse bodem
door te gaan breken. Samen
met onder ander Julio Iglesias, Audrey Hepburn en Miss
TJnivers Angela Visser, treedt
hij morgen op in het Scheveningse Circustheater, waar
de televisie-opnamen voor de
Danny Kay Award gemaakt
worden.
De carrière van de jonge Zandvoortse zanger neemt stormachtige vormen aan. Voor Unicef heeft
hij onlangs opnamen gemaakt van
het nummer 'Tendernes', dat hij
samen met de Franse zangeres
Sophie Proix op de plaat heeft gezet. Dit lied, dat binnenkort op

49e jaargang nummer 39

Los nummer ƒ 1.25

grammofoonplaat en compact
disk in de winkel ligt, is overmorgen om 12 uur voor het eerst te
beluisteren in het life-muziek programma Paperclip van de NCRV
op Hilversum 3.
Morgen treedt hij temidden van
een aantal grote sterren op bij de
Unicef gala-avond, waar de AVRO
opnamen maakt voor de Danny
Kay Award, genoemd naar de bij-na legendarische Danny Kay, die
zeer bekend geworden is als ambassadeur van Unicef. Samen met
zijn Franse zangpartner Sophie
Proix, treedt hij op in gezelschap
van onder andere Julio Iglesias en
Audrey Hepburn. De Danny Kay
Award wordt volgende week donderdag om 20.30 uur uitgezonden
op Nederland 2.

•eek

Schietgedrag van milieu-agent
op het strand zorgt voor onrust
ZANDVOORT - Vorige week is in Zandvoort de nodige onrust
ontstaan over de jagersactiviteiten van de gemeentelijke milieu-toezichthouder. Hij werd woensdagnacht door de politie aangehoudén in verband met een schietpartij op het strand. De 47-jarige Amsterdamse marathonloper Gerard van Leeuwen heeft een
klacht over gevaarlijk schietgedrag ingediend bij de politie.
Een Zandvoortse vriend van hem
heeft ook een klacht ingediend over
de schietpartij, waardoor hij zich onveilig voelde. Het schietgedrag van
de opzichter komt binnenkort aan
de orde in een van de raadscommissies. Ook zal justitie zich, als het
proces-verbaal is opgemaakt, over
de zaak buigen.
"Ik train al twee jaar lang vier
avonden per week in Zandvoort en
hoor regelmatig schoten op het
strand. Nu werd er weer geschoten,

strand. Hij verklaarde tegenover de
politie dat hij vanuit de auto op het
strand op vossen jaagde. Door een
van de geweerschoten was een inwoner van Zandvoort zo opgeschrikt
dat deze de politie belde, waarna de
politie poolshoogte ging nemen.
maar ook een Zandvoortse vriend "Het strand, waar hij op vossenjacht
van me voelde zich onveilig door het was, behoort niet tot het geb;ed,
schieten. Ik ben me echt doodge- waar hij toezicht houdt. We hebben
schrokken. Achteraf gezien lijkt het de zaak momenteel in onderzoek
wel of ik met dat trainen op het om te bekijken of er sprake is van
strand aan Russische roulette heb een overtreding. Als de man terug is
gedaan", aldus de marathonloper. van vakantie wordt hij gehoord en
De Zandvoortse politie hield de mi- wordt er een proces-verbaal opgelieu-toezichthouder/parkeerwachmaakt, dat vervolgens naar justitie
ter, die momenteel op vakantie is, gaat", aldus politievoorlichter Hans
vorige week woensdagnacht om on- Konijn.
geveer 23.30 uur aan als een van de
Volgens de marathonloper, die
inzittenden van een jeep op het zuid- "nu pas de ernst van de zaak" inziet,

Promotie Zandvoort blijft
(horeca verdeeld houden
ZANDVOORT - Over de ma-

üer waarop de promotie van
Zandvoort het meeste succes
leeft zijn de meningen over de
loreca-ondernemers
nog
steeds verdeeld. Dat bleek vorie week donderdag op een bijlenkomst van de afdeling
Zandvoort van Horeca Nederand.

Op de matig bezochte bijeentomst van de Zandvoortse horecaondernemers ontstond, tussen
oor- en tegenstanders, een felle dïs:ussie over de op te richten Stiching Promotie Zandvoort. Promotie
r
an de badplaats wordt op zich door
edereeen toegejuicht, maar 'verieeld was men bver de manier waarip dit moest gebeuren.
Een overkoepelend orgaan voor
iromotionele activiteiten is een al
arenlange wens in het dorp. Inmidiels zijn er al meerdere initiatieven
>ntplooid. Volgens voorzitter Fred
D
aap van de Zandvoortse afdeling
an Horeca Nederland hebben de teenstanders problemen met de filanciële bijdrage, die van de onderlemers verlangd wordt. "Maar de
ZANDVOORT - Het schoriprichting gaat in ieder geval door". singsverzoek dat door het

Bouwplannen van
Jongsma gaan door

Behandeling van
duinbeheerplan
is uitgesteld
ZANDVOORT - De provincie heeft het moeilijk
met de behandeling van het
duinbeheerplan van de gemeente Zandvoort. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het plan vandaag in
de commissie Natuur,
Landschap en Recreatie
van Provinciale Staten behandeld zou worden, maar
dit is in ieder geval uitgesteld tot 19 oktober, wanneer deze commissie weer
bij elkaar komt.
Het is de tweede keer dat het
Zandvoortse
duinbeheerplan
bij de provincie in behandeling
is. Eerder verwierpen de leden
van Provinciale Staten het beheerplan, nadat Gedeputeerde
Staten hun goedkeuring eraan
hadden gehecht. Slechts op het
geplande parkeerterrein achter
de tribune van het circuit hadden GS bezwaar. De commissie
vond echter dat het duinbeheerplan niet aanvaardbaar was omdat allerlei deelplannen niet
door de gemeente waren ingevuld. Nadat de gemeente het
plan had aangepast was de verwachting dat de commissie Natuur, Landschap en Recreatie
vandaag haar goedkeuring eraan zou hechten. Er blijken echter nog een aantal elementen
van het plan niet voldoende te
zijn uitgewerkt, zodat de behandeling tenminste tot 19 oktober
is uitgesteld. Intussen wordt er
bestuurlijk overleg tussen de
provincie en de gemeente gevoerd. Door het uitstel van de
behandeling van het duinbeheerplan is ook de realisatie van
de tweede fase van het Vendoradopark vertraagd.

Strandpachters willen 'overwinteren'
ZANE*»,*C-ORT - Aan de stralende zomer van
dit jaar begint langzamerhand een eind te komen. In ieder geval voor wat betreft het strand,
want maandag moeten alle paviljoens verwijderd zijn. "Zo'n seizoen hadden we echt nodig",
zegt penningmeester Jan Paap van de Zandvoortse Strandpachters Vereniging. Binnenkort wordt duidelijk of de paviljoens ook in de
winter mogen blijven staan.

dopark en het Eeach Hotel verbleef. "Met die fttciliteiten is ook het betere publiek naar Zandvoort gekomen
en daar zijn we erg blij mee." De enige tegenvaller van
dit seizoen is volgens Paap het niet doorgaan van de
strijd om de Pall Mail World Surf Cup. "Dat is jammer.
In de drie jaar dat er hier in oktober gesurfd werd, was
het altijd erg druk. Ik hoop dat het in de toekomst wel
terug komt. Bovendien werd door het surfspektakel
ook het strandseizoen voor een aantal paviljoens met
enkele weken verlengd."

ongekend.

ters. "Daar zouden we erg blij mee zijn, omdat Zandvport dan het hele jaar door levendig blijft, 's Winters
zijn er altijd veel mensen op het strand, die graag even
wat willen eten of drinken. Ook zouden er bruiloften,
partijen en dergelijke gegeven kunnen worden", vindt
Paap. De beslissende stem over het in de winter laten
staan van de paviljoens heeft echter het Hoogheemraadschap Rijnland, die vreest dat de duinwering te lijden
heeft als er permanent paviljoens staan. Volgens strandpachter Paul Zonneveld, tevens lid van de Nederlandse
Vereniging van Strandpachters, vindt er deze winter
een gesprek plaats tussen de strandpachters en Rijnland over het eventuele 'overwinteren' van de strand,pachters.

VVD-raadslid mevrouw Laarman-De Jong en de fraktievoorzitter van de WD, Jaap
Methorst, tegen de fraktievoorzitter van het GBZ, Jan
"Het is echt ongelooflijk, zo mooi als dit seizoen
Jongsma, werd aangespannen geweest is. Vanaf Eerste Paasdag is het al een halfjaar
Het verlengen van het strandseizoen, en zelfs een
is door de Raad van State in prachtig weer. Dat we het eind september nog erg druk permanente plaats voor de paviljoens gedurende het
Den Haag definitief afgewezen. hebben en tot eeri uur 's nacht buiten kunnen zitten, is hele jaar, is overigens een oude wens van de strandpach-

De beide WD-ers maakten bezwaar tegen de bouwplannen van
Jongsma vanwege het ongerief die
zij bij de eventuele bouw van het
nieuwe complex aan de Oranjestraat
meenden te verwachten.
Met deze beslissing komt er een einde aan het geharrewar rond het omstreden plan van Jongsma, die op
het terrein van de voormalige dagmarkt een supermarkt met parkeergarage en enkele luxe appartementen wil laten bouwen.

In financieel opzicht is dit seizoen een geweldige opsteker, die we na vier slechte zomers echt nodig hadden." Volgens de tevreden penningmeester is er op sommige momenten zelfs sprake geweest van personeelstekort. "We werken altijd met een vaste kern, maar door
het lange seizoen konden we daar niet altijd een beroep
op doen". Opvallend is dat er dit jaar weinig badgasten
waren voor een langdurig verblijf in Zandvoort. "De
indruk is dat mensen korter, maar vaker naar Zandvoort kwamen". Niet alleen door het mooie weer is het
strandseizoen dit jaar een absolute topper geworden,
maar ook door het nieuwe publiek, dat in het Vendora-

Parkeerprobleem Dorpsplein nog niet opgelost
ZANDVOORT - Het parkeerprobleem op het Dorpsplein
lijkt voorlopig nog niet opgelost. Ondanks herhaalde verzoeken van de buurtbewoners
aan het gemeentebestuur, om
eindelijk eens maatregelen te
nemen om het parkeerprobleem op te lossen, zijn tot op
heden nog niet gehonoreerd.

De politie weigert hier repressief op te treden en deelt geen
bekeuringen uit.
De buurtbewoners zijn woedend.
Reeds jaren worden zij geconfronteerd met het feit dat zij niet of nauwelijks hun woningen kunnen betreden vanwege de fout geparkeerd
staande auto's voor hun panden,
hoofdzakelijk van cafébezoekers. In

een brief op poten maakten zij het
gemeentebestuur reeds maanden
geleden duidelijk "het nu genoeg te
vinden". Het gemeentebestuur zegde toe op korte termijn maatregelen
te zullen nemen, om aan het probleem een einde te maken. Aan de
gemeentepolitie werd gevraagd een
plan op tafel te leggen waarmee adequaat aan de overlast een einde zou
kunnen worden gemaakt. Samen

Waterstanden
HW

Okt

LW

HW

met de dienst Publieke Werken is
een tekening gemaakt die voor dit
probleem een oplossing moet bieden. Het 'ei van Columbus' geeft de
foutparkeerders weinig mogelijkheden tot overtreding van het parkeerverbod. Door het zetten van paaltjes
moet het de automobilisten in de
toekomst onmogelijk gemaakt worden hun auto op dit plein neer te
zetten. "De tekeningen, die maanden
geleden werden gemaakt en voor
goegkeuring naar het gemeentebestuur werden gezonden, lijken nu in
een of andere lade te zijn verdwenen", is de mening van de buurtbewoners. De politie laat weten dat het
bekeuren van de overlast bezorgende parkeerders geen nut heeft en
weigert dan ook repressief op te treden. Een onverkwikkelijke zaak,
vindt men dit gedrag van de Zandvoortse Hermandad, die zegt dat de
gemeente maar moet zorgen dat de
nieuwe maatregel eerst maar eens
moet worden uitgevoerd. Tot die tijd
blijft men geconfronteerd met deze
overlast, die niet alleen consequenties heeft voor de buurt, maar tevens
voor de rest van de dorpsgenoten en
de toeristen, die maar al te vaak vanwege de opstoppingen op dit plein,
vooral in het weekend een andere
route voor hun oversteek vanuit de
Kerkstraat naar het Gasthuisplein
en terug moeten kiezen. Het gemeentebestuur is vooralsnog niet
bereikbaar voor commentaar.

LW

02.2411.4514.4522.44
02.54 12.31 15.19 23.24
03.36 12.55 15.49 --.-03.58 00.04 16.1912.15
04.31 00.30 16.47 12.34
05.06 00.34 17.18 13.10
05.31 0114 17.45 13.46
06.01 01.45 18.15 13.55
06.35 02.04 18.46 14.46

Springtij 1 okt. 03.58 u. NAP+115cm
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onbeperkt rijsttafelen
• De doorloop op het Dorpsplein wordt maar al te vaak gehinderd door foutparkeerders. De politie weigert te
Folo Bram Stijren

bekeuren

Kerkendag werd een groot

succes.
Pag. 3

zou er door de controleur ook regelmatig op honden en verwilderde katten geschoten worden. Daarvan is de
politie niet op de hoogte. "Daar is bij
ons nooit aangifte van gedaan". Volgens Konijn heeft de toezichthouder
een vergunning om te jagen op schadelijk wild, waartoe "beslist geen
katten behoren". Tijdens de vergadering van de gemeenteraad kwam
het schietgedrag van de opzichter
aan de orde. In de rondvraag vroegen Folkert Bloeme van de PvdA en
Ruud Sandbergen van D66 de burgemeester om de "schietgewoonten
'van de milieucontroleur zo snel mogelijk in de desbetreffende commissie te behandelen". Sandbergen
vond schieten op het strand "ongewenst en zeer gevaarlijk". Burgemeester Van der Heijden zegde toe
de zaak in de commissie te willen
bespreken.

Vakbekwaamheid

Vandaag wordt door de heer Hulsbos van de Kamer van Koophandel
voor Haarlem en omstreken de datum van de oprichting bekend gemaakt. Een ander belangrijk punt
tijdens de vergadering was de gewenste extra aandacht voor vrije
sluitingstijden, de stimulering van
het toerisme, de bestrijding van
drugs, het terrassenbeleid en de festivals. Ten aanzien van het plan van
de gemeente om het minimumbedrag voor de hinderwetleges met 125
gulden te verlagen tot 1.425 gulden,
waren de horeca-vertegenwoordigers tevreden. De komende vijfjaren
zullen alle Zandvoortse ondernemers namelijk bezocht worden door
de gemeente in verband met hinderwetvergunningen. Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van
Paul Zonneveld en Mia Paap, die
hun bestuurswerkzaamheden we- • Penningmeester Jan Paap van de Zandvoortse strandpachters kijkt tevreden terug op een schitterend seizoen.
gens tijdgebrek staken.
Foto Bram Stijnen

zie onze adv. elders in dit blad

Oplage: 4.650
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Al sinds het voorjaar, nadat er tussen de Dierenbescherming, gemeente, politie en de toezichthouder een
gesprek is geweest, hebben vele inwoners hun verontrusting laten blijken over het jachtgedrag van de milieucontroleur. Mevrouw W.J. Van
Leen uit de Keesomstraat heeft deze
week een brief aan de gemeenteraad
geschreven waarin zij haar verontrusting kenbaar maakt en vraagt of
er geen beter toezicht op de milieu-toezichthouder kan worden gehouden. Mevrouw W.J. van Leen vraagt
zich af of de schietpraktijken van
milieuopzichter nu echt wel nodig
zijn. "Hij schiet op alles wat beweegt. Laatst zag ik dat hij een konijn schoot en niet eens keek of dat
wel dood was, maar direct in de auto
gooide." Ook is het volgens haar gevaarlijk wat de "schietgrage" milieucontroleur doet. "Hij schiet in het
licht van een lichtbak op allerlei dieren op de golfbaan. Vlak daarachter
is een fiets- en wandelpad, waar hij
geen zicht op heeft. Er zijn zeker
vijftig mensen, die daar met hun
hond wandelen, die ernstig twijfelen
aan de noodzaak van het in grote
getale uitroeien van het wild. Ik
vraag me ook af of het jagen op de
vossen op de Algemene Begraafplaats wel zo nodig is." Ook twijfelt
zij aan de vakbekwaamheid van de
toezichthouder, die ook als parkeerwachter in dienst van de gemeente
is, "omdat hij ook in de paar- en
zoogtijd op dieren schiet. "Ik wil van
de gemeente weten of hij wel een
opleiding heeft gehad voor het in
evenwicht houden van het dierenbestand. De gemeente moet op zo'n
schietgrage man toezicht houden,
vind ik. Bovendien wil ik graag weten wat er met al die dode dieren
gebeurt." Mevrouw Van Leen denkt
dat veel Zandvoorters zich zorgen
maken over de jachtpraktijken van
de opzichter.

Klachten
Ook de Dierenbescherming, afdeling Zandvoort, kent het 'jachtprobleem'. "Al geruime tijd krijgen we
van veel Zandvoorters klachten over
het gemeentelijk j achtbeleid. De opzichter heeft een vergunning voor
het schieten op schadelijk wild,
waartoe volgens mij ook verwilderde katten behoren. Maar we maakten ons zorgen toen we merkten dat
er ook op dieren werd geschoten in
het voorjaar, als jonge dieren bij hun
moeders zogen. En dat kan natuurlijk niet. We hebben een gesprek met
de burgemeester, de politie en de
toezichthouder gehad. De burgemeester zegde toe dat er iets aan
gedaan zou worden, maar dat is nog
niet gebeurd. Ook zou de opzichter
een gesprek met ons hebben, maar
hij heeft nog niets van zich laten
horen", aldus mevrouw Gré Drijver
van de Dierenbescherming.

Ballettalent maakt vreugde-

sprong

Pag. 3
Z'75 laat erg veel kansen liggen. Vliegerseizoen wordt met

hoogtepunt afgesloten.
Pag. 5

Zandvoortse onderwijzer vertolkt emoties van kinderen in

dichtvorm.
Pag. 7

* Sherpa's zoeken meiden
Pag. 7

Ongeluk door poes
ZANDVOORT - Vorige week donderdagdagmorgen ontstond er op de
J.P.Thijsseweg een aanrijding, waarbij een voertuig zwaar werd beschadigd. De veroorzaker van de aanrijding bleek een poes te zijn. Het dier
zat op de achterbank van een voertuig van een 69-jarige man uit Zandvoort. Toen deze de J.P. Thijsseweg
opreed sprong de kat op de schouder van de bestuurder. De man probeerde het dier te verwijderen, waarbij hij de bocht te ruim nam en een
geparkeerd staande auto van een
19-jarige man uit Zandvoort aanreed.
(ADVERTENTIES)

RIMINI

^
02507

13796

Boulevard Barnaart 20,
Zandvoort
Tel. 02507-13796
geopend van 16.00-22.00 uur
maandag gesloten
Onverwacht bezoek?
Geen zin om te koken?
Slecht weer om af te halen?
En toch trek in een
Italiaans gerecht?
Een feest?

Tel. 02507-13796
Thuis besteld - Thuis bezorgd.
De Italiaanse maestro bij u thuis!
(bezorging door geheel •
Zandvoort)

„DUYSTERGHAST"
OPENINGSTIJDEN

zondag
v.a. 17.00 uur
maandag v.a. 19.00 uur
donderdag v.a. 19.00 uur
vrijdag
v.a. 19.00 uur
zaterdag v.a. 15.00 uur
U bent weer van harte
welkom.

Nieuwsblad
dertien
Naam:.
Adres:.
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon: _

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal / 13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam, g "7in.37i l '017003"

bellen kan ook: 020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN

Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden mijn lieve man, broer, zwager en oom

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DA G en NACHT bereikbaar <

Tel. 02507-13278

Jozef Hendrik Vermeijs
op de leeftijd van 66 jaar.
Zandvoort:
G. Vermeijs-Coenegrachts
en verdere familie
De eucharistieviering en crematie heeft op dinsdag 26 september plaatsgevonden.
2042 LJ Zandvoort, 22 september 1989
Haltestraat la

Door te denken, te hopen, te geloven
komen mensen vaak een groot verdriet te boven,
maar liet lieve leven kan ons niet verwarmen,
met lege hoofden, lege harten, lege armen.
Heel verdrietig zijn wij, omdat vier weken na 't
overlijden van zijn Lous, onze vader, grootvader,
schoonvader en broer

Hermanus Cornelis van Gog
geb. 3--M916
na een lang ziekbed, moegestreden is gestorven op
maandag 25-9-1989
Zandvoort:
Henk van Gog
Hennie van Gog-Fransen
Joyce-Ellen van Gog
Rutger Onno van Gog
Haarlem:
H. J. van Gog
T. van Gog
Kinderen en kleinkinderen
Correspondentieadres:
H. C. van Gog
Keesomstraat 163
2041 XG Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag 28 september om 10.30 uur op de Algemene
Begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort.
Vertrek van het Uitvaartcentrum om 10.15 uur.

Met grote droefheid, maar dankbaar voor alles wat
hij voor ons heeft betekend, vol bewondering voor
de wijze waarop hij zijn ziekte heeft gedragen en
Gods Wil heeft aanvaard, geven wij u kennis, dat
toch nog onverwacht, op 22 september 1989, van
ons is heengegaan mijn innig geliefde man en onze
lieve vader

Pieter Paap
echtgenoot van Marijke Dees
op de leeftijd van 70 jaar.
Zandvoort:
M. A. Paap-Dees
Den Helder:
Corry en Frans
2042 EH Zandvoort, 26 september 1989
Piet Leffertsstraat 4
De gedachtenisdienst en de crematie hebben heden
plaatsgevonden in de Ned. Hervormde Kerk te
Zandvoort en in het crematorium „Velsen" te
Driehuis-Westerveld.

Met droefheid geven wij u kennis dat rustig is ingeslapen mijn lieve man, onze lieve vader en
grootvader

Cornelis Franciscus Jacobus Prins
„Kees"
echtgenoot van
Anna Cornelia Maria van Kempen
op de leeftijd van 75 jaar.
Zandvoort:
A. C. M. Prins-van Kempen
Haarlem:
Peter en Ciska
Lilian en John
• Hans en Els
Aad en Pauline
Joke en Freek
en kleinkinderen
2041 PN Zandvoort, 23 september 1989
Burg. Beeckmanstraat 16
De begrafenis heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.
Geen bezoek aan huis.

Uitnodiging aan de leden
dracht Maakt Macht" te 2
oktober 1989 om 20.00 ui
te Zandvoort.

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

AGENDA:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

P. J. d'HONT

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

1.

HELPT ZANDVOORT
ZANDVOORT?

8.

Doet u daaraan mee?

9.
10.

U heeft dorpsgenoten die graag thuis blijven
wonen, maar hiervoor huishoudelijke en
verzorgende hulp nodig hebben.
Daarom vragen wij u
kontakt met ons op te nemen.

TE KOOP

Collectie postzegels
(alle landen)
* * *

Serie eerste dag
enveloppen compl.
Pr. n.o.t.k.

Wij vragen:

Tel. 17274
na 15.00 uur.

GROTE KROCHT 7, ZANDVOORT

- u
om te solliciteren bij Stichting Gezinszorg
Kennemerland Zuid, Van Lennepweg l,
2111 HT Aerdenhout.
Telefoon 023 -248041.

DIERENBESC

DIEREI

Fa. Gansner & Co.

In Zandvoort dit ja
wel in het Gemeer
ten plaatsvinden c
Hier treft u aan:

GAS- en OLIEHAARDEN
GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies,
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Camping De Branding is een gemeentelijke camping aan de
Boulevard Barnaart in Zandvoort. De camping ligt in de directe
nabijheid van strand en zee.
Het college van Burgemeester en wethouders heeft het voornemen
de camping met ingang van het zomerseizoen 1990 te privatiseren.
Beheer en onderhoud komen dan in particuliere handen. Het
eigendom van de camping wordt niet overgedragen. De camping zal
in erfpacht worden uitgegeven.

Jubileum
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reilnie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts /27.00 (excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

die geïnteresseerd is in de overname van het beheer en het
onderhoud van de camping. Deze ondernemer moet ervaring hebben
met het werken op een camping en bij voorkeur in staat zijn om het
(groot) onderhoud te verrichten.
Verder moet hij/zij beschikken over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en indien nodig kordaat kunnen optreden.
Algemene informatie over De Branding:
- capaciteit van de camping:
* ± 130 stacaravans
* 3 trekkershutten
» een deel van de camping is beschikbaar voor kort-kampeerders
die gebruik maken van tenten, caravans, campers e.d.
- sanitaire voorzieningen zijn aanwezig.
- op het terrein is een gebouw beschikbaar dat als kantine/kampwinkel kan worden gebruikt.

„START"
VOOR HET WINTERSEIZOEN
maandags biljartclub
dinsdags - klavcrjasclub

INTERESSE? BEL 12061

Fiësta Espana
'

a.s. zondag in de Manege Zandvoort
Programma: v.a. 16.00-17.00 uur
div. Spaanse gcrechljes
en gratis sangria

v.a. 17.00 uur live-optreden van
Spaanse band en speciaal Spaans
4-gangen menu
Entree ƒ 25,- p.p. all-in
(tijdig reserveren s.v.p.)
Uitsluitend ongebonden mensen
v.a. 25 jaar.
Corr. kleding.

Info 02507-16023

KIEVITSLAi
Geopend: 9.00-1

Rl
KI
IN
oc
BI
VI

Sollicitaties:
Schriftelijke sollicitaties met zo mogelijk een exploitatieplan
kunnen binnen tien dagen na het verschijnen van dit blad worden
verstuurd aan het college van Burgemeester en wethouders van
Zandvoort, t.a.v. de afdeling Algemene Zaken, Postbus 2,2040 AA
Zandvoort.

Sportcenter Wim Buchel
Zandvoort
A. J. v.d. Moolenstraat 47, tel. 02507-15829/13965
Badmmton-Volleybal-Squash-Condi ie en
Ski-gymnastiek
Judo-Jiu Jitsu-Karate-Jeugd Judo
Sauna-Zonnebanken-Massage

Modelwoning e

Overige informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer N. Dost,
hoofd van de afdeling Algemene Zaken van de gemeente Zandvoort,
telefoonnummer 02507-61480.

Aanvang 3 oktober - 4 oktober
20.00 uur

getuigen wij u onze hartelijke dank.
••
Namens de familie:
C. Draijer
Zandvoort, september 1989

Tevens collectan
jaar. Inf.: tel.nr. 1
De gehele opbren
de Landelijke Ins
LAAT DE DIEI

ENTHOUSIASTE ONDERNEMER (m/v)

ZEESTRAAT 46

Trijntje Draijer-van Koningsbruggen

I25JAAR

Burgemeester en wethouders zijn nu op zoek naar een

CAFÉ KERKHOVEN

Voor de bewijzen van steun en medeleven, die wij van u
mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve
zorgzame moeder en oma, onze zuster, schoonzuster en
tante

Opening
Mededelingen
Verslag van de Ledent
(zie bewonersblad of t
Jaarrekening 1988
De desbetreffende stil
countantsverklaring ligj
vatting van de jaarreki
Begroting 1990
De begroting 1990 ligt
ting van de begroting
Verkiezing bestuursled
De heren Berkenboscr
door het bestuur opge:
baar. Het bestuur stel
bosch en Schaap beid
De heer Brakel heeft a;
len stoppen.
Volgens de statuten (a
bij de oproeping voor
draagt het bestuur de
Vermeld dient te wordi
heren Berkenbosch en
rakter hebben. Het de
schieden door 20 ledf
voor aanvang van de v
dient een lijst gevoegd
van de leden die de voi
kandidaat getekende \
benoeming te zullen t
Entreegeld en contribi
Volgens de statuten (a
mene Vergadering vasl
jaar 1990 de contribu
Vaststelling bijzonders
van EMM.
Rondvraag
Sluiting

Zandvoort, 28 september l

Wij bieden:
- part-time baan vanaf 2 ochtenden per
week
- 7 weken vakantie per jaar (incl. adv-uren)
- kollegiaal kontakt door werkoverleg
- bijscholingsmogelijkheden
- salaris, afhankelijk van leeftijd en diploma's,.volgens de CAO-Gezinsverzorging.

Yu Chunting
AMNESTY-GROEP
ZANDVOORT

Woningbouwvereniging

UITI

Begrafenissen
en crematies!

Met ontzetting vernamen wij dat
op 29-7-1989 in China is geëxecuteerd.

El

ONZE SPECIALITEIT!

voor u geïmporteerd uit de Schotse hooglanden SUPER KNAUMnatuurgemest Rund- ol [amstfe.
ter introductie tegen aanhiedingsprijzen.

VERKOOP/MONTAf

KUNSTSTOF

DAKGOOTBEKLEDII
Ramen en deuren zijn vi
van
Thyssen-kunststc
Thyssen Plastik KG Mür
werelds grootste prodi
Hard-PVC-profielen en i
rein toonaangevend in k
' vorm.
Aan aannemer en partici
fabriek. Dus... betaalba
kwaliteitsprodukt! Monti
in de fabriek getrainde mi
jaar garantie op de ki
puien, plaatsing en het rr
" glas.

Aangevraagde bouwvergunningen
145B-89:IMassauplein12
- vergroten van de woning.
146B-89:C. Huygensstraat 14
- plaatsen van een dakkapel.
147B-89:Fahrenheitstraat78
- vergroten van de woning.
l48B-89:Friedhoffplein18flat12 - veranderen van de woning.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdagen vrijdagmorgen van 03.30 tot 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit
blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al Is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
132 B-89: Secr. Bosmanstraat 24

-

Verleende bouwvergunning
plaatsen dakkapel.

Zijdiemenen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnenop
grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

l

27 september 1989

Voor informatie: ondersta!
woordnummer 5580, 3600

J

Naam:
Adres:
PC en woonpl.:
Telefoon:

3 Zandvoorts
Nieuwsblad
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Kwetsbare
levensader
blijft een
knelpunt
Hoe snel de ontwikkelingen
in Zandvoort ook gaan op het
gebied van toeristische faciliteiten en hoe rooskleurig de
toekomst van Zandvoort er
daardoor ook uitziet, de bereikbaarheid van de badplaats
blijft een knelpunt. Als belangrijkste toegangsweg is bovenaan op de foto duidelijk zichtbaar de Zandvoortselaan, die
als een navelstreng de badplaats van zijn badgasten voorziet. Op de foto zijn verschillende plekken zichtbaar die bestemd zijn voor nieuwbouw (of
waar die al gerealiseerd is). De
luchtfoto geeft, iets rechts van
het midden, een fraai uitzicht
op 'De Schelp', een modern woningencomplex dat deel uitmaakt van het nieuwe Zandvoort van de late jaren tachtig.
Dat zal ook gaan gelden voor
de geplande nieuwbouw op het
terrein van het voormalige
'Sterre der Zee', tegenover de
Agathakerk, in het midden onderaan. Nog meer nieuwbouw
is gepland op het 'Zwarte Veld',
links onderaan. Grappig is dat
de route van de oude trambaan, met het eindstation aan
de huidige Louis Davidsstraat,
links van het midden onderaan
op de foto, nog steeds te zien is.
Op dit voormalige traject, met
name buiten de bebouwde
kom, is een fietspad gepland.
Het laatste deel hiervan wordt
binnenkort aangelegd. Hierdoor zal de verbinding met de
buitenwereld voor fietsers
steeds gemakkelijker worden,
in tegenstelling tot voor automobilisten.

Deze foto Is er één uit de serie
luchtopnamen van Zandvoort. U
kunt deze kleurenfoto, met als afmeting 20 x 25 centimeter, bestellen
door het overmaken van 25 gulden
op postrekeningnr. 34.34586 t.n.v.
Weekmcdla Amsterdam onder vermelding van 'ZN' en de datum van
plaatsing. Uw bestelling dienen wij
uiterlijk 'twee weken na plaatsing
van de foto te hebben ontvangen. U
ontvangt de foto ca. een maand na
publlkatic.'

atie leerlingen balletschool
t
i
i
r
;
i
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De twintigjarige Saskia Bol, de achtienjarige Danny Clark en de evenoude KarimEaihani willen van dansen
hun beroep maken. De toelating tot
deze dansopleiding is de eerste stap
in deze richting. Danspedagoge Conny Lodewrjk heeft alle vertrouwen in
haar pupillen. In de vier jaar dat zij
in Zandvoort met haar school aan de
weg timmert, heeft ze al heel wat
leerlingen op de goede weg geholpen. "Mijn school heef t in het land al

(ADVERTENTIE)

een grote bekendheid gekregen",
laat zij weten. In januari van het
volgend jaar gaat Conny lesgeven bij
het Scapino-ballet in de hoofdstad.
Op 12 november van dit jaar is
Studio 118 vertegenwoordigd op het
jaarlijks Amateur Dansfestival in
Alkmaar terwijl de grote uitvoering
in de Stadsschouwburg te Haarlem
op zondag 6 mei in het volgend jaar
staat gepland.

HALTESTRAAT 3 - ZANDVOORT - TEL. 02507-12994
geopend 12.00-21.00 uur

WEEMANBIEDING

Tomatensoep
Chili con carne
Us met vruchten
of koffie met slagroom

16,50

Verzetsman Piet Paap overleden
ZANDVOORT - De bekende Zandvoortse. verzetsman Piet
Paap is vrijdag op 70-jarige leeftijd overleden. Piet Paap was
tijdens de Tweede Wereldoorlog een van de medewerkers
van het illegale Parool. Hij was in Zandvoort actief bij de
eerste uitgaven van deze verzetskrant in Zandvoort.
Voor deze verzetsactiviteiten werd hij, met vele anderen, in december 1942 door de Duitsers opgepakt en veroordeeld tot levenslange
gevangenisschap. Enkele maanden later werd hij overgebacht naar
Duitsland om zijn gevangenisstraf uit te zitten. Na de bevrijding in 1945
kwam hij na terug.
In Zandvoort was Piet Paap onder meer actief als koster van de
Nederlands Hervormde Kerk en beheerder van het kerkelijk bureau.
Ook was hij lid van het mannenkoor. Onder zeer grote belangstelling
werd eergisteren om 13 uur een gedachtenisdienst gehouden door ds.
Van Leeuwen in de Nederlands Hervormde Kerk aan het Kerkplein.
Om 14.30 uur werd Piet Paap gecremeerd in Velsen.
k, Karim Raihani en Saskia Bol in een vreugdesprong op het Zandvoortse strand
p de dansacademie
i
Foio Bram siijnen

Uitvindingen in de bibliotheek
ZANDVOORT • De kinderboekenweek, die van 4 tot en met 11 oktober
duurt, staat dit jaar in het teken van
'Uitvindingen en ontdekkingen'. In
de Openbare Bibliotheek aan de
Prinsesseweg in Zandvoort wordt de
kinderboekenweek volgende week
woensdag geopend met een musical
en op de laatste dag is er een uitvindersmiddag.
<
Het thema van de boekenweek
voor kinderen is 'Kijk verder dan je
neus lang is: over uitvindingen en
ontdekkingen'. De musical aan het
begin van de kinderboekenweek
heet 'Mathilda' en wordt uitgevoerd

Kleurwedstrijd
ZANDVOORT - De uitslag van de
kleurwedstrijd van de Hema is als
volgt:
eerste prijs Annemijn van Ginneken; tweede tot en met tiende prijs
Shanna Paap, Kelly Koeman, Jolanda van Nrjendaal, Shiba Borkent,
Stan Blays, Bart Bluys, Joachim
Busscher, Dominique van Eldik en
Ambre de Clerq.

door negen leerlingen van de IVO
MAVO 't Heuveltje uit Aerdenhout.
De musical is een bewerking van het
gelijknamige boek van Roald Dahl.
Met scènes en liedjes worden enkele
delen uit het boek nagespeeld. Degenen die het boek gelezen hebben zullen deze zeker herkennen. De voorstelling van de musical begint om
half drie 's middags en duurt tot vier
uur. De musical is bedoeld voor kinderen vanaf zeven jaar. De toegangsprijs voor de voorstelling bedraagt
een gulden en kaartjes zijn vanaf
heden te koop in de bibliotheek.
Op de laatste dag van de kinderboekenweek is er een uitvindersmiddag, waarop alle Zandvoortse
uitvindertjes welkom zijn. Kinderen
van vijf tot en met zeven jaar kunnen van twee uur tot kwart over drie
terecht. Van vier uur tot kwart over
vijf zijn kinderen tussen acht en
twaalf jaar welkom. De gratis toegangskaarten voor de uitvindersmiddag zijn vanaf 4 oktober af te
halen in de bibliotheek. Tijdens de
uitvindersmiddag zijn er twee optredens van de elfjarige goochelaar
Alain Crouwel.

Geen zorgen voor WD
ZANDVOORT - De vorige
week gehouden ledenvergadering van de WD werd maar
matig bezocht. Ondanks het
feit dat was aangekondigd dat
het Tweede Kamerlid Erica
Terpsta op deze avond een
spreekbeurt zou komen nouden waren er slechts zo'n 40
leden op komen dagen. Genoeg
voor een zinvolle discussie,
waarin het 'hoe nu verder met
de WD' ruimschoots aan de
orde kwam.

hoeft de Zandvoortse VVD zich
vooralsnog geen zorgen te maken.
Deze grootste partij heeft immers
by de plaatselijke bevolking behoorlijk wat krediet opgebouwd. De
komst van het Vendoradopark, het
Beach Hotel, de renovatie van de
Noord Boulevard en de verdere positieve ontwikkelingen hebben Zandvoort behoorlijk uit de puree gehaalt
vindt men.

Eerste Zandvoortse
Kerkendag werd
zeer groot succes
ZANDVOORT - De Kerkendag afgelopen zondag heeft
weer eens duidelijk aangetoond hoe prima de samenwerking van de vier plaatselijke
geloofsgemeenschappen
is.
Tijdens de oecumenische
dienst in een overvolle St.
Agatha Kerk, waar als onderdeel van het Conciliair Proces
het behoud van de schepping
centraal stond, bleek dat de
vier voorgangers ieder een gedeelte van de liturgie voor hun
rekening hadden genomen.
Ds. Van Leeuwen hieldeen indrukwekkende preek met als thema een
stervende aarde. Met een variatie op
een uitspraak van David ben Goerion stelde de predikant met nadruk
dat, indien wij geen einde maken
aan de vergiftiging van het milieu,
die vergiftiging een einde zal maken
aan ons leven.
Met het aantrekken van het Jongerenkoor „Ambassade-Geuzenveld"
heeft de organisatie in de roos geschoten. Het uit veertig leden bestaande koor, waarvan de jongste 25
en de oudste 43 is, bracht met verve
een aantal gospels ten gehore, waaronder „Keeping the dream alive",
„Memory" en „Happy together"
maar heeft, zoals de heer Marlens
vertelde, ook muziek uit musicals
en de Top 40 op het repertoire. Het
begeleidende combo bestaat uit orgel, drum, gitaar en basgitaar.

dingen op de door parochianen in
Maarssenbroek vervaardigde geloofsdoek, waarna de schare verdween. Na verloop van tijd kwam ze
terug om met lange stroken geel en
blauw crêpepapier aan te tonen dat
met alle golven vervuild zijn. Met
knutselen m de stand van Eekreade,
poppenkast en gratis limonade
(„mam, dit kostte niets") kon hun
dag met meer stuk.
Tal van instellingen die de natuur,
de samenleving en het milieu ter
harte gaan, waren met een stand in
de kerk aanwezig. Onder hen bevenden zich de gemeente Zandvoort
met een expositie van spullen die
beslist niet in de vuilniszak terecht
mogen komen, het Wereldnatuurfonds, Amnesty International, de
Stichting Wereldwinkel en Help Ieren Helpen. Frans van der Mey haalde zo nu en dan een standhouder
voor de microfoon en zo kregen Jo
en José van de MOV-groep Zandvoort gelegenheid om te vertellen
over hun zesjarig verblijf m Zaïre en
het met steun van de stichting Bondeko gebouwde ziekenhuisje.

Leerlingen van de Beatrixschool
boden mede namens die van de Maria-, Nicolaas- en Oranje Nassauschool een fraaie groene plant aan,
vergezeld van de toezegging van een
op het Kerkplein te planten boom.
Uiteraard allemaal in het kader van
zorg voor het milieu. Maarten Bothe
vroeg aandacht voor de plannen van
„Help Ieren Helpen" om 24 kinderen, te wegen 12 katholieke en 12
protestantse, voor een verblijf van
Uiteraard werden ook de kinderen drie weken naar Zandvoort te laten
betrokken bij het gebeuren in de komen. Dit is mogelijk wanneer 24
Agathakerk. Pastor Duyves legde
vervolg op pagina ~
hun de betekenis uit van de afbeel-

Het merendeel van deze voorzieningen kunnen mede op het conto
van de WD geschreven worden.
Toch baart de achteruitgang van de
landelijke WD de plaatselijke afdeZANDVOORT - In aansluiting op
De voormalige zwemkampioene ling wel degelijk grote zorgen, zo
de acties van de landelijke orgamsawond er bepaald geen doekjes om. bleek tijdens deze avond.
tie, maakt ook de afdeling ZandDe breuk met het CDA zat haar behoorlijk hoog. "Het CDA heeft de
Op 7 november zal bekend ge- voort van Amnesty International
WD moedwillig voor het blok gezet, maakt worden wie er voor de aan- zich sterk in de strijd tegen de doodhet ging niet alleen om het reiskos- staande gemeenteraadsverkiezin- straf. Zaterdag staat Amnesty met
ten forfait. Keer op keer heeft het gen, die in op 21 maart 1990 zullen een informatiestand op het RaadCDA geprobeerd de bakens naar worden gehouden, op de nieuwe huisplein. Sinds 25 april wordt er
door Amnesty International een wezichzelf te verzetten. In de oppositie grosslijst worden geplaatst.
reldwijde campagne tegen de doodkrijgen wij het makkelijk, immers
Dat het raadslid Mevrouw Joustra straf gevoerd. Uit de vele landen,
de combinatie PvdA-CDA is al bij
voorbaat gedoemd te mislukken. Dit de politiek zal gaan verlaten is nu al waar de doodstraf nog wordt toegewordt een vechtkabinet en in de op- zeker, evenals het feit dat Wilfred past, heeft de Zandvoortse afdeling
positie lust ik ze rauw", waren de Tates, thans voorzitter van de VVD gekozen voor China, Zuid-Afrika en
lid zal worden van de Zandvoortse Grenada. Naar deze landen wordt
woorden van het kamerlid.
geschreven.
Voor wat de toekomst betreft, gemeenteraad.

Actie Amnesty tegen doodstraf
Juristen, (para)medici en jongeren uit Zandvoort worden benaderd
om een brief te schrijven aan de autoriteiten of collega's in die landen.
Voor jongeren wordt waarschijnlijk
een discussie-avond georganiseerd.
Ook de jaarlijks terugkerende actie
op 10 december, de dag van de rechten van de mens, zal in het kader van
de campagne voor afschaffing van
de doodstraf staan. Zaterdag zullen
door de Zandvoortse werkgroep van
Amnesty tussen 12 en 16 uur, kaarsen worden uitgereikt ter nagedachtenis van de dit jaar al meer dan 1600
geëxecuteerden.
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CENTRAGAS
VAN GALEN BV

TEFAl-DEMONSTRATIE
In onze Spectra-winkel demonstreren wij
twee populaire TEK*M-1 apparaten: de
EXTRA OVEN, klein van afmeting
maar met grote prestaties en de handige
QUIC.K-FOODMASTER,
uw rechterhand in de keuken.
Kom maar kijken op onze kookafdeling op:

LANDELIJK ERKEND GAS- EN WATERFITTER
• CENTRALE VERWARMING
• ZELFBOUWPAKKETTEN MET
TECHNISCHE BEGELEIDING
• ELEKTRO- EN KOELTECHNIEK
• VLOERVERWARMING
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COMPLETE
BADKAMERINRICHTING
DAK EN ZINKWERK
ONDERDELENVERKOOP
ENERGIEZUINIGE APP.

o
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vrijdag 29 september a s

_ Indonesian foócL

van 1000-1700 uur

023-380381
RIJKSSTRAATWEG 244 - HAARLEM-NOORD

Passage 6, Zandvoort

Gem. zomerhuis
te huur

verzorgt de gehele winter op zondag

ONBEPERKT RIJSTTAFELEN
in typisch Indonesische sfeer bij eetcafé

Ouick Foodmaster
Hakt, maait snijdt fijn en mengt van alles
m een paar seconden Ideaal voor uien
noten vlees tumkruiden milkshakes en
babyvoeding Zo weer schoon Inhoud O 5 l
Voor vloeistoffen
Zoals milkshakes en soep

Extra Oven
Kompakte mini-oven met ruime
binnenmaten Een grote bakvorm van 0
27 cm past er zelfs in Inhoud 10 L
Met ovenschotel voorzien van
anii-aanbaklaag

2-kamertjes, badk.
(douche/toilet).
Keuk. van
1/10'89-1/6-'90.
Incl. g.l. ƒ650,- p.m.
Tel. 14425.

BONAPARTE
SPECTR/A

Geen wijziging telefoonnummers.

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

Groene wasbak ƒ25, nwe
groene douchebak ƒ 35, mb
wasbak, steen, ƒ 30 19596

Lijsten op maat

heeft regelmatig werk, ook voor
inval- en oproepkrachten.
Gaarne bellen na 19.30 uur

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

bij

Tel. 13529

Tel. 19292

020-838301

06 - 50 et -p m
LOES

iedereen leest de krant altijd en overal
Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Schoonheid en
verzorging
STOPPEN MET ROKEN
Acupunctuur
Schoonheids behandeling
sportmassage - pedicure
Tel 02507-13871 of
02550-30186

Schoonmaakbedrijf

De Witte Tornado
voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 02507-18546
Tuincentrum biedt zich aan
aanleg, bestrating en alle
hekwerk Tevens onderhoud
Vrijblijvend prijsopgave Levenng alle materialen Tel
023-390815/371443 na 18 uur
ZEER ERVAREN SCHILDER
HEER NOG TIJD OVER

Tel 02507-14177

25,- p. week

De Krocht

Woninggids van Zandvoort
CEflf E makelaars o.g.
NVM
MAKELAAR

Amstel Crediet

PERVERS

320*324*00
SEX BURO

Jan v Galenstraat 311, Amsterdam (Intermediair)
Geopend van 0830-21 00 uur, zat van 0900-1600 uur

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

Te koop
gevraagd
diversen

* Te koop gevr zaan voor
garnalen Te koop gevr aanhangwagen Tel 17343, na 18
Heierman Schoonmaakbedrijf
uur
Divers personeel gevraagd
Kleding
BESTAAT 1 JAARi
Te koop gevr oude lederen
1
VAN HARTE HANS, GA ZO DOOR
motorjas of jack en mah nouGevr ANALIST (max 30 jr) i b v MLO/MBO chem voor lab
COUPEUSE/
ten kast Tel 02510-35217
m A'dam Havens-West Analyseren petroleumprodukten m
Gonda Hans + Patncia, ma, schoonouders.
MODEONTWERPSTER
5-ploegendienst Tel 020-114848, vragen naar dhr Lagendijk heeft tijd om de leukste mo- T k gevr gr ouderwets of
Jo, Arie + Hennie, Carry + Erna Ada
Herman + Marga, Ina, Wieke + Ton
dellen naar maat en eigen ant houten schnjfbureau en
Print Electric B.V.
ontwerp voor u te maken, ook rolluikkastje Tel 020-187648
PRINSESSEWEG 38-A
veranderwerk Voor alle leef* Een paar nachtjes nog en ABRAHAM Hans Heijerman
tijdsgroepen en maten
vraagt voor 33V? uur per week
vergeet
die
vliegangstpillen
van
harte
met
je
50e
jaar
en
je
Tel 02507-17370
Te koop
niet1 Meiden tot in Benidorm1 1-jarig bestaan van het
aangeboden
schoonmaakbedrijf
HEIERMAN SCHOONMAAKMa + schoonouders
diversen
BEDRIJF bestaat 1 jaar1 Op
Radio/tv/video
voor licht montagewerk Leeftijd boven 25 jaar
naar het volgende jaar Van * Ankie die blindedarm ben
harte Hans' Gonda
je kwijt, maar ons nog niet Wij
Gaarne telefonische afspraak 02507-12317
•* Te koop 1-pers onderHANS HEIERMAN, man van zijn blij dat je er weer bent
Foto Boomgaard schuifbed, 187x80 cm, ƒ25
mijn dromen, eens moest ter Sarah Ruiger, Danielle JeTel 023-361328, na 16 30 uur
Personeel
Grote Krocht 26
Zonnebanken
van komen Abraham hoop je roen, Pinky, Peter
Telefoon 13529
aangeboden
* Te koop allummium zonnede 30e te zien, van mij krijg je
UW FILM OP VIDEO
scherm, groen doek, f 100, 2
nog steeds een 10
Voor trouwfoto's
f 1,75 per minuut met
vurehouten kasten, boekenVerleden jaar een eigen zaak
Aangeb HULP IN DE HUISH -> Te koop zonnebank, wei- gratis achtergrcndmuziek
plank, bureauplank, hang/leg,
Foto Boomgaard voor
begonnen Petje af 1 ruim
mggebruikt,/300 Tel 20160, * Te koop Philips stereo-mst ƒ75 Tel 02507-19596
maandagochtend
van
schools overwonnen Dus,
na
18
uur
9-11
30
uur
Tel
17440
Grote Krocht 26
met boxen { 150 Tel na 18 •* Te koop Graef snijmachitweemaal hoera en
je
uur 02507-12658
weet dat ik altijd achter je sta1
ne, elektrisch, ƒ 150 Tel
Tel.
13529
Gonda
12601
Kunst en antiek
* Te koop wieg met kap
Dieren en
kleur lila met mint, incl nwe
dierenVeilinggebouw Amstelveen veilt weer
matras, ƒ300 Tel 19383
benodigdheden
maandag 2 en dinsdag 3 oktober
-* Te koop wipstoeltje Chicco, als nieuw, ƒ 50 Tel 12245
Aanvang 19 30 uur
schoonmaak/glarenwasserij
KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG, 30/9 en 1/10, 10-16
DENNIS PAPEGAAIEN
* T k kinderboekjes, eerste
uur
een begrip m Nederland Bel klas, ƒ 1, Witte Raven pockets
Veel inboedels, antiek en curiosa Frans Halslaan 33,
Tel. 02507-17935
Bob Schmidt
voor gratis mfoboek 020- 50 cent, Playmobil ƒ 15 Tel
RRC; 7CKÜ tnn ,1 on fin mnn
/hnpk RpmhranHIwpnl Tpl n?n 47?flOd

* Heb je maandagavond
niets te doen9 Kom trimmen
m de Pnnsessehal Man of
vrouw, wij willen jou. Half negen Allemaal doen
YOGA woensdagavond a s
8 15-9 15 uur Instituut Joke
Drayer Tel 02507-14975
Zandvoort
CURSUS KERAMIEK, versch
technieken/glazuren/engoberen/raku Info 02507-15536

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
Garage
TE KOOP GEVRAAGD
TEL 02507-18645

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
GARAGE TE HUUR
v Fenemaplem
Tel 02507-14534

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Woningruil

* TekoopKettlertumschom
melset, 3-delig (schommel
swing en schuitje), i z g st
Vraagprijs ƒ 175 Tel 02507
18156

Aang eengwon (huur) bmnenstad Alkmaar, gel a h
water, uitz op oude havengeb Gevr huurh m Z'voort
Br o nr 764-76674 bur blad

5 REGELS

JU

VIDEOTHEEK

GRATIS

320*322*30
320*324*01
LESBI 28

Te koop bankstel ƒ 150, eethoek, rond, ƒ 100, halkastje
ƒ50, staande schemerlamp
HANS HEIERMAN, je 50e is * Het winterseizoen van de ƒ 15, tafelmodel diepvneskast
van Nu is ge' met laden ƒ150 Tel 12399
een feit en het 1-jarig bestaan Ver Vrouwen
1
Muziekvan je zaak realiteit Van har- opend Als u nu lid 1wordt, misi * Te koop handgeknoopt
te1 Jantine, Henk en Robbin u tenminste niets Bel tel ni Smyrna tapijt, bruin/beige,
instrumenten
19057
weinig gebruikt, 187x140 cm,
* Zaterdag is het zover dat
H met ere zeggen kan „50 * Help de Polen Stuur eem ƒ150 Tel 023-361328, na
jaren zijn voorbij, maar met een voedselpakket1 Geen 1630 uur
Foto Boomgaard
Gonda aan mij zij, nog 50, als adres? Dat hebben wij voor u * Te koop mahonie huiskaook voor
het effe kan "
merkast, ook geschikt als t v Inl tel 02907-5235
portretfoto's,
kast,
ƒ200
Tel
02507-15394
pasfoto's,
HANS HEIERMAN, van harte * Hoera1 Hans Heierman zie
receptiefoto's,
gefeliciteerd met je 50e ver- Abraham, plus zijn zaak be * Te koop vouwdeur, loopt
groepsfoto's aan huis
jaardag en nog vele jaren staat één jaar Gefeliciteerd op lagers, gemaakt van zwarGrote Krocht 26
te vinyl kwaliteit m eikenstrucLeo van den Bosch en Lisa Jo
Tel 13529
tuur, afm 200x90, compleet
(Miss Nibbit)
1
* Hoera Maandag is opa en voor ƒ 70 Tel 02507-17547
* Hiep hiep hoeral Dinsdag papa z'n vriendje jarig Alvas
1
3 oktober wordt mijn vriendje van harte en tot maandag * Te koop wit kinderledikant
1
met
matras
{75
Tel
025071 jaar Kusjes Sheila
Kusjes van Carola
18591
Te koop z g a n KLASSIEK
Schoonmaakpersoneel gevraagd
INTERIEUR bankstel, eet-1
Corn. Slsgirsstrait z B
hoek, t v -kast, salonkastje
Tel. 02507-12070
Tel 02507-12520
Gom Schoonhouden bv
1 film
*
Te
koop
zwart
wandmeuvraagt enthousiaste
bel, 250 m breed, ƒ50 Tel
5,-/7,50
p.d.
02507-17487
part-time
5 films
T k balibruine WANDKAST,
2 50 m, met bar + verlichting
Wie biedf Tel 02507-20078
Verhuup Movla-boxen
voor VENDORADO te ZANDVOORT
T k nieuwe witte vouwdeur
ƒ 400, 2 h.houten nwe achterDe werktijden zijn op maandag en vrijdag
deuren a ƒ 150, 6 lange + 1
van 13 30-21 30 uur
Zatenverhuur
ronde bloembak ƒ45; droger,
Telefonische inlichtingen kunt u tijdens kantooruren
Vendomatic, ƒ 100, vriezer,
verkrijgen bij ons vestigingskantoor te Amsterdam,
groot, Phil, ƒ250 Tel 19596
VERENIGINGSGEBOUW
Tussenmeer 302, tel 020-104848

schoonmakers m/v

Gevr TOURCAR m koelk
evt vouwc Tel 020-472679

Diverse clubs

Lessen en clubs

Woninginrichting

HEIERMAN SCHOONMAAKBEDRIJF

Tel. 02507-12614

PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Gemakkelijk en snel geld nodig9
Van ƒ 1 000 tot ƒ 100 000
Lopende leningen geen bezwaar Geen info werkgever

verhuist op 30 september a.s.
van de Hogeweg 80
naar de Q. van Uffordlaan 15;

Tel. 025O7-19538of 1249O

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO S
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,36 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1600 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2,
2042 JM Zandvoort
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode. De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities
ƒ 6.01 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede / 5,00 adm kosten
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ3,00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
Huishoudelijk
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
personeel
Postbus 122
gevraagd
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
Gevr HUISH HULP, 2 a 3 uur
m dezelfde week
p w Tel 02507-19876
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart
Wie wil mij op zaterdagochtend, 830-11 30, helpen met
het schoonhouden van mijn
Oproepen - Mededelingen
huis? Tel 02507-20100, vrijdag na 20 00 uur

uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,

V A ƒ 75-DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

Architektenburo Coen Bleijs

Reserveren aanbevolen.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN' EN PARTICULIER

DE SCHELP
v.a. l-10-'89
t/m 31-3-'90
tegen 510,vooruit te voldoen.
Tel.
02507-15569

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Autoverzekering

ƒ 32,5O p.p.,
kinderen tot 7 jaar ƒ15,-

MICRO

BOUWMAN

Financien en handelszaken

Passage 8-10, v.a.17.00 uur.

ZIJN ER OOK NOG
WERKZOEKENDEN IN ZANDVOORT
EN OMGEVING?????

Garage te huur

DROGISTERIJ

320*320*28

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

SEXI 68

320*320*68

ZAAN ESCORT
ƒ175 p u 075-172123 Meis
Gevraagd met spoed een- of jes gevr in A'dam/Zaanstaa
tweekamerflat in Zandvoort
tot ƒ 600 per maand (jongeman, 31 jr) Tel 02507-14754

GIRLSTALK
32032088

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
Diverse; AROLA 4-WIELIGE
INVALIDENWAGENS, in goede staat, rijden 40 km p u
V a ƒ4500 Inl 020-910518
* Te koop voor knutselaar
Honda Cammo bromfiets met
sterwielen,
ƒ 100
Tel
02507-17110
* T k brommer Vespa +
slooper + sterwielen, ƒ 150,
Pollie-8 kinderfiets met verlichting, ƒ 75, heren-werkfiets,
ƒ65 Tel 02507-17421

Auto's en
auto-accessoires
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
m deze krant

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

MEISJES MET ELKAAR
«.*SS

Diversen
Broodje Burger
verzorgt HET HELE JAAF
door * lunchpakketten
*• borrelhapjes
* salades enz
Belt u voor informatie of haa
vrijblijvend de folder in onze
winkel Tel 02507-18789
Tuin ophogen, TUINAANLEG
BESTRATEN van terras c
straatje Vertrouwd adres f20 jaar vakwerk 075-284358
Voor het vakkund SCHOO
MAKEN en RESTAUREREN
van SCHILDERIJEN
Hans van Pelt, Piet Lefferts
straat 26 Tel 02507-12217
Voor uw VERTAALWERK
Duits-Nederlands
bel 02507-15416
X Y Z BV. verhuizingen er
kamerverhuizingen Voll verz
Dag/nachtservice 020-42480Ï

JVG
GRATIS

—M\ CRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

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

r

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

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

medewerkster

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.
Zonder vermelding vraagprijs (beneden ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.
Naam:

SNOWWHITE

Adres:
, Postcode
l

Telefoon:

Plaats
S.v.p. m rubriek:

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

ƒ 3,43
ƒ 3,43
ƒ 3,43
ƒ 4,58
ƒ 5,72

6 regels
7 regels
8 regels
9 regels
10 regels

/ 6,87
ƒ 8,01
/ 9,16
ƒ10,30
ƒ11,45

Alle prijzen incl. 6% BTW

-\

WEEKMEDIA22

DONDERDAG 28 SEPTEMBER 1989

Z'75 laat te veel kansen liggen
ZANDVOORT
Zandvoort'75 heeft het koploper
OSDO dusdanig moeilijk gemaakt dat de uiteindelijke 1-1
eindstand niet een juiste weergave was van het krachtsverschil. De Zandvoorters waren
beduidend beter en hadden
meer verdiend dan het gelijkspel, doch het afmaken van de
vele kansen, werd verzuimd.
Zowel Zandvoort '75 als OSDO
maakten er een goede partij voetbal
van met veel spanning tot aan de
laatste minuut. Beide teams zorgden voor gave combinaties en het
vijandelijke doel werd met aanvallend voetbal opgezocht. Daardoor
een op en neer gaande partij voetbal
die het publiek zeer kon waarderen.
In de twintigste minuut probeerde
OSDO invaller doelman Enno Timmer te verrassen maar de Zandvoorter stopte met de vuisten en kon
bovendien terugzien op een prima
partij.
Aan de andere kant had OSDO het
geluk aan haar kant toen een kopbal
van Jan Willem Luiten netaan gestopt kon worden en een schot van
Bob Gansner rakelings over scheerde. OSDO spartelde nog even tegen
en kwam tot een paar acties voor het
Zandvoortse doel maar van echt gevaar was geen sprake. Naar mate de
strijd vorderde werd Zandvoort '75
veel sterker en verkreeg door een
goede inzet veel balbezit. OSDO
werd in deze periode geheel overspeeld en Zandvoort '75 kreeg diverse mogelijkheden om een riante
voorsprong te nemen. Dennis Keunmg zag een kopbal gestopt, Jan
Willem Luiten kopte van dichtbij op
de paal en de fraaiste kans was voor
paul Longayroux. Voor open doel
' van zeer dichtbij kreeg hij een niet te
missen kans, maar toch zag hij kans
de bal over te schieten.
Het bleef tot aan de rust 0-0 en
daarmee mocht OSDO de handen
dichtknijpen.

HANDBAL

Uitslagen: DS BSM-ZVM 8-14, DS
Uitgeest-ZVM 2 10-10, DS Bato 2ZVM 3 12-1, HS Uitgeest-ZVM 9-13,
HS ZVM 2-HVH 9-28, DJ-A BSMZVM 8-9, HJ-Blinkert-ZVM 23-9, MAA ZVM-Bhnkert 12-5, MA-A UitgeestZVM 2 11-6, MA-B ZVM-HVH 13-8,
JA-B ZVM-KIC 7-3.
Programma zondag uitwedstrijden:
11.50 uur HS KIC 2-ZVM 3,15.30 uur
DS KIC 2-ZVM 2, 16.25 uur MA-A
Nieuw Vennep-ZVM, 10.30 uur MA-A
Overbos 2-ZVM 2, 12.00 uur HJ-B
Volendam-ZVM.
Thuiswedstrijden op de velden in
het binnencircuit: 9.40 uur DS ZVM
Foto Bram Stijnen 3-HVH 3, 10.50 uur MA-B ZVM-ADO
• Doelpuntenmaker Rob Koning houdt de bal net binnen en is zijn tegenstander te snel af
2, 11.45 uur DJ-A ZVM-DSOV, 13.00
In de tweede helft opnieuw een OSDO de vrije trap razend snel en de treffer komen.
uur DS ZVM-Wijk aan Zee, 14.15 uur
uitstekend voetballend Zandvoort tot verbijstering van de Zandvoor„We hebben te veel kansen laten HS ZVM-CSV, 15.30 uur JA-B ZVM '75 dat na vijf minuten spelen een 1-0 ters verdween de bal in het doel, 1-1. liggen," meende trainer Aad Bran- ADO.
voorsprong nam. Jan Willem Luiten
Deze onverwachte tegenvaller ver- derhorst na afloop. „We hebben pribracht de bal voor het doel en Rob werkte Zandvoort '75 steengoed en ma gevoetbald en de gehele wed- BASKETBAL
Koning zorgde met een fraaie kop- met overgave werd opnieuw de aan-g strijd in handen gehad. Een onoplet- Zaterdag in de Pellikaanhal: 17.30
bal, duikend met het hoofd naar vo- val gezocht. De Zandvoorters ver- tendheid bij die vrije trap en OSDO uur Junioren jongens Lions-Landsren, voor de openingstreffer.
schenen diverse malen gevaarlijk komt nog op gelijke hoogte. Ik heb lake Lions.
voor het doel maar een afwerker met veel plezier naar deze wedstrijd 18.45 uur Lions heren-HOC, 20.00
ontbrak, OSDO zou bijna nog een zitten kijken. Goed voetbal en veel uur Lions dames • Egmond.
Kopbal
voorsprong nemen, geheel tegen de spanning alleen jammer van de kanDe Zandvoorters bleven het beste verhouding in, maar een vrije trap sen, maar het zit ook niet mee. Veel
van eht spel houden maar slaagden ketste tegen de buitenkant van de pech met ballen tegen de paal. Met
er niet in de voorsprong te vergro- doelpaal.
wat geluk hadden we al acht punten
ten. Na een kwartier kreeg OSDO, in
moeten hebben. We kunnen de
een rommelige situatie, een vrije
clubs best aan maar we moeten geen
trap toegewezen en daaruit zou de Kansen
moment gas terugnemen. De gehele
ZANDVOORT - Het wil nog
gelijkmaker gescoord worden. TerTot aan het slotsignaal bleef Zand- wedstrijd moet je geconcentreerd steeds niet erg lukken met de
wijl de spelers onderling een discus- voort '75 de strijd dicteren maar het blijven voetballen en dan moet het voetballers van TZB. In de uitsie aangingen nam één speler van kon niet tot de fel begeerde winnen- met dit materiaal wel gaan."
wedstrijd tegen Schalkwijk

ZANDVOORT - De handbalteams van Casino-ZVM zijn tot
dusver erg op dreef in de buitencompetitie. Zowel de dames als de heren hebben tot op
heden geen verliespunt hoeven
incasseren. Het herenteam
had geen enkele moeite met
Uitgeest en zegevierde met 13-9
en de Casino-ZVM dames kwamen vooral in het tweede gedeelte van de strijd tegen BSM
op gang en wonne duidelijk
met 14-8.

Vierde klasse KNVB
Renova
4-7 Onze Gezellen4-3
Hoofddorp
4-6 Van Nispen 4-3
Velsen
4-5 Geel Wit
4-3
VSV
3-4 De Brug
4-3
Nieuw Vennep4-4 TYBB
4-3
DSOV
3-3 Zandvoortm. 3-2
zaterdag
Vierde klasse KNVB
OSDO
4-6 SMS
4-4
NAS
4-6 Aalsmeer
4-4
EHS
4-6 SZC'58
4-3
DOSC
4-5 Hoofddorp 4-2
SIZO
4-5 Bloemendaal 4-2
Zandvoort'75 4-5 DSC'74
4-0
Tweede klasse HVB
Spaarnestad 4-7 THB
4-4
EHS
3-6 KIC
4-4
SVIJ
3-5 Vogelenzang 4-3
BSM
4-5 Schalkwijk 4-2
Heemstede
4-5 TZB
4-1
Overbos
4-4 Spaarnev.
4-0

gespeelde aanvallen werden kanp en
doeltreffend afgemaakt en bij de
rust had Casino-ZVM de zege al op
zak, 10-4.
In de tweede helft namen de Zandvoorters erg veel gas terug. Het hoefde zonodig niet meer en vooral aanvallend kwam het fijne spel van de
eerste helft er niet meer uit. Uitgeest
sputterde wat tegen maar was totaal
niet in staat een vuist te maken. De
uiteindelijke
13-9 overwinning
kwam daardoor niet in gevaar en
was Casino-ZVM voluit doorgegaan
dan had er een uitslag van in de
dertig doelpunten ingezeten. Dat beHet zwakke Uitgeest was volstrekt wees het Zandvoorters team in de
kansloos tegen een in de beginfase bekerwedstrijd tegen HVH 2, een
goed spelend Casino-ZVM. De syste- strijd die voor de volei 100% werd
men werden goed uitgevoerd en het aangepakt end an ook een 30-12 overj leuke en vlotte handbal leverde al winning opleverde. Trainer Jan van
snel een ruime voorsprong op. Uit- Limbeek was over de 13-9 zege best

Sp. OSSnog niet ingespeeld
zeker vertrouwen voor de volgende
competitie wedstrijden.

Dames

De Sporting dames zagen dit jaar
Paulien' Vossen vertrekken maar er
is nog dermate veel jeugdige kwaliteit aanwezig dat een plaats in de
middenmoot van de promotieklasse
De Sporting OSS heren moeten zeker haalbaar is. Ook hier gaf Spordit seizoen een paar nieuwe spelers ting OSS goed tegenspel mar de rouinpassen en het was duidelijk te zien tine van OVRA 2 gaf in deze strijd de
dat dit nog enige tijd vergt om een doorslag. De eerste set was voor
geheel te vormen. Dat er muziek in OVRA met 10-15 en de tweede met 9zit bleek wel uit de wedstrijd tegen 15.
Die Raeckse. In de drie sets, die de
In de derde set een fel verweer van
wedstrijd duurde/ namen de Zandvoorters telkens een voorsprong Sporting OSS dat zeker niet kansmaar het lukte niet om de set af te loos bleek te zijn. Zoals gemeld was
maken. De eerste set ging na voor- de routine van OVRA erg belangrijk
sprong met 12-15 verloren en in dk in en in de spannende slotfase van deze
zit bleek wel uit de wedstrijd tegen derde set moest Sporting OSS met
13-15 het hoofd buigen. DamesDie Raeckse.
coach Ad Akkerman ziet voor beide
In de drie sets, die de wedstrijd teams wel mogelijkheden diker niet
duurde, namen de Zandvoorters tel- kansloos bleek te zijn. Zoals gemeld
kens een voorsprong maar het lukte wa£ de routine van OVRA erg beniet om de set af te maken. De eerste langrijk en in de spannende slotfase
set ging na voorsprong met 12-15 van deze derde set moest Sporting
verloren en in de tweede set stond OSS met 13-15 het hoofd buigen. Daeveneens een voorsprong van 9-6 op mes-coach Ad Akkerman ziet voor
het scorebord. Die Raeckse kwam beide teams wel mogelijkheden dit
toch nog terug en pakte de set met seizoen om aardig mee te draaien.
Met meer ingespeelde teams ko11-15 en ook de laatste set was voor
Die Raeckse met 11-15. Het door men de punten vanzelf ondanks
Sporting OSS vertoonde spel geeft deze nederlagen.

te spreken maar waarschuwde wel
dat tegen sterkere tegenstanders wel
tot de laatste minuut gehandbal
moet worden.
Doelpunten Casino/ZVM: Arno
Weidema 9, Kees Hoek 2, Jan van
Limbeek l, Gerard Damhoff 1.

i Dames
Het Casino-ZVM damesteam had
het tot ver in de tweede helft moeilijk met BSM. De Bennebroekse dames waren tot dat moment geenszins de mindere maar moesten toch
nog ruim Casino-ZVM voor lalten
gaan. In de gelijkopgaande eerste
helft wilde het met Casino-ZVMJ
nog niet erg vlotten. Defensief zat
het met de prima op dreef zijnde
doelvrouwe Anja Hendriks goed in
elkaar doch de aanvallen verliepen
wat stroef, ruststand 4-5.
Tot aan de dertiende minuut in de
tweede helft wilde BSM niet onderdoen doch toen Casino/ZVM de 6-5
achterstand had omgezet in een 8-6
voorsprong, was het verweer gebroken. Onder aanvoering van de verdedigend ijzersterk spelende Diana
Pennings, die vervolgens de lijnen
van het spel uitzette liep CasinoZVM uit naar een toch nog ruime
overwinning. Opvallend was in deze
wedstrijd ook het goede spel van
twee overgekomen junioren. Sylvia
Blom en Mireille Martina hebben
zich snel aangepast in de senioren
en waren goed voor zeven doelpunten. Coach Janna Pennings vond dat
een van de opmerkelijk goede zaken
van dit Casino-ZVM team. Via de 8-6
voorsprong liep Casino-ZVM uit
naar een 14-8 overwinning. Vooral
de bre"ak-outs werden in de slotfase
weer goed gelopen.
Doelpunten Casino-ZVM: Mireille
Martina 4, Sylvia Blom 3, Erna van
Rhee 3, Janna ter Wolbeek 2, Marja
Brugman l, Wendy van Straten 1.

kwamen de Zandvoorters net
iets tekort en verloren met 2-1.

In de eerste twintig minuten een
gelijkopgaande strijd met kansen
voor beide teams. De fraaiste was
voor TZB. Hans Klok ging alleen op
de Schalkwijk doelman af en had
eigenlijk de score moeten openen.
De Haarlemse doelman greep de bal
van Klok zijn voet en stelde direcdt
zijn voorwaartsen in beweging. De
daaruit volgende aanval was wel
raak en Schalkwijk nam een 1-0
voorsprong. Schalkwijk kon nadien
het initiatief houden daar dat zij wat
feller op de bal zaten.
In de tweede helft vooralsnog geen
wijziging in het spelbeeld. Schalkwijk was iets beter en vocht meer
voor balbezit. Een tweede doelpunt
leek er aan te komen maar invaller
doelman Peter Theumssen, die het

ZANDVOORT - In de interregionale
zaalvoetbalklasse
maakt debutant Nihot Jaap
Bloem Sport veel indruk. Na
de overwinning van vorige
week volgde nu een meer dan
ZANDVOORT - Het zonder de ge- verdiende puntendeling tegen
schorste Hans Deelstra en Willem het zeer sterke Studio Sport, 2Paap spelende Zandvoortmeeuwen 2.

Z'meeuwen faalt
tegen De Brug

heeft tegen het op bezoek zijnde De
Brug geen indruk kunnen maken en
verloor met 1-3. Door dit resultaat
deed De Brug de laatste plaats over
aan Zandvoortmeeuwen. De Brug
maakte een betere indruk dan de
badplaatsbewoners. Vooral m de defensie ging het bij de Meeuwen er
slordig aan toe en in no-time keek
het tegen een 0-1 achterstand aan.
Deze achterstand werd vlak voor de
rust verdubbeld toen niet adequaat
werd gereageerd op een vrije trap
net buiten het strafschopgebied: 0-2.
Uitgespeelde kansen wist Zandvoortmeeuwen niet te scheppen en
dat Jos van der Meij uit een strafschop 1-3 kon aantekenen was
slechts van belang voor de statistieken.

De Zandvoorters dikteerden in de
eerste tien minuten het spel door in
hoog tempo de bal van voet naar
voet te spelen. De verdiende voorsprong kon niet uitblijven en met
een schitterend schot zette Edwin
Ariessen Nihot Jaap Bloem Sport op
een 1-0 voorsprong. Balverlies van
diezelfde Ariessens telde Studio
Sport in staat naar de gelijkmaker te
conteren, 1-1. Nihot Jaap Bloem
Sport was aangeslagen en het gave
combinatiepsel verdween. Daardoor
kon Studio Sport een paar maal gevaarlijk uitbreken maar doelman
Jaap Bloem en verdediger Rene
Paap bleven overeind.
In de korte pauze hamerde coach
Guus Marcelle erop dat de spelers

Op veel plaatsen in ons land worden
onder auspiciën van Fly Away vecht vlieger-toernooien gevlogen; de
hoogtepunten zijn echter nog steeds
in Zandvoort. Een daarvan is de
strijd om de Zilveren Schelp, die vorige week werd gehouden. Deze wedstrijden werden opgenomen door de
AVRO-televisie en worden op 16 oktober uitgezonden.

erg goed deed, stopte een strafschop.
Even later was hij toch kansloos na
een goed opgezette aanval van
Schalkwijk, 2-0. TZB probeerde de
partij een wending te geven en
kwam wat meer voor het Haarlemse
doel.
Dat meer aandmgen leverde TZB
in de 35e minuut een doelpunt op.
Een voorwaarts werd m het zestienmetergebied neergelegd en de toegekende strafschop werd door Henk
Kamphuis benut, 2-1. TZB had nog
tien minuten om aan de nederlaag te
ontsnappen, kwam wel dicht in het
deelgebied van Schalkwijk, maar
echt uitgespeelde kansen kwamen
er niet.
TZB coach Thijs Bouma: „We
hebben nu een ruime selectie, maar
door blessures en werk nog steeds
niet met eenzelfde elftal kunnen spelen. Daardoor is er nog geen eenheid,
bovendien lag er een matheid over
het team. Erg jammer, want m deze
klasse geeft inzet de doorslag en dat
ontbreekt er soms aan".

Foto Bram Stijnen

Jarige 'Ome Jo van Page' nog steeds aktief
ZANDVOORT - De thuiswedstrijden van de regio-competitie van West Kennemerland worden door de
dames van de hockey-club alleen bij hoge uitzondering
gemist.
De vrouwelijke veteranen, spelend in de C poule, zijn
maar wat blij met hun scheidsrechter. Vorige week
dinsdag werd 'Ome Jo', zoals Jo van Page door de dames
van zijn team genoemd wordt op de kop af 81 jaar.

De dames waren gebrand op revanche voor de nederlaag van vorige
week en dat heeft X,enios geweten.
Met veel inzet werd deze wedstrijd
aangepakt en reeds voor de rust was
de partij beslist Twee doelpunten
van Monique van de Staak en één
van Sandra Blom betekenden al een
3-0 voorsprong. In de tweede helft
heeft Xenios meer aanvallend gespeeld en forceerde vele strafcorners maar de ZHC defensie greep
telkens op uitstekende wijze in.

Schuurman wint
met Koolhaas in
Tiengemeten
ZANDVOORT - De tiende
editie van de catamaranzeilwedstrijd de Ronde van Tiengemeten is een fraaie overwinning geworden voor het Zandvoortse duo Serge Schuurman
en Jeroen Koolhaas. Met hun
Nacra 5.58 waren zij niet de
snelste maar in het klassement
overall na handicap bleken zij
duidelijk de eerste plaats voor
zich op te eisen.

Schaakjeugd start
met de competitie

De zeer terechte gelijkmaker zou
toch komen toen een voorzet van
Edwin Anessen door Bas Heino
werd verzilverd, 2-2. Nihot Jaap
Bloem Sport zette nog even aan, om
de winst alsnog te kunne pakken,
doch het wilde niet meer lukken.

Lions mist lengte
ZANDVOORT - Het herenteam van basketbalvereniging
The Lions heeft de goede lijn
van vorige week niet kunnen
doortrekken. Tegen het altijd
lastige Racing Beverwijk ging
Lions met 49-43 ten onder.

Na de rust startte The Lions met
de Amerikaan John Jordan, die onmiddellijk tweemaal scoorde, waardoor de stand na 12 minuten, bijna
gelijk getrokken was, 35-34. Het gemis aan lengte onder de baskets,
kwam Lions duur te staan. Peter van
Koningsbruggen was de enige die
het reboundwerk moest doen. Bovendien sloeg de vermoeidheid toe
bij The Lions waardoor de tegenstander een aantal zeer eenvoudige
scores kon maken.

Scheidsrechter Ome Jo houdt het spelverloop nauwlettend in de gaten.

In een spannende partij waren de
teams van ZHC en Scheybeeck goed
aan elkaar gewaagd. De Zandvoorters vochten voor elke meter kunstgras en kwamen op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Rene
Blom en Hans Hielke. Het slotoffensief van Scheybeeck mocht er best
zijn doch de Zandvoortse defensie
wenste slechts éénmaal te kapituleren, 2-1.

De snelste zeiler was oud judoreus
Willem Ruska die met zijn Rotaert 27
het eiland in het Haringvliet het
snelst aflegde in 2 uur 40 minuten en
59 seconden, hetgeen m het overall
klassement goed was voor een 47e
plaats. Serge Schuurman en Jeroen
Koolhaas zeilden een uitstekende
wedstrijd met de Nacra 5.5 S en over
de ongeveer tachtig kilometer deden
zij 2 uur 54 minuten, goed voor een
eerste plaats.
De winnaar van rondje Texel,
plaatsgenoot Piet Saarberg eindigde
m zijn éénmansboot A-cat. op de eerste plaats in 3 uur 4 minuten en 2
seconden en legde daarmee beslag
op een 19e plaats m het overallklassment. Gerard Loos met Frank Putters sloegen met hun Prmdle 19 vlak
na de start om en na een prachtige
inhaalrace werd toch nog een lle
plaats overall behaald. Aan deze
spannende en goede georganiseerde
wedstrijd namen 305 deelnemers
de bal meer het werk moet laten deel van wie 285 de eindstreep haaldoen. Door dat goed uit te voeren den.
werd Studio Sport teruggedrongen,
maar de Zandvoorters hadden wel
erg veel pech. Dennis Keunmg, Rob
van de Berg, Edwin Ariessen en Bas
Heino knalden op het houtwerk en
aan de andere kant verdween een
inzet via de knie van Rene Paap in
ZANDVOORT - De jeugdafhet doel, hetgeen een 2-1 achter- deling van de Zandvoortse
stand betekende. Nihot Jaap Bloem Schaakclub heeft nu twee ronSport bleef met grote inzet strijden den achter de rug van de intervoor een beter resultaat, maar ook ne competitie. Vorige week
nu verdwenen schoten net naast of
donderdagavond wonnen in
op de doelpaal.

De Zandvoorters speelden m deze
uitwedstrijden zonder Peter Bos en
moesten na twee minuten spelen
Geurt Jan Beekhuizen al missen
door een zware enkelblessure. Toch
was het begin van de wedstrijd hoopgevend. Speler-coach Ruud Becic
opende met twee gave drie-punters,
waardoor The Lions de leiding nam.
De eerste tien minuten gaf een gelijkopgaande strijd te zien, maar
daarna had The Lions moeite met
het vinden van de basket. Racing
Beverwijk liep weg naar een voorsprong van 30-24 bij de rust.

Inmiddels hebben de dames en heren bij het stabielvliegeren hun wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap erop zitten. Eerste werd
Henk Stevens, tweede Jaap Hemelrijk en derde Gre Kerjzer-De Boer.
In de voorronde van de strijd om de
Zilveren Vlieg is Jaap Hemelrijk eerste, Jan Keijzer tweede en Jan Berhitoe derde geworden.
Het vechtvliegeren is inmiddels
naar een hoogtepunt gegroeid. Landelijk is op initiatief van Ply Away
een vechtvlieger-federatie opgericht
met Edo van Tetterode als voorzitter, waar zich al twintig clubs uit
Nederland brj hebben aangesloten.

Goede prestaties
ZHC-hockeyteams

Pech voor Nihot Jaap Bloem

Fly Away sluit seizoen
af met een hoogtepunt

De vliegervereniging Fly Away, die
al veertien jaar met vliegeractiviteiten actief is in Zandvoort, blijft zijn
vleugels overigens uitslaan. Momenteel loopt voor het negende jaar de
Vlieger Vierdaagse als een rode
uraad door het gehele vliegerprogramma. Tot 14 oktober kunnen belangstellenden elke zaterdag tussen
10 en 15 uur vlieguren maken, tot
toen er in totaal acht heeft, waarna
een bronzen vliegermedaille in ontvangst genomen kan worden. Na vijf
keer deze prestatie te hebben geleverd is een zilveren medaille beschikbaar.

Beek staat na twee wedstrijden aan
kop in deze lijn en met een verschil
van 7% volgen de heren Groenewoud
en Smit. De heren De Leeuw en Polak spelen nji in de B-lijn, maar zij
zijn stellig van plan naar de A-lijn
terug te keren. Deze avond werden
zij eerste met 60,27%, op de voet gevolgd door mevr. Paap met de heer
Vergeest die 58,48% scoorden. Ook
dit paar heeft blijkbaar de intentie
naar de A-lijn terug te keren.
De B-lijn wordt dus na 2 wedstrijden aangevoerd door de heren De
Leeuw en Polak, terwijl mevr. Paap
met de heer Vergeest de tweede
plaats bezetten. In de C-lijn leverde
het echtpaar Potharst dezelfde prestatie als de week ervoor, zij werden
weer eerste en nu behaalden zij zelfs
65,18%. Tweede werden de dames
Van Leeuwen en Meijer, een nieuwe
combinatie met 54,02°'o. Deze twee
paren voeren nu ook de C-hjn aan,
waarbij het echtpaar Potharst al een
forse voorsprong heeft genomen. De
Zandvoortse Bridgeclub speelt op
de woensdagavond in het gemeenschapshuis van 20.00 tot 23.30 uur.
Inlichtingen over ZBC kunt u verkrijgen bij de wedstrijdleider de
heer C. braun, tel. 14060 of bij de
secretaris mw. E. Visser, telef.
18570.

TZB nog niet op toeren

Overtuigend spel Casino-ZVM

ZANDVOORT - Zaterdag en
zondag sluit Fly Away het
vechtvlieger-seizoen af met de
strijd om de Upper Cup 89, de
grootste bokaal van Nederland. Vele honderden vliegerfanaten zullen met hun kleine
vliegertjes de grote strijd in de
lucht tijdens dit vliegertreffen
op het parkeerterrein De Zuid
uitvechten.

Bridgers van start

ZANDVOORT - Vol goede
moed zijn de Zandvoortse
bridgers op 13 september aan
de nieuwe competitie begonZANDVOORT - De hockeyVOETBAL
Afgelopen woensdag teams
Zondag: Geel Wit-Zandvoortmeeu- nen.
van ZHC waren erg goed
speelden zij hun tweede wed- op dreef
wen 14.30 uur te Haarlem.
afgelopen zondag en
TZB-SVY 14.30 uur terrein aan de strijd.l
stuurden
de gasten met lege
In de A-lijn waren twee paren dui- handen naar huis. De ZHC heKennemerweg.
Zaterdag: DOSC-Zandvoort '75 14.30 delijk superieur, nl. de heren Groenewoud en Smit die 66,07% en mevr. ren wonnen met 2-1 van Scheyuur.
Spiers met de heer Emmen die beeck en de dames waren te
65,63% behaalden. Het echtpaar Van sterk voor Xenios, 3-0.
HOCKEY
Zondag: AMVJ-ZHC heren.
Kraaien-ZHC dames.

Standen
voetbalclubs

ZANDVOORT - Voor zowel
de dames als de heren van volleybalverenigign Sporting OSS
is de opening van het nieuwe
seizoen niet op rolletjes verlopen. Beide teams verloren hun
wedstrijd met 3-0, doch aan de
setstanden is te zien dat dit
niet zonder slag of stoot ging.

Sportprogramma

Zandvoorts
Nieuwsblad

Reden dus voor een klein feestje bij de Zandvoortse
Hockeyclub. Jo van Page, eens de oprichter van de naar
hem Vernoemde sporthal in 'Noord', liet zich de felicitaties zeer welgevallen.
Hij is nog immer iedere dinsdagmorgen te vinden op
het ZHC-terrein om, ondanks zijn vergevorderde leeftijd de thuiswedstrijden te leiden van zijn team.

Door twee driepunters van Ruud
Becic en Dave Kroder kwam de
spanning weer terug m de wedstrijd
maar de uiteindelijke 49-43 nederlaag was niet meer te voorkomen.
Aanstaande zaterdag speelt The
Lions m de Zandvoortse sporthal
Pellikaan om 18.45 uur tegen HOC.
Voorafgaande aan deze wedstrijd
komt het jongens junioren team m
actie om 17.30 uur tegen Lanslake
Lions.
Topscores Lions: Ruud Becic 14
punten, Dave Kroder 8, Arno Weidema 8.

het Gemeenschapshuis Pepijn
van de Meij, Bas van der Hoek,
Ronald Roele, Rebecca Willemse, Ilje Mollerus, Frederik
van Veenstra en Bas van der
Hoek hun partijen.

Na deze twee ronden staan m
groep A Pepijn van de Meij en Ronald Roele ongeslagen bovenaan. In
de B groep zijn de koplopers Ilje
Mollerus en Bas van der Hoek. Vanavond speelt de jeugd vanaf 19.00
uur de derde ronde van de competitie.
In de seniorencompetitie werden
totaal maar acht partijen gespeeld
omdat het eerste schaakteam extern, thuis moest spelen tegen VHS
3 uit Haarlem Drost, De Bruin, Ter
Bruggen, Bais, Van der Meijden en
Gorter wisten hun partijen m winst
om te zetten, terwijl Van Elk tegen
Twmt en De Oude tegen Wiggemansen de punten deelden. De grootste
stijging op de ranglijst maakte De
Bruin, die van de 20e plek omhoog
schoot naar de 13e. De toptien ziet er
nu als volgt uit. 1. Lindeman, 2.
Drost, 3. Van Eijk, 4. Ayress, 5. Ter
mes, 6. Van Brakel, 7. Geerts, 8. De
Oude, 9. Molenaar en 10. Twmt.
In de externe competitie speelde
het eerste team van de Zandvoortt>e
Schaakclub m de eerste ronde tegen
VHS 3. Ondanks alle inzet moest het
schaakteam met een grote neder
laag genoegen nemen, 2-6 Alleen
Ton van Kempen kon, nadat de nederlaag van het team al bekend was,
zijn partij in winst omzetten Jack
van Eijk en Hans van Brakel zorg
den voor het tweede Zandvoortse
punt door remise te spelen. VHS 3 is
vermoedelijk de sterkste tegenstander die Zandvoort m deze poule zal
zijn op maandag 9 oktober m Hillegom tegen De Uil 2. Hopelijk heeft
Zandvoort dan meer succes

Auto in brand
ZANDVOORT - Vorige week
moest de Zandvoortse brandweer
uitrukken, nadat was gemeld dat een
auto m de Nieuwstraat m brand
stond Bij aankomst van de spiutgasten bleken de vlammen reeds van
zelf gedooft Uit een onderzoek is
gebleken dat de brand waarschijnhjk is aangestoken Bij de auto werd
een blikje met brandbare vloeistof
aangetroffen. De auto werd door de
brand licht beschadigd
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Grote Krocht 20b

Spaar onze kassabonnen
bij ƒ 100,- krijgt u ƒ 3,- retour.
Niet op geneesmiddelen.

20b, 2ANDVQQRT

««Ore KROCHT

Op zoek naar de
nieuwste mode. • • i

ONZE

MINIPOSTER

^' •*•/»£/

AANBIEDING

HOE DOET U MEE!
Zoek de „4 vrouwen" en win.
In de etalage van de deelnemende
winkeliers ligt een speelkaart, het is de
bedoeling dat u de ,,4 vrouwen." zoekt.

is echt een plaatje
om gezien te worden
Tijdelijk voor een
LAGE PRIJS
formaat 30 x 45 cm
van eigen negatief
of dia

Schrijf de oplossing op een briefkaart en
stuur deze uiterlijk voor 2 oktober naar
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 12,
Zandvoort.
Onder de goede inzenders worden cadeaubonnen verloot:

"erica

1 van ƒ 100,- 2 van ƒ50,- 3 van ƒ25,- en 5 van ƒ 10,-

8,95

die bij de deelnemende winkeliers kunnen worden besteed
De winnaars krijgen hiervan schriftelijk bericht.

ALLÉÉN BIJ:

FOTO

BOOMGAARD
Grote Krocht 26
Zandvoort-Tel. 02507-13528
ook 's maandags geopend van 9 00 tot 18 00 u

GROOT FEEST IN
AL ONZE
KAASWINKELS

Grote Krocht 19
Zandvoort

OPLOSSING
hartenvrouw bij:
ruitenvrouw bij:
schoppenvrouw bij:
klavervrouw bij:

g-ote Krocht 24

'geheel

**j

NAJAARSKOLLEKT/E
a
' b./ ons te bezichtigen
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Want wij hebben onze
10e speciale kaaszaak aan de
ZANDVOORTSELAAN 155
HEEMSTEDE (bij Station)
geopend.

G.
Haltestraat 30

te\. 12175

Kom gauw
gauw

oa
kljken

YORK OPTIEK
Voor eenmaal
250 gr 6,35 nu voor

20
KERKSTRAAT 20 ZANDVOORT
—•

werf/i/

Rijwielverhuur
tevens tandems en
bromfietsen
Rijwiel /Taxi
Centrale

Zandvoort B.V.
Grote Krocht 18
Tel. 02507-12600
7 dagen per week
geopend
'

SPAR SUPER
NOORD
kilo
Bananen

Witlof
500 gr.

1,59
Champignons magere
doos
250 gp. HAMLAPPEN
kilo

13,98
CELSIUSSTRAAT 199

^^^^

Ook voor CD's
bent u bij ons aan
het juiste adres.
Een CD niet
voorradig i
\\\ besteilen hem
graag voor u.

Boekhande^
„De Krocht"
Grote Krocht 17
Zandvoort
^mm
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Sherpa 's zoeken 'meiden' tussen 14 en 18 jaar

Hoe goed kent u Zandvoort?
ZANDVOORTDeze week weer
een in de serie
'Hoe goed kent u
Zandvoort?'
Evenals twee
weken geleden is
de foto van deze
week ergens in het
centrum genomen.
Met de goede
oplossing, die
uiterlijk op
maandag 9
oktober ingeleverd
kan worden op het
kantoor van het
Zandvoorts
Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12,
kan men een
Parker fijnsch'rijver
winnen.
Het plekje op de
foto van veertien
dagen geleden
was blijkbaar niet
gemakkelijk,
gezien het
bescheiden aantal
goede
oplossingen. Op
deze foto was het
poortje aan de
Koningstraat te
zien.
De loting wees de
volgende
prijswinnaars aan:
De heer Bavelgem,
Vondellaan 43;
mevrouw G. Groen,
Hobbemastraat 23
en J. Weber,
Ereprijs 20, Roden.
Deze prijswinnaars
kunnen een
fijnschrijver op het
kantoor in
ontvangst komen
nemen.

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) K'ennemerland.
DIERENAMBULANCE (Regionale):
023-334323/363476.
Voor de huisartsenpraktijken B. van
Bergen/H.A. Scipio-Blüme en G.
Mol/P.C.F. Paardekoper,
heeft
weekenddienst: dr. Paardekoper,
Koninginneweg 34a, tel. 15600/15091.
Spreekuren: zaterdag en zondag
12.00 en 17.00 uur.
Inlichtingen omtrent de overige
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de beirokken huisartsen: Anderson,
12058; Drenth, 13355; Flieringa,
12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegsundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand•oort,
tel.
02507-14437,
bgg:
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus-100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur:
Ds. J.A. van Leeuwen, Kollekte Kerk
m Israël.

Inl.: R. van Rongen, L. Meeszstraat
14, Haarlem, tel. 023-244553.

Gereformeerde Kerk:

Zondag 10.00 uur:
De heer W. Volker uit Amstelveen.

Burgerlijke stand

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
N'PB:
Zondag 10.30 uur: ds J.C. Beekhuis
uit Haarlem.

Periode 19 to 25 september 1989:
Ondertrouwd

Van Duijn, Pieter en Baars, PetroRopmskatholieke Kerk:
nella Alida Maria. Bakker, Antonius
Petrus en Draijer, Margaretha MaVrijdag 10.00 uur: E.v.
Zaterdag 19.00 uur: Woord/Comm. ria. Heisterkamp, Willem Frederik
en Arends, Sylvia Maria.
dienst, B.J. van Gaart.
Zondag 10.30 uur: E. v. met medeWerking
van het jeugdkoor, viering Gehuwd
l
Schoorl, Marcel en Van Kouteren,
'oor jong en oud, J. v.d. Meer.
MarcellaJolanda.
ierk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Geboren
ïaarlem:
Zondag
09.30-10.20 uur: zondags- Lindsey Ramona, dochter van: Vers
schoor, Peter en Van Loon, Ramona.
chool en bijbelgespreksgroepen
Zondag 10.30 uur: Jeugddienst, ds. J. Mark, zoon van: Van der Veld, wilhelmus en De Groot, Astrid Maria.
Mariïle, dochter van: Van den Berg,
Crèche en kindernevendienst
Marcus Antonius en Bol, Victorina.
Zondag 19.00 uur: ds J. Overduin.
Kelly, dochter van: Geusebroek,
Franciscus Jacobus en Verschoor,
Nicnlette. Lisette, dochter van: Hamidovic, Ahmet en Nikolic, Ljilja.
Sebastiaan, zoon van: Van Berge Henegouwen, Martinus Clemens Maria
en Van Sunder, Laura Wilhelmina.
ZANDVOORT - Zondag wordt op
\et Circuit van Zandvoort voor de Overleden
'ijfde maal het Camel 4WD Automa- Vermeijs, Joseph Hendrik, oud 66
iazine Festival georganiseerd. Voor jaar. Paap, Pieter, oud 70 jaar. Van
edere bezitter van een vierwielaan- Roosmalen, Jan Jeanna. Maria, oud
ïedreven voertuig is er de mogelij k- 72 jaar. Prins, Cornelis Franciscus
d om het parcours af te leggen. Jacobus, oud 75 jaar.

Autofestival
op het circuit

ZANDVOORT - De Sherpa's,
een groep meisjes tussen 14 en
18 jaar van de scoutinggroepen
Willibrordus en Stella Maris,
zoeken nieuwe leden, die zin
hebben om 'allerlei gekke dingen te doen'. De groep Sherpa's
bestaat nu uit vier meisjes, die
elke maandagavond van 7 tot 9
negen uur in het clubhuis bij
elkaar komen.
Wat gebeurt daar allemaal: (kletsen, theedrinken, lekkere dingen en
leuke plannen maken, bijvoorbeeld
om te zwemmen of naar de film of
schaatsbaan te gaan. Eén keer in de
maand komen zij op vrijdagavond
met de jongensgroep bijeen, de Rowans, met wie zij hun clubhuis, een
'gezellig hok' achter manege Rückert, delen. De heren kunnen erop
rekenen dat zij binnenkort uitgedaagd worden voor een kookwedstrijd, die de dames zeker van plan
zijn te winnen. Maar zij zijn ook op
andere manieren actief, zoals het
uitzetten van speurtochten voor de
jongere groepen, of bijvoorbeeld het
schilderen van hun clubhuis.

ZANDVOORT - De overvolle
raadszaal getuigde afgelopen
dinsdag van de grote belangstelling voor het bruidspaar
Marcel Schoorl en Marcella
van Kouteren. De bruidegom
wat onwennig in zijn paasbeste
pak en de bruid in een stralende bruidscreatie, beloofden elkaar ten overstaan van de ambtenaar van de Burgelij ke stand
Piet van Staveren, familie en
vrienden voor eeuwig trouw.
"Wij hebben elkaar gevonden, ik
in de friet en hij in de bloemen", liet
Marcella in haar aankondiging aan
de genodigde weten. Het nieuwbakken echtpaar leerde elkaar kennen

leuk uitstapje van een week, met
overnachtingen op boerderijen of
campings. Afgelopen weekend nog
deden zij, evenals een groot aantal
groepen uit de wijde omgeving, mee
aan een kanoweekend, georganiseerd door het district Haarlem.

Zomerkamp
Ook voor komende maanden zijn
er plannen, zoals bijvoorbeeld een
winterhike.
Voor volgend jaar zomer staat er

een zomerkamp van twee weken op
het programma in Clervaux (Luxemburg), voor de oudste groepen
van Stella Maris en St. Willibrordus.
De Sherpa's zoeken 'meiden tussen de 14 en 18 jaar die op maandagavond nog een gaatje over hebben,
en zin hebben om leuke en gekke
dingen te doen'. Degenen die dit leuk
lijkt, kunnen op maandagavond
langskomen, of een van de andere
dagen even bellen: tel. 18242 (na
19.00 uur).

Contactavond
Jeugd Rode Kruis
ZANDVOORT - In het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan
in Zandvoort is aanstaande maandag van 19.30 tot 20.30 uur een contactavond van het Jeugd Rode
Kruis. Er wordt dan informatie gegeven aan de kinderen die zich ingeschreven voor de B-cursus en hun
ouders. Op deze avond kunnen geïnteresseerden zich nog aanmelden.
De B-cursus is bedoeld voor kinderen van 13 jaar of ouder en start op 6
oktober van 16 tot 17.15 uur. Voor
deelname is het A-diploma niet verplicht. De A-cursus, voor kinderen
tot 13 jaar, begint op 4 oktober van
13 tot 14.15 uur. Voor inlichtingen
kan men contact opnemen met de
heer Schilpzand, tel. 15609.

Boek over coureur
Maus Gatsonides

ZANDVOORT - 'Race zonder finish' is het boek dat over 'Gatso',
oftewel de Zandvoorter Maus Gatsonides, geschreven is. De stelregel van
'Gatso' is: 'alles kan' en Maus wordt
gekenmerkt als 'een man die van
geen ophouden weet'. Vandaar de ti'Hike'
tel van het boek. Het boek beslaat
honderdzesendertig pagina's A 4 forDe meisjes trekken er regelmatig
maat. Het is gelardeerd met veel foop uit, soms samen met andere groeto's. Vanaf september is het te verpen. Zo hebben zij bijvoorbeeld afgekrijgen voor negenenzestig gulden.
lopen zomer een 'hike', een voettocht met rugzak, gelopen in Zuid- • De vier Sherpa's maakten kort geleden nog een voettocht door Zuid-Lim- Uitgever is 'Lochemdruk b.v., Postbus 77, 7240 AB Lochem.
-Limburg. Een vermoeiend maar burg, de bepakking ging op de rug mee.
Vervolg van pagina 3

ingezetenen bereid zijn in die periode gastouder te zijn. Maar ook hulp
bij de organisatie en een eventuele
donatie worden erg op prijs gesteld;
informatie: 02520-23283.
Van de Ierse kinderen naar de
Zandvoortse. Jeugdige zangers van
zowel de Hervormde als de Rooms
Katholieke Kerk brachten onder leiding van hun dirigentes, de dames
Van Leeuwen en Brabander, met enthousiasme een aantal liederen ten
gehore, terwijl ook een muziekensemble niet onverdienstelijk voor
het voetlicht kwam.
Pastoor Duyves woont nog niet zo
lang in Zandvoort, maar hij heeft in
die tijd z'n ogen goed de kost gegeven. In een kostelijk lied op de melodie van gezang 488 nam hij zaken die
de samenleving en het milieu betref-

op de Vondellaan waar Marcel tot
voor kort een bloemenzaak dreef en
Marcella als buurvrouw de buurtbewoners van friet en aanverwante artikelen voorzag.
"Een fusie voor het leven", noemde Van Staveren deze verbintenis in
zijn gloedvolle speech, waarin hij
het paar wees op de verplichtingen
die een huwelijk nu eenmaal met
zich meebrengt.
Nadat het paar de wijze lessen van
de ambtenaar ter harte had genomen en met een volmondig 'Ja' had
geantwoord op de vraag, of men elkaar tot man en/of vrouw verkoos
werd het feest tot in de kleine uurtjes in Verenigingsgebouw 'De
Krocht' voortgezet.

zonder gewaardeerd. De koorzang
onder leiding van dirigent Van
Gaart, met orgelbegeleiding van de
heer Van Amerom, stond op hoog
het St. Caeciliakoor gezongen. Met peil.
Namens de voorbereidingsgroep
een drietal schitterend gezongen negrospirituals had ook Jan Peter zijn bracht Dick van As dank aan allen
programma afgestemd op het thema die van de Kerkendag een succes
van de dag. Hij werd met een harte- hadden gemaakt. .Van harte hoopte
lijk applaus beloond, evenals Ton hij dat de standhouders stand zouvan der Voort die uiterst muzikaal den houden totdat hun stand niet
begeleidde en zich met de Prelude meer nodig zou zijn.
nr. 20 van Chopin solistisch liet hoPastor Duyves sprak een afren. Het daarna gezongen Largo van
Handel en The Holy City kregen scheidswoord en gezien het enthoueveneens een warm onthaal, ook van siasme waarmee velen zich voor
hen die buiten hadden staan luiste- deze Kerkendag hebben ingezet (onder wie beeldende kunstenaars die
met hun werken voor een aantrekHet gezamenlijk optreden van het kelijke expositie zorgden), zal deze
Nederlands Hervormd Kerkkoor en eerste Kerkendag waarschijnlijk
het St. Caeciliakoor werd door de niet de laatste zijn.
C. E. Kraan-Meeth
muziekminnenden in de kerk bij-

Kerkendag Zandvoort
fen op de korrel, maar ook het
zwemmen in Vendorado, Formule I
en II-races, het Zwarte Veldje en de
fruitautomaten. Het werd gezongen
door leden van het „Lokale Raad
Koor", die, getooid met forse pruiken, niet allemaal herkenbaar waren. Maar gelachen werd er wel.

Familie
Een muzikaal hoogtepunt vormde
het optreden van bariton Jan Peter
Versteege en pianist Ton van der
Voort. Eerstgenoemde komt, zoals
hij Frans van der Mey toevertrouwde, uit een familie van.zangers. Niet
alleen zijn grootvader en vader,
maar ook.een paar ooms hebben bij

Zandvoortse onderwijzer vertolkt
emoties van kinderen in dichtvorm

ZANDVOORT - Er is een
nieuw kinderbqekje verschenen bij de Uitgeversmaatschappij Holland in Haarlem, die haar ZonnewijzerReeks heeft uitgebreid met
een gedichtentaundeltje van
Gerard Delft, getiteld „Namen op de ruit".

Achter dit pseudoniem gaat de
Zandvoorter G. J. van de Laar
schuil.' Het uiterst verzorgde
boekje met heel mooie, subtiele
kindergedichtjes, bijzonder knap
geïllustreerd door Nicolette Andriessen, verdient de aandacht ten
volle. Nicolette, nichtje van de bekende Mari Andriessen, werd voor
de omslagtekening geïnspireerd
door het gedichtje „Koude ramen". Het gaat over beslagen ramen waarop je een hart kunt tekenen, je naam schrijven, of een vies
woord. „Gespiegeld hoef ik me er
niet voor te schamen", vindt het
kind. En op een andere bladzij
verzucht het:
„Ik wil een ouderautomaat
hier in de straat.
Dan haal ik desnoods
ieder uur een verse
ouder uit de muur
die mij aanstaat."

Marcel en Marcella als het stralende middelpunt tijdens de huwelijksvoltrekking afgelopen dinsdag in het raadhuis van Zandvoort

Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur.

\Veekend: 30 september/1 oktober
1989

Tadjakkerij echt niet saai of ouderwets'

Fusie voor het leven

Weekenddiensten
Weekend: 23/24 scpt. 1989
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Foto: Bram Stijnen

VERENIGINGSNIEUWS
moeders tijd en de resultaten van
handenarbeid verkocht worden. De
ZANDVOORT - De vereniging opbrengst komt ten bate van de uitVrouwen Van Nu gaat dinsdag in gaansdag van de zangclub.
Amsterdam het ontzet van Leiden
vieren, nadat eerst een bezoek aan
het spaarpottenmuseum is gebracht. Op diezelfde dag starten om
ZANDVOORT - In de Manege aan
9.30 uur de Engelse lessen. Voor inBlinkertweg 2 wordt zaterdag om
lichtingen kan men contact opne- de
uur een groots Herfstbal met een
men met mevrouw R. Voswijk, tel 20
buffet gehouden. Zondag
15689. Woensdag is er om 14.30 uur koud de
Fiesta Espana georganieen contactmiddag in Hotel Triton. wordt
Terwijl een Spaanse band de
Er kan dan ingetekend worden voor seerd.
verzorgd, wordt gratis sande excursie, de 'aangeklede' wande- muziek
gria geserveerd. Belangstellenden,
ling en het museumbezoek. Vrijdag uitsluitend
ongebonden mensen
6 oktober bestaat de badmintonclub
25 jaar, moeten tijdig reservevan Vrouwen Van Nu tien jaar en vanaf
daarom wordt het winterseizoen op ren, tel. 02507-16023.
extra feestelijke wijze gestart.

Vrouwen Van Nu

Feest in Manege

Zangclub HiK
ZANDVOORT - Voor ouderen die
van zingen houden en die een koor
te moeilijk vinden, bestaat nu de gelegenheid gezellig samen hun hobby
te komen uitoefenen bij de zangclub
van het Huis in het Kostverloren
aan de Nawijnlaan l, elke donderdagmiddag om 15 uur. De gezelligheid staat hierbij voorop, er wordt
niet ota prestaties gelet, zodat belangstellenden geen ster hoeven te
zijn. Voor inlichtingen kan men bellen, tel. 16945 of 18285.
De zangclub houdt zaterdag in het
HiK een soort markt, waar (geen
oude) boeken, spulletjes uit groot-

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

17166

•In een twintigtal gedichtjes vertolkt Van de Laar op sublieme wijze de gevoelens en emoties van
kinderen bij heel simpele, maar
voor hen ó zó belangrijke gebeurtenissen: een vlakje uit de Hema
pikken, omdat je bij de groep wilt
horen; een vriendje dat stottert en
de panische angst voor een grote
hond, zoals beschreven in het ontroerende „Rover".
De auteur, werkzaam in het onderwijs en vader van twee kinderen, weet waar hij over schrijft,
maar. het zijn toch vooral zijn
vaardige pen en uitstekende taaigevoel, die „Namen op de ruit"
gemaakt hebben tot wat het is: een
verrukkelijk boekje waar tien- tot
twaalfjarigen zich in zullen herkennen, en dat hun ouders met
vertedering zullen lezen.

• G. J. van de Laar: „Ik ben eigenlijk een laatbloeier"

sterdam een cabaretgroepje leidde,
waar hij niet alleen de regie voerde
maar ook de teksten voor schreef.
Toen nog onder z'n eigen naam. Het
pseudoniem Gerard Delft kwam pas
later. „Als je toneel schrijft kruip je
in een andere huid en dan moet je
ook een andere jasje aantrekken",
vindt hij. Met het schrijven voor
jeugdtheater startte hij, een jaar of
acht geleden en de aanleiding daartoe was zijn onvrede met het bestaande repertoire, waar hij als speler bij het Zandvoortse Sint Nicolaastoneel mee te maken kreeg. Hij
besloot zelf een stuk te schrijven,

derts. Het is een maatschappijkritisch stuk met als thema ,,bedreiging van de democratie". Begrijpelijk dat Gerard van de Laar
best ingenomen is met de goede
kritiek die het ten deel viel. Zijn
andere toneelspel, „Meneer Salabim", zal het Sint Nicolaastoneel
dit jaar in de regie van Ed Fransen
voor de Zandvoortse schooljeugd
op de planken brengen. Verder is
hij free-lance medewerker aan het
blad „Speel mee" en schrijft hij
voor ,,Taptoe".

En alsof dit allemaal nog niet
voldoende is loopt de schooldirec„De gouden augurk", maar regis- teur/auteur met plannen rond om
seur Jos Dröse vond het te modern. gedichten voor volwassenen te
„Ik ben eigenlijk een laatbloeier", Het feest ging dus niet door, maar gaan schrijven. Maar voorlopig,
zegt de 42-jarige directeur van de een paar jaar later werd het uitgege- en zeker in het kader van de KinMr. G. J. van Heuven Goedhart- ven en het is al diverse keren opge- derboekenweek, is alle aandacht
school, doorpratend over zijn hob- voerd, zoals de auteur met gerecht- gericht op „Namen op de ruit" van
by, het schrijven van gedichten en vaardigde trots vertelt. Voorts ver- Gerard Delft, prijs ƒ 9.90 en vertoneelstukken voor de jeugd. Het scheen van zijn hand een toneelbe- krijgbaar bij Boekhandel De
begon al toen hij als student aan werking van het boek „De club van Krocht, Grote Krocht 17.
C. E. Kraan-Meeth
lelijke "kinderen" van Koos Mein-

i Dommel
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SCHIPHOL

Schiphol weer beste

Russische heli
voor zware
til-karweitjes

kelijkerwijze de thuisbasis.
HTH wil het toestel inzetten voor
vluchten met grote onderdelen of
containers naar boorplatforms op
de Noordzee en voor het overvliegen
van ladingen naar bestemmingen
die op andere manieren moeilijk of
niet bereikbaar zijn.

Ook als het gaat om belastingvrij
inkopen is voor Schiphol de eerste
plaats weggelegd. Het toonaangevende reisblad hield het representatieve onderzoek onder 40.000 lezers.
De Amerikaanse reizigers zijn vooral erg te spreken over de goede bagageafhandeling, de snelheid van inchecken en de faciliteiten voor
transferpassagiers. Ook het snelle
en goede vervoer naar Amsterdam
wordt' als pluspunt genoemd.
Bij een enquête van het Britse
blad Executive Travel behaalde de
nationale luchthaven een tweede
plaats. In de afgelopen negen jaar

om zo'n curiositeit uit de SovjetUnie naar Nederland te laten komen. „Er is geen enkele andere helikopter ter wereld die zulke zware
vrachten kan vervoeren," zo constateert men bij HTH. „De Amerikanen
hebben geen enkele helikopter die
dat kan."

de activiteiten niet als een bedreiging voor KLM Helikopters, die vanouds actief is op dit gebied. „De Mil
is veel zwaarder en kan veel grotere
vrachten vervoeren, tot wel 20 ton.
De toestellen van KLM Helikopters
zijn veel kleiner en lichter. Die krijgen nauwelijks een lege container

Ondertekenaars waren de demissionaire
ministers Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat en Nijpels van Milieubeheer, presidentdirecteur Den Besten van de NV Luchthaven
Schiphol, commisans van de koningin van
ISfoord-Holland, De Wit en de loco-burgemeesters van Haarlemmermeer en Amsterdam, De
Vrey-Vrmger en Van Duin.
Schiphol wil de komende jaren de capaciteit
verdubbelen om zich als een van de grootste
luchthavens te kunnen handhaven. De luchthaven biedt nu aan 140.000 mensen werk. Dat
kan worden uitgebreid naar 230.000. Volgens
Den Besten zal het aantal arbeidsplaatsen,
indien Schiphol niet uitbreidt, fors terugvallen, naar mogelijk 85.000.
Een verdubbeling van de capaciteit kan een

Trein is populair
bij luchtreizigers

Kanshebbers voor het kampioen
De trein valt bij luchtreizigers schap zijn Marcel van der Zwart uit
goed in de smaak. De Nederlandse Haarlem, Stephan van den Berg (die
Spoorwegen verwachten in de ko- op de eerste plaats staat) en wellicht
mende vijf jaar een aanzienlijke Robert van Soolingen, als zijn favo
groei van het aantal treinreizigers. riete 'wave performance discipline'
Die stijging is vooral te verwachten aan bod komt. Dit onderdeel wordt
door de opname van Schiphol in het echter alleen uitgevoerd als er
nieuwe, snellere intercitynet. Ver- krachtige wind staat. Het kampioen
der worden NS-verbindingen uit an- schap besluit een serie van vier wed
dere delen van het land doorgetrok-' strijden, die in het voorjaar zijn ge
ken naar Schiphol en is te verwach- houden. De wedstrijd is belangrijk
ten dat de hoge snelheidstrein na omdat de besten in Zandvoort zich
1995 ook de luchthaven zal aandoen. van 13 tot en met 22 oktober in Sche
veningen met de wereldtoppers kun
nen meten.
De tussenstand Brandingsurfen is
bij de heren: 1. Stephan van den
Berg, 2. Marcel van der Zwart, 3. Je
Transavia organiseerde vorige roen Geysen en John van der Starre
week een race tussen de stadscentra Bij de dames: 1. Jolanda de Jong en
van Amsterdam en Londen om aan Herma de Jong, 3. Simone Veile
te tonen welke vorm van openbaar koop.
vervoer het beste aansluit op het
vliegtuig. De trein won de wedstrijd
en bleek op alle fronten de voorkeur
te genieten. Spectaculair hoogtepunt was de race tussen een aantal
vliegtuigen en een koppel postduiven. De vliegtuigen waren uiteraard
ZANDVOORT - Het meest
sneller, maar toch wisten alle duiven Amsterdam te bereiken.
recente werk van kunstschil-

Duiven racen
per vliegtuig

Convenant uitbreiding Schiphol
Voor l april moet er een toekomstplan voor Schiphol en omgeving op tafel liggen. Een overeenkomst die daartoe tussen Rijk, provincie, de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer
en de luchthaven tot stand is gekomen,
werd vorige week donderdag ondertekend door vertegenwoordigers van alle
betrokken overheidsinstanties.

ZANDVOORT - De finale oti
de 'Pall Mail Export Pleasur'e
Wear Branding Cup' vindt
plaats op zaterdag 30 septern
ber en zondag l oktober, ter
hoogte van surfschool Klijn
aan de Zandvoortse Noordbou
levard.

Lezers van het Amerikaanse za- werd Schiphol meerdere malen bekenreizigersblad Business Travelier kroond. Negentien keer werd prediInternational hebben Schiphol uit- kaat beste luchthaven ter wereld
geroepen tot beste luchthaven ter ontvangen.
wereld.

Schiphol-Oost is sinds afgelopen week de thuisbasis van
een reusachtige Russische helikopter van het type Mil Mi-26.
Het toestel is door de in Amstelveen gevestigde firma Heavy Transport Helicopters geFoto Anko Stoffels
De Russische Mil Mi-26 helikopter op Schiphol-Oost.
huurd van het Russische ontwerpbureau Mil.
Een woordvoerder van HTH ziet omhoog." Je kunt je afvragen waarreren, al blijft Schiphol niet noodzaHet toestel wordt thans gedurende een proefperiode van enkele weken ingezet vanaf Schiphol, onder
andere om het bedrijfsleven de mogehjkheden ervan te laten zien. De
iDedoeling is de helikopter permanent vanuit Nederland te laten ope-

Finale van het
Brandingsurfen

belasting betekenen voor het milieu. Bovendien is de ruimte rond de luchthaven beperkt
en moeten nieuwe werknemers ook huisvesting en recreatiemogelijkheden hebben.
Gedeputeerde Geert de Boer noemde Schiphol een 'troetel- en zorgenkind'. Volgens hem
ligt de nadruk voor de provincie op het laatste.
Noord-Holland onderkent het belang van de
economische groei, maar vindt meer milieubelasting rond Schiphol met acceptabel. Volgens De Boer wordt Noord-Holland dagelijks
geconfronteerd met milieuproblemen (geluidshmder) of onrust over vermeende schadelijke effecten op de gezondheid door luchtverontreiniging.

Expositie van
Paul Dikker

De provincie had grote moeite met de overeenkomst in te stemmen. De Boer: „Er is heel
wat gekissebis aan vooraf gegaan. Toch zullen
zich situaties kunnen voordoen waarin de Staten 'nee' zeggen tegen een uitkomst van het
Plan van Aanpak."
Volgens mw. Smit-Kroes mocht Schiphol
dan een 'zorgenkindje' zijn, het is er dan wel « De ondertekenaars van de Startconvenant ontvingen na de officiële handeling een geeen 'met een leuk krantenwijkje.' „De rest van schenk. V.l.n.r. Minister Nijpels, minister Smit-Kroes, commissaris van de Koningin van Noordde familie profiteert er aardig van mee." Zij Holland De Wit, Wethouder De Vrey-Vringer van Ruimtelijke Ordening in Haarlemmermeer,
wees op het primaire economische belang van president-directeur Den Besten van Schiphol en loco-burgemeester Van Duin van Amsterdam.
Foto Bram de Hollander
Schiphol.

der Paul Dikker, zal van 3 tot
en met 31 oktober te bezichtigen zijn in de bibliotheek van
Zandvoort.

Regering verwacht
blijvende groei
De luchtvaart blijft de komende
jaren een groeisector. Dat is althans
de verwachting van de regering in
haar toelichting op de laatste Miljoenennota. De komende jaren gaat de
regering zich richten op de gemeenschappelijke luchtvaartmarkt van
1992. Daarbij blijft uitbreiding van
het banenstelsel van de luchthaven
in overweging, al speelt het afwegen
tegen milieubelangen een grote rol.

Dikker (1959) is opgegroeid m
Zandvoort, maar werkt nu als zelfstandig beeldend kunstenaar op zijn
atelier in het voormalige Binnen
gasthuis in Amsterdam. Zijn recente
werk bevat meer kleur, dan zijn wat
oudere werk. Ook 'gingen de formele
kenmerken van het beeld hoe langer
hoe meer zelf als uitgangspunt fun
geren', zo meldt het persbericht. Wie
wil weten wat ermee bedoeld wordt
kan de werken in de bibliotheek te
kijken, gedurende de tijden dat de
'bieb' open is.

Slaande ruzie om collectebus
HONDENKAPSALON

ZANDVOORT - Zondagmiddag
raakte twee echtparen met elkaar
slaags om een bijdrage in de collectebus. De problemen deden zich voor
in de Mr. Troelstastraat. Een vrouw
raakte hierbij licht gewond. De politie heeft tegen beide partijen proces-verbaal opgemaakt.
De problemen ontstonden nadat
een bewoner de collectante voor het
Prinses Beatrix Fonds een bijdrage
had geweigerd en de deur wat al te
abrupt voor haar neus dichtsloeg.
Nadat de vasthoudende collectante

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
Volledige en vakkundige vacht-,
voet-, oor-, tand- en wasverzorging van uw hond. Tevens ontklitten van langhaar katten.
Afspr.: Ir. Friedhoffplein 10,
Zandvoort, tel. 02507-12773.

BIJVERDIENSTE
ƒ 250,- PER MAAND
of meer is de vergoeding voor
een ochtendwijk van

DE VOLKSKRANT EN TROUW
in Amsterdam of Diemen/Duivendrecht
Minimum leeftijd: 15 jaar
(ook voor tijdelijk!)
Tel. opgave: 020-562.2925 tussen 09.00 en 18.00 uur.

Bloemschikken
in Centrum 111

Restaurant Riche
vraagt

HEEMSTEDE - Een cursus
bloemschikken begint er dinsdag 10
oktober van half tien tot elf uur in
Centrum 111 aan de Herenweg 111 in
Heemstede. Voor zestig gulden, exclusief materiaal, gaan de cursisten
elke week met een zelf gemaakt
bloemstuk naar huis. De cursus
duurt negen weken. Opgeven telefonisch via 023-284975.

m edewerkers/sters
voor de bediening
van di. t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur.
Inl. tel. 02507-12553

opnieuw aanbelde, omdat - zoals ze
later aan de politie vertelde - ze niet
wist of de man nu wel of geen bijdrage aan het goede doel wilde geven,
ontstond er voor de deur een handgemeen. Blijkbaar niet beseffend dat
de bewoner geenszins van plan was
ook maar een cent in de bus te doen
haalde de collectante vervolgens
haar man van huis om de notoire
weigeraar alsnog te bewegen een bijdrage te leveren.- Deze trof bij aankomst slechts de nietsvermoedende
vrouw van de man aan, die eveneens
probeerde de voordeur, zij het op
een wat vriendelijker manier, te sluiten. Bij de schermutselingen die
hierna ontstonden, raakte de vrouw
des huizes licht gekneusd aan haar
borst. Gealarmeerd door het tumult
aan de voordeur kwam haar echtgenoot poolshoogte nemen, waarna de
zaak volkomen uit de hand liep. De
gewaarschuwde politie kon bij aankomst niets anders dan de inmiddels
over straat rollende kluwe ontwarren en uit veiligheid van elkaar
scheiden. Door de partijen is aan het
bureau over en weer aangifte gedaan
en werd door de politie proces-verbaal opgemaakt.

Sport en spel
voor 55-plussers
ZANDVOORT - Vanaf volgende week donderdag zijn er
weer sport- en spelmogelijkheden voor 55-plussers. In het kader van 'Meer bewegen voor
ouderen' start het Dienstencentrum op die dag van 14 tot
16 uur in de Pellikaanhal aan
de A.J. van der Moolenstraat
met de sport- en spelinstuif
voor mensen van 55 jaar en ouder.
De instuif biedt voor belangstel
lenden de volgende mogelijkheden
badminton, (foam) tennis, tafelten
nis, jeu de boules en koersbal. Daar
naast kan men aan gymnastiek en
lijnbal doen. De organisatie heeft de
beschikking over twee koersbalmat
ten. De instuif is vanaf volgende
week elke donderdag tot eind mei
1990. De kosten bedragen twee gulden per persoon per middag. Voor
meer informatie kunt u contact op
nemen met het Dienstencentrum,
tel. 19393 of Ali Effen, tel. 12043.
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Fa.
Kroonenberg

f

De Spar
Weekmedia

vraagt

Kom vrijblijvend kijken, keuren en
passen tijdens ons

serveerster
voor part-time
Haltestraat 13
Tel. 14738

Gediplomeerde

PEDICURE
KOMT OOK
AAN HUIS

Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.
Tel. 19632.

vrijdag en zaterdag a.s.
U kunt ongedwongen keuze maken uit een keur
aan mantels, japonnen, pakjes, blouses, rokken,
pantalons, jumpers en vesten, alles in de
nieuwe modetinten en in de
maten 38 t/m 50.

SPAR
SUPER
NOORD
BEREICH
BERNKASTEL
Literfles
Héél
BOERENWIT of
BOERENTARWEBROOD

1,98

met 'n (wit
GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

GOUD EXTRA
BELEGEN KAAS
500 gr

5,95
Celsiusstraat 192

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

Hogeweg 56 a /2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644
Dr C. A. Gerkestraat 133: won. met voor- en
achtertuin, opp. 149 m2, ind. entree, hal, gang,
toilet, woonk. met open keuken en bijkeuken, 1e
et. 3 slaapk., badk. (bad, toilet, wastafel), 2e et.
slaapk., entresol, bergkamer, c.v.
Vraagprijs ƒ 235.000,- k.k.
Gasthuisplein 2: karakteristieke woning met
beschutte achtertuin op zuiden, alsmede een vrij
toegankelijke woonstudio. ind. entree, kamer en
suite, gr. keuken, bijkeuken, toilet, 1e et. 2
gr. slaapk. met wastafel, slaapk., badkamer
(douche, ligbad, toilet, bidet en wastafel), c.v.
Vraagprijs ƒ 245.000,- k.k.

GRATIS WONINGBROCHURE

Gasthuisplem 12, Zandvoort
Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17, Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2, Zandvoort

Herfstbal
in de Manege Zandvoort
a.s. za. v.a. 20.00 uur
Groots Herfstbal met ons jaarlij ks grandioos koud buffel.
Beide zalen geopend. Entree
f 12,50 p.p. all-in.
(RESERVEREN GEWENST)
Uitsluitend ongebonden mensen v.a. 25 jaar. Corr. kleding.

Info 02507-16023.

OPEN HUIS
Nic. Beetslaan 32, zaterdag 30 september van
15.00-17.00 uur. Woning met voor- en achtertuin
(zuid), opp. 119 m2, ind. entree, hal, toilet, trapkast, keuken met inb.app., woonkam. met parketvl., 1e et. overloop met gangkast, balkon
zuid, 2 slaapk. (voorh. 3), 2e et. 2 slaapk.,
beg.gr. thermopane beglazing.
Vraagprijs ƒ 179.000,- k.k.

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Sig. mag.
Lissenberg

C. v.d. Lindenstraat 2/21: royale 3 (vh 4) kamermaisonnette met garage, ind. 3e et. entree, hal,
toilet, gr. woonk. met halfopen keuken met inb.app., 4e et. gr. slaapk. (vh 2), slaapk., roy. badk.
(ligbad, douchecel, wastafel en 2e toilet), c.v.
serv.k. ƒ400,- p.m.
Vraagprijs ƒ 247.500,- k.k.
Prof. Zeemanstraat 7: Vrijst. won. met garage,
opp. 180 m2, bouwj. 1975, ind. entree, hal, toilet,
woonkamer, keuken met inb.app. 1e et. 3
slaapk., hobbyk. badk. met ligbad, dubbele wastafel en toilet, zolderruimte.
Vraagprijs ƒ 329.000,- k.k.

Kerkstraat 12, Zandvoort

reeds meer dan 25 jaar
voor

Centrale Verwarming

C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud

\

naar

van DEIMSEIM en ZN.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort •
Tel.02507-12972
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hebt gekregen of gekocht, is dat eigenhjk toch het einde van het vermaak, dan heb je al weer de volgende
in je hoofd. Het is altijd anders hoe
je eraan komt. Op een rommelmarkt
zag ik dat een koopman een Verkade-blik als geldkistje gebruikte. Dat
was dus niet te koop. Toen heb ik
twee kramen verderop een ander
trommeltje gekocht voor vijftig cent
en hebben we geruild Het maakte
die koopman niks uit, maar mij wel!
Soms kan ik een oud koekblik riulen tegen een nieuwe die gevuld is.
Vroeger had ik aan mijn moeder een
Verkade-thcehchtje gegeven, hennnerde ik mij. Die heb ik toen terug
gevraagd", lacht ze.

Wil Gabriël: 'Ik spaar
alleen Verkade-blikken'
'Er gaat geen dag voorbij, zonder Verkade.'
Een advertentieslogan van de Zaanse snoepfabrikant die, hoe
jeuk ook bedacht, bij de meeste mensen niet opgaat. Een uitzondering daarop is de 36-jarige Wil Gabriël uit Koog aan de Zaan.
Zij verzamelt blikken, bussen en trommels van het Verkademerk en straalt de reclametekst letterlijk uit. Driejaar geleden,
toen Verkade het honderdjarig bestaan vierde, bleek er ineens
veel belangstelling voor de nostalgische koekjestrpmmels en
toffeebussen. Dat ging met veel geld gepaard. Nu is die rage
oorbij en blijven de echte verzamelaars over.
In de woning van Wil Gabriël, Elzeboom 11, wordt geen geheim gemaakt van haar verzamelwoede.
Een wand in de keuken is volledig
volgestapeld met Verkade-blikken
een chronologische volgorde. De
vitrinekasten in de kamer herbergen het neusje van de zalm en in een
orgineel Verkade-winkelrek staan
de grote vierkante 'uitweegblikken'
met de ronde glazen deksels. In
grootmoederstijd werden de luxe
Koekjes zo geëtaleerd en houdbaar
gehouden om vervolgens per ons in
zakjes verkocht te worden. De verzamelaarster heeft ongeveer 170 exemplaren en maakt tegenwoordig foto's
van haar blikken om er op een rommelmarkt zeker van te zijn dat ze
geen dubbele koopt.
„Een jaar of acht geleden ben ik er
mee begonnen. Nu wordt het steeds
moeilijker iets te vinden. Als ik in
november naar de verzamelbeurs in
Utrecht ga, ben ik al tevreden als ik
er ééntje tussenuit haal. Ook al zijn
(ADVERTENTIE)

ZOEKT DRINGEND
voor werknemers van buitenlandse
bedrijven:
gestoffeerde en/of gemeubileerde

FLATS EN HUIZEN
in de driehoek
Amsterdam/Utrecht/Den Haag
020-44.87.51 (4 lijnen)

RENTHOUSE INT. B.V.
Nederhoven 19-21, Amsterdam
(lid WW)
(vergunning v.d. gemeente A'dam)

Harde vloerbedekking
vergt maatregelen
tegen geluidhinder
Als de buren die last hebben
van geluidhinder het voor het
zeggen hadden, zou de populariteit van harde vloerbedekkig
snel slinken. 'Terug naar het
hoogpolige tapijt', waarop iedere voetstap in het niets oplost, al loopt er een naaldhak.
De voordelen van parket, plavuizen en linoleum zijn groot,
het nadeel is echter dat deze
vloerbedekkingen lawaaieriger zijn. Niet voor niets worden loopgeluiden door 'buren'
dan ook als derde bron van geluidoverlast genoemd, na te
harde muziek en huisdierenlawaai.
Het is in flats en bovenwoningen
niet altijd toegestaan harde vloerbedekking te leggen in verband met
geluidoverlast. Toestemming kan
gegeven worden als er gezorgd
wordt 1voor 'een deugdelijke geluidwering . Maar deze omschrijving is
niet waterdicht, laat staan geluiddicht. Bij eventuele conflicten biedt
deze vage regel geen houvast, want
ligt de oorzaak bij de draagvloer, de
vloerbedekking, het woongedrag of
juist aan een overgevoelige buur?
Er vanuit gaande dat een kale
vloer aan de minimale eisen van de
isolatie voldoet, verbetert een zachte vloerbedekking voldoende, volgens TNO en de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG). Een harde
vloerbedekking in combinatie met
een dunne verende onderlaag (vilt of
kunststof) zal in veel situaties ontoereikend zijn om geluidhinder tegen te gaan. Dan zal het woongedrag
ook aangepast moeten worden
(zacht schoeisel dragen). Een ingrijpender (hoewel...) mogelijkheid is
een zwevende dekvloer aan te leggen.

Normen
In één van de vele brochures van
de Nederlandse Stichting Geluidhinder wordt dieper ingegaan op de
normen en het aanleggen van geluidisolerende vloeren en plafonds. Dit
•boekje is getiteld 'Isolatie, muren
tussen woningen' en is gratis te bestellenbij de NSG, Postbus 381, 2600
AJ in Delft, telefoon: 015 - 562723. De
stichting geeft aan particulieren,
evenals aan de overheid, adviezen.
Om lastige verrassingen te voorkomen is het aan te raden na te denken
over geluidhinder, voordat men gaat
verhuizen of nieuwe vloerbedekking
wil leggen.
Hoewel in een enquête dertig procent van de ondervraagden isolatie
als beste maatregel beschouwt tegen
geluidoverlast, laat de NSG weten
dat technische ingrepen niet altijd
alle problemen oplossen. Afspraken
en het rekening houden met elkaar
kan vaak de overlast ook acceptabel

Pinguïn

de verschillen subtiel, je wilt ze toch
allemaal hebben. Ik ben wel fanatiek, maar het gaat niet ten koste
van alles. Ik kreeg eens een emaille
reclamebord te koop aangeboden.
Prachtig, maar duizend gulden is natuurlijk te veel. Die nostalgische dingen zijn in het 'blikcircuit' een hoop
waard. Er zijn meer verzamelaars,
maar de meesten verzamelen blikken in het algemeen, dus ook van
Douwe Egberts en van Van Nelle. Ik
spaar alleen Verkade, het gevaar
daarvan is dat ik vaak denk 'vooruit
ik koop het' als ik er één zie."

„Het oudste blik dat ik heb, stamt
uit 1888, dat is een beschuitbus. Een
heel ander formaat, want een beschuitje was toen nog veel kleiner.
Ik heb ook hele luxe blikjes in de
vorm van een hondje of pinguïn. In
de keuken staan die bloemetjestrommels uit de jaren zestig. Die
zijn echt lelijk, maar ja, je wilt het
toch compleet krijgen hè. Het is een
rare tik, maar dat is niet erg, zolang
het met ten koste gaat van alles."
• 'Oudste blik stamt uit 1888'

Borstplaat
In het begin hield een vriendin
voor haar de blikmarkt in de gaten
en verraste Wil Gabriël soms met
een exclusieve trommel. Wil vertelt:
„Als ik die al had, hield zij het blik
zelf. Toen ze er op die manier tien
had staan, zei ze: 'Het staat eigenlijk
best leuk, ik ga zelf ook sparen'. Nu

Wat trekt ons de
laatste tijd toch naar
het Verre Oosten
toe? Steeds meer vakanties worden gepland richting Indqnesië, ook het huidige modebeeld is voor
een groot deel gebaseerd op het Verre
Oosten. De Indonesische, Japanse en
Chinese
keuken
raakt steeds meer in
trek en zelfs in de
meubelbranche beginnen de Oosterse
invloeden door te
dringen. Een posterse inrichting is in de
mode en de meubelfabrikanten spelen
hier de laatste tijd
graag op in.
Wie nooit het oosterse
leven van dichtbij heeft
kunnen proeven, vraagt
zich natuurlijk af: wat is
nou eigenlijk een oosterse inrichting? Om te beginnen kan er, evenals
bij een 'gewone' inrichting, heel veel. In elk geval zijn de kleuren
zwart, diep rood, okergeel, goud en naturel.

heeft ze er al zeventig." Tegenwoordig komt de vriendin om te ruilen.
Juist heeft ze een kartonnen doosje
van Verkade op de kop getikt, waarin in vroeger tijden borstplaten hebben gezeten. Zij verzamelt zelf alleen
(nog) blik, maar ze weet dat Wil ook
van het kartonnen doosje gek is. Het
wordt, na enig dralen en overleg, ge-

FOTO DENNIS A TJAK

ruild voor een sierlijk oud beschuitblik (voor twee rollen) en een wat
gewoner koekjestrommel. Beide
verzamelaarsters zijn tevreden. „Nu
moet mijn man weer wat planken
timmeren, want ik kan ze anders
niet meer kwijt", zegt de door Wil
Gabriël aangestoken verzamelaarster.

„Behalve het hebben van de blikken, is het ook leuk om er meer over
aan de weet te komen," zegt Wil.
„Aan de hand van exportlijsten en
oude folders en foto's m boeken probeer ik er achter te komen hoe oud
ze zijn en hoe ze soms zijn veranderd in de loop der tijd. Dat maakt
de hobby af. Maar als je er weer één

Rust en stilte bijna zichtbaar
in Oosters aandoend interieur

veelal uitgevoerd in zwart,
zijn eenvoudig, rechtlijnig en
rank van vorm.
Als decoratief tegenwicht
voor de sobere basis-aanpak,
komt de nadruk op het gebruik van mooie materialen
en een stijlvolle detaillering
van meubelen en stoffering.
Met daarbij natuurlijk oosterse accessoires.

• Een interieur met een duidelijk Oosters tintje

Verder: houttinten, lichtbeige en
middel- tot donkerblauwe tinten die
bij uitstek passen in een oosterse
woonsfeer. Een sfeer die verder
wordt bepaald door sierlijke én so-

bere elementen die elkaar precies in
evenwicht houden. Bovendien past
daarbij een rustige aankleding, zoals
effengetinte of terughoudend gedessineerde materialen van vloeren,

De accessoires bestaan uit
typische oosterse beelden
(boeddha-beelden, olifanten
e.d.), verlichtingsartikelen,
wanddecoraties
(bijvoorbeeld van Walasse Ting),
Foto Rohe porseleinen theeservies en
zijden kussentjes. Voor een
wanden, ramen en plafond.
extra stukje sfeer zorgen de rietplanEen overdaad aan meubelen en ac- ten, bonsaiboompje (er zijn tegencessoires is in deze sfeertrend taboe. woordig ook mooie imitaties), bloeRust en stilte zijn bijna zichtbaar. sem- of andere decoratieve, grillig
Bergmeubelen, tafels en stoelen, gevormde takken.

(ADVERTENTIE)

SKI-SEIZOEN

6 EXTRA LESSEN
HALVE PRIJS!

Arnolduspark 10 - Hoofddorp
Bel voor GRATIS FOLDER
(02503)'34746 tot 20 00 uur.
of kom langs (ook zondags)
(weekend 10 00 tot 17 00 uur)

VERKOOP

INBOUW
Ook voor vakkundige en snelle inbouw bent u bij
Transport Management Control aan het juiste adres.
U krijgt eventueel gratis een vervangende auto
(excl. brandstof)!
SERVICE
Tijdelijk ontvangt u bij aankoop van een Philips autotelefoon GRATIS 'n duurzame, halogeen zaklantaarn
(winkelwaarde ƒ 39,-)! Maar alleen bij
Transport Management Control.
Bel voor meer informatie
of reservering:
overdag: 020-924222
's avonds: 020-6630231
Transport Management Contral *
ook leverancier van
semafoons, portofoons en
mobilofoons

Van der Madeweg 9, Amsterdam (nabij Makro Duivendrecht).

Hartjespan

Sokken met bolletjes

(ADVERTENTIE)

Bestel nu zo'n betrouwbare Philips autotelefoon bij
Transport Management Control (TMC). Al vanaf
ƒ 3.945,- inclusief handsfree-set! Leasen eveneens
mogelijk.

Dat isoleren de moeite loont en
ermee energiekosten worden bespaard, blijkt duidelijk bi] het lezen van het informatieve magazine 'Alles over isolatie'. In het tijdschrift wordt op begrijpelijke wijze uitgelegd welke aspecten bij
isolatie betrokken zijn. Zo kan
men lezen over spouwmuurvulhngen, isolerende beglazing en daken vloerisolatie. Daarnaast staan
er tips in voor het aanbrengen van
tochtstnps, kieren dichten, buizen isoleren, isolatiedekens aanbrengen en wanden bekleden. Het
hoe, wat en waarom van dit alles
wordt overzichtelijk per hoofdstuk verklaard. Een seperaat
hoofdstuk handelt over ventilatie.
'Alles over isolatie' is te koop m de
tijdschriftenhandel voor / 4,95.

Voor iedereen die van lekker eten
houdt, is er nu een pan waarin
men letterlijk en figuurlijk met
liefde kan kokkerellen: de hartjespan. De aluminium pan heeft een
sterke anti-aanbaklaag waarin
vier mooi gevormde harten zi]n
aangebracht. In de harten kunnen
bijvoorbeeld eieren en pannekoeken worden gebakken. De pan
heeft een losse steel zodat zi] m de
kast geen onnodige ruimte mneemt. De pan kost / 24,95 en kan
worden besteld bij Verta in Vught,
tel. 073-579130.

siekers geholpen met het onzichtbaar repareren van bijvoorbeeld een barst in een bovenkant van een dashboard, stoelbekledingen en andere vervelende onvolkomenheden. Al naar gelang de ernst van de beschadiging kunnen de kosten uiteenlopen, maar de
reparatie is meestal in een dag gebeurd en er
hoeft mets gedemonteerd te worden.
Profusion Systems werkt met speciale
chemicaliën die zich met de omringende
kunststof verbinden. Door een speciale techniek is de
gerepareerde plek, aldus het bedrijf, vaak sterker dan
het (oude) omringende deel, dus gevaar voor opnieuw
barsten of scheuren op dezelfde plek is er niet.
Voor meer informatie kan men bellen naar de heer
Paul Vial, telefoon 033-630544, toestel 65.

BEL NU VOOR 'N PhïUf 'S AUTOTELEFOON
EN ONTVANG 'N UNIEK KADO...

Isolatie-magazine

De Meerberg

Klassieke auto's weer als nieuw
Wie als liefhebberij het opknappen, restaureren en in goede staat houden van oudere of zelfs klassieke automobielen heeft gekozen, loopt het risico dat de kosten daarvan snel uit de hand lopen. De eigenaren zijn
dus aangewezen op hun eigen vindingrijkheid of de kennis en ervaring van andere
eigenaren voor wat betreft het op de kop
tikken of maken van onderdelen. Zelfs wanneer door toeval voor een oudere auto een
onderdeel verkrijgbaar is, blijft de montage een risico.
Door vast- en wegroesten komt het vervangen van een
onderdeel vaak neer op een halve restauratie.
In Amersfoort heeft de eerste Europese franchisegever van het Amerikaanse Profusion Systems zich gevestigd. Het bedfrijf heeft al een aantal eigenaren van klas-

Wanneer men naar een comCortabele douchegelegenheid streelt,
maar weinig ruimte beschikbaar
is, wordt op creatieve wijze uit
komst geboden door de hoekdou
che 'Fontana' van de firma Kalde
wei. De douche heeft drie inbouw
mogelijkheden: geheel m de vloer
gezakt, inbouw met draa<4frame
en daaromheen geëmailleerde- of
een betegelde ommantehng De
douche is in twee maten leverbaar
(80 x 80 en 90 x 90) De Fontana ib
gemaakt van zwaar geëmailleerd
staal en wordt geleverd m tal van
samtairkleuren. Prijs van / 820,
tot / 1125,- Informatie bij: Kaldewei Nederland, tel 03434 54382

Eén van haar kinderen, de 11-jarige Oscar, is ook door de verzameling
aangestoken en heeft op school al
een spreekbeurt over de geschiedenis van Verkade gehouden. Zoals
het er nu uitziet wil hij de verzameling later graag overnemen, alleen
ziet hij misschien wat op tegen het
onderhoud: „Als mijn moeder de
Verkade-blikken
schoonmaakt,
heeft ze er een volledige dagtaak
aan!"
FERDINAND RUSCH

Lotusbloem
Naast hoogglans lakwerk
in typisch oosterse kleuren,
zien we ook veel rotan en pitnet, in natuurlijke of gedekte beitskleuren. De kussens
van de banken zijn gemaakt
chintz-glans en de bedrukte
stoffendessins worden gekenmerkt door paradijsvogels, kronkelende bloesemtakken, lotusbloemen en papyrus.
Naast de 'grote' elementen
spelen accessoires in deze inrichting een zeer sfeerbepalende rol, alleen... overdaad
schaadt.

Hoekdouche

• De 'nieuwe' middenklasser van Mercedes-Benz

Noviteiten bij Mercedes-Benz
Op één van de grootste autcbpurzen m Prankfurt heeft Mercedes Benz in
de personenwagensector een flink aantal noviteiten op de markt gebracht.
Zo zijn de drie topmodellen van de W 124-sene (de 300 E, de 300 TE en de
300 CE) opgewaardeerd met de zogenaamde 4-kleppen-techmek en is er een
nieuwe generatie Mercedes-Benz terreinwagens. Daarnaast hebben de Mercedes-Benz middenklassers nieuwe stoelen. Door meer nadruk op de weivingen van zitting en rugleuning te leggen, bieden de stoelen, volgens de
fabrikant, meer optimale steun en is het zitcomfort toegenomen. Dezelfde
middenklassers hebben meer stijlaccenten door onder andere meer gebruik van hout, chroom en hoogwaardige materialen Daarnaast zijn ze
voorzien van nieuwe motoren en versnellingsbakken.

In samenwerking niet het Voorlichtingsbureau voor de Voeding brengen we op deze ATVpagina iedere veertien dagen een rubriek met
vraag en antwoord. Uw vragen kunt u richten
aan het Voorlichtingsbureau, adres staat aan
het eind van dit artikel.

Voor wie snel last heeft van koude,
vermoeide en zweetvoeten ziin w
nu de zogenaamde ALL-'A' massa
gesokken. Dankzij een speciale
procedure kan men m Nederland
genieten van oosterse voetreflex
massage. In de zool van de sok
zitten bio-keramische bolletj et, die
de reflexzonepunten en de bloeds
omloop stimuleren. Ze zijn ue
maakt van katoen met boorden
van elastisch Spandex. De twee/si]
dig aangebrachte bio-keramische
bolletjes zijn shjtvast en raken
niet los. De sokken ziin er in twc e
uitvoeringen: sport-socks (dikke
katoenen in wit met rode boordba
nen en city-socks (fijne katoenen
effen sokken). De sokken kosten /
29,-. Voor inlichtingen: 020 209450

Als ik zei!marmelade maak, kan ik
nuddelen van de schil afwassen?
Nee, de meeste bestrijdingsmiddelen kunnen niet van
de schil worden afgewassen. Dit is echter ook nodm
Aan de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die in de schil
van de citrusfruit mag voorkomen, is een wetteh)k
maximum gesteld. Dit voorkomt dat door gebruik van
geraspte cirtoenschil of zelfgemaakte niarmelade te veel van deze stoffen in het hchaam komen.
Worden sinaasappels geverfd om cc? een
mooie oranje schil te geven''
Nee, dat is in Nederland en alle andere
EG-landen verboden. Sinaasappels en alle
andere citrusvruchten uit landen waar dat
wel is toegestaan, mogen niet in EG-landen
worden verkocht. De kleur van de smaasappel is afhankelijk van de nachtelijke temperatuur tijdens het njpingspioces. Daalt de
temperatuur 's nachts voldoende, dan
kleurt de sinaasappel oranje. Dat is bijvoorbeeld het geval met sinaasappels uit de subtropen (Spanje, Marokko). Daalt de tempeiatuur 's nachts niet voldoende, dan zijn de
sinaasappelen lichtgroen tot geel, bijvoorbeeld m Suriname en Cuba.

Deze week: jam, bestrijdingsmiddelen op de
schil van vruchten en de kleur van smaasappels.
Waarom staat er op steeds meer potjes jam
'na opening beperkt houdbaar"'
De houdbaarheid van jam is afhankelijk
van de hoeveelheid suiker die wordt gebruikt. Tot voor enkele jaren geleden was de
fabrikant verplicht om minimaal 63°,o suiker
(het totaal van de toegevoegde suiker en de
suiker uit de vruchten zelf) te gebruiken bij
de bereiding van jam. Zoveel suiker maakt
de groei van schimmels en bacteriën onmogelijk. Jam die dus minimaal 63°,o suiker
bevat is ook na de opening van de pot goed
houdbaar.
Sinds 1982 is het minimale suikergehalte
van jam teruggebracht naar 60%. Hierdoor
krijgt de jam een frissere smaak, maar is na
het openen van de pot minder goed houdbaar en kan
daarom het beste in de koelkast worden bewaard. Nog Voor vragen: Voorlichtingsbureau voor de Voeding, postniet alle fabrikanten gebruiken minder suiker in de jam. bus 85700, 2508 CK 's Gnivenhage:

Vraag en
antwoord
over
voeding
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Alfa Romeo
Alfa Guilietta, zwart, b] '82,
92000 km, APK 4-'90, spec.
uitv , spoiler, sportvelg , vr pr.
ƒ4750 Tel 02993-65825

Autobedrijf
Spring In 't Veld
Oostemderweg 335-339
1432 AX Aalsmeer
Tel 02977-24696/44146

T k Alfa Sud TI I-5, Bj. juni '81
blauw, nwe uitl. i z g st Pr.
ƒ 1500 Tel. 020-954689 na 18 u

Door inruil verkregen
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
ALFA

33, 1 3 MA
33, 1 3 Mil
.
33, 1 3 .
33, 1 3
33, 1 3 S
33, 1 5 QV
Sprint 1 5 OV
33, 1 3 Mil LPG
33, 1.3 . .
.
33, 1.3
Giulietta 2 0
Giulietta 2 O
Alfetta 20
..
Alfetta 2 O
75, 1 8 LPG .
75, 1 8
75, 1 8
.
75, 1 8 . .
75, 2 O
75 Twm Sp .
90. 2 O
164 Twm Sp

JO,
1275;
*'
i.6

GT junior, '72, rood, perfecte
staat, It import, ƒ12.500,Tel 02975-67216.

Official Dealer
Honda-Alfa Romeo

'86
'87
. '86
'87
. '86
'86
'87
.. '87
'88
'89
. '83
'84
'83
'84
'86
'86
. '87
. '88
'86
'88
'85
'89

AUDI
Audi 100 S
1-'87 ƒ 29 500
HANS MAFAIT 02940-13044
AUDI COUPE, Quattro model,
van part., stuurbekr, 115 pk, bj
'81, ƒ 10500 Tel 02975-64561

BMW 3201 1983, in st. v nw. +
4 winterbanden ƒ 12950
Toyota Brouwer, Hamerstraat
3-15, 020-360401
BMW 525 l. '85, l.blauw-met.,
kantelschuifdak,
get.glas,
sportvelgen, trekh , nwe LPGinst, alarm etc, in abs nw st.,
vr.pr ƒ15995 T. 03240-31892

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Autobedrijf Hagenaar BV

Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Telefoon 020-71 34 57

Honda
Autobedrijf
Spring In 't Veld

Honda Civic 1.3 GL '85, z.met
51.000 km, APK '90, ƒ10.750
Tel. 020-945525/02155-18291.

T k BMW 318, bj '78, APK 211-'89, nwe banden, rijdt goed,
ƒ 1500. Tel 020-957040.

Oostemderweg 335-339
1432 AX Aalsmeer
Tel. 02977-24696/44146

Jaguar/Daimler

Door inruil verkregen
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
ƒ740,- p m, HONDA
.ƒ810,- p.m HONDA
.ƒ852,- p.m. HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA

Chrysler Haarlem
Fmanc. LEASE-TARIEVEN

ES 2 5i M/T
GTS 2 5i M,T
Voyager 2.5i MAT
Bovengenoemde prijzen zijn
excl. BTW en assur.

Bel Lease Infolijn
* 023-264 000 *
P. Krugerkade 10
OOK VOOR PARTICULIEREN

OPEL KADETT 1.2 LS, wit,
1986, ƒ 15.900. Veel extra's. Als
nieuw. Tel. 02990-36120.

Opel Kadett 12 S bj. '85 nw.
mod., LPG ƒ12.500 tel.:
075-163008.
T.k. Opel Kadett HB 1.2 N met
LPG, bj. jan. '86, kl. rood.
'n excellente Jaguar dealer 80.000 km. Vr.pr. ƒ 13.950.
„KIMMAN-AMSTERDAM"
Tel. 020-841242.
Stadhouderskade 100 + Gernt
v.d. Veenstr. 118. Info: 764080. T.k. van dame OPEL Kadett
hb. 1,3 N, 1 '/2Jr oud, 14000 km,
ƒ 19.500. Tel. 020-410460.

Official Dealer
Honda-Alfa Romeo

Autobedr. ZEIJINGA voor uw
Chrysler, Wieger Bruinlaan 73,
Uithoorn Info 02975-61212.

Kadett
LS,
3drs, LPG,
'85/'86/'87, Kadett 1.6 D Station, 11-'84, Kadett 1.6 D
8-'84, Corsa 1.2 STR, LPG, 3'85, Record 2.0 LS, LPG, 1-'86,
Berebeit 020-6627777.

Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10499,- incl. BTW Kadett m'79, apk 6-'90, mooie
U kunt ook terecht voor occasions.
auto, motor 100%, te zien in
A'dam, ƒ 1450. 075-218890.

H. VAN POELGEEST B V.
voor uw betrouwbare occasion Stationsstr 7-11-Amstelveen Info: 020-410051

Chrysler

2 jaar'
garantie

i iS, bj. '88, zwad.
••»°' ^ffi...^- vu».

BMW

ALLE BOVENSTAANDE
OCCASIONS MET 2 JAAR
SCHRIFTELIJKE GARANTIE

Civic 1.3 AT
'84
Civic 1.3L
'84
CMC 1.3L
'85
CMC 1.3L
'86
CMC 1.3L
'87
Civic 1.5S
'84
Civic l GT
'86
Shuttle 1.5GL . . . '86
Integra 1.5L
'86
Ace. Sed. 1.6 Ex '85
Ace. Sed. 2.0 Ex '86
Ace. Sed. 2.0 . . . '88
Aerodeck Ex . . . . '87
Prelude 1.8
'82
Prelude 1.8 Sp. . '84
Prelude 1.8 Ex ..'84
Prelude 1.8 Ex .. '85
Prelude 1.8 Exr
autom.'SS
ALLE BOVENSTAANDE
OCCASIONS MET 2 JAAR
SCHRIFTELIJKE GARANTIE

Jeeps/
Terreinwagens

Opel Kadett Diesel 5 drs. met.
grijs,
clubuitv.
jan. '88.
49.000km. ƒ 1000. 020-459358.
Opel Monza 3.0 E, 5-'83, APK
7-'90, i.z.g.st., kl. wit, sch.dak,
ƒ 17.250. Tel. 020-475667.
Opel Rekord, 79, 2 L LPG +
Tr.haak 1e eig. APK tot 9-'90.
l.g.st: ƒ 1850. Tel. 02968-94556.
Opelcentrum Geldrop heeft 70
ANWB gekeurde occasions.
Emopad 43, Geldrop. Zien is
kopen, info 040-862483.
RIVA-OPEL
OSDORP
Uw beste Opel adres!
NOTWEG 38 A'DAM
Osdorp. Info 196575.
T.k. Opel Ascona 19 S, bj. '79,
APK-gek. tot 9-'90, LPG, vr.pr.
ƒ1950. Tel. 020-311037.

Peugeot

KOUDIJS PEUGEOT
Autobedr. ZEIJINGA, WiegerBrumlaan 73, Uithoorn. Off • 3 maanden garantie op
arbeidsloon en onderdelen
dealer. Info. 02975-61212.
• geen eigen risico
Mits. Pajero turbo diesel, 1e • geen uitsluitingen
eig.. '87; Ford Custom F 100, • geen kilometerbeperking
pic-up, 4x 2 Bullbar striping, • geen bep. bepalingen
LPG, 4 nwe banden, aut.;
• omruilgarantie
Landrover, T. '88, geh. gerest., • aanvullende gar. mogelijk
nwe remmen en veren, LPG;
Landrover T Getaway, m org. Peugeot 205 GE
08-84
st., 24-volts mst. + org. Landro- Peugeot 205 GE
04-85
ver aanh.wagen 4 x 4 Centrum Peugeot 205 GE
10-86
Cas Kieft, Tel. 075-212109.
Peugeot 205 GE Accent 08-86

309 XE
3-'87 ƒ 14.900
505 Automaat 5-'87 ƒ 23.000
HANS MAFAIT 02940-13044
COBUSSEN-AMSTERDAM
Peugeot-Dealer
205 GL2-'84, ƒ9.800
205 XE 8-'85 Accent, ƒ 10.800
205 XE 1-'86 Accent, ƒ11.900
205 XE 3-'87 Junior, ƒ 14.700
205 XR 3-'87 d.blauw, ƒ 16.950
205 XR 2-'88 schuifd., ƒ 19.500
309 GR 2-'86 gas, ƒ 16.500
309 GR 9-'86 1.6, ƒ17.300
505 Break GL 3-'87, gas,
ƒ21.800
ANDERE MERKEN
Rat Panda 1000 CL '86, ƒ 8.600
Nissan Micra GL '84, ƒ 7.400
Opel Kadett 1.3 GT '85,
ƒ 14.200
Citroen Visa 11 RE '84, ƒ7.400
Alle auto's worden geleverd
met 100% LEEUWEKEUR GARANTIE.
BAARSJESWEG 249-253
AMSTERDAM 020-121824

Peugeot 205 GL
01-85
Peugeot 205 GL
04-86
Peugeot 205 GR
02-86
Peugeot 205 GRD
04-87
Autobedr ZEIJINGA uw dea- T.k. Citroen Visa L 3-'83 APK 3Peugeot 205 GT
04-86
ler. Wieger-Bruinlaan 73, Uit- '90. 70.000 km + trekhaak.
Vrpr. ƒ3.750. 075-703833.
Peugeot 205 GTI 130 pk04-87
hoorn. Info: 02975-61212
Peugeot 205 XE 1.0 ...04-85
BX 14 met LPG, bj. '86, spier- T.k. CITROEN GSA Break, bj
M. Holdinga B.V.
Peugeot 205 XT
01-86
wit, grijs int., trekh. erg mooi, '82, APK 6-'90 km st. 105.000 Civic 1.3 L
7-'86 ƒ 15.250
Peugeot 305 GR
04-84
Linnaeuskade 5-7
Vr.pr. ƒ4500. Tel. 020-906117.
ƒ9.750. Tel. 02159-12018.
Civic 1.3 L autom.3-'84/ 12.750
Peugeot 305 GTX
07-85
1098 BC Amsterdam
BX 1.6TRS, LPG, 6-'86, BX 1.4 Vanaf ƒ 120,-. 5 veerbollen op Accord 2.0
3-'87 ƒ 22.750.
Peugeot 305 SRD
06-86
020-929548
E, LPG, 4-'86, BX 1 4 E, LPG, druk brengen met garantie bij Accord 2.0 inj. 10-'86 ƒ 22.950
Peugeot 309 GL 1.1 ...04-86
11-'86, model '87, BX 1.4 RE, de Citroenspecialist van Zaan- Accord 1.6 LPG 1-'85 ƒ 12.45
Peugeot 309 GL 1.1 ...04-86
WESTDORP
LPG, 6-'86, Berebeit, Amstelijk stad garage RENÉ SPAAN, Accord Sedan EX aut. 9-'87 vertrouwd en bekend adres Peugeot 309 GL profil . 10-86
25, 020-6627777.
Visserspad 11, Krommenie,
ƒ 27.950 voor u w nieuwe of jonge LADA. Peugeot 309 GL profil . 03-87 Gevraagd PEUGEOTS 504,
06-87 505, sloop of schade enz. AfCitroen BX sport, 10T86 33 000 075-281193 of 353788. Vraag Aerodeck 2 O Ex3-'87 ƒ26.750 Natuurlijk met echte BOVAG Peugeot 309 XL
km, beslist nieuw, vr. pr. tevens naar onze inruilauto's. Integra 1.5 Ex 10-'86 ƒ 18.950. garantie en APK keuring. 100% Peugeot 505 fam.GL .. 01-87 stand geen bezw. 020-244255.
Peugeot 505 GTI
10-85
financiering, v.a ƒ 250 p.m.
ƒ 19.500,- 075-163008.
Opel kad.aut. 11-'86/15950 Nieuwe speciale uitvoeringen Peugeot 505 Select . . . 03-85 Mooie Peugeot 305 GL, wit,
Citroen Visa 11 RE. Bj. 3-'86.,
Opel Kad. 1.3,5d4-'87 ƒ 16.950 o.a.. Samara, "Black Beauty", Peugeot 505 SR
11-85 Break, 12/84,85000 km, ƒ 7250,
APK 3-'90. 72.000km. Vr. pr.
Citroen 2 CV 10-'83/ 3.500 "Holiday", "Concorde" en jonAUTO GUIT
02159-36993, bgg 020-107291.
ƒ8300. Tel. 020-410616.
WEESP ge occasions o.a. 2105 autoDIVERSE MERKEN
Huurkoop-direct rijden. Geen HONDA
Peugeot 205 GE 8-'85 ƒ 9.450.
Hogeweyselaan
201
Talbot
Samba
GL
03-86
maat, stationcar, uit voorraad
GS, '82, rood, 83.000 km, info bij werkgever, geen a'anWEESP
BMW 324 D
00-86 Peugeot 205 Accent, 10-'86,
leverbaar. Adres verkoop:
ƒ2000,
020-423400/274689 bet. Lopende len geen beƒ 12.950.
Tel 02940-17673.
Citroen Visa 11 RE LPG 09-85 77.000 km.
zwaar. Ruime keuze nw. en
Adm. de Ruyterweg 398,
APK tot maart '90.
J. LANCKER B.V. WEESP
Citroen Visa Club
03-86
gebr. Parklaan 129, Haarlem.
A'dam, tel.: 020-825983.
Tel. 02940-16619.
Ford Escort 1.6 B r a . . . .07-87
V. part. weg.overcompl. Skoda Info- 023-312450.
Lada 2107 LPG
01-87
120 '83, ƒ2250. Citroen Axel T.k Daihatsu Cuore, luxe uitv.,
Lada 2107 LPG
02-87 Peugeot Familiale 505 GL gas
'85, ƒ 4250, beide gekeurd. Cir- met. grijs. Mei '88. 19000km.
Renault 5 TL
02-87
cuspl. 74 Asd-N of 02297-1505 ƒ11.250. Tel. 020-459358.
onderb. donkerblauw 9/84.
Renault 21 Nevada Fam.04-87
120.000km. ƒ 8250 020-436010.
Renault 9 GTX LPG . . . 08-86
T.k. aang. w. pers. omst.
Amsterdam
Peugeot 205 Ace., 6-'89, 8
WESTELIJK HALFROND 70
Rat Panda 34, april '86,
SPECIALE OCCASSION-AANBIEDINGÊN
Amstelveen - Tel. 020-455451 mnd. gar., rood. 020-864107.
44 000 km , prijs ƒ 7000.
Fiat Panda 45, bouwjr '82, kl.
THEMA IE b.j. '86, kleur zilvergrijs met., km.st. 40.000
KUPERUS
Tel 020-455590 na 15 00 uur crème, g. onderh., APK okt.
THEMA IE b j. '88, zwart met., km.st. 30.000
voor alles van Peugeot nw. en T.k. Peugeot 309 XLD april '87.
'90, ƒ 2500. Tel. 02972-3503.
THEMA IE b.j. '89, donkerblauw, km.st. 10.000
gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij 75.000km. Rood. Als nieuw.
T.k Fiat Uno 45. Grijs kent van
THEMA TURBO DIESEL, b j. '87, km.st. 79.000
Makro - A'dam - 6683311 - 020. ƒ 19.000. Tel. 020-845960.
part. 40.000 km Bj '87 als nw
THEMA V6 b.j. '87, km.st. 44.000.
FIAT
VERMEY
B.V.
ƒ11500 Tel 02968-93571.
Inclusief 1 jaar LANCIA-GARANTIE.
Keuze uit ruim 35 occasions.
T.k. PANDA 750 CL '87, 25.000 APhilipsweg 13, Uithoorn.
ASM, Museumplein, tel. 020-6626232.
km, vrpr ƒ8750 Tel 020- Tel. 02975-62020.
902345, ma, di. en woe.
Voor RENAULT-SERVICE,
A.SM. OOK VOOR LANCIA!!
11 GTD diesel, 8-'86, 4-drs, 5
Museumplein t/o Concertgeb.
bak, m staat van nieuw ƒ 9950,- Pim v. Rootselaar, Rhônewec
A'dam-Zuid. Info. 6626232.
40-42 A'dam Sl'dijk tel 131375
T.k. MINI 1000 HLE '83 rood Tel. 02159-12018.
79.000 km. i.z.g.st. APK apr.
Te koop RENAULT TRAFFIC,
iov
cliënt
Renault
520
TD,
aug.
Auto Krause
Sierra23DLaser6-'86,1eeig.,
'90, ƒ4950. Tel. na 18 u:
'86, ƒ12.500, Berebeit 020- gek. 7-'90, grijs kent., benz.
wordt m.i.v. 28 sept.
perf onderh Vr. pr. ƒ 15500 DIESEL Escort DCL, apr. '87,
02159-42912.
motor, ƒ 2600. Tel. 075-160295.
6627777.
Tel. 020-181206 na 1800 uur bl met., m radio, nwe banden,
Auto Halan
T k. zwarte Mini, bj. '83, APK tot
T.k.
Renault 4 GTL, mei '85,
Renault
21
Nevada
TL,
stationTaunus 16 GL, bj.79, goed on- perf. onderh. Vr pr. ƒ 16 750.
feb. '90, mot. 100%, ƒ3500.
car, febr. '87, ƒ14.950, 035- ƒ 5.200: 020-940973, na 16 u.
derh nota's t.i, APK tot 4-'90 Tel 01725-71483
29 en 30 sept OPEN HUIS. Tel. 020-713343.
855602/832080.
Pr. ƒ 1250 020-941096
SIERRA 1.6 L '84 gr met., onUw
mening
is
een
REIS
naar
RENAULT AMSTERDAM
Te Koop Ford Sierra 1 6 5 drs derh.bkj aanw, APK tot 7FLORENCE waard.
Top occasions met 1 jaar
zwart Bj '85 81 000 km sport- 1990, ƒ 10.000. 020-928457
Wanneer u tijdens ons open
garantie
velgen i.z g.st 02977-40675.
Off. ROVER DEALER:
huis uw huidige auto laat
Wibautstraat 224
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
taxeren en uw mening geeft Colt 1.2 GL 4-'88
020-561 96 11.
ƒ17950
FSO
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375
over de Lancia waarmee u een Colt 1.2 G L S d 1-'86/14950
RENAULT TOPOCCASIONS
proefrit maakt, maakt u kans Colt 1.2GL 11-'84
ƒ12750 5 SL,
FSO Prima 1,5 SLE. 3/89, rood,
1-'87 ƒ 14.250
op een geheel verzorgde reis Colt 1.2GL3-'83
ƒ 6750
12000 km, trekh , stereo-radio'
1-'88 ƒ 15.900
voor 2 personen naar Florence Col! 1.2 Eterna 10-'87 ƒ 15.450 5TR,
cass , ƒ 11 000. 020-962409
1-'86 ƒ 12.900
Na uw proefrit krijgt u van ons Lancer 1.2 GL, 6-'85 ƒ12.650 9 GTX,
11 GTL,
10-'84 ƒ 12.900
in ieder geval een flesje parfum Lancer 1.5 GLX, 4-'85ƒ 13.950
10-'84/ 8.950 •SAAB 99 GL, '80, in goede st.
van topklasse aangeboden en Lancer 1 5 GLX aut '85/ 14.950 11 GTX,
APK gek. Goede banden + uit21
TL,
9-'86|l5900
de kinderen een blikje Oilily L 300 25 dsl kort 1988
21 TSE,
2-^21.900 laat. Pr. ƒ 500. Tel. 02972-4818.
zeep
Galant 2 O GLS 11 -'84ƒ 11.450 25 GTX,
5-'84 ƒ 14.500
Sapporo24i-GLS '87 ƒ32.900 25 GTX,
1-'88 ƒ 39.000
Van harte welkom. Mitsubishi J. LANCKER B.V. 21 TURBO diese!8-'88 ƒ 39.500
Hogeweyselaan 215 Weesp
Autobedrijf HANS MAFAIT
Industrieterrein Noord
Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag m
Zo plezierig kan service zijn SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Auto
Halan
Tel. 02940-16619.
v.d. Madeweg 23 bij Makro
Het Parool
Nijverheidslaan 14 Weesp
A'dam - 020-6686146.
02940-13044
Daarnaast elke week m alle edities van Weekmedia, t w .
T.k. Mitsubishi Lancer 1 8 GL,
De Flmesstr 22 t.o Makro
b j. '88, radio/cass KOOPJE.
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
A'dam ZO 020-6650050
ALS NIEUW. Tel. 02975-62613.
Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,

Citroen

Lada

Lada

Meer Garage

Daihatsu

Lancia

Fiat

Lancia ASM

Renault

Mini

Ford

Rover

Mitsubishi

Saab

Seat

Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De
Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener. Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonist h van maandag t m vri]dag tussen S 30 en
20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020 6656321
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan SHOWROOM,
Postbus 156,1000 AD Amsterdam Afgeven kan ook
Het Parool, Wibautstraat 131 of Rokin 110, Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende VVeekmedrakantoren
Amstelveen. Dorpsstraat 54 56, Purmerend, Weerwal 19,
Uithoorn, Stationsstraat 70, Wieesp, Nieuwstraat 13,
Zandvoort, Gasthuisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor dinsdag 16 00 uur of donderdag 20 00 uur m ons bezit
zijn, wor den de volgende dag reeds geplaatst Totale oplage
730 000 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
Voor elke extra regel
mm-prijs
mm-pnjs met vignet

OCCASIONDEALER
Autobedrijf
ROOSSIEN
Nu het goede en betrouwbare SCHELLINGWOUDEf
adres voor een betrouwbare
Draaierweg 8-10, A'dam-N
occasion. Al onze occasions
020-323600
zijn gekeurd en getest in eigen
werkplaats, met 2 jaar garantie Alle automobielen worden al
op arbeidsloon + onderdelen geleverd met APK keuring gr|
onbeperkte km. Ook financie- 10.000 km beurt. Eigen werk l
ring binnen 1 uur geregeld.
plaats voor service en garantie l
Wij nemen uw oude lening Alle auto's boven ƒ 5000,eventueel ook over. Bepaal zelf
uw maandelijkse aflossing.
BMW 525 l automaat, sportvelgen, ww glas, metallic, 1987,
op loon en materiaal
ƒ29.750. Fiat Uno 1500 Ie Turbo look zwart, 1988, ƒ 18.750. BMW 315, beige, w.w. glas
Ford Escort XR3 l alle opties, 1983; BMW 316, bruin met
1985, ƒ17.250. BMW 318 l sportwielen, 1984; Citroen Visj
4-drs., LPG, 5 bak, metallic, 11 RE wit, bijz. mooi, 1985
1985, ƒ 17.750. Daihatsu Hl-jet Daimler Souvereign 4.2, me
personenbus, 1987, ƒ11.250. alle accessoires, 1981; FiatUnc
2x Ford Sierra 16 luxe, 5-drs., 45, blauw, mooie auto, 1984
1984, vanaf ƒ 12.250. Nissan Ford Escort, wit, 1.6 diesel
Bluebird turbo SGX alle opties, 1984; Ford Escort 1.1 Laser
model 1987, ƒ25.750. BMW met., 1984; Ford Escort 1.4CL
525 l airco, ww glas, 1984, nw.type, wit, 1986; Ford Sierró
ƒ14.750. Opel Corsa 1300 S, Combi 2.0, blauw, 5 drs., 1985
Talbot Horizon 1500. Bj. 5-'81. Te koop Talbot 1510 SX Bj.'82. 3-drs., LPG, 1984, ƒ10.250.Ford Sierra 2.0 GL, 5 drs, LPG
APK 6-'90. Nw. kopp. ƒ 1200. APK aug. '90. Prijs ƒ ƒ 2250. Volkswagen Passat 16 CL die- 1985; Ford Thunderbird Coupe
sel, 1985, ƒ 14.250. Ford Escort (gerest, oldtimer) 1963; Honda
Tel. 02503-15944.
Tel. 020-994251.
XR3 l veel extra's, 1983, Prelude EXi, wit, nw. type
ƒ 14.250. Nissan Cherry 1300 L, 1983; Honda Accord EX zwart
3-drs., 1984, ƒ 9.750. Renault 18 met., LPG, 1986; Mazda 323
GTL type 2, LPG, metallic, 1.5 Sport, zwartmet., 1988
TOYOTA - BROUWER
1986, ƒ12.750. Opel Kadett Mercedes 250 gerestaureerde
VELE MERKEN - VELE PRIJZEN
1200 S, 3-drs., 1983, ƒ8.750, klassieker, 1975; Mercedes 19(
2e Jan Steenstraat 42-48
Mitsubishi Lancer 1200 GL me- diesel, wit, sportwielen 1985
Amsterdam - Oud Zuid. Tel. 020 - 763829
tallic, 1983, ƒ6.250. Opel Re- Mercedes 280 E met. met vele
Amsterdam - Noord
kord 2.0 S stationcar, 5-drs., 'opties, 1982; Mercedes 250
Hamerstraat 3-15. Tel. 020 - 360401
1984, ƒ 12.950. Opel Ascona stuuraut., airco, etc., 1982
1600 S, LPG, nieuwstaat, 1985, Mercedes 250, geheel gerest
COROLLA 1300, 4-drs. sedan,
Toyota Cressida diesel, bj. '81. ƒ10.500. Fiat Regatta 85 S, luxe uitv., 1975; Mitsubishi Col
blauw, trekh. '84 ƒ8250. NieDiv. extra's o.a. electr. schuif- LPG, 1986, ƒ12.750. Citroen 1.2 GL, met., 1983; Mitsubish
sing A'dam-Z.O. 02940-12238.
dak, trekh., nwe banden en uit- BX 14 E metallic, nieuwstaat, Galant 1.8, Turbo diesel, 1985
Corolla 1.6HB '87 ƒ18.950
laat. Vr.pr. ƒ2750. 072-617940. 1986, ƒ 12.750. Rat Panda 750 Opel Kadett 1.6 S GT, rood, nv,
de luxe stripmg, 1987, ƒ9.250. staat, 1986; Opel Corsa 1.2 Var
J. LANCKER B.V. WEESP
TOYOTA
Starlet special, v. 1e 2x Volkswagen Passat 16 die- uitv., 1985; Opel Corsa 1.3S
Tel. 02940-16619.
eig.,'81, APK tot nov.'89. Geel. sel, 1987, vanaf ƒ 16.750.
met., 1986; Opel Kadett 1.3S
COROLLA 1600 liftb. '84, bl. l.g.st., ƒ 1250, 020-168223.
Nissan Bluebird 2.0 LX, 5-drs. GT uitv., LPG, 1985; Opel Kz
met. alarm ƒ9750. Niesing
hatchback, 1987, ƒ 17.250. 4x dett 1.3S, 4 drs. Sedan, rooa
A'dam-Z.O. Tel. 02940-12238.
Opel Ascona 1600 LS, LPG, 1986; Opel Ascona, 1.6S, •
1987, vanaf ƒ 13.250. Audi 80 c deurs HB, 1987; Peugeot 20;
luxe, sportvelgen, zeer spor- GR 1.3 5 deurs, wit, 1984; VW
tief, 1986, ƒ 15.250. Volvo 340 Golf C, turbo diesel, wit, nv,
Volkswagenbus, 11/79, APK,
DL diesel, metallic, ww glas, staat, 1987; VW Golf C diesel 3
Golf diesel Avance 5-bak, Atlgr 1986, ƒ14.750. Opel Rekord deurs, rood, 1987; VW Jetta 4
motor goed, ƒ950,-.
bj. dec. '87, 78.000 km., ww2300 diesel traveller, 1986,drs. Sedan, diesel, 1985; Volvc
Tel.: 020-312567.
glas, centr. lock, div. extra's, ƒ 18.250. Ford Sierra 23 diesel 340 GL, LPG, 3 drs, wit
VW transp. pers. '81, nwe. moƒ 24.000.02990-25568, na 19 u. Laser zwart, 5-drs., 1987, w.w.glas, 5 speed, 1984; Volvc
tor 19.000 km, APK tot '90,
Kever,
1976, geel, APK, ƒ 18.250. Renault 5 GTL, 3-drs., 340 DL, 4 drs sedan, LPG, wit
ƒ4500. Na 18 u. 020-860997.
sportief, 1984, ƒ8.250. Volks- 1985;
110.000
km,
ƒ1750,-.
VW-Kever 1300, 1972, i.z.g.st.,
wagen Golf 1600 CL, metallic,
Tel.: 020-965000.
APK sept. '90,k met fietsenrek,
1985, ƒ13.750. Ford Escort Geopend ma.t/m za. 8.30
ƒ3850. T. 020-909945, na 18 u.
1600 luxe 5 bak metallic, 1985, 18.00 uur. Donderdag koop
ƒ 13.250. Volkswagen Scirocco avond. Tel.: 020-323600.
1600
GT sportief, 1984,
Autobedrijf
ƒ14.750. 2x Ford Sierra 1600
1984, vanaf
Spring
In 't Veld
340 DL 4-'85 77000 km.ƒ 12.450 T.k.: Volvo 244 GL, 79, LPG luxe, 5-drs.,
ƒ 12.750. Audi 80 cc diesel meJ. LANCKER B.V. WEESP
APK tot 18/8/'90, ƒ2700.
tallic,
nieuwstaat, 1985,
Tel. 02940-16619.
Oosteinderweg 335-339
Tel. 020-750917
ƒ 16.950 BMW 316 getint glas,
1432 AX Aalsmeer
T.k.
Volvo
66
GL,
bj.78.
APK
als
nieuw,
1983,
ƒ
10.750.
745 GLE 16V stat.ABS 7-'89
Tel. 02977-24696/44146.
t/m
3-'90.
69.000km.
i.g.st.
Vr.
Volkswagen
Golf
1600
diesel,
360 inj 5 deurs
1-'87
1982, ƒ7950. Toyota Starlet
360 GLS sedan
4-'85 pr. ƒ 1500. Tel. 020-6658784.
Official Dealer
1300 de luxe, 3-drs., 1984,
340 DL sedan
7-'87
Honda-Alfa Romeo
340 Winner Spec.
12-'86 Volvo 340, 5 drs. '86. Bl. met. ƒ9250. BMW 320 5 bak metal340 Winner LPG
3-'84 66.000 km. APK 08-'90. Grijs lic, ww glas, als nieuw, 1983,
Door inruil verkregen
340 DL automaat 5-drs 3-'82 kent. Vr.pr. ƒ 9500.075-160559. ƒ11.750. 4x Mazda 626 2.0
GLX hatchback, metallic, 1987,
Opel Kadett 1.3 S Station
BMW 320
Automaat
9-'82 Volvo 340 DL, 85, Ipg, zeer vanaf ƒ 16.250. Volkswagen BMW 528 I
Golf 1600 CL, 5 bak, striping, CITROEN BX Leader . . . .
3 MAANDEN
mooi, ƒ 8950,-, 020-250096.
1986, ƒ 16.750. Renault 5 GTL,
BOVAG-GARANTIE OF
Volvo 340 DL sedan '85 kl. wit 5 bak, metallic, 1400 CC, 1986, FIAT Panda 34
AANVULLENDE GARANTIE
FIAT. Uno 70 SL
met
LPG
iz.g.st.
Prijs
ƒ8.750
ƒ 12.750. Volkswagen Golf, 3VOLVO DEALER
FIAT Uno 75, SX 3D
drs., nieuwstaat, 1983, ƒ 7.750. FIAT Croma CHT
Autobedrijf DICK MUHL B.V. - tel. 02907-5941.
Volvo 360 2.0 litre sedan, LPG, HYUNDAY Pony 1.5 GL ..
Achtergracht 71a, Weesp.
Volvo 340 S, 5 drs., LPG, 10-'86 metallic, 1987, ƒ16.750. ReTel. 02940-18200.
ƒ12.500, Volvo 343 L, 12-'83 nault 11 TL, 3-drs., LPG, 1985, ISUZU Trooper Van
OPEL Kadett 1.3S
Ron Geurs Personen Auto BV ƒ5.750, Volvo 66 aut. 78/79,
ƒ10.250. BMW 316 LPG, ww PEUGEOT 205 Accent . . .
Voor exclusieve Volvo's
ƒ1450, ƒ1750, Berebeit, 020- glas,
een
plaatje, 1983,
PORSCHE 924 Turbo . . .
A'dam-Oost. Info 020-920505. 6627777.
ƒ 10.750. Mazda 626 2.0 GLX,
RENAULT 11 GTX
metallic, 1985, ƒ 10.750. Subaru
RENAULT 25 GTS
Mini Jumbo, 5-drs., metallic,
VOLKSWAGEN Polo 1.3..
zuinig, 1984, ƒ 7.250. Ford SierVOLKSWAGEN Golf 1.6 ..
ra 2300 diesel laser, 5-drs.,
VOLVO 360 2.0
1986, ƒ 14.750. Nissan Sunny
VOLVO 740 GL
86
1300 trend, 3-drs., 10.000 km,
ALLE BOVENSTAANDE
BIEDT AAN EEN AANTAL GOED
1988, ƒ18.500. Opel Kadett
OCCASIONS MET 2 JAAR
1300 S, 5-drs., 1984, ƒ8.750. SCHRIFTELIJKE GARANTIE
GESELECTEERDE OCCASIONS:
Fiat Uno 45 S, 3-drs., 1984,
Deze maand bij aankoop van een auto
GARAGE HENRIETTE
ƒ7.950. 4x Mitsubishi Galant
een radio-cassetterecorder cadeau!!!!!
Turbo diesel, metallic, 1987, Akerdijk 275, Badhoevedorp
BMW 325i, bj. '86, 210 PK, Bilstein onderstel, spare diff., 15 inch vanaf ƒ 13.250. 5x Opel Kadett
tel. 02968-92915.
sportv., Ricardo inter, w.w. glas, stereo, afst. alarm, zeer snel en 16 LS diesel stationcar, 1987, Opel Kadett, GT 16 S, m. '87
mooi, kl. rood
ƒ31.750 vanaf ƒ 14.750. Ford Escort 1e eig. 58.000 km. zeer moo
BMW 728i, m. '82, autom, blauw met., electr. schuifd., sportv., 1100 laser, veel extra's, 1985, ƒ 17.750. Ford Scorpio, 2.0 CL
i.z.g.st
ƒ 7.950 ƒ12.750. Volkswagen Golf sept. '86, LPG, 5 bak, centr
Mercedes300SE, bj. '86, rookzilver met., autom., w.w. glas, LPG,
1600 CL diesel, metallic, 1985, vergr. ƒ 17.950. Mercedes 230
centrallock, 4 hoofst., schuif-kanteld., alarm, in nw.st..ƒ 50.500
ƒ15.250. Opel Manta GT, me- E, aut., dec. '83, duurste uitv
Mercedes 190D, m. '86, 1e eig., rood, w.w.glas, dubb. spie- tallic, zeer sportief, 1984, ƒ 14.950. Volvo 340 GL, m.'86
gels
ƒ28.500 ƒ12.750. Hyundai Pony 1500 centr. vergr., linker deur pa'
Mercedes 200 D, bj. '82, kl. wit
ƒ 8 900 luxe LPG, 3-drs, nieuw, 1987, keerschade, ƒ 8950. Volvo 3K
VW Golf Turbo D, m. '85, 5 bak, w.w.glas
ƒ13.900 ƒ11.750. Renault 11 T diesel GLS, 2 l., m.'84, 5 bak, ƒ 7950
VW Jetta D, bj. '87, wit, 4 drs., w.w.glas, 5 bak
.ƒ 17.750 Broadway,
3-drs., 1986, Peugeot 305, GL, '81, schuil
VW Golf D, m. '87, zilvermet., w.w.glas . . .
.ƒ 14.900 ƒ11.750. Volkswagen Golf dak ƒ 1500. Mazda 323, GLX
VW Golf LX, bj. '83, zilvermet
.ƒ 7.350 1600 diesel stayer, 1983, stationwagen, 1-'85, ƒ6250
VW Jetta 1.3, 2 drs., m. '83, bordeaux rood
.ƒ 6450 ƒ10.500. Toyota Corolla 1600
Zaterdags geopend.
VW Santana D., bj. '84, 4 drs., 5 bak, staalbl.met.
.ƒ 10.250 GL sedan metallic, 1985,
Johan
Boom occasions Zuider
Ford Escort 1.3 Stationcar, bj. '86
ƒ10.750 ƒ 12.250. Citroen AX 11 RE, als
Ford Escort 1.1, m. '87, wit, 1e eig
ƒ 12.950 nieuw, zuinig, 1987, ƒ 12.950. akerweg 83 A'dam Osdorp, tel
Ford Escort, 1.1, m. '85 blauw.met., 2-drs
.ƒ 9,850 BMW 315, zeer sportief, kans- 020-105478 of 101021.
Ford Taunus 1.6 L, m. '82, zilvermet
.ƒ 3.250 je, let-op, 1983, ƒ8750. Suzuki Peugeot 205 XT '88 ƒ 14.950
Ford Escort 1300, autom., bj. '80, 4 drs., bronsmet, .ƒ 2.450 Alto FX, 5-drs., metallic, zuinig, Peugeot 205 Accent '86 LPG
Ford Sierra 2.3 D., rookzilvermet., m. '86
ƒ 13.900 1983, ƒ7.250. Honda Prelude ƒ9950. Ford Escort 1.4 cl '8'
Ford Sierra, 1.8 Laser, sationcar, b.j. '86, 1e eig, . .ƒ 12.900 EX, metallic, sportief, 1984,ƒ 14.950. Opel Rekord 2.0 S'8£
ƒ 9950. Opel Rekord 2.0 S '£
Rat Panda 750 L, b). 88, 1e eig., zwart, 34.000 km. .ƒ 10.750
ƒ 14.250. Saab 900 GLS, 5 drs.,
Mitsubishi Colt GUm. '85, blauw, w.w.glas
ƒ 8.950 combi, 5 bak, 1985, ƒ 12.750. ƒ 6950. Volvo 240 GL aut. m '&*
LPG ƒ9950. Opel Kadett 1 25
Mitsubishi Lancer bj. '85, 4 drs, wijnrood
ƒ 7.950
Volvo 343 de luxe, 3-drs., 1982, '83 ƒ 6950. Opel Kadett 1.6 die
Mitsubishi Galant GLS, autom., m. '82, zilver groenmet., sportv.,
ƒ 7.250. Citroen BX metallic, als
w.w.glas, i.z.g.st
ƒ 4.950 nieuw, 1986, ƒ 13.750. Skoda sel '83 ƒ 5950. Volvo 340 dl 1'
Mitsubishi Galant GLX 1.6, bj. '86, met., LPG . . . .ƒ13.250 130 Rapid, 3 drs. coupé, spor- m. '87 ƒ10.950. Fiat Regata
Honda-Civic 1.3 luxe, goldmet., 5 bak, m. '86 . . . .ƒ10.750 tief, 1986, ƒ 10.750. Opel Corsa 85S '86 ƒ 7950. Fiat Uno 45 '6c
ƒ7950. Fiat Panda 750L 8f
Honda Prelude bj. '84, grijsmet., LPG
ƒ 13.750
1300 TR, metallic. 1984, ƒ5950. Honda Quintet '&;
Honda Prelude bj. '82, zilvermet
ƒ 5.750
ƒ 10.250. Toyota Carina 11 DX ƒ6950. Toyota Celica '8;
Honda Prelude EX, m. '84 wijnrocd-met. i.z.g.st.
. .ƒ 12.500
diesel, 1985, ƒ 15.750. Opel As- ƒ 5950. Ford Escort 1.3'82 LPG
Opel Kadett 1.3, m '86, 3 drs., groenmet., w.w glas .ƒ 11.950
cona 1600 LS, metallic, LPG,
Opel Kadett 1.3, m '86, 5-drs, rood, in nw.st,
. . .ƒ 10.950,- 1986, ƒ11.750. Volkswagen ƒ4950. Opel Rekord 2.3 diese'
'82 ƒ 3950. Fiat 127 '83 ƒ 3950
Opel Ascona 1.6 diesel, hatchback, bj. '84, blauwmet.,
Golf GTI 16 valve, 5-drs., Opel Manta 1.6 HB '81 ƒ3450
5 drs
ƒ 8.950
schuifdak, sportvelgen, ww Renault 5'83 ƒ 2950. Mini 100C
Opel Kadett, 1.6 D, Van met ramen, bj. '84
ƒ 6.950
glas, nieuwstaat, model 1987, HLE '84 ƒ4950. Toyota terce'
Opel Kadett 1.6 D, Van, gesl. bestel, wijnrood, m. '87, 1e
ƒ29.750. BMW 316 Cabriolet '84 ƒ 4950. Mitsubishi Colt 'K
eig
ƒ 9.250
Baur - TC lichtmetalen - sport- f 3950. Nissan rnicra '83 ƒ 5950
Opel Omega 2.0i, bj. '87, wit, LPG, w.w.glas
ƒ21.750
velgen, stereo, m absolute
Opel Rekord 2.0E Berlina, autom., m. '84, goldmet., schuif- nieuwstaat, 1987, ƒ42.500, 2x Nissan cherry '83 ƒ 4950. Nis
san bluebird '82 ƒ2950. W'
kanteldak, electr spiegel, Pullman inter., centr. lock, ww. glas,
Ford Sierra 2300 GL diesel, 5- Golf m. '82 ƒ3950. VW Go«
ƒ 8950,drs., 1986, vanaf ƒ15.750.diesel'80 ƒ 2950. Skoda 130 L:
Opel Rekord 2.0 S m'83 blauw met. ƒ4950
Volkswagen Jetta 1600 CL die- '85 ƒ 3950. Mazda 626 GLX 16
Volvo 343 DLS, m. '83, 2 l„ wijnroodmet., LPG . . .ƒ 6.250
sel, metallic. 1983, ƒ8.750. '86 ƒ9950. Renault 5GTL "
Nissan 280 ZX Targa, m. '81, goldmet., autom., vele opBMW 520 l, 5 bak, metallic, in ƒ9950. BMW 5251 m.
ties
ƒ11.250
nieuwstaat, 1983, ƒ11.750.ƒ 8950. Volvo 360 m.'84 ƒ 6950
Porsche 911 Targa, bj 71, 935 uitgev., rood, geh. gerest., in
Ford Escort 1600 diesel, 5-drs., Opel Corsa 1.2 S TR #
nw.st., tax. aanw
Prijs op aanvraag
1986, ƒ 13.750 Cadillac Eldora- ƒ6950. BMW 315 '83 ƒ 7950
Mazda 626 GLX, 2 L., m. '84, LPG, el. ramen . . . .ƒ 6.250
do, unieke auto, 1980, prijs op Nissan Vannette diesel perso
Toyota Starlet m. '86, rood, w.w.glas
ƒ 9.750
aanvraag. Ford Granada 2300 nenbus bijna '85 ƒ 6950 en noc
Skoda 100 L, m. '85, 1e eig
ƒ 3.250
luxe, LPG, metallic, 1985, div. auto's v.a. ƒ 1000. Hogf
Austin Maestro 1.6 HLS, bordeaux rood, 1e eig., 5 drs., mod.
ƒ 11.750. Mercedes 300 D, 5 cil. inruil, financiering mogelijk va
'86
ƒ 6.750
, n:euwstaat 1978, ƒ 6 250. Ford ƒ 4000. 1 jaar garantie.
Citroen Pallas CX 2400, bordeaux rood, m. '81 . . .ƒ 3.950
Escort 1600 L automaat, 1984, Geopend van 9 tot 20 uur.
Daihatsu Charade D., Van uitv. met ramen, bj. '86 .ƒ 6.950
f 10.750. Isuzu gesloten bestelChevrolet Chevy Van, b). '82, 8 cil. autom, LPG, verh. dak, div.
Met spoed alle merken
bus diesel, 1986, ƒ 14.750.
opties
ƒ11.900
personenwa
Wi| geven NU minimaal ƒ 1500 sportwagens,
VW Transporter Caravel, kl. bus, 10 pers., watergek., m.
voor uw oude auto terug gens, busjes gevraagd.
'85
ƒ 10.500 inruil
ongeacht de staat. Ook voor De allerhoogste prijs en
VW transporter Caravel, kl. bus 10 pers., watergek., m.
uw motor of caravan. NU met 2 contant. Ook 's avonds e''
'86
ƒ11.500 jaar garantie op arbeidsloon en weekends. Tel 053-303270
Ford Transit m' 82 gesloten bestel
ƒ 3.450.
onderdelen, onbeperkte km.
Seat Dealer, autospecialisttf
Mercedes 307, open laadbak, m. '81
ƒ 7.250
Amersfoortseweg
3
hoek in Duitse merken. Rat Unn 45 •
Mercedes 207 combi, m. '82
ƒ 8.950
Godelindeweg, Naarden.
drs, 1988; Nissan Micra GL,"
Speedboot V.l.P. Louisiana 165 pk. Mercur inboard, cabr.kap +
Tel. 02159-50005/49188
drs, 1987; Seat Marbells
nwe Damco kanteltrailer, tandemasser
ƒ 28 500
Openingstijden maandag-don- (demo), 1989; Seat Malaga 1 Speedcruiser Skagerak, 8 pers., 8 cil. Chrysler inboard met
derdag van 9-18 uur, vrijdags GL, 1985;VWLT28, gesl. bus
hekdrive + tandemasser trailer
ƒ 22.500
koopavond van 9-21 uur, zater- 1981. Gebr. van Rijn,
Div. inruilers tegen leuke prijzen
dags van 9"17 uur.
Industneweg 41, Mijdrech1
Inruil/financiering mogelijk, 6 maanden garantie
KAMPEERAUTO.
Peugeot Tel: 02979-88711.
APK en BOVAG-gekeurd.
J7D, b.j. '74, 5 pers. bovenslaGeopend ma. t/m za. van 9.30-18.00 uur.
„SHOWROOM"
per, volledig zeer luxueus ingeDONDERDAG KOOPAVOND.
Postbus 156,
richt, geïsoleerd, vr.pr. ƒ 6750,Osdorperweg 926, tel. 02907-2021, Amsterdam-West
1000 AD Amsterdam
Ook div caravans en boten
Tel 02982-5955

'.„!?~
,.., ,a~-.~~
.,,*AQËlTöf, te-w»-,'«**.-.. -o-t,- mei-...,,, ,~,»*,• w»,
torcsoss230Ê;bj,-8?;^.i3,j'6?, tPÖ, nteuvysta moc)éi.-[v6.ÜQ&</-H^SÖ. "^*"^^

(25,f l" ,f 5,68
f 6.10

Alle prijzen zijn excl 6 u i> BTW
Gewone advertenties, tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies bel

020 - 665 86 86

Skoda

Mazda
626 1 6 GLX, 4-'86, 626 1.6 LX
coupé, LPG 1-'87, 626 1 6 LX,
LPG, 6-'86, 626 16 LX HB,
LPG, 8-'85, 323 1 3 LX, 5 drs 6'86, Berebeit, 020-6627777
Mazda 323, 1,5 GT, bj '82,
i z g s t APK tot 7/'90 Vrpr
ƒ4500. 020-168277 na 18 u..

Nissan
Micra 1 O GL '85 ƒ 9.850
J LANCKER B.V WEESP
Tel 02940-16619
Nissan Bluebird benz. 2L '86
autom. stuurbekr. Alleen van
off. dealer 02946-1447.

Mazda 323, hb , GTX, 1,6 Injectie, okt. '86, 34000 km
Nissan Bluebird 2.0 diesel, bj
Een excl GTI voor de ware '85, apk-'90, weinig km, div exliefhebber.
ƒ 17500
Tel tra's, pr. ƒ 8750. 03240-37575
020-433989. na 17 uur. 454276
Nissan Micra DX aut bj. '87,
Mazda 323 LX 1 3 Sedan rood ongin. 25 000 km, met radio +
bj. 5/'86, km 44 000 APK gek sunroof/10750 03240-37575
Pr not.k Tel 02521-16579
Nissan Sunny 1.3 SLX, 4 drs
LPG, begin '87, ƒ 13.250, 035855602/832080

Mercedes Benz

Mercedes 230-6 Bj'75 van 1e
eig. APK tot aug '90 In goede
st Pr n o t k Tel 02995-3112

Skoda 105 S, bj '83, kleur wit,
APK 10-'89, vraagprijs ƒ 1750.
Tel. 020-460920.

T.k. Skoda 105 L, bj. '85, APK
8/'90, kl. wit, 64.000 km, ƒ 2650.
Tel. 02990-26236.

Subaru
MUSEUM-AUTOBEDRIJVEN
off. dealer A'dam-A'veen e.o
MINI JUMBO AKTIE
Tevens 2 x Justy 1987
Ruysdaelkade 75-77,
A'dam-Oud-Z. Info:
020-732853/6623167, in prijs
gelijk.... m service beter!!
Showroom open dag. 8-17 uur.
Zaterdag 11-16 uur.

Suzuki
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

T.k. Nissan Bluebird, 1 8 GL, voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
'82, APK, veel nwe onderdelen, Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel.:
i g st. ƒ 2500 Tel 02990-41086. 020-799100. Werkplaats Mtnervalaan 85, tel.: 020-713581.

ALTO GL, aut, blauw met. '84,
ƒ7500. Niesing Suzuki, A'dam- Autobedr. ZEIJINGA voor alle
ZO. Tel. 02940-12238.
Suzuki-modellen. Wieger-BruinAscona 19 S, 81, APK 6/90, Opel Kadett, 13 S 11/'82, auto, ALTO GL, aut., rood, b.j. '87,laan 73, Uithoorn: 02975-61212.
radio/cass., trekh , Ipg, nette LPG, APK, vr.pr ƒ5250,- ƒ11.500.
Niesing
Suzuki, Suzuki Carry bestelbusje, 85,
075-163008.
auto, ƒ2150,-, 020-163260.
A'dam-ZO. Tel. 02940-12238. gr. kent., m. ramen, nwe APK,
Kadett 1 3 LS 5-d '87 ƒ 16950 Opel Kadett 1300 S , bj '83 ALTO GL, blauw met • bj '84, f4950.-. Tel.. 020-250096.
aut, apk gekeurd, pr ƒ4900 ƒ6500. Niesing Suzuki, A'damJ LANCKER B V. WEESP
Tel. 03240-37575
Tel 02940-16619
Z O Tel 02940-12238

Opel

Talbot

Toyota

Volkswagen

Volvo

Algemeen
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ojtomobielbedrijf NIC BART
biedt aan een aantal goed geselecteerde occassions met
SPECIALE NAJAARSPRIJZEN
316 m 85, zwart, 5 bak, sportvelg
ƒ 14 900
gMW 316, bj 82, lapisbl, i z g st
ƒ 7 900
-%\ Panda 45 Prima, zwart, spoilerset, m 84, i z g st ƒ 5 950
:0rd Escort, bronsmet, b j 85, uitgev S-pakket
/ 10 500
;0rd Escort Van blauw, bj '82
ƒ 5 250
kord Escort 1 1 Laser, bl metal, m 82
ƒ 6 950
[Ford Sierra m, 86, 23 D, bronsmetal, 5 bak
/ 12950
Ford Scorpio 20 GL, b j '86, bl metal, LPG
ƒ 17 950
Honda Prelude m'85, zilvermetall, LPG, 5 bak
ƒ 14000
l/lazda 323 stationcar, b j '82
ƒ 4 500
Mercedes 190 D, b j '84, st bekracht, schuifdak
ƒ24950
ivtercedes 280 SE, m '82, autom , blauw, i z g st
ƒ14950
Mercedes 280 SLC, autom , b] '80, USA-uitv
ƒ 35 000
Mercedes 300 D, bj 86, rookzilv ,m abs, alarm, 5 bak/ 44 900
Mitsubishi Colt 1,2 GL, bronsmet, 5 bak, m 86
ƒ 11 750
Mitsubishi Galant 1600 GL, m '81, i z g s t
ƒ 3250
Nissan Micra, m 84, 60 000 km , 1e eig , wit, i z g st ƒ 7 250
Nissan Sunny 1 3 LX, bj '88,1e eig , 23 000 km i z g st ƒ 15 900
" 44 000 km , i z g st
ƒ16250
Opel Kadett 1300 LS, b] 86,

8750
Opel Kadett 1600 HB, zilvermet, 3 deurs b| '84
6900
Opel Kadett 1300 1,3 S, zilvermet, m 83
3250
Opel Manta GTE, m '80, i z g st
n
8950
Opel Record 2,3 D, m '85, staalbl metal i nwe st
5900
Opel Record 2,3 D , bj '82, i nwe st
9250
Opel Ascona 1600 D, bl metall bj 84, 5 drs
5000
Renault 9, wit, bj '83, i z g st
3950
Skoda 120 LS, b| 84, 60 000 km 1 e eig
'ƒ16900
VW Golf 1300, 1e eig , b] 87, antr grijs
ƒ 14 250
VW Golf 1300 CL, rookzilv, bj 86
ƒ 7900
VW Jetta, bl met bj 83, LPG, in nwe st
ƒ 17 750
VW Jetta Diesel, b] '87, 5 bak
ƒ 6950
Ford Granada, b] 84, 20 L LPG
ƒ 10 750
Fiat Panda 750 L, 1e eig , bj 88, zwart
ƒ 5950
Mercedes 300 D Aut, m '79, i z g st
VW Transporter Caravelle kleinbus, 10 pers m '85 ƒ10500
VW Transporter Caravelle kleinbus, 10 pers , m '85 ƒ11500
Inruil + financiering mogelijk, APK en Bovag gekeurd,
6 maanden garantie
Burg de Kooimanweg 10 A, Purmerend, tel 02990 39383
Geopend maandag t/m zaterdag 930-1800 uur,
vrijdagavond koopavond

Een lage premie voor caravanboot- autoverzekering, Tevens
alle verzekeringen/hypotheken
bel of bezoek onze info winkelkantoor Ass CELIE, Lindenlaan 380, A'veen, 020416607
Zoek niet verder voor uw
AUTOVERZEKERING'
Bel E de Vries, tel 020
473852
Maandpremies mogelijk1 Tevens alle verzekeringen'

binnen i? dag

020-991470
via

DK Financieringen
Intermediair

Rijscholen
AUTORIJSCHOOL ZEEMANS
Al meer dan 30 jaar uw adres
voor een gedegen rij-opleiding
NU Rooseveltlaan 213, A'dam
Tel 020 - 460699
LAATSTE
2 AANBIEDINGSWEKEN
VAN RIJSCHOOL MICHEL"
1e 10 echte autorijlessen
ƒ 25 PER LES
Amsterdam
020 853683
Purmerend
02990-40087
Zaandam
075174996
Schrijf nu nog in voor11 de

GEVRAAGD
Autosloperijen
T k a Daf 33, bj 68 Vrpr
Renault Alpine A 110, opknap- ƒ 1100,- Tel 020-972102
oen geen bezw 075-163008
Autosloopbedr Onne van de
Stadt, ink v sloop en
Accessoires en onderdelen
SCHADEWAGENS, verk auto
onderdelen Rijshoutweg 4,
Grote sortering ONDERDELEN AUTO-ELEKTRA HECHRI BV Zaandam Tel 075 165272
van schade auto's, alle
Klaar terwijl u wacht RuilstarAutosloperij DE ZOMBIE
merken, alle bouwjaren
ters én dynamo's Erkend
RAVENSTIJN, 02502 5435
mbouwbedrijf van TBBS/TNO vraagt te koop schadeauto's
Lid Nevar
goedgekeurde
autobeveili- Tevens verkoop van alle merValkenbur- ken onderdelen GespecialiLaat 2 auto s naast elkaar weg- gingssystemen
seerd in verkoop van motoren
ryden Die zonder l GAT heeft gerstr 134 Tel 020-240748
Inbouw mogelijk Osdorperweg
een vieze pluim en die met ver- Autoshop J Schievink, Rozen- 520
A, Amsterdam Osdorp
trekt rookloos 25% sneller, elke gracht 69-71-73, Adam, tel Tel 020-107566
keer weer' DHZ plan ƒ 30
234986 ACCU S, imperiaals,
Giro 3466420, Doyer-fvlotor laddersteunen, fiets- en ski AUTOWRAKKEN tegen de
Bussum Tel 02159-45265
dragers, ski boxen, alle kleuren hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan
LPG-INBOUW nu zeer voor- autolak, gereedschappen
delig met 2 jaar garantie, ook Grote sortering ONDERDELEN Tel 020-361178/02907-6248
rep telef 020 182163
van alle schade-auto's, alle Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
MAZDA RUITEN voor zij en merken, alle bouwjaren
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435
achter Voor alle types uit
Ravenstijn, 02502-5435
voorraad leverbaar Fa E de
Adverteren in
GRAAFF, Koninginneweg 48,
„SHOWROOM"
Haarlem Tel 023-314275
Auto's te koop
Tel 020-6658686

A P K KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmirjk
Asterweg 24A A dam 364702

APK laswerk en reparatie , keuring klaarmaken ieder merk
auto, vooraf prijsopgave Autobednjf Been, Aalsmeerderdijk
386 Aalsmeerderbrug
Tel 02977-27262
AUTOSPUITEN v a ƒ350 in
ong spuitcab mcl verf Ook
schaderep + tax 020-152507

Garage verzorgt uw auto
APK-KEURING
Vooraf prijsopgave Garage
Chrysant, Chrysantstr 14 B,
A'dam-Nrd Tel 020-340549
Garage Baas
VW-AUDI SPECIALIST
Reparaties APK schadeherstel, verkoop nieuwgebruikt Jac v Lennepkade
295, A'dam, 020-183855
Garage ROBE, gespëc in remmen en fricties Comeniusstr
455, 020-177388 Lid BOVAG

En nog veel meer...

GOEDKOPE
AUTOLENINGEN

aanbiedingslessen
Omdat ons slagmgspercentage hoog is kunnen wij weer
Klassiekers en oldtimers
leerlingen aannemen Daarom
deze AANBIEDING de eerste
Cutlas Broucham stationwa10 lessen voor ƒ32,50 per les
qon 81, LPG onderbouw, APK Saab 96, '72 Dorado-bruin, (vol uur) AUTORIJSCHOOL
lot 3'90 Vrpr ƒ35000 Tel bumpers/grill chroom, APK, FRANS Tel 020-331826
t e a b Tel 02982-5165
02982-6850

Service en reparatie

2.74 M, 3.66 M, 4.10 M, 4.50 M, 4.88 M of 5.50 M!

Autofinanciering
en verzekering

gevraagd
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vrij w bewijs Tel 020 105478
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwanngsbewijs, geen
sloopauto's Tel 0299037825
• „SHOWROOM'
De autorubnek voor
Amsterdam en omgeving
Oplage 730 000 ex
Elke week m Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA
Tel 0206658686

geschikt voor
tjadkamerplafonds

GRAfoLON®
RONDKANTPANELEN-MDF

GRAfoLUX® MDF
RONDKANTPANELEN

Nieuw m hel exclusieve programma van De
Graaf het GRAfoLON® plafondpaneel op
MDF-basis, met afgeronde kanten. In een
prachtige zachtwitte Essen-repro struktuur 1
Een bijzondere verfraaiing voor uw interieur
GRAfoLON® (met groef en messing) heeft een
royale maatvoering 16 mm dik en 235 mm
werkend breed. Bovendien in verschillende
kamerbrede lengtematen:
zie hierboven
GRAf oLQIM

U heeft liever geen houtstruktuur' Bewonder dan het
GRAfoLUX® paneel. In witte of
grijze satijnglans met een fraaie
softlme
125 en 200 mm breed, waarbij
het witte paneel van 200 mm
breed leverbaar is in de lengten.
260 M, 3 M, 350 M, 410 M en
450M

-y nONDKANTPANËLtrrTMDF ^

GRAfoLUX

PVC-

KUNSTSTOFPANELEN
Een vrijwel hagelwit paneel met
een sprekende Essen-repro
houtstruktuur
Dit moderne paneel heeft rechte
kanten en is 125 mm werkend
breed
Uit voorraad leverbaar in de
lengten 2 60 M, 3 05 M, 3 50 M,
410en510M

y nONIJKANn'AMirN MIX l

LUXALON®
ALUMINIUM PLAFONDS
Ook kamerbreed, met weer een geheel
ander karakter Luxalon® aluminium
lamellen Zij worden m elke door u
(vooraf) bestelde lengtemaat geleverd
Zelfs tot 6 meter1
BIJ De Graaf in 4 breedtematen (50,100,
150 en 200 mm werkend) en m een
ongekend kleurenprogramma van maar
liefst 70 varianten Daaruit kunt u ongetwijfeld uw persoon©
lijke keus maken'
LUXALOINJ

« V( OMMANII II

f ALUMINIUM PLAFONDS T

Je koopt een eigen huis . . .
maar kun je de kosten ook blijven dragen?
.

telef. 02507-15531
telefax 02507-20025

de Graaf plafonds
SHOWROOM AMSTERDAM Danzigerkade 15 (Houthaven)
1013 AP Amsterdam-Tel 020-848483
Geopend Di t/mvri| 1000-1700u Zaterdag 1000 1600u

Kwekerij

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

E83
H. W. COSTER B.V.
NVM

BIJ De Graaf gaat er een wereld voor u open
Nergens m Nederland treft u zoveel verschillende
panelen voor wanden en plafonds Alleen al mee.
dan 25 soorten gefineerde panelen Naturel of dekkend gelakt, m moderne kleuren en tinten
Plus een handig montagesysteem, onder meer voor
het eenvoudig verlagen
van een plafond
Kom bewonderen, dan
weet u wat er (nog meer)
te koop is1

P. van KLEEFF

Burg. Engelbertsstraat 11 Zand voort

Een goede indruk maken,
dan een
boeket van
BLOEMENHUIS

WIKA B.V.

Van Stolbergweg 1
Zandvoort

Sinds 1954

Tel. 17093

Autoruiten en kentekenplaten
ook voor lekkages van voor-of
achterruiten (met garantie).

J. BLUYS

BLOEMBOLLEN
Rizolex

Bel 020-739931

De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

of na 18.00 uur 02507-14634
Wika is echt de goedkoopste

SCHILDERWERK

WONING STOFFEBING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

(grondontsmetting speciaal voor tulpen)

Bollenmandjes
Bollenplanters

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend offerte

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

en beplanting
winterbakken^
Dinsdags
de gehele dag
gesloten.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.H. MME
Marisstraat 13a. Tel.

15186

Meteen Micro komt uonder de mensen,

De autorubriek SHOWROOM zet uw auto pas goed in de kijker.
Niet alleen in Het Parool, maar ook in alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia, met een totale oplage van
730.000 exemplaren. Zodat u de
;
.
kans loopt dat ruim een miljoen
Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst
mensen uw advertentie zullen
prijs
prijs
zien. En dat voor slechts f 25,-.
excl. 6% mcl. 6%
Dus vul nu de bon in en zet uw
BTW
BTW
ital regels
auto in SHOWROOM!
Schrijf hier uw tekst

Bon

1 letter per hokje.
Cijfers, leestekens en
woordtussenruimten
tellen voor 1 letter
Minstens drie regels
beschrijven

1

2
3 —

4
5
6
7
8
9
10

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

,..
.._

26,50
38,1 b
49,82
6' ,48
73,14
84,80
96,46
108,' 2

Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
Startdatum*
Telefoonnummer
Handtekening
* Alleen een woensdag of een vrijdag invullen
Opsturen m een ongefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Antwoordnummer 2470
1000 PA Amsterdam of afgeven Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Dorpsstraat 54 56
Purmerend, Weerwal 1 9, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwsttaat 13, Zandvoort
Gasthuisplein 12
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UW HUIDIGE SPEAKERS INRUILEN VAAK VOOR BUN,
DE NIEUWWAARDE!

STEENGRILL RESTAURANT

Dansschool
Albert van
Lingen
Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum
Ballroom - Latin - American
Nieuwe lesclubs voor
Scholieren
12-16 jr
Jongelui.
16-22 jr
Paren
. (iedere leeftijd)

MENDOMDO

„De Vuunboet"

DE VRIENDELIJKSTE BUNGALOWPARKEN HETEN U WELKOM

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

Het park Zandvoort omvat 280 stuks vier-, zes- en achtpersoons bungalows,
125 hotelstudio s, een overdekt plein (GranPlace) met supermarkt, winkels, een
pannekoekenrestaurant een pizzeria, snackshop, automatenhal en een croissantene
BIJ de sport- en vrijetijdsmogelijkheden behoren een subtropisch zwembad, een
25-meter wedstnjdbad, mdoor tennis- en badmintonbanen, volleybal, squash, fitness, biljart bowling- en kegelbanen
Het boulevardrestaurant, de Zandvoortbar en de bar-grill Time Out completeren
het geheel
Verder zijn er ruime mogelijkheden voor de congres- en partijenmarkt

DE AFDELING ADMINISTRATIE ZOEKT:
PART TIME medewerkster M/V voor het verrichten van licht administratieve
werkzaamheden Minimum garantie 20 uur/week
Kandidate dient bereid te zijn te werken volgens 7 daags rooster
Sollicitaties kunt LI richten aan Mevr Edmee Sperling, Financial Controller

DE AFDELING HORECA ZOEKT:
Algemeen medewerker horeca parttime. Tot de werkzaamheden behoren o a
het bevoorraden van de horecaoutlets aan de Boulevard- en Parkzijde, en het
opstellen van onze zalen binnen onze congresaccommodatie
Rijbewijs BE vereist
Sollicitaties kunt U richten aan Joop Goossens, Horeca Manager

DEZE WEEK
AANVANG LESSEN!!

MENDORxlDO

INSCHRIJVING NU
telefonisch 02507-16623 of 17082.

Wij gaan
met vakantie

van 1 tot 17 oktober

ONS PARK IS ZEVEN DAGEN PER WEEK GEOPENü
Algemeen adres Vendorado Park Zandvoort, Postbus 600 - 2040 EC Zandvoort
Voor aanvullende informatie kunt u ook bellen met de betreffende manager of
met de afdeling personeelszaken Tel 02507-20000

i

voor al uw schocnrcparaties
en sleutelservice

J. VAN CAMPEN & ZN BV
Com Slegersstraat 2
Zandvoort 02507 - 15449

dinsdag 17 oktober

SYSTEEM VAN BOSE N
BINNEN IEDERS BEREIK

29,50
Alles zoveel u wilt!1

Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren
De gehele
week geopend
v.a. 17 00 uur.

LA CABANA
ARGENTIJNS RESTAURANT

Wegens vakantie op WEEKDAGEN
gesloten tussen 2 en 13 oktober.
Vrijdags, zaterdags en zondags zijn
wij gewoon open!!!
Kleiner dan 'n pak melk
En dat is echt alles wat je ziet

Haltestraat 75
tel. 17229

* Bel dan nu voor
* deskundig advies
en
* vrijblijvende offerte

VAN DEN HEUVEL
in a s s u r a n t i ë n

TEL 02507-12468
Dank zij ons samenwerkingsverband met de
grootste hypotheekverzekeraars in
Nederland, kunnen wij u vanuit een
objectief zichtspunt het beste op
hypotheekgebied off reren, waarbij de
nadruk ligt op de grootst mogelijke
stabiliteit van uw maandlasten.
Daarnaast hanteren wij zeer scherpe
rentepercentages (7.8% 1 jr, 8.1% -5 jr,
8.2% 1 0 jr) zodat uiteindelijk een product
ontstaat dat het voor een ieder mogelijk
maakt VERANTWOORDeen eigen huis te
kopen.

in a s s u r a n t i ë n

TEL 02507-12468

H
nva t lid
(UN|EK! 30 JAAR VAST: 8.6%)

U heeft al een tijdje
verlangend uitgekeken naar
het unieke Bose
Acoustimass luidspreker.^r---;
systeem, maar u had al
systeemtost1/93*
Jspeakers m huis waar u best
i tevreden over was U vond
l het zonde om deze zomaar
^^
••u.icuaig
| weg te doen Dat probleem
is nu opgelost Uw Bose
Idealer geeft u nu vaakbijna
l de nieuwwaarde terug bij
aankoop van het Bose
MNRU/L mm**-*
Acoustimass' systeem
\ Grijp uw kans om te gaan
genieten van het unieke
Acoustimass' Direct/Reflectmg
luidsprekersysteem Het geluid dat eruit komt is ongelooflijk
formidabel Verras uzelf uw vrienden en bekenden met het
wonderbaarlijke Acoustimass* systeem van Bose Setter sound through research

600,-

BANDENHAL
Speciaal adres voor:
gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

Adres: Parallelweg 1O
(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
Geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Tel. 02Q-226445.

radio stiphout
VERKOOP • REPARATIE • RADIO - TELEVISIE • HI-FI-STEREO • HUISHOUDELIJKE APPARATEN
GESPECIALISEERD IN BEDRUFS-GELUIDSAPPARATUUR
Thorbeckestraat 15, - Zandvoort - Tel. 02507-13378 t.o. Casino

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

GEVRAAGD
KOPLOPERS
M/V
(VOOR EEN UURTJE PER WEEK)

BEGIN JE LOOPBAAN
MET DE BESTE BIJBAAN
Een week heeft zo z'n vaste ritme, met
leuke en minder leuke dingen. Huiswerk
maken, kamer opruimen, boodschappen
doen. Maar ook naar de sportclub en de
disco. En dat kost vaak een lieve duit. Maar
voor de actieven is er nu een baantje dat
geld oplevert! Slechts éénmaal per week
kranten bezorgen. Op dinsdag, op woensdag of op donderdag, meestal huis-aanhuis. Leuk werk. In een uurtje gedaan. En
een pnma bijverdienste. Er zijn nu een paar
wijken vnj. Dus snel opgeven, want laat
niemand je voor zijn.

VAN DEN HEUVEL
makelaar

diejoekels, stap nu
over op het Acoustimass4
systeem

Dé inruilaktie van de eeuw!

staan wij v.a. 8.00 uur
tot uw dienst.

HUIS GEKOCHT?
HYPOTHEEK NODIG?

makelaar

HET UNIEKE flCOUSTIMASS

PERSCOMBINATIE
Peneombmane is uitgcefster van dne grote kwalitcits
kranten en een aantal weekbladen
In de bezorging van de bladen wü Perscombinane koploper zijn
Stipte en eorreete bezorging staat voorop En daarbij hoort
een pnma beloning

WAT VERWACHTEN WE VAN JE
- jVmoet absoluut op tijd kunnen komen
- De kranten correct bij de juiste adressen
bezorgen en ten minste 15 jaar oud zijn.

met de bevestiging van de aanmelding.
Geef duidelijk je naam, leeftijd en vanaf
wanneer je kunt gaan bezorgen aan. De
bon kan zonder postzegel verstuurd worden. Behandeling in volgorde van binnenkomst
Prettig schooljaar alvast.

BÏZÖRGËRSBON
VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE

+ GRATIS VERRASSING
Voor de snelste bijverdienste + gratis verrassing
Daar ga ik werk van makel!

WAT VERWACHT JE VAN ONS
Uiteraard een prompte reactie en een pnma
beloning. Je wordt in ieder geval genoteerd, en ontvangt een bevestiging van de
aanmelding. Zodra er een wijk vrij is,
kloppen we bij je aan. Je krijgt dan de
instructies en beginnen maar. Zorg dat je
hoog op de lijst genoteerd staat, zodat je
eerder in aanmerking komt

GRATIS VERRASSING
Je eerste verdienste is er al: een fraaie verrassing. Die knjg je direct thuisgestuurd,

Mijn naam
Adres
Postcode
Plaats
Leeftijd
M/V
Telefoon
Beschikbaar vanaf
Ik ontvang een beveiliging van de aanmelding en
een fraaie vemssmg
Di bon - m een opui envelop inzenden naar Wee-k midi i
Serv icc.
Antwoordnummer 10051
1000 PA Anistirdim
(Geen postzegel mulii;)

f.

óló.OOO gezinnen ontvangen
iedere week een krant van

IMieuwsbla
Donderdag 5 oktober 1989

49e jaargang nummer 40

Los nummer ƒ 1.25

ZANDVOORT - Er moet een
grondig onderzoek komen
naar de manier waarop zogenaamd schadelijk wild in Een marathonloper, die laat op de
Zandvoort wordt afgeschoten. avond, toen de schietpartij plaatsHierop is gisterenavond tij- vond, op het strand aan het trainen
dens de vergadering van de was, verklaarde dat hij al twee jaar
commissie Algemene Zaken lang vaak op het strand hoorde
door veschillende politieke schieten. Het incident wekte verontpartijen aangedrongen. De rusting en was voor de PvdA en D66
PvdA stelt een voorlopig jacht- aanleiding om tijdens de gemeentet raadsvergadering van vorige week
verbod voor.

Week

Politiek wil grondig onderzoek naar schietpartij

Aanleiding voor dit door de politiek gewenste onderzoek is het
schieten van de gemeentelijke milieu-toezichthouder twee weken geleden op het strand. Bij de politie
kwamen verschillende klachten binnen over 'gevaarlijk schietgedrag'.

woensdag te vragen om de kwestie te
behandelen in de commissie Algemene Zaken.
Ook kwam er bij de gemeente een
brief binnen van een inwoonster van
Zandvoort, die twijfels had over de
noodzaak van het in grote getale afschieten van wild.

Omdat er mogelijk sprake is van
overtreding door de milieu-agent, is
de schietpartij in onderzoek bij de
politie. Dit kan echter pas worden
afgerond als de toezichthouder terug is van vakantie en gehoord kan
worden. Maar afgezien van het pohtie-onderzoek moet ook de gemeente de zaak volgens de meeste politieke partijen onderzoeken. Centraal
hierin lijkt de vraag te zijn of het
strand wel of niet tot het 'jachtgebied' gerekend moet worden. De
fractievoorzitters Jaap Methorst
van de VVD en Ruud Sandbergen
van D66 zijn erg duidelijk en vinden
dat het strand uit de vergunning ge-

schrapt moet worden. "De zaak
moet tot op de bodem worden uitgezocht en openbaar gomaakt worden.
Het strand moet in ieder geval uit de
vergunning gehaald worden. Ik vind
het ook verwonderlijk dat er volgens
de vergunning op verwilderde katten geschoten mag worden. Maar
wanneer is een kat verwilderd", aldus Methorst. Zijn collega Sandbergen vindt jagen op het strand zonder
meer "onwenselijk en zeer gevaarlijk" en wil de vergunning op dit
punt dan ook aanscherpen. "Ik vind
eigenlijk dat er alleen bij hoge uitzondering en als het hoogst noodzakelijk is op zogenaamd schadelijk

wild geschoten mag worden. Ook wil
hij dat van te voren duidelijk wordt
aangekondigd wanneer en waar geschoten gaat worden. "Want er taehoort ook veel vrij duingebied tot de
gemeente. Evenals op het strand is
dat openbaar en is schieten onwenselijk als daar mensen rond lopen",
licht hij toe.
Ook Folkert Bloeme van de PvdA
wil dat er duidelijke richtlijnen komen voor het jagen in de gemeente
en stelt een voorlopig jachtverbod
voor. "Er moet maar eens duidelijkheid komen over wat schadelijk wild
is en wat niet. Ik vind dat er een
gedegen onderzoek moet komen en

Oplage: 4 650

dat de vergunning moet worden iiigetrokken totdat de zaak goed geregeld is." Jan Jongsma van GBZ wil
ook duidelijkheid. "Voor zover ik
het kan beoordelen vind ik het ontoelaatbaar wat er gebeurd is. Wat
betreft het strand denk ik dat dat
niet uit de vergunning moet worden
gehaald, omdat er m de zeereep
schadelijk wild kan zitten. Maai als
daar op gejaagd wordt, moet dit duidelijk worden aagekondigd". Peter
Ingwersen van het CDA vindt het te
vroeg om commentaar te geven en
wacht liever het onderzoek af. Ook
burgemeester Van der Heijden wil
wachten met het nemen van stappen
tot het politie-onderzoek is afgesloten. Bij het sluiten van deze krant
was de uitkomst van de commissie-vergadering nog met bekend.

ZANDVOORT - Deze maand
zullen alle Zandvoortse bedrijven, die onder "de hinderwet
vallen, systematisch door de
gemeente aan een onderzoek
onderworpen worden. Hiervoor is een speciale medewerker aangetrokken. Volgens de
gemeente is de tijd voorbij dat
achteraf wordt opgetreden tegen overlast.
Tot dit grootschalige onderzoek
heeft de gemeenteraad besloten bij
de vaststelling van het Hinderwet
Uitvoerings Programma. Dit betekent dat alle bedrijven in Zandvoort
moeten voldoen aan de eisen van de.
hinderwet. Daarnaast zal ook meer
aandacht worden besteed aan de
controle op andere milieu-hygiënische regels en voorschriften, zoals
de lozingsverordening, de wet Chemische Afvalstoffen en de wet Bodemsanering.
Deze week worden alle bedrijven,
die een bezoek van de gemeentelijk
medewerker kunnen verwachten,
schriftelijk geïnformeerd. Wanneer
de controle plaats heeft kan nog niet
worden meegedeeld. In totaal zal de
controle van de ongeveer vierhonderd bedrijven enkele jaren in beslag nemen. "De afgelopen jaren is
er veel aandacht besteed aan de bescherming van ons milieu door beperking van de afvalstroom uit particuliere huishoudens. Ook het bedrijfslevens moet nu een bijdrage leveren aan een schoner milieu. De
tijd is voorbij dat de gemeente alleen
optreedt tegen overlast naar aanleiding van klachten van derden", aldus de gemeente. Volgens haar is

'Dorus' in Zandvoort.
Pag.

N G A L O W P A R K

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

171 66
• De heer Nouwen onthult de nieuwe naam Gran Dorado

klant het best, vooral de oudere
gast?' is de centrale vraag", aldus
Nouwen. Tijdens de bijeenkomst
voerde ook burgemeester Van der
Heijden het woord. Hij liet weten er
trots op te zijn dat neu vakantiepark
in Zandvoort een vooruitgeschoven

Door fiets gezakt
ZANDVOORT - Een 20-jarige man
uit Zandvoort raakte vorige week
vrijdag aan zijn hoofd gewond toen
hij op de Zandvoortselaan door zijn
fiets zakte. Hoe het verhikel, waarvan de garantie-termijn inmiddels
verstreken was het heeft kunnen begeven, is vooralsnog een raadsel. De
politie heeft de zaak in onderzoek.

B Waterstanden
Datum
5 okt
6 okt
7 okt
8 okt
9 okt
10 okt
11 okt
12 okt
13 okt

HW

LW

HW

LW

06.01 01.45 18.15 13.55
06.35 02.04 18.46 14.46
07.11 02.34 19.21 15.05
07.55
09.14
11.05
23.56
00.45
01.39

03.20
04.40
06.05
08.15
09.25
10.24

20.16 16.04
22.35 17.26
-.-18.34
12.25 20.04
13.1921.15
14.0522.10

Maanstanden: 8 okt. EK 1.52 u.
Doodtij 10 okt. 03.58 u. NAP +51 cm.

post is van de vier bungalowparken
van Gran Dorado (behalve Zandvoort ook Loohorst, Weerterbergen
en Heilbachsee, terwijl een vijfde Port Zélande - in aanbouw is). Ter
gelegenheid van de naamsverandering ontving directeur E. Kruijff uit
(ADVERTENTIE)

zie onze adv. elders in dit blad

Python in tuin
ZANDVOpRT - De Zandvoortse politie werd zondagmiddag door een bewoonster
uit de Spoorbuurtstraat gealarmeerd vanwege het feit dat
zij in haar tuin een slang had
aangetroffen.

• De nog naamloze nieuwe aanwinst van de politie, hier op schoot bij wachtcommandant Postma, begint zich al

•

dig", vindt wachtcommandant Joop Postma.
"De benodigde praktijkervaring zal vanzelf wel
worden opgedaan", denkt
hij. Haar werkzaamheden zullen dus voornamelijk bestaan uit veel
slapen en eten. De solicitatieprocedure verliep
voorspoedig, laat persvoorlichter Hans Konijn
Een opleiding heeft het weten. Hij vertelt hoe het
nieuwe lid nog niet vol- diertje op een regenachtitooit. "Dat is ook niet no- ge dag, gewoon het bu-

ZANDVOORT - De Stichting
Leefbaar Zandvoort wil de zekerheid hebben dat ook in de
toekomst de verlengde Herman Heijermansweg niet
wordt aangelegd. Vandaag bepleit Leefbaar Zandvoort dit
tijdens een hoorzitting over
het bestemmingsplan Kostverlorenpark bij de provincie.
Met het bezwaar tegen de eventueel doorgetrokken Herman Heijermansweg sluit Leefbaar Zandvoort
zich aan bij de Stichting Woonpark
Kostverloren, die al eerder de mogelijke wegaanleg fel van de hand
wees. Vorig jaar heeft het plan voor
de doorgetrokken weg geleid tot felle discussies in de gemeenteraad. De

Foto Bram stijnen

reau kwani binnenwandelen en zich in de stoel
van de wachtcommandant nestelde. De korpsleden waren meteen verkocht en de poes mocht
blijven. Haar salaris, in
natura, wordt betaald uit
het potje onvoorzien van
de korpskas. Een fatsoenlijke naam is nog
niet voor het beest gevonden, vandaar dat er nu
een beroep wordt gedaan
op de inventiviteit van

het Zandvoortse publiek
de kat van een passende
naam te voorzien. Het
dier is van het vrouwelijk
geslacht, heeft een zwarte
kleur en is voorzien van
een witte bef. De naam
voor het nieuwe korpslid
kan men deponeren aan
de balie van het politiebureau aan de Hogeweg.
Prijzen zijn hier in verband met de bezuinigingen niet mee te verdienen, zo laat men weten.

Bezwaren tegen Heijermansweg
VVD en GBZ wilde de weg in de
toekomst aanleggen om een betere
ontsluiting van Zandvoort te knjgen. De andere partijen, vooral de
PvdA en D66, waren hier fel tegen
omdat deze negen tot dertien miljoen gulden kostende weg te duur
zou zijn en omdat deze de natuur in
het Kostverlorenpark te veel zou
aantasten. Het plan voor de weg leidde zelfs tot onenigheid in het college
van burgemeester en wethouders.
In de raad werd uiteindelijk een
compromis bereikt, dat inhield dat
de Herman Heijermansweg eventueel na vijf jaar zou worden aangelegd, als dit tegen die tijd economisch haalbaar zou blijken. Dit

7

Qiitvangesi?

onbeperkt rijsttafelen

ZANDYOORT - Ondanks de bezuinigingen is het aantal
korpsleden bij de
Zandvoortse politie
uitgebreidt. De manschappen aan het bureau zijn maar wat
blij met hun nieuwe
aanwinst.

Mensen met lage inkomens kunnen kwijtschelding van belastingen krijgen.
Pag. 3

Bertus Balledux houdt het voor
gezien.
Pag. 7

Politie krijgtversterking

aardig thuis te voelen op het bureau.

Dierenbescherming wil meer aandacht voor voorlichting.
Pag. 3

Zuster Greet Zegwaard doet al
veertig jaar bevallingen.
Pag. 7.

Vrouw gewond
ZANDVOORT - Vorige week donderdag raakte een 72-jarige vrouw
gewond toen zij in een overhaaste
poging de trein te halen op de trap
van het NS-station ten val kwam.
Met een fikse wond aan haar been
moest het slachtoffer per ambulance
worden overgebracht naar het marinehospitaal

Pag. 3

Pag. 5

Met de nieuwe naam wil het voormalige Vendorado een betere positie
op de vakantiemarkt krijgen. "De
naam Vendorado heeft een stoffig
imago en bovendien doet de koppeling met V&D vermoeden dat er alleen daar maar vakanties verkocht
worden", lichtte directeur E. Kruijff
de nieuwe naam Gran Dorado toe.
De term Dorado heeft volgens hem
echter een positieve klank. De
naamsverandering, die verricht
werd door hoofddirecteur P.A. Nouwen van de ANWB, ging gepaard
met de toekenning van de vijf sterren
klassificatie voor bungalowparken.

Gemeente gaan alle
bedrijven controleren

honderdste

Lions heren weggespeeld.

'Gran Dorado' krijgt
vijf-sterren status

"Een vijfsterren-huisstijl voor een
vijfsterren-park", aldus de heer Nouwen, die daarmee het bungalowpark
m Zandvoort namens de Stichting
Classificatie Kampeer- en Bungalowbedrijven voorzag van de hoogste klassificatie. In deze landelijke
stichting wordt deelgenomen door
onder andere de Recron, het Nederlands Bureau voor Toerisme en de
ANWB. Van deze laatste organisatie
verblijft dertig procent van de leden,
die in Nederland op vakantie gaan,
in bungalow of zomerhuis.
De heer Nouwen legde in zijn toespraak de nadruk op de wensen van
de klant 'van morgen en overmorgen'. Voor de komende tien jaar verwacht hij een toename van het aantal korte vakanties in eigen land,
maar ook een toenemende invloed
van demografische veranderingen,
zoals meer reizende ouderen, kleine
huishoudens en alleenstaanden.
Ook het wensenpakket van de conpreventief optreden noodzakelijk. sument verandert volgens hem.
Daarbij spelen niet alleen milieuhy- "Men verwacht meer comfort en
giënische belangen een grote rol, kwaliteit. De uitdaging voor het toemaar ook financiële. In de praktijk ristisch bedrijfsleven zal vooral ligblijkt namelijk steeds weer, dat het gen in de wijze, waarop de verandeachteraf herstellen van een, uit mi- rende wensen van de klant, de gast,
lieuhygiënisch oogpunt, ongewenste vertaald worden in de juiste produkten en diensten. 'Wie begrijpt de
situatie zeer veel geld kost.

viert

Zeeschuimers draaien weer op
volle kracht.
Pag. 5

Stoffig imago Vendorado maakt nieuwe naam nodig

ZANDVOORT - Omdat de
naam Vendorado een 'stoffig'
imago had, heeft Vendorado
Leisure zijn naam in Gran Dorado veranderd. De nieuwe
naam werd vorige week donderdag plechtig onthuld door
hoofddirecteur P.A. Nouwen
van de ANWB in het hoofdgebouw van voormalige Vendoradopark in Zandvoort, dat
deze zomer in gebruik werd genomen. Tevens ontving het
Zandvoortse bungalowpark de
vijf-sterren klassificatie.

Zandvoortse
verjaardag.

moet dan wel via een nieuwe planologische procedure bereikt worden.
Het eventueel aanleggen van de weg
werd in het bestemmingsplan Kostverloren opgenomen en is momenteel bij de provincie voor goedkeuring in behandeling.
De bezwaren van Leefbaar Zandvoort en de Woonpark Kostverloren
richten zich vooral tegen de aantasting van de natuur in het gebied, dat
ook als recreatiegebied dienst doet.
Bovendien heeft de Stichting-Woonpark Kostverloren ernstig bezwaar
tegen het feit, dat op de plantekening geen tracé voor de eventuele
weg is aangegeven. Dit betekent vol-

Gewapend met een vangstok toog
de Hermandad er op uit om de geschrokken vrouw van het 'enge'
beest te ontdoen. Het advies van de
dienstdoende wachtcommandant,
om de twee meter lange slang na de
vangst voor vervoer maar in een
vuilniszak te deponeren, viel bij de
agenten niet in goede aarde. De niet
al te sterke zak was bepaald geen
garantie om het dier veilig af te voeren, vonden zij. Een afgesloten emmer moest dan ook uitkomst bieden
om het vervaarlijk uitziende beest
naar veiliger oorden over te brengen. Het Kennemer Dierentehuis
aan de Keesomstraat toonde geen
interesse, omdat - zo verklaarde
men later - er voor het dier geen
opvang was.
Uit nood werd de slang in de surveillance-wagen, waarbij het deksel
van de emmer tijdens de rit nauwlettend door de agenten in de gaten
werd gehouden, naar de Stichting
Artisklas in Haarlem overgebracht,
waar werd vastgesteld dat het om
een python ging. Hoe de niet giftige
tijgerslang, behorende tot de groep
wurgslangen en van oorsprong afkomstig uit Zuid Oost Azië, m de
tuin terecht is gekomen, is tot nu toe
nog niet bekend.
gens het Woonpark Kostverloren
dat er grote rechtsonzekerheid bestaat voor de bewoners van de recreatie woningen in het park. "De gemeente Zandvoort wenst naar haar
believen, dat wil zeggen afhankelijk
van de financiële mogelijkheden, te
kunnen handelen. Deze rechtsonzekerheid is strijdig met de bedoelmgeii van de wet op de ruimtelijke
ordening en het betreft dus onbehoorlijk bestuur", vindt het Woonpark Kostverloren. Leefbaar Zandvoort houdt haar pleidooi voor het
schrappen van de toekomstige mogelijkheid, om de weg aan te leggen,
vooral uit het oogpunt van natuur
behoud. "Nu blijft de dreiging bestaan dat dit natuur- en recreatiegebied over enige tijd wordt aangetast", aldus Leefbaar Zandvoort.

Foto Berlott

Kinderopvang
komt weer terug
in Zandvoort

handen van de heer Nouwen het officiéle erkenningsschild van de
ANWB, een exemplaar van de eerste
ZANDVOORT - Begin volgend
kaart van Holland van de ANWB uit jaar komt er in Zandvoort weer een
1883 en een miniatuur zilveren fiets, kinderdagblijf, dat gesubsidieerd
gemaakt door de Zandvoortse kun- wordt door de gemeente. Hiermee
stenaar Kees Verkade.
zal de gemeenteraad deze maand
waarschijnlijk akkoord gaan. Voor
het kinderdagverblijf ontvangt de
gemeente ruim 130.000 gulden van
het Rijk.
De financiering door het Rijk aan
gemeenten om kinderdagverblijven
op te zetten vloeit voort uit het regeZANDVOORT - Vorige week vrij- ringsstandpunt, dat vrijkomende
dag konden twee mannen van 17 en middelen door de 'Oort-operatie' m
19 jaar op de Thorbeckestraat op de belastingwetgeving, aangewend
verdenking van diefstal uit auto's moeten worden om via gemeentelijworden aangehouden. Een inwoner ke inspanningen de voorzieningen
had gezien dat de jongens zich ver- voor kinderopvang te vergroten.
dacht ophielden op het nabij gelegen
De enige vorm van kinderopvang,
parkeerterrein en waarschuwde de die m Zandvoort aanwezig is, is het
politie. Bij een onderzoek werd een peuterspeelzaalwerk. Door de bevan de mannen aangetroffen met in perkte openstelling hiervan biedt
zijn bezit een autoradio. Deze bleek deze opvangvorm de verzorgers
kort daarvoor gestolen te zijn. Even geen goede mogelijkheid om te werlater kon ook een medeplichtige in ken of een studie te volgen. Ruim
de kraag worden gevat. Beide daders eenjaar lang is hetkinderdagverbhjf
zijn op het bureau aan de Hoge weg Pippeloentje open geweest, maar
ingesloten.
heeft haar activiteiten moeten staken wegens het door de gemeente
afwijzen van subsidie. Dit in verband met de slechte financiële situatie van de gemeente en de lage pnoriteit die aan een kinderdagverblijf
werd toegekend.
Met de jaarlijkse 130 000 gulden
ZANDVOORT - In verband met de subsidie van het Rijk krijgt een kinafwezigheid van wethouder J. Ter- derdagverblijf m Zandvoort dus
mes zijn de onderdelen van zijn por- weer een kans. Het nieuwe kindertefeuille tijdelijk overgenomen door dagverblijf zal waarschijnlijk gevesde andere leden van het college. Bur- tigd worden m een vleugel van de
gemeester M.R. van Heijden neemt Van Heuven Goedhartschool, die
de onderdelen Volkshuisvesting en binnenkort leeg komt. Hierin zullen
Werkvoorzienmgsschap voor zijn wel de nodige aanpassingen worden
rekening. Sociale Zaken, Welzijn en aangebracht. Ouders of verzorgers
Volksgezondheid worden door wét- die hun kinderen naar dit kinder
houder I.M. Aukema waargenomen dagverblijf brengen, moeten echter
en zijn collega F.E. van Caspel be- wel een eigen bijdrage betalen, die
hartigt de het onderdeel Sport.
afhankelijk is van het inkomen.

Autokrakers
ingesloten

Portefeuille
Termes verdeeld
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Woningbouwvereniging

VOOR DE LEDEN KOMI

EEN BEELD VAN EEN VROUW
Van ons is heengegaan onze lieve vriendin

1. De eengezinswoning
TOLLENSSTRAAT 45
Huur ƒ 429,65 per maan

Petronella Helena Klaassen
beeldhouwster
weduwe van Jaap Bouhuys
beiden onderscheiden met de „Prix de Rome"
'

21 oktober 1906

f 30 september 1989

Zij heeft in Nederland vele monumentale werken
achtergelaten.
Daarin zal zij voort blijven leven.
Bijzonder was haar liefde voor de natuur.
Zij is nu één met de Schepping en haar Schepper.
Namens haar vrienden:
Fam. C. van der Leden
Henny, Ted, Arjan, Anja, Jos en
Menno
Met heel veel dank aan het verzorgend en verplegend personeel van Huize Bosbeek te Heemstede,
die haar met zoveel liefde en zorg hebben bijgestaan.
De crematie heeft op haar verzoek in stilte
plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Boulevard Paulus Loot 21
2042 AD Zandvoort

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Als u moet rondkomen met een heel laag Inkomen, kunt u voor volgend Jaar
kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en de rioolafvoerrechten krijgen.
Uw aanvraag voor kwijtschelding moet u indienen vóór

Bestaande uit: woonkamer,;
2. De eengezinswoning

1 november 1989

CELSIUSSTRAAT 207
Huur ƒ 791,99 per maar

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het bureau Belastingen van de gemeente Zandvoort. Daar kuntu ook terecht alsumeerwilt weten over de mogeIijkheden van kwijtschelding.
Het bureau Belastingen is gevestigd in het Raadhuis, Swaluestraat 2 in Zandvoort Het kantoor is geopend van maandag l/m vrijdagvan 9.00-12.00 uur. Het
telefoonnummer is 02507-61414.

Bestaande uit: woonkamer,:
3. De eengezinswoning
LORENTZSTRAAT 11
Huur ƒ 490,50 per maar

Openbare commissievergaderingen

Bestaande uit: woonkamer,
- Het College van Burger
Zandvoort verleent voo
aan:
- twee-persoonshuishoudi
- (onvolledige) gezinnen t<
4. De eengezinswoning
ROZENOBELSTRAAT 11
Huur ƒ753,15 per maar
Bestaande uit: woonkamer,
- Het College van Burge
Eandvoort verleent voor
- (onvolledige) gezinnen ti
5. De flatwoning

plaats
: gemeentehuis
data en tijden :
donderdag5oktober1989,20.00uur
Publieke Werken
maandag 9oktober1989,19.00uur
Rnanciën
De agenda's van de vergaderingen liggen ter inzage bij de receptie in de hal van het
Raadhuis.

Aangevraagde bouwvergunningen
Bedroefd geven wij U kennis van het plotselinge
overlijden van onze vader, broer en zwager

Gerard van der Meulen
weduwnaar van Gerritje Visser
in de leeftijd van 80 jaar.
Namens de familie:
G. van der Meulen jr.
Zandvoort, 2 oktober 1989.
Swaluestraat 37

150B-89
Zeestraat 22
- poortdeur In afscheiding parkeerterrein
151 B-89
ThorbeckestraatSSII - veranderen woonkamer pui
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar Indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen moet echter zonder meer een vergunning worden verleend. Dit Is
een wettelijke verplichting.
Verder kan er een "Verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunning

Correspondentieadres:
M. L. Kinglaan 4, 1902 DN Castricum.
De crematieplechtigheid heeft vandaag te Driehuis-Westerveld plaatsgevonden.

snooker bar
zandvoort

56 B-59 Teunlsbloemlaan 24 - uitbreiden woning
Zij die menen dooreen vergunning In hun belang te zijn getroffen, kunnen opgrond van
de wet Arob binnen tien dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift Indienen
bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040 M Zandvoort.

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

Huur ƒ 367,96 per maat
Bestaande uit: woonkamer,
- Het College van Burge
Zandvoort verleent voor
- alleenstaanden
- 2-persoonshuishoudens
6. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 157
Huur ƒ 709,48 per maai
7. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 187
Huur ƒ 669,09 per maai
8. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 253
Huur ƒ 669,09 per maai
9. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 303
Huur ƒ 671,06 per maai
Bovenstaande woningen bf
woonkamer, 3 slaapkamers
- Het College van Burge
Zandvoort verleent voo
gunning aan:
- twee-persoonshuishoud
„,~ -.^(onvolledige) ^gezinnen t
14. De garage K-';'J •[_
" KEESOMSTRAAT 21A
Huur ƒ 66,25 per maan
De huurders van de woning
voorrang bij de toewijzing '
15. De garage KEESOMSTRAAT 103 A
Huur ƒ 66,25 per maan
De huurders van de woningi
voorrang bij de toewijzing '
Bij het tekenen van de huun
ster de op zijn/haar naam g
mede het rijbewijs te tonen,
het lidmaatschapsnummer.
16. De parkeerplaats
LIJSTERSTRAAT C
Huur ƒ 7,35 per maand
De huurders van de woninge
Brederodestraat 1 (Sandev
toewijzing zal geschieden in
het tekenen van de huurove
de op zijn/haar naam geste
het rijbewijs te tonen.
Belangstellende leden dier
12.00 uur schriftelijk te reag
meerdere woningen/garage
is niet nodig voor ieder objei
ningen/garages in volgorde
deponeren in de brievenbus
1. Het bestuur verstrekt ee
verkrijgen van een woonw
meester en Wethouders va
VOORLOPIGE TOEWUZII"
14.00 uur in het gevelkastji
gepubliceerd.
De toewijzing van de wonin
geldende „puntensysteem
van woningen". Dit systeen
teem.
In de inschrijvingsbrief dier
- het lidmaatschapsnumi
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat t
teem, echter minus hel
deel: duur van inschrij\

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
-i inschrijvingen
' Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Natu ra uitvaartovereenkomst

1. Aangeboden: De 4-ka
CELSIUS
Huur ƒ £
Bestaan
c.v. en l
Gevraagd:
Vergelijk
trum.

OKTOBER:

Aangevraagde Hinderwetvergunning

Heden overleed, toch nog onverwachts, onze
moedige en opgewekte vriendin, zuster, schoonzuster en tante

Gerry Horning
op de leeftijd van bijna 61 jaar.

op vrijdag,
zaterdag en
zondag

(art.12W.A.B.M.)
Op 11 september 1989 is bij burgemeester en wethouders binnengekomen een aanvraag van
- S.F.S. EI-Elimi te Zandvoort voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een snackbar/shoarmazaakaan de Burgemeester
Engelbertsstraat 80 in Zandvoort, kad. bek. gem. Zandvoort, sectie C no. 2074.
De aanvraag en daarop betrekking hebbende stukken liggen van 6 oktober tot 6 november 1989 ter inzage bij de afdeling Algemene Zaken, Swaluestraat 2 te Zandvoort. U kunt
daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is op werkdagen geopend
van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken liggen tevens elke zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur
ter inzage in de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 In Zandvoort.

van 16.00 tot
17.00 uur
HAPPY HOUR

\

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 6 november 1989 schriftelijk worden ingediend bij
het college van burgemeester en wethouders. Degene, die een bezwaarschrift Indient,
kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een Ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage gelegd.
Als daarom wordt gevraagd, kunnen tot één week voor genoemde datum mondeling
bezwaren worden ingediend. Daarbij wordt dan tevens gelegenheid gegeven tot een
gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de
overige aanwezigen.

Zandvoort:
U. Bosman
Amstelveen:
H. H. A. Horning
J. G. Horning-Boddeke
Novato U.S.A.:
I. Nuis-Horning
J. Nuis
Zandvoort, 25 september 1989
Corr.adres: U. Bosman,
Trompstraat 19 fl. 6, 2041 JE Zandvoort.
De Eucharistieviering en de crematie heeft op
donderdag 28 september plaatsgevonden.

Lieve mensen
Bedankt voor alle belangstelling, bloemen en kado's op
onze trouwdag.

Karin en Rico Prince
Tot ziens in café Karin

Hartelijk dank! Voor de ontvangen kaarten en
kado's bij ons 50-jarig huwelijksfeest.
Het was geweldig om uit Nederland zoveel reakties te ontvangen!

Kem en Dien Kemp
15 Alkira Ave
Norlane 3214
Australia (Vic)

ADVERTENTIES

Huwelijk
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
HOOR kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.

5 oktober 1989

Gevraagd:

GARAGEVERKOOP

voor ± 4 uur
per week.
Inl. tel. 02507-13073

ADVOCATEN EN PROCUREURS

Zeestraat Apotheek

SCHOTEHWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON 023-261230
TELEFAX 023-274785

verkocht worden o.a. kleurentv's,
stereoapp., koelkasten, wasmachines
en div. andere huishoud.app. tevens
Fiat Bestelwagen. Garage is gelegen in
de Curiestraat Zandvoort-N
(Industrieterrein).
Verkoop wordt gehouden zat. 7 en zon.
8 oktober vanaf 13.00 uur.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
CHRIS HARDENDOOD

Oranjestr.
anjes 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Sportcenter Wim Buchel
Zandvoort

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

uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

A. J. v.d. Moolenstraat 47, tel. 02507-15829/13965
Badminton-Volleybal-Squash-Conditie en
Ski-gymnastiek
Judo-Jiu Jitsu-Karate-Jeugd Judo
Sauna-Zonnebanken-Massage

telefoon: 023-385478

BALLET STUDIO 118
CONNY LODEWIJK
TOEGEWIJD AAN DE
DANSKUNST
Van beginner tot professjoneel

N

og maar al te vaak blijkt er bl]
Stuur de coupon naar SIRE,
een overlijden welniR tot p/a Stephensonstraatl2,2723 RN
niets te zijn vastgelegd
ZOETERMEER. Sluit een extra postHet vatt ook niet mee om stilte zegel van f L-bij Dan krijgt u 'tboekje
staan bij zaken als een testament. Voor het te laat Is thulsgestuurd
codicil of voogdijschap
Toch zijn er goede redenen om't Naftrn
m/v
wel te doen, want wat gebeurt ei met Adfes
uw partner, de kinderen, en het huls?
WIJ hebben een boekje voor u
postcode
samengesteld waarin duidelijk en
overzichtelijk de meest essentiële
maatregelen worden besproken

iSSsr- SIRE

OOK VOOR RESERVERINGEN

.

start per 1 november nieuwe cursus

JAZZ BALLET
(eerste beginners) volw.
Bel voor info 17789 of 12598

STUDIO ADRES: CORN. SLEGERSSTRAAT 2A
Of kom eens langs de studio

Lodewijk,

'Franse basset, 9 maanden, reu, houdt van kin." deren en is andere honden gewend, zoekt

(W.A.B.M.)
Door burgemeester en wethouders is onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder
voor de omgeving te ondervangen op 21 augustus 1989 vergunning verleend ingevolge
de Hinderwet naar aanleiding van de aanvraag van mevrouw W.F.S. Paap-Molenaar
voor een dergelijke vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een snackbar, gelegen aan de Jac. van Heemskerkstraat 6 te Zandvoort, kad. bek. gem. Zandvoort, sectie C no. 6257 gedeeltelijk.
.j.» i..... ,.

NETTE
WERKSTER

INGWERSEN &
HELMIG

TELEFOON 02507-18506

Verleende Hinderwetvergunning

U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts fZlfiO (excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

GEtEGEN NABIJ NS-STATION, TRAP AF

Tenslotte uw aandacht voor het volgende: Öegenen, die bezwaar hebben gemaakt op
de bovengenoemde wijze eneeniederdie aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest, krijgen de gelegenheid om bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in
te dienen.

De beschikking en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 6 oktober tot 6
november 1989 ter inzage bij de afdeling Algemene Zaken, Swaluestraat 2 te Zandvoort.
U kunt daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is op werkdagen
geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
De stukken liggen tevens elke zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur ter inzage bij de
Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 in Zandvoort.
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat
beroep open bij de afdelingvoor de geschillen van bestuurvandeRaad van State voor:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20,21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet In staat is geweest overeenkomstig artikel 20,21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid onder c van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren In te brengen.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep Is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van
State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking danwei tot het treffen
van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht en verzonden aan de Raad van State, afdeling
voor de geschillen van bestuur, postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De
beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

VAN LENNEPWEG 12-4

LOGEERADRES
voor soms een dag en nacht, en af en toe een
week.

Tel. 02507 -13872.

~.; ••*~

reeds meer dan 25 jaar
voor

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud

naar
van DENSEtM en ZN.
Bilderdijkstraat 30 ZandvoortTel.02507-12972

HONDENKAPSALON

l

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
Volledige en vakkundige vacht-,
voet-, oor-, tand- en wasverzorging van uw hond. Tevens ontklitten van langhaar katten.
Afspr.: Ir. Friedhoffplein 10,
Zandvoort, tel. 02507-12773.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar >

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

RUILRUE

2. Aangeboden: De 1-ka
STATIOr
Huur f i
Gevraagd:

Bestaar
keuken,
Grotere

| Reacties dient u vóór het e
bij het kantoor van de ver
Woningruil geschiedt alleen
in staat o.a. dat bij toewijzi
| nummer vervalt en men eer
moment van verhuizing, h

3 Zandvoorts
Nieuwsblad

DONDERDAG 5 OKTOBER 1989

Nieuw
nieuwer
nieuwst

Op deze vierde luchtfoto in
onze serie van vijf staat Zandvoort Nieuw Noord centraal.
Een wijk die, ook al is zij enige
tientallen jaren oud, af en toe
nog nieuw genoemd wordt. Dit
om de wijk te onderscheiden
van het oude ZandvoortNoord, gelegen in de buurt van
de spoorlijn. Nieuwe ontwikkelingen, die op deze foto duidelijk zijn te zien, betreffen
onder andere de bouw van
nieuwe opslagloodsen naast
de gemeentelijke remise (midden onder) en de nieuwe manege van Rückert (links van
het midden). Maar ook het
bungalowpark Gran Dorado
(linksboven) zoals de nieuwe
naam sinds vorige week luidt,
en het nieuw interim-circuit
(midden boven) zijn duidelijk
te herkennen op deze foto.
Ongeveer m het midden van
de foto liggen de sportvelden
van ZHC, Zandvoort '75 en
ZVM-handbal. Door de aanleg
van vier nieuwe voetbalvelden
voor Zandvoortmeeuwen ontstaat er één groot sportcomplex. Het nog maar kort geleden aangelegde fietstunneltje
dat onder de spoorweg door
gaat (rechtsonder), is een goede aanwinst voor de Zandvoortse fietsers. Zowel voor de
schooljeugd als voor de recreanten. Zandvoort wordt toont
zich overigens steeds fietsvriendelijker, want binnenkort komt er nog een fietspad
gereed, achter de Keesomstraat, tussen de manege van
Filip Drost en het Dumpieperspad.
Foto Aerophoto Schiphol

Deze foto is de vierde uit een serie
luchtopnamen van Zandvoort die
Aerophoto Schiphol op verzoek van
het Zandvoorts Nieuwsblad heeft gemaakt. V kunt deze kleurenfoto,
met als afmeting 20 x 25 centimeter,
bestellen door het overmaken van
25 gulden op postrekening 34.34586
t.n.v. Weekmedia Amsterdam onder
vermelding van 'ZN' en de datum
van plaatsing. Uw bestelling dienen
, wij uiterlijk twee weken na plaatsing van de foto te hebben ontvangen. V ontvangt de foto circa een
maand napublikatic.

n nieuw jasje Nel Klaassen overleden
van avontuur en een grabbelton voor
de kleintjes. Bovendien zijn er verschillende informatiestands, waaronder een van de rayon-inspecteur,
die door middel van videobeelden
het vele werk van deze instelling uit
de doeken zal doen.
De jeugd van 8 tot 16 jaar zal zich
kunnen uitleven tijdens een kleurwedstrijd waarbij aardige prijsjes te
verdienen vallen. Tevens valt er een
optreden te verwachten van een heuse Brassband. Voor de dieren zelf is
er wegens ruimtegebrek in het Gemeenschapshuis op deze dag geen
plaats, laat de organisatie weten. Het
is bezoekers toegestaan eventueel
hun huisdier, mits van handzaam
formaat, naar de manifestatie mee te
brengen om ze door de medebezoekers te laten bewonderen. Voor een
gulden kunt u zich te goed doen aan
een kop koffie en een stuk cake kost
vijftig cent. De gehele opbrengst van
de deze week te houden collecte en
de opbrengst van de manifestatie
„komt dit jaar ten goede aan de landelijke Inspectiedienst. De organisatie
zal belangeloos worden ondersteund
door de vrijwilligersgroep van de
'Rotar Act' uit Haarlem.

VERENIGINGEN

Kledingbeurs
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Hockeyclub organiseert volgende
week donderdag en vrijdag een
beurs voor dames- en kinderkleding
in het clubhuis op het Sportpark
Duintjesveld. Gezien het succes van
de vorige vijf kledmgbeurzen, wordt
er ook nu weer veel belangstelling
verwacht door de organisatie. Op
donderdag kan men van 9 tot 16 uur
dames- en kinderkleding inleveren.
De kleding dient absoluut schoon en
eigentijds te zijn en in goede staat te
verkeren. De prijs wordt in overleg
vastgesteld. Van de opbrengst is zeventig procent voor de inbrenger en
dertig procent voor ZHC. Niet verkochte kleding kan vrijdagavond
weer worden opgehaald. De verkoop
van de kleding is vrijdag van 9 tot 14
uur.

ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag is de bekende Zandvoortse
beeldhouwster Nel Klaassen op
82-jarige leeftijd overleden. Zij verwierf grote roem in haar leven,
waaronder m 1932 de toekenning
van de Prix de Rome, de hoogste
onderscheiding die een Nederlandse kunstenaar in die tijd kon
krijgen.
Op jonge leeftijd kwam Nel
Klaassen op de Rijksacademie in
Amsterdam in invloed van professor J. Bronner. Haar beeldhouwwerk wordt getypeerd doordat het
een voorname waardigheid vertoont en vaak boven het alledaagse wordt uitgetild. Vooral de uit
steen gehakte beelden vertoonden
vaak
een
architectonische
schoonheid. Door haar grote talent heeft het haar.nooit aan opdrachten ontbroken en samen
met haar man Jaap Bouhuys
werkte ze ononderbroken aan monumentale kunstwerken. Toen ze
later meer met was, gips en brons
werkte, kregen haar beelden een
levendiger effect.
Een belangrijke opdracht kreeg
zij voor het maken van een verzetsmonument in Arnhem. Hiervoor maakte zij in 1949 het beeld
'Eert de vrouw', opgedragen aan
vrouwen die zich in de Tweede
Wereldoorlog moedig hebben gedragen. Het werd een beeld van
een triomferende vrouw, die al de
ellende van de oorlogsjaren heeft
weten te dragen en te overwinnen.
Voor haar monumentale, architectonische kunstwerken ontving

zij als eerste vrouw in 1932 de Prix
de Rome, de hoogste onderscheiding die een Nederlandse kunstenaar in die tijd kon krijgen. Door
deze prijs kreeg zij vele opdrachten voor kunstweVken aan gebouwen in Rotterdam, Den Haag en
Amsterdam. Ook ontwierp interieurs van schepen van de
Holland-Amerika-Lijn. Daarnaast
kreeg zij opdrachten van onder
andere de KLM, de Rijkstextielschool m Enschede, de Bijenkorf
in Den Haag, de Nederlandse Handelsmaatschappij, de Rotterdamse Schouwburg en de gemeente
Nijmegen. Befaamde architecten
betrokken haar kunstwerken
door de artistieke topkwaliteit in
hun objecten. Hierdoor kreeg ze
in 1948 opdrachten van het Koninklijk Huis.
Het werk van Nel Klaassen kenmerkte zich door veelzijdigheid.
Zo sieren vele gobelins van haar
hand textielbedrijven en gemeentehuizen. Samen met haar man
maakte ze prachtige mozaieken,
waarvan er een is te bewonderen
aan de gevel van hun atelier aan de
Boulevard Paulus Loot 21 in
Zandvoort. Uniek voor het echtpaar Bouhuys-Klaassen was dat
zij alles samen ondernamen. Samen met haar man maakte Nel
Klaassen ook veel schilderijen. In
1988 werd over haar het boekje
'Een beeld van een vrouw' uitgegeven. Het atelier van Nel Klaassen
en haar man aan de Boulevard
Paulus Loot 21 in Zandvoort kan
in de weekeinden door belangstellenden bezocht worden.

Actieve mevrouw Berg viert
haar honderdste verjaardag
ZANDVOORT - Wanneer de
vergrijzing, om die afgezaagde
term toch maar te gebruiken,
voortschrijdt, komt er een tijd
dat het heel normaal is om
honderd te worden. Maar nu is
het voor een bejaardenhuis,
vooropgesteld dat de honderdjarige daar woont, nog steeds
een exceptioneel gebeuren met
feestelijkheden als de vlag in
top, gebak bij de koffie en bezoek van de burgemeester.-

te hebben leek de vitale honderdjange namelijk een type dat nergens tegenop ziet. Zij is één van de zeventien kinderen van de Amsterdamse
diamantair List, waarvan er nog vijf
in leven zijn.

voort, waar we de vletten van de
Zandvoortse
Reddingsbrigade
mochten gebruiken", aldus mevrouw Berg. Het zwemmen heeft altijd een belangrijke rol gespeeld m
het leven van het sportieve echtpaar
Ook beroepshalve, want Piet Berg
heeft als gemeente-ambtenaar enige
jaren de leiding gehad van het Mi
randa-Bad in Amsterdam, terwijl
zijn vrouw m diezelfde periode als
zwemmstructrice verbonden was
aan het zwembad m Uithoorn.

„We hadden het thuis heerlijk met
z'n allen, maar ik was op één na de
oudste en hielp dus mee met al die
kleintjes. Dat betekende dat ik altijd
in de kleine kinderen zat en daarom
wilde ik, toen ik trouwde, bewust
geen kinderen. Mijn man was het
„Dat was de eerste keer dat ik voor
daar volkomen mee eens, anders
had ik dat besluit natuurlijk nooit het geven van zwemlessen betaald
werd", zegt ze lachend. Hoewel beiDitmaal was het Huis in de Dui- genomen".
den erg gehecht waren aan hun :;enen aan de beurt, waar de honderdEigenlijk is het verwonderlijk dat boortstad Amsterdam besloten ze
jarige mevrouw Berg-List vrijdagochtend tijdens een. geanimeerde ze haar latere echtgenoot op dansles indertijd toch naar Zandvoort te
bijeenkomst door de adjunct-direc- en met m het zwembad leerde ken- gaan om dicht bij zee te wonen. Ook
tnce zuster Van Breukelen in het nen. Hrj was namelijk de bekende na het overlijden van haar man in
zonnetje werd gezet. Zaterdag werd zwemmer Petrus Chnstiaan Berg en 1963 bleef mevrouw Berg actief, en
met familie en een paar goede vrien- m die tijd was zijzelf ook al actief m het lag voor de hand dat ze haar
den de verjaardag nog eens dunne- de zwemsport. Als mede-oprichtster ervaring op het gebied van het stichvan de Amsterdamsche Reddmgs- ten van Sportfondsenbaden m
tjes overgedaan.
brigade heeft ze tal van jonge bnga- dienst stelde van wat later „De Duin
„Ik zie er wel een beetje tegenop" deleden opgeleid in het zwembad pan" zou worden. Tot aan haar negentigste heeft ze van het zwembad
had mevrouw Berg een paar dagen aan de Heihgewcg.
een dankbaar gebruik gemaakt
daarvoor nog gezegd, een opmer„Voor het behalen van het Kunstking die ons eigenlijk verbaasde,
C E. Kraan Mceth
wachtdiploma
oefenden
we
m
Zandwant na een uurtje met haar gepraat

Kwijtschelding belastingen

ZANDVOORT - Inwoners van
Zandvoort, die moeten rondkomen
van een heel laag inkomen, kunnen
voor volgend jaar kwijtschelding
krijgen van gemeentelijke belastmgen, zoals de afvalstoffenheffing en
de rioolrechten. Zij moeten een aanvraag daarvoor voor l november
aanstaande indienen bij Het college
Klaverjassen
ZANDVOORT - Zaterdag organi- van burgemeester en wethouders.
seert
Casino-Zandvoortmeeuwen
Van belang om in aanmerking te
haar maandelijkse klaverjasavond
in het clubhuis van Casino-ZVM op komen voor kwijtschelding is de
het binnenterrein van het circuit, netto betalingscapaciteit van de aaneven voorbij het Duintjesveld. Be- vrager. Daarmee wordt bedoeld hel
langstellendon die slecht ter been bedrag dat overblijft na aftrek van
zijn kunnen contact opnemen met de noodzakelijke kosten van levensTheo van der Koekelt, tel. 16072. zy onderhoud. Voor die kosten van levensonderhoud gelden landelijke
worden dan gehaald en gebracht.
normen, die afhankelijk zijn van de
Als na berekeTweedehands kleding' gezinssamenstelling.
blijkt dat de betalingscapaciteit
ZANDVOORT - Het Rode Kruis ning
niet
meer
is
dan
veertig
gulden per
Zandvoort organiseert zaterdag in maand, is volledige kwijtschelding
het loodsje aan de Kanaalweg van 10 mogelijk. Bij een betalingscapaciteit
tot 15 uur een verkoping van tweede- tussen de eenenveertig en honderd
hands kleding.

gulden, wordt vijftig procent kwijtschelding verleend. Indien de betalingscapaciteit meer dan honderd
gulden is, behoort gehele of gedeeltelijke kwijtschelding niet tot de mogelijkheden.
Aanvragers voor kwijtschelding
moeten binnen veertien dagen het
ingevulde aanvraagformulier naar
burgemeester en wethouders sturen. De aanvraag moet in ieder geval
voor l november worden ingediend.
Inwoners van Zandvoort, die meer
willen weten over de mogelijkheden
'van kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, kunnen contact
opnemen met het bureau Belastingen in het raadhuis, tel 61414. Het
kantoor is geopend van maandag tot
en met vrijdag van 9 tot 12 uur. Ovengens ontvangen alle Zandvoorters
bij de gasnota van oktober een bijsluiter, waarin alle informatie over
het aanvragen van kwijtschelding
op een rij is gezet.

De eeuwelinge mevrouw Berg wordt gefeliciteerd door burgemeester Van der Heijden.

Foto Berloll •
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K L E U R IN uw

Fa. Gansner & Co.

Randstad
heeft volop
werk
Verpleeghulp m/v
Dagelijks hebben wij veel werk voor ervaren verpleeghulpen
m instellingen in de directe omgeving Ideale combinatie van
part-time werken plus andere bezigheden Kom even langs
voor meer informatie

Kwekerlj

GAS- en OLIEHAARDEN
GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

STRIJK OP DIE f 5O,- PREMIE PER MAN PER DAG

P. van KLEEFF

De premie geldt voor binnenwerk in de periode
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

BLOEMBOLLEN
Rizolex

Zoekt u een afwisselende functie in de dienstverlening en
heeft u een servicegerichte instelling, dan hebben wij de baan
voor u Taken zijn o a algemene assistentie aan de gasten,
receptiewerk en zeer licht opruimwerk Teamgeest en een
verzorgd uiterlijk plus goede contactuele eigenschappen zijn
onontbeerlijk Enige kennis van Engels en Duits is gewenst
Het werk vindt plaats m de middag- en avonduren plus evt
de weekenden
Informatie bij Machteld Kee, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49

ir randstad uitzendbureau

Fa.
Kroonenberg
De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplem 12, Zandvoort

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

Haltestr 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3 Zandvoort

Drog. Bakels,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig. mag.
De Krocht,

Gr Krocht 17, Zanuvoort

T. Goosens

Pasteurstr 2, Zandvoort

BEL DE WINTERSCHILDER
DE W I N T E R S C H I L D E R

ZORGT VOOR

K L E U R R I J K

V A K W E R K

UWWINTERSCHILOER

EN ZOON

Haltestr 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Voor niet-particulieren is de winterpremie op

Dinsdags
de gehele dag
gesloten.

Kerkstraat 12, Zandvoort

Weekmedia

Sig. mag.
Lissenberg

HONDENKAPSALON

Bollenmandjes
Bollenplanters
\ en beplanting
voor winterbakken

Zandvoorts Nieuwsblad

van 20-71 t/m 22-72 7989 en van 8-7 f/m 76-3 7990.

binnenwerk (35,-.

(grondontsmettlng speciaal voor tulpen)

Zaalassistent m/v

I N T E R I E U R ÉN EEN W i N T E R p R E M i E ?

WEBER'S

Schoonmaakbearijf-glazenwasseiïj

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

Specialiteit:
SCHOONMAAK
LUXAFLEX
REPARATIE
ROLGORDIJNEN
VERKOOP
VERT. LAMELLEN
Verhuur: sproei extractie Tapijtreinigers
Bel voor info 14764-14090

GARAGE LOSKAMP
Nw. Unicum,
is verhuisd naar:

GARAGE UNICAR
Noorderweg 44, 1221 AA

Hilversum,
tel. 035-835860
Bij deze wil ik alle cliënten bedanken voor
het in mij gestelde vertrouwen.
Voor event. reparatie, schade en onderhoud, verwijs ik u naar:

GARAGE ONSTEIN,

leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd

HUIS GEKOCHT?
HYPOTHEEK NODIG?

- Indonesian food Passage 6, Zandvoort
VERZORGT DE GEHELE WINTER OP ZONDAG

ONBEPERKT RIJSTTAFELEN

RESERVEREN
AANBEVOLEN.

in typisch Indonesische sfeer bij

eetcafé BONAPARTE

Tel. 02507-19538
of 12490

Passage 8-10, v.a. 17.00 uur.

ƒ 32,50 p.p.,

Curiestraat 6, 2041 CD Zandvoort.
Tel. 02507-16731

kinderen tot 7 jaar ƒ 15,-

* Bel dan nu voor
* deskundig advies
en
* vrijblijvende offerte

VAN DEN HEUVEL

Nieuw bij

24SSAGE
42
Het aantoonbare verschil
Vrij baan voor de nieuwe
gezicht- en decolletébruiner van
VITASUN.
Neemt u plaats in de comfortabele
fauteuil van de TE 6000 en laat u zich
geheel automatisch in een aangename
en effectieve bruiningspositie brengen.
Activeer via een drukknop de geweldige
energie van 6000 Watt en ervaar zelf het
krachtige bruiningsvermogen dat uw
lichaam omgeeft en u in enkele minuten
bruint.

Hoe bruin had u het willen
hebben?

Onze zonnestudio is geopend:
maandag 18.00 tot 21.00 uur
dinsdag
9.00 tot 18.00 uur
woensdag 9.00 tot 21.00 uur

donderdag
vrijdag
zaterdag

9.00 tot 18.00 uur
9.00 tot 21.00 uur
9.00 tot 17.00 uur

Van lichte zomertinten tot sportief diep
bruin, een apparaat dat geen wens
onvervuld laat. Of het apparaat nu is
uitgevoerd met 3 branders van 2000
Watt of desgewenst met 6 branders van
1000 Watt, er ontstaat geen
onaangename warmte-ontwikkeling.
Een lichte bries en het superieure
stereogeluid uit uw fauteuil werken
gedurende de bruining aangenaam
verfrissend en brengen een behaaglijk
gevoel teweeg.

Gezichtskanon met 2 gezichtsbruiners

.r /l n AA

l x ƒ 12,50 abonnement 4 x J 4U9UU

Gezichtskanon met 3 gezichtsbruiners

rrn

l x ƒ 15,00 abonnement 4 x ƒ OU^

l x / 10,00

abonnement 10 x ƒ 90,00

makelaar

in a s s u r a n t i ë n

TEL 02507-12468
Dank zij ons samenwerkingsverband met de
grootste hypotheekverzekeraars in
Nederland, kunnen wij u vanuit een
objectief zichtspunt het beste op
hypotheekgebied off reren, waarbij de
nadruk ligt op de grootst mogelijke
stabiliteit van uw maandlasten.
Daarnaast hanteren wij zeer scherpe
rentepercentages (7.8% 1 jr, 8.1% 5 jr,
8.2% 10 jr) zodat uiteindelijk een product
ontstaat dat het voor een ieder mogelijk
maakt VERANTWOORD een eigen huis te
kopen.

VAN DEN HEUVEL
makelaar

in a s s u r a n t i ë n
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Winst voor jeugd en dames

Sportprogramma ZHC hockeyers

The Lions herenworden
kansloosweggespeeld
ZANDVOORT - Het dit seizoen redelijk basketballende
Lions heren team was zaterdagavond duidelijk van slag tegen HOC en verloor kansloos
met 57-91. De dames hadden
geen enkele moeite met Egmond en zegevierden met
ruim verschil, namelijk 78-30.
Een bijzonder leuke partij
speelde het Lions junioren jongens team. Landslake Lions
werd na veel spanning en goed
basketbal met 62-57 verslagen.
Voordat de heren van The Lions
aan hun strijd begonnen lieten de
junioren jongens zien dat er genoeg
basketbal talent in Zandvoort is. Onder leiding van coach Lex Kroder
speelde de Zandvoortse jeugd een
prachtige partij basketbal. De opening was uitstekend en na acht minuten toonde het scorebord een 20-6
voorsprong voor Lions. De Zandvoortse jongeren konden het tempo
niet vasthouden en in een rommelige fase kon Landslake Lions terugkomen tot een 34-27 ruststand. In de
tweede helft had Lions het in de beginfase erg moeilijk en de gasten
kwamen in de 13e minuut zelfs op
gelijke hoogte, 51-51. Met een paar
gave akties van Dave Kroder en Jeroen van Galen pakte Lions opnieuw
een voorsprong en gaf die met meer
weg. Landslake Lions probeerde m
de slotfase alsnog het tij te doen ke-

ZANDVOORT - Volop aktiviteiten de afgelopen week in
het zaalvoetbalgebeuren. Zo
leed Nihot Jaap Bloem Sport
de eerste nederlaag, 1-5 tegen
Smit Sportprijzen en verloor
Scandals eveneens enw el met
6-3 van Handsome. Beter verging het Bad Zuid/ZVN dat De
Meer na veel spanning met 4-2
klopte. Spanning was er totaal
niet in de strijd van TZB/Thunissen tegen Post M. De Zandvoorters waren veel te sterk en
wonnen met 12-1.
Nihot Jaap Bloem Sport had een
goede competitie start en ook in de
strijd tegen Smit gingen de mannen
van coach Guus Marcelle voortvarend van start. Er werden een paar
goede kansen gecreëerd, waarbij
Rene Paap geheel vrij voor de doelman de bal in diens handen deponeerde. De Zandvoorters drongen
wel aan maar Smit verdedigde zich
fel en bleef overeind. Na dit aktieve
begin van Nihot Jaap Bloem Sport
zakte het spelpeil en kon Smit de
overhand krijgen. Vooral ex-Nihot
speler en zoon van de Zanvoortse
coach, Henry Marcelle was bijzon-

ren maar Lions hield zeer knap
stand en won verdiend met 62-57.
Topscores Lions: Dave Kroder 20,
Jeroen van Galen 10 en Vincent Telling 8.

deed de achterstand wat slinken (4160) maar in de slotfase veel Zandvoorts balverlies en een hoger tempo van HOC en de eindstand liep op
naar een 57-91 nederlaag.

Heren

Dames

The Lions startte buitengewoon
goed in de strijd tegen het sterke
HOC. Door een treffer van Peter van
Koningsbruggen en twee driepunters van Ruud Becic nam Lions na
een paar minuten een 8-0 voorsprong. Lions bleef goed basketbal
afleveren maar nadat een 13-6 voorsprong was genomen was het opeens
gedaan. Onsamenhangend spel
waarvan het geroutineerde HOC
profiteerde en de strijd geheel m
handen nam. Lions kwam totaal niet
meer aan scoren toe en na 13 minuten spelen was de achterstand gegroeid naar 13-24. De Zandvoorters
hadden totaal geen rebound en
moesten met lede ogen aanschouwen dat HOC de kloof steeds groter
maakte, 17-33. Door een paar driepunters van Ruud Becic was de achterstand bij de rust nog geenszins
onoverkomelijk, 27-37.

Nadat The Lions de eerste competitiewedstrijd met 34-15 van Sea Devils 2 had gewonnen bleek ook Egmond geen partij te zijn. Na de promotie van vorig jaar maakt het dames team tot nu toe opnieuw een
sterke indruk. In de beginfase kon
Egmond nog aardig bij blijven, 14-10
na tien minuten, maar daarna stelde
Lions orde op zaken. De Zandvoortse defensie ging op slot en de snelle
aanvallen waren Egmond te machtig. De voorsprong van The Lions
vloog omhoog en bij de rust stond de
overwinning van Lions al vast, 33-12.
In de tweede bleek Lions eveneens
niet te stoppen. Het man tot man
leverde Egmond te veel problemen
op en met snelle breaks werd de score opgevoerd. In de 7e minuut leidde
Lions al met 57-16 en toen Egmond,
door te grote foutenlast met vier
vrouwen verder moest was het hélemaal een spel van kat en muis. Ook
al deed Lions het wat rustiger aan,
de basket konden de Zandvoortse
Foto Bram Stijnen
The Lions kijken toe hoe HOC scoort.
dames makkelijk vinden en bij 78-30
kwam voor Egmond het verlossen- van vorig jaar maken we een goed 22, Inge Stobbelaar 16, Elles Brumsdebuut, maar er komen nog sterke ma 16, Jeanme Stobbelaar 14, Skylla
de emdsignaal.
Janssen 4, Jenneke Willemse 3, Es„Het liep gesmeerd", stelde coach tegenstanders".
Scores Lions: Irene van Bruggen ther Hendnkse 2.
Olaf Vermeulen. „Na de promotie

Doch ook in de tweede helft was
Lions met opgewassen tegen HOC.
De Heemstedenaren liepen vlot weg
naar een 29-56 voorsprong, na zes
minuten en behoefden in het geheel
niet voluit te gaan. Een paar goede
treffers van junior Dave Kroder

Bad Zuid en TZB blijven ongeslagen
der op dreef. Nadat hij Nihot Jaap
Bloem Sport op een 0-1 achterstand
had gezet werd het zelfs 0-2 door een
eigen doelpunt.
In de tweede helft leek Nihot Jaap
Bloem terug te komen doordat Bas
Heino tegenscoorde, 1-2. De hoop
vervloot snel toen Henry Marcelle
zich weer met het spel ging bemoeien. Met gave passes stelde hij zijn
teamgenoten in staat de score op te
voeren naar 1-4 en als beloning van
zjn uitstekende zaalvoetbal scoorde
Marcelle de vijfde treffer zelf, 1-5. De
Zandvoorters hadden duidelijk een
off-day en konden aan deze stand
geen verandering brengen.

problemen en zag een voorsprong
toch verloren gaan. In de eerste helft
speelde Scandals bijzonder goed en
kwam op 2-3 voorsprong door doelpunten van Hans Schmidt, Pim van
Dord en Rob Verstraten.
Handsome voerde het tempo in de
tweede helft hoog op en door het
ontbreken van een wissel werden de
Zandvoorters geen rust gegund.
Door vermoeidheid werden fouten
begaan en daardoor kon Handsome
op gelijke hoogte komen. Toen
Scandals even later tegen een twee
minuten straf opliep was het met
het verweer gedaan en kon Handsome in de slotfase alsnog naar een
ruime 6-3 overwinning lopen.

Scandals

Bad Zuid/ZVN

Het Zandvoortse Scandals dat in
de andere interregionale klasse uit
komt trad zonder wissels aan tegen
Handsome en dat bleek in de eerste
helft totaal geen nadelige gevolgen
te hebben. Wel kwam Scandals daardoor in het tweede gedeelte in de

Ondanks het gemis van Marcel
Schoorl was Bad Zuid/ZVN veelal in
de aanval te vinden, in de wedstrijd
tegen De Meer. Vooral Mark Lammers toonde zich uiterst actief en
zette goede combinaties op. Dit leverde vooralsnog niet meer op dan

Zandvoort '75 in de
slotfase naar winst
ZANDVOORT - Na drie gelijke spelen op rij heeft Zandvoort '75 afgelopen zaterdag de
voetbalwedstrijd tegen DOSC
met 3-2 gewonnen. In de slotfase zette een stug volhardend
Zandvoort '75 een 2-1 achterstand om in een 3-2 overwinnmg.

In de afgelopen drie wedstrijden
speelde Zandvoort '75 wel gelijk
maar het vertoonde spel van die
wedstrijden was bijzonder goed. Nu
kon dat niet gezegd worden en werd
het een matige partij. De Zandvoorters hadden veel moeite met het verdedigende spel van DOSC dat loerde
op de counter. Zandvoort '75 was
dan ook meestal in de aanval te vinden maar de uitvallen, door middel
van lange trappen naar voren waren
gevaarlijk. Ten koste van een hoekschop wist de Zandvoortse defensie
zo'n uitval onschadelijk te maken,
maar uit die hoekschop wist DOSC
toch de score te openen, 1-0.
Een minuut na deze treffer was
het alweer gelijk. Dennis Keuning
legde de bal op de voet van Paul
Longayroux, die zijn inzet gestopt
zag worden maar de rebound verzilverde Dennis Keuning, 1-1. De badgasten gingen door en vlak na deze
gelijkmaker was er de kans op een
tweede treffer. Rob Koning omspeelde zijn tegenstander en vrij
voor de doelman spatte zijn inzet op

de doelpaal uiteen. Een snelle counter, in de 25e minuut, van DOSC en
het was wel raak. De Zandvoortse
defensie greep niet afdoende in en
DOSC kon scoren, 2-1.

.
Eenzijdig
Toen werd het helemaal een eenzijdige partij voetbal. DOSC trok
zich geheel terug in de defensie en
wat de Zandvoorters ook probeerden een gat in die defensie werd niet
gevonden. Ook na de pauze een
sterk aandringend Zandvoort '75 dat
met afstandsschoten gelijk probeerde te maken. Of de doelman of de
juiste richting ontbrak. Toch zou
het gelijk worden. Een hoekschop,
in de 30e minuut, van Rob Koning
verdween in enen in het doel, 2-2. De
Zandvoorters drongen in de slotfase
nog sterker aan. Nadat Enno Timmer één van de weinige DOSC aanvallen onschadelijk had gemaakt
probeerde Zandvoort '75 het nogeens. Een verre ingooi werd door
Philip van de Heuvel met het hoofd
verlengd, waarna de mee naar voren
gestormde René Paap de bal vallend
en prachtig inkopte, 3-2. Zat het de
Zandvoorters de voorgaande wedstrijden duidelijk tegen. Een twee
doelpunten voorsprong geen vaak
verloren, nu was het geluk op de
hand der Zandvoorters en werden
twee zwaar bevochten punten binnengesleept.

Zandvoortmeeuwen onderaan
ZANDVOORT - Na de redelijke competitiestart, met onder
andere een fraaie overwinning
op Velsen, is Zandvoortmeeuwen ver weggezakt. Door de nederlaag van 3-0 tegen Geel Wit
is Zandvoortmeeuwen terechtgekomen op de laatste plaats.

HOCKEY

Zandvoortmeeuwen, dat ondanks
dat het spel niet erg soepel verliep
toch meer in de aanval was dan Geel
Wit. Ook nu kreeg de gevaarlijke
Willem Paap te weinig steun van
zijn medespelers. De druk op het
Geel Wit doel werd wel groot maar
uitgespeelde kansen creëerden de
Meeuwen niet. De afstandsschoten
De bedoelingen van afgelopen zon- gingen meestal naast, over het doel
dag waren goed maar het vier-vier- of de Haarlemse doelman greep in.
twee systeem kwam er niet uit. De
De Zandvoortse defensie moest atvleugelverdedigers van Geel Wit
kregen volop de gelegenheid om tent blijven op de uitvallen van Geel
aanvallend te werk te gaan, daar zij Wit en kon die meestal wel onschaniet werden opgevangen. Binnen de deüjk maken. Éénmaal ten koste
kortste tijd stond Zandvoortmeeu- van een hoekschop, waaruit dan ook
wen ondere zware druk en de bestor- het derde doelpunt ontstond, 3-0. Alming van Geel Wit leverde al snel hoewel in de tweede helft met veel
twee doelpunten op, 12-0. De mat- meer inzet werd gestreden kon
heid die enigszins op het spel van de Zandvoortmeeuwen de dreigende
Zandvoorters lag verdween toen wel nederlaag niet meer ontlopen. Door
en vooral Willem Paap roerde zich dit verlies staat Zandvoortmeeuin de voorhoede. Met een paar knap- wen, zoals al vermeld, er niet best
pe schoten probeerde hij de aan- voor en zal alles op alles gezet moesluittreffer te forceren, doch het luk- ten worden om de laatste plaats te
verlaten. Komend weekend wordt er
te niet.
In de tweede helft een sterker geen competitievoetbal gespeeld.

een spetter van Frans Post op de lat
en twee schoten van Riek Keur die
rakelings langs de paal vlogen. De
Meer kwam amper aan het opzetten
van een aanval toe, maar des te groter was de verrassing toen zij na slap
ingrijpen van de Zandvoortse verdediging van dichtbij de score konden
openen, 0-1. Bad Zuid/ZVN was door
deze tegengoal zwaar aangeslagen
en kwam tot aan de rust met meer
aan een behoorlijke aanval toe.

Aanwijzingen
In de rust gaf coach Ab Lammers
enkele aanwijzingen om weer wat
lijn in het spel te krijgen. Dit leverde
al snel resultaat op toen Frans Post
eindelijk vrijgespeeld werd en met
een loepzuiver schot de gelijkmaker
liet aantekenen. Eén minuut later
bracht Post, na op links te zijn aangespeeld door Riek Keur, Bad
Zuid/ZVN zelfs op een 2-1 voorsprong. De strijd werd nu zeer grimmig en scheidsrechter Olga Poots
had haar handen meer dan vol om

opnieuw naar zege

Zondag: ZHC dames-Bennebroek
13.00 uur Dumtjesveld bmnencirZANDVOORT - Het gaat
cuit
goed met het herenhockeyZHC heren-Myra 14.30 uur Duint- team van ZHC. De uitwedstrijd
jesveld bmnencircuit.
tegen AMVJ werd met een 0-1
VOLLEYBAL
winst
afgesloten De ZHC-daZaterdag: Sporting OSS damesmes waren tegen Kraaien
VCH 20.00 uur Pellikaanhal
Sporting OSS heren-VCIJ 19.30 kansloos en verloren met 3-0.
Een met veel inzet strijdend ZHCuur Pellikaanhal
HANDBAL
herenteam drong AMVJ veelal terug
Uitslagen: Ds Odm 5-ZVM 2 14-18, op eigen helft. De Zandvoorters
DS ZVM-Wijk aan Zee 17-13, DS KIC speelden fraai hockey wat een ver2-ZVM 2 9-15, DS ZVM 3-HVH 3 2-7, diende treffer opleverde van Willem
HS ZVM-CSV 12-19, HS KIC 2-ZVM Jubels. Meerdere doelpunten kon
3 6-5, DJ-A ZVM-DSOV 7-6, MJ-B Vo- ZHC niet produceren daar AMVJ fel
lendam-ZVM 11-21, MA-A Nieuw van zich afbeet. AMVJ probeerde
Vennep-ZVM 11-19, MA-A Overbos- van alles om gelijk te maken maar
ZVM 2 2-5, MA-B ZVM-ADO 2 7-6, JA- vond een uitstekende Zandvoortse
doelman Flons Goezinne op haar
B ZVM 1-ADO 11-3
Programma zondag, mtwedstrij- weg. Zelfs een strafbal wist Goezm
den: 14.05 uur HS Concordia 3-ZVM ne uit zijn doel te ranselen De O l
3, 12.10 uur HS GVO-ZVM 2, 11.00 voorsprong bleef in ZHC-handen dat
uur MA A Wijk aan Zee-ZVM, 10 00 in de bovenste regionen een hartig
woordje mee blijft spreken.
uur MA-B IJmond-ZVM
De ZHC-dames kwamen al snel op
Thuiswedstrijden op de velden in
het binnencircuit- 09.15 uur-DJ-A een 2-0 achterstand tegen Kraaien
ZVM-TYBB, 1030 uur DS ZVM 3- Twee ingeslagen strafcorners bete
Overbos 2, 11.45 uur HJ-B ZVM- kenden 2-0 en die klap nis ZHC niet
Aalsmeer, 13.00 uur DS ZVM-Blin- meer te boven gekomen Ondanks
kert 2, 14.15 uur, HS ZVM-Odm, de goede bedoelingen waren de aan
15 30 uur, DS ZVM 2-Odm 3, 16.40 vallen te doorzichtig om gevaar te
stichten. Kraaien beheerste de strijd
uur MA-A ZVM 2-ADO 3.
volkomen en via een ingeschoten
BASKETBAL
Vrijdag: Sporthal IJmuiden 20.15 strafbal werd de eindstand bepaald
op 3-0
uur, Akrides 4-Lions dames 1.

Alcoholcontrole

Ayress aan kop

ZANDVOORT - Tijdens een alcoholcontrole die vorige week zaterdag
werd gehouden, werden m totaal 200
bestuurders gecontroleerd Drie bestuurders bleken te diep m het glaasje gekeken te hebben en werden verbaliseerd.

ZANDVOORT - Door vorige
week donderdag zijn schaakpartij te winnen, heeft John Ayress na vier ronden, de kop van
de ranglijst heroverd bij de
Zandvoorterse Schaakclub.

treden maar het Zandvoortse team
bleek totaal niet verzwakt en overspeelde Post M. Invallers Alex Miezenbeek en Arie Terlouw toonden
aan best op dit niveau mee te kunnen draaien en hadden een belangrijk aandeel in de ruime overwmning. Reeds na de eerste helft stond
de overwinning voor de Zandvoorters al vast. De ruststand kwam met
een 5-0 voorsprong door gave treffers van driemaal Alex Miezentaeek
en tweemaal Martin de Kruijff

één en ander in goede banen te leiden. De Zandvoorters kregen na tien
minuten wat meer lucht toen Jack
Goedegebuure goed ingreep en
Mark Lammers in staat stelde 3-1 te
scoren. De vreugde was echter van
korte duur want door opnieuw zwak
ingrijpen van de defensie komt De
Meer de stand tot 3-2 terugbrengen.
Ook in de tweede helft was het
Bad Zuid/ZVN kwam nu onder
zware druk te staan en kon nauwe- < klasseverschil te groot om er een
lijks meer over de middellijn ko- ' echte wedstrijd van te maken. Post
M was van goede wil, maar zelfs de
men.
Hillegomse spelbepaler Ger van LiePas drie minuten voor tijd konden rop
de strijd geen wending gede Zandvoorters de strijd definitief ven. kon
De badgasten heersten op alle
beslissen. Jack Goedegebuure brak fronten
voerden de stand hoog
uit en stuitte in eerste instantie op op. Drie en
van Martin de
de keeper, maar in de rebound Kruijf en doelpunten
vier van Ane Terlouw zorgschoot hij onhoudbaar in, 4-2. Door d^n voor een
12-0 stand op het scoredit resultaat blijft Bad Zuid/ZVN in
In de slotminuut slaagde het
de kop meedraaien met een score bord.
dappere Post M erin de eer te redvan zeven punten uit vier wedstrij- den,
12-1.
den.
Coach Jan van der Wal was
best te spreken over het feit dat de
TZB/Theunissen
invallers zich zo goed aanpassen en
Door blessures moest TZB/Thu- denkt dit jaar hoge ogen te gaan
nissen met een paar invallers aan- gooien.

Ondanks een voordeel heeft Marquenie niet het resultaat uit zijn partij gehaald wat er wel degelijk inzat:
Molenaar, die de hele partij toch
min of mm op remise stond, heeft
het niet kunnen bolwerken tegen
Edward Geerts Winstpartijen waren er ook voor Geerts, Twint, Van
Elk, Van Kempen, Cliteur, Pepijn
Paap en Bosma Drie partijen emdigden in remise te weten. Van Eijk-x
Lindeman, Gorter-Marqueme en
Ter Bruggen tegen Dennis van der
Meijden. Na deze resultaten ziet de
ranglijst er als volgt uit. 1. Ayress, 2
Lindeman, 3. Van Eijk, 4. Geerts, 5
Drost, 6. Van Brakel, 7. Termes, 8
Twint, 9. Van Elk, 10. Olaf Cliteur
Twee leden van de Zandvoortse
Schaakclub hebben afgelopen weekend meegedaan aan een zeer sterk
bezet schaaktoernooi van de
schaakclub Heerhugowaard Olaf
Cliteur behaalde daar een prachtige
eerste prijs m zijn groep vijf Cliteur
wist vier partijen te winnen en zette
er drie om in remise. Voor een toernooi waar ruim 120 schakers aan
deelnamen, een zeer verdienstelijk
resultaat.
Volgende week maandagavond
gaat het eerste schaakteam op bezoek bij de Uil 2 m Hillegom Dit is
de tweede wedstrijd m de externe
competitie De afloop van deze partij
wordt volgende week m dit blad vermeld

Van den Berg wint
N.K. Brandingcup Standen
ZANDVOORT - Stephan van den
Berg heeft afgelopen weekeinde beslag gelegd op de Pall Mail Export voetbalclubs

Branding Cup, ondanks het feit dat
hij m Zandvoort niet heeft meegedaan. De bekende surfer moest verstek laten gaan, omdat hij meedeeed
met de World Cup wedstrijd op het
Duitse eiland Sylt.
In Zandvoort won Jeroen Geysen
de beide course races, 'dankzij een
nieuwe plank en nieuwe zeilen'.
Tweede werd Marcel Remtsema en
derde Marcel van der Zwart. Bij de
dames werd Jolanda de Jong eerste,
Simone Vellekoop tweede en Janme
Aziere derde.
De eindstand van het Nederlands
Kampioenschap Brandingsurfen is:
• Zandvoortse verdediging proberen een speler van CSV het scoren te beletten.
Course race heren: Stephan van den
Foto Bram Stenen
Berg eerste, Jeroen Geysen tweede,
Marcel Remtsema derde Bij de dames: Jolanda de Jong eerste, Hernia
de Jong tweede, Simone Vellekoop
derde Bij de Slalom Stephan van
den Berg eerste, Marcel van der
Zwart tweede en Arno Boot derde en
bij de dames Herma de Jong eerste,
Simone Vellekoop tweede en JolanZANDVOORT - Door met 12- CSV kon gemakkelijk de voor- De Zandvoortse dames verhoogden da
de Jong derde
19 te verliezen van CSV moest sprong vasthouden en opnieuw ver- m het laatste gedeelte van de eerste
het tempo en met snelle break
Casino-ZVM de koppositie in groten. De Zandvoortse defensie gaf helft
speler van CSV te outs werd toch een ruime voorde
veldhandbalcompetitie een gevaarlijke
ruimte en die scoorde er lustig sprong genomen, 11-7.
over doen aan dit team. Het veel
In de tweede helft kwam mvalster
los. Negenmaal wist die CSV-er te
was de eerste nederlaag van dit op
scoren waarmee de 12-19 nederlaag doelvrouwe Nicole Berkhout in het
seizoen. De Dames van .Casino- een feit werd.
veld, voor Anja Hendnkse, die
ZVM bleven wel ongeslagen en
„We staan weer met beide benen straks m de zaalcompetitie door
gaan fier aan de leiding door op de grond", stelde trainer Jan van werkzaamheden wat wedstrijden
met 17-13 van Wijk aan Zee te Limbeek. „Ik denk dat we zeker ge- moet missen. Het debuut van Nicole
lijkwaardig zijn aan CSV maar we Berkhout was zeer bevredigend te
ZANDVOORT - Met de 'tewinnen.
moeten niet overmoedig worden. noemen. Het Casino-ZVM dames- rugkeer' van De Zeeschuimers
De Zandvoorters begonnen goed Het hoofd erbij houden, dan kan het team bleef aanvallend snel acteren naar Zandvoort is het zwemtegen CSV en namen vlot een 3-1 best. Er zit capaciteit genoeg m dit en stelde met een paar fraaie doel- men in clubverband weer erg
voorsprong. Met knap handbal werd team. Ik verwacht dat het wel goed punten de zege zo goed als veilig, 14- populair geworden. Het ledenCSV onder druk gezet en leek het zal komen en dat we ons zondag 7. Nadat de Zandvoortsen de stand tal van deze Zandvoortse
op 17-10 hadden gezet was het een
opnieuw goed te gaan voor Casino- revancheren."
Doelpunten Casino-ZVM: Henk gelopen koers en kon Wijk aan Zee zwem- en poloclub is sinds de
ZVM. Concentratie verlies en daardoor een intredende gemakzucht van der Mey 3, Guido Weidema 2, nog wel wat terug doen en scoorde zomervakantie spektakulair
toegenomen.
was er de oorzak van dat na tien Kees Hoek 2, Peter Penmngs 2, Jan driemaal, eindstand 17-13.
Een heel seizoen lang konden de
„We hebben lekker gespeeld",
minuten de wedstrijd een geheel an- van Limbeek 2, Richard Ves 1.
vond coach Janna Penmngs. „Een Zeeschuimers vanwege de verbouder gezicht kreeg. Casino-ZVM zakgoede wedstrijd die verdiend door wmgen en de bouw van het Vendorate ver weg en een zich knap herstel- DAMES
In een voor het publiek zeer aan- ons werd gewonnen Ook het pu- dopark niet terecht m de Duinpan.
lend CSV boog de achterstand om
leden genaar een 6-10 voorsprong bij de pau- trekkelijke wedstrijd heeft Casino- bliek heeft genoten. Tot nu toe gaat Dat heeft een flink aantal
p
ze. In de tweede helft een wat feller ZVM het sterke Wijk aan Zee een het erg goed en elke week wordt er kost, terwijl nieuwe l den zich met
Casino-ZVM dat inliep binnen een halt toegeroepen. Casino-ZVM leek leuk handbal gespeeld. Ik hoop dat meer aanmeldden, wani zwemmen
buiten Zandvoort bleek met erg aanpaar minuten tot 10-12. Was Casino- naar een gemakkelijke overwinning we dat kunnen vasthouden".
Doelpunten Casino-ZVM: Mireille trekkelijk te zijn.
ZVM met zo'n tempo en vechtlust door sterk te starten, 3-0. Wijk aan
blijven spelen dan was CSV een ge- Zee was echter niet aangeslagen en Martina 5, Sylvia Blom 4, Erna van
Na de eerste proefweek eind juli in
klopte ploeg. Maar de Zandvoorters toonde zich in de beginfase gehjk- Rhee 3, Margreet Sterrenburg 2,
gaven opnieuw het initiatief weg en waardig door terug te komen tot 5-5. Marja Brugman 2, Elly von Stem 1. de Duinpan, stroomden de nieuwe
leden echter weer toe. Vooral de
nieuwe afdelingen leszwemmen A
Tupamahu, die verreweg de meeste en B, reactiverend zwemmen en
ZANDVOORT - Bij de strijd om de
prijzen in de wacht sleepte. De eer- swimjoggmg bleken bijzonder goed
Uppercup '89 tijdens het vechtvlieste prijs ging naar Raymon Tupama- aan te slaan Een ruime verdubbegertoernooi, het afgelopen zaterdag
hu, de tweede naar Milly Tita%vano hng van het aantal leden geeft aan,
in Zandvoort, zijn de meeste prijzen
en de derde naar Lucas Tupamahu dat het wedstrijdbad de Duinpan in
gewonnen door leden van de familie
Bij de strijd om de Veteranenbokaal het Vendoradopark m Zandvoort
Tupamahu.
Aan het toernooi, dat het laatste sie-uitzending, opgenomen door de ging hun oom, de 72-jange Joop Tu- niet gemist kan worden.
Elke maandag en dondei dag is er
hoogtepunt was van het vechtvlie- AVRO. In de strijd om de Uppercup pamahu, met de eer strijken Zijn
gerseizoen, deden ruim zeventig '89, die onder prima weersomstan- kleinzoon, de 14-jarige Erwin Tupa- vanaf 16 uur leszwemmen A en B.
deelnemers uit heel Nederland mee. digheden en in een sportieve sfeer mahu, maakte het famihesucces Op woensdag- en vrijdagmiddag is,
De wedstrijden werden, voor een werd afgewikkeld, werd de dienst compleet met het behalen van de er recreatief zwemmen voor kmderen met een A- of B-diploma. Hierbij
medio oktober uit te zenden televi- vooral uitgemaakt door de familie gouden medaille voor de jeugd.

Zegereeks dames voortgezet

Casino-ZVM laat het afweten

Vierde klasse KNVB
Renova
Velsen
Hoofddorp
Geel Wit
Nw-Vennep
TYBB

5-9
5-7
5-6
5-5
5-5
5-5

Onze Gezellen 5-5
VSV
4-4
De Brug
5-4
DSOV
43
Van Nispen 5-3
Zandv.mwn 5-2

Vierde klasse KNVB Zaterdag
NAS
5-8
EHS
5-7
OSDO
5-7
Zandvoort'75 5-7
SMS
5-6
Aalsmeer
5-6

SIZO
DOSC
Hoofddorp
SCZ'58
Bloemendaal
DSC'74

5-5
5-5
54
5-3
5-2
50

Tweede klasse HVB
EHS
Spaarnestad
SVIJ
BSM
Heemstede
Overbos

5-9
5-9
5-8
5-7
5-7
54

THE
5-4
KIC
5-4
Vogelenzang 5-3
Schalkwijk
53
TZB
5l
Spaarnevogels 5-1

Zeeschuimers
weer op volle kracht

Familie Tupamahu
succesvol in strijd
om de Uppercup

komen verschillende onderdelen
van het zwemmen aan bod, zoals
wedstrijdzwemmen,
kunstzwemmen en waterpolo
Voor het wedstrijdzwemmen is do
tijdelijke sluiting van de Duinpan
een drama geweest Voiig seizoen
zwom de ploeg van de Zeeschuimers
nog mee m de hoogste landelijke
klasse Door de sluiting haakten de
meeste leden af en vei dwenen naar
andere verenigingen in de omgeving
De nieuwe afdeling \vedstnjdzweni
men is echter al weei gevormd en
elke woensdag tiamt Ron Pfaff de
nieuwste talenten uit Zandvoort Bij
deze afdeling zijn nieuwe (of oude'
leden welkom
Zonder meer goed gaat het met de
afdeling kun&tzwemmen De kunst
zwemsters zijn kampioen van
Noord-HollFnd en staan landelijk op
de achtste plaats
De twee nieuwe afdelingen reacti
verend zwemmen en swimjogginu
zijn bedoeld voor zwemliefhebbei s
boven de achttien jaar Swmijogging, twee maal veertig minuten m
de week, op maandag en donderduaavond van 17 20 tot 18 uur, is alleen
maar het rustig zwemmen van baan
tjes.
Reactiverend
zwemmen,
woensdagavond van 19.30 tot 20 30
uur, is daarentegen veel actievei,
eeist gymoefemngen op de kant en
aansluitend zwemmen.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Fysiotherapeut Maarten Koper begeleidt al jaar en dag het nationale honkbalteam

Klaverjastoernooi

regelmatig met een schorre keel'
ZANDVOORT - Hoewel Maarten Koper door een oude blessu-re zelf niet meer aan topsport kan doen, is hij er wel nauw bij
betrokken. De veertigjarige Zandvoortse fysiotherapeut is nainelijk de vaste begeleider van het nationale honkbalteam. In
die functie heeft hij al tal van plaatsen in de hele wereld gezien,
en. aan elk kampioenschap heeft ook hij zijn steentje bijgedragen. En voorlopig mag dat zo nog wel even doorgaan, beaamt hij.
Al dertien jaar is Maarten Koper
] het nationale team betrokken, zij
het aanvankelijk bij de B-ploeg. Hi]
belandde daar via een fysiotherapeut uit Haarlem bij wie hij toen
werkzaam was en die zelf het A-team
'deed'. Dat laatste kreeg Maarten in
1081 onder zijn hoede Sindsdien
heeft hij vele toernooien van dichtbi] meegemaakt Zo is hij net terug
uit Parijs, waar het Nederlands
honkbalteam heeft deelgenomen
aan de Europese kampioenschappen' "Het is het vijfde Europese
kampioenschap dat ik meemaak.
We speelden erg sterk, maar helaas
7ijn we tegen de verwachting in
hlechts tweede geworden. Dat is wel
jammer als je veertien dagen hard
gewerkt hebt"

Kater
Nederland en Itali hebben de
sterkste teams van Europa, legt hij
uit, de vooruitzichten voor Oranje
waren het best. "Maar we hebben
veel jonge spelers, en die zijn wat
overmoedig geworden. Daarvan
heeft Italië, dat een erg geroutineerd
team heelt, geprofiteerd. Het is wel
een kater, maar ik hoop dat het uitcindelijk een gunstige uitwerking
heeft, omdat die jongens merken dat
zij door moeten blijven spelen".
Daarnaast heeft hij er al vier wereldkampioenschappen op zitten, in
Seoul (1982), Cuba ('84), Nederland
('86) en Italië ('88). Eind oktober
vertrekt hij voor de vijfde keer naar
Taiwan, voor een internationaal
toernooi.
In feite heeft hij van de gemeente
nog een steen tegoed voor Seoul,
want ook hij ging vorig jaar mee
naar de Olympische Spelen. "Voor
mij was dat de eerste keer. Die spelen vind ik toch het mooist, vanwege
al die sporten die je er kunt zien. 't Is
een prachtig spektakel". Bij de spelen maakte Maarten deel uit van een
team van zes artsen en zes fysiotherapeuten, die zich voor vrijwel alle
Nederlandse sporters inzetten.
"Maar ondanks al die reizen zie je

toch met zo gek veel van de wereld,
dat blijft meestal beperkt tot hotels
en honkbalvelden. Zo ook m Seoul,
daar was het Olympisch dorp net
een soort Bijlmermeer".

Hard werken
Voor de Zandvoortse fysiotherapeut, die al elf jaar samen met enkele anderen een praktijk heeft in de
Pasteurstraat, betekent een en ander hard werken. "Je maakt deel uit
van een begeleidingsteam. En je gaat
niet alleen mee voor blessurebehandelmg, maar ook voor een stuk dagehjkse verzorging Want een honkballer is het met gewend om een
aantal dagen achter elkaar wedstrijden te spelen. Daarom moet je hem
elke dag wel behandelen om blessures te voorkomen. In verband daarmee doe ik ook twee uur voor de
wedstrijd een warmmg-up met die
jongens. Dus bijvoorbeeld warmlopen, plus rek-oefemngen voor alle
belangrijke spiergroepen aan armen, benen en romp. Daardoor raken de spieren ontspannen, met als
gevolg een betere bloedcirculatie en
conditie bij het begin van de wed- o De Zandvoortse fysiotherapeut Maarten Koper sleept naar tal van plaatsen in de wereld koffers vol materiaal
Foto Berlott
strijd. Daardoor wordt de kans op mee.
blessures geringer. Vooral werpers
Die vertrouwensrelatie maakt ook Italië gespeeld is. Normaal gespro- gens de stekker eruit had getrokken,
en catchers moeten intensief begeleid worden, omdat zij erg zwaar be- wel eens dat een principe tijdelijk ken ben ik een rustig type, maar dan de stroomvoorziening liep namelijk
opzij gezet moet worden.. "De spe- sta ik wel naast het veld mee te via onze dug-out".
last worden".
lers, gemiddeld zo'n twintig jaar schreeuwen. Al heb je daar soms abVoor Maarten betekent een en anoud, moeten bijtijds gaan slapen, soluut geen tijd voor, want in zo'n
Door het ijs
willen zij de volgende dag weer fit wedstrijd kan veel gebeuren, zoals der dat hij toch nauw betrokken kan
Maartens taak houdt echter met zijn. Men gaat ervan uit dat dit ook schaafwonden door slidings of aller- zijn bij topsport. Vroeger speelde hij
op bij het alleen maar letten op spie- gebeurt, er is geen controle op. Maar lei ongelukjes met de bal. Bovendien mee in het eerste team van Zandren en gewrichten. "Als fysiothera- het is mij wel eens overkomen, dat moet je tussendoor steeds de wer- voortmeeuwen, maar het uitzicht op
peut 'zit' je meestal dichter dan de ik 's nachts na twaalven, net klaar pers voorbereiden op hun volgende een mogelijke voetbalcarrière werd
hem ontnomen door een kruisbandcoach bij de jongens. Jou vertellen met het werk, in de lift stapte en optreden".
blessure. "Dat je meegaat met een
ze vaak méér, waardoor je hen ook daar drie spelers tegenkwam. De heteam dat op hoog niveau speelt, is
kunt opvangen als het even tegen zit, ren staken keurig in het pak, klaar
leuk als compensatie. Zo maak je
bijvoorbeeld als iemand niet opge- om nog even te gaan stappen. Dat Stroomuitval
Er gebeuren ook wel eens andere erg spannende wedstrijden en toersteld wordt. Enerzijds wordt je dus soort dingen kun je met altijd dooreen soort vertrouwenspersoon, aan vertellen aan de coaches, want dan dingen tijdens wedstrijden. "Op nooien mee en ben je toch betrokCuba stonden plotseling twintig Cu- ken bij topsport. Als een kampioende andere kant kun je als doorgeef- verlies je je vertrouwenspositie".
Door de nauwe band met de spe- banen in.onze dug-out. Want wat schap goed verloopt, weet ik dat ook
luik naar de coach functioneren. Bij
een wedstrijd zit ik tussen hem en lers, is ook voor Maarten elke wed- was er gebeurd? Tussen de innings ik een steentje heb bijgedragen". Hij
de spelers in. Ik kan dan bijvoor- strijd opnieuw weer een spannende door stond er een band te spelen, wijst erop dat dit laatste ook voor
beeld makkelijk zeggen: 'Je moet belevenis. "Ik verlaat het veld nog al maar plotseling hadden zij geen zijn gezin geldt, dat hem de volledige
uitkijken met die jongen, want an- eens met een schorre keel, bijvoor- stroom meer voor hun apparatuur. ruimte biedt voor deze activiteiten.
Bij dit werk blijkt Maarten ook
ders 'zakt ie helemaal door het ijs'". beeld wanneer er tegen aartsrivaal Gebleken was dat een van onze jon-

Van wankele tweedekker
tot Boeing Super Jumbo
lijn ter wereld'.
Op 7 oktober is
Dat was in een
het 70 jaar geletijd dat nog maar
den dat de 'Koweinig
maatnmklijke Luchtschappijen zich
vaartmaatschapaan lange afpij voor Nederstands verkeer
land & Koloniën'
waagden.
werd opgericht.
Het uitbreken
De KLM ontvan de oorlog in
stond in 1919,
1940 betekende
kort na het geeen ruwe verstoweld van de Eerring in de ontste Wereldoorwikkeling van de
log. In die oorlog
KLM. Het net
verbeterden de
vanaf Schiphol
vliegtuigbouwwerd
noodgetechmeken zodadwongen stilgenig, dat het molegd. De KLM
gelijk werd vliegonderhield in de
tuigen in te zetoorlog nog wel
ten voor het vereen dienst tusvoer
van
sen Engeland en
passagiers.
Lissabon in opDe oprichting
van de KLM • Een Engelse journalist stapt uit na aankomst van de eerste operationele dracht van de
BOAC.
Foto KLM Britse
vond plaats door KLM-vlucht op Schiphol. Links met bolhoed: Albert Plesman.
Dat was geen oneen aantal banken, rederijen, handelsondernemm- DH 16 tweedekker, waarmee drie gevaarlijk werk, want er werd een
gen en de Koninklijke Nederlandse passagiers konden worden ver- keer een Douglas DC-3 door Duitse
Vereniging
voor
Luchtvaart voerd. Het toestel kwam uit Londen vliegtuigen neergeschoten.
(KNVvL). Zij vroegen Albert Ples- met aan boord twee Engelse journaHoewel de KLM in 1945 vanaf een
man, die m de voorafgaande periode listen en een paar pakketten ochnaam gemaakt had met de orgamsa- tendbladen. De retourvlucht werd totaal vernield Schiphol moest betie van de Eerste Luchtverkeer Ten de volgende dag gemaakt, want de ginnen, maakte zij dankzij de voorttoonstelling Amsterdam (ELTA), KLM dienstregeling omvatte toen varendheid van Plesman een snelle
om de jonge KLM te leiden. Dat laat- de ene dag een vlucht naar Londen come-back, die haar binnen enkele
jaren na BOAC en Pan Am tot de
en de volgende dag terug.
ste deed hij met veel elan.
derde internationale luchtvaartDit werd het begin van een indruk- maatschappij ter wereld maakte.
Plesman oegon met een handjevol
mensen in een kantoortje boven een wekkende geschiedenis. Vooral iri Vooral in deze periode is de basis
theater in Den Haag. Na een lange de begintijd was de KLM een ware gelegd voor de hedendaagse KLM
periode van organiseren arriveerde pioniersmaatschappij. Een presta- met haar omvangrijke vloot van
op 17 mei 1920 de eerste KLM-vlucht tie van formaat was de succesvolle Jumbo Jets. Nog steeds is de KLM
op het drassige weilandje Schiphol. Indielijn naar Jakarta, die in 1930 voor een klein land als Nederland
Het toestel was een De Havilland begon en gold als 'de langste lucht- zeer groot.

(ADVERTENTIE)

SCHILDERWERK?
STRIJK OP DIE WINTERPREMIE!
De winter is bij uitstek het seizoen om binnenschilderwerk uit te laten
voeren.
Niet alleen omdat de winter dan fris en gekleurd begint, maar ook omdat
er een premieregeling bestaat voor in de winter uitgevoerd binnenonderhoudsschilderwerk.
Particuliere opdrachtgevers ontvangen namelijk een premie van 50 gulden per schilder per dag.
De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat het schilderwerk tenminste drie
mandagen omvat.
Voor niet-particultere opdrachtgevers is er ook een winterpremie: zij ontvangen 35 gulden per schilder per dag.
De periode waarin de winterpremieregeling van kracht is loopt van maandag 20 november 1989 tot en met vrijdag 22 december 1989 en van
maandag 8 januari 1990 tot en met vrijdag 16 maart 1990.
Een opdrachtgever die gebruik wil maken van de premieregeling, kan het
best zo snel mogelijk afspraken maken met de schilder. Deze kan dan
een goede planning maken voor het schilderwerk en de winterpremie
voor de opdrachtgever aanvragen. De premie wordt namelijk niet door
de schilder zelf, maar door het Bedrijfschap Schildersbedrijf aan de opdrachtgever uitgekeerd.
De „winterschilder" die het komende seizoen graag aan de slag gaat, is

Keur en Zoon.
HIJ adviseert over de toe te passen kleuren en materialen en schildert met
grote vakkundigheid elk huis en gebouw in de gewenste tinten.
Zijn adres is: Paradijsweg 2.
Met Keur en Zoon kan ook contact worden opgenomen over de mqgelijkheden in de winter afgeschermd buitenonderhoudsschilderwerk uit te
laten voeren.
Voor niet-particuliere opdrachtgevers bestaat hiervoor namelijk ook een
premieregeling.

Opera in bibliotheek
ZANDVOORT - Onder het motto
'Heeft u ook zo'n moeite met de hoge
C... en valt het zelfs in de badkamer
niet mee', besteedt de Zandvoortse
Openbare Bibliotheek van 9 oktober
tot 15 november extra aandacht aan
de opera!
Een onderwerp dat zich bij jong en
oud in een steeds groter wordende

belangstelling mag verheugen. In de
vorm van een tentoonstelling laat de
bibliotheek de mooiste klassieke
opera's de revue passeren. Van Claudio Monteverdi's 'L'Orfeo' tot John
Adam's 'Nixon in China' en van Maria Gallas tot onze nationale diva
Cristina Deutekom. Als primeur kan
men nu ook Pietro Mascagni's 'Cavalleria Rusticana' en Giacomo Puccini's 'La Bohème' op compact-Disc-video lenen.
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Van Beek leidt in
bridgecompetitie

N.K. autorensport

De KONI Productietoerwagenrace
belooft een strijd tussen de drie
kanshebbers, op het kampioenschap
in de zwaarste klasse (boven de vijfentwintighonderd cc). Zowel Mercedes-rijder Arthur van Dedem, BMWrijder Fred Krab en Mazda-rijder
Hans van der Beek zullen in deze
laatste race van het seizoen de eindklassering van het kampioenschap
bepalen.
Verder zijn er races voor Toyota
Starlet, Opel Ascona en Squadra Bianca. Het geplande einde van deze
racedag en dit raceseizoen is half
zes. Toegang bedraagt vijftien gulden voor volwassenen en 7,50 gulden
voor kinderen tot twaalf jaar.

Open huis in
De Naaldenhof
ZANDVOORT - Zondag houdt Stal
De Naaldenhof aan de Duinrposlaan
l in Bentveld open huis. Gelijktijdig
met de landelijke Open dag viert de
Stal De Naaldenhof dan haar eerste
jubileum. Het gevarieerde programma biedt naast verschillende demonstraties, voor beginnnende ruiters
proefritten op paard en pony. Tot de
demonstraties behoren onder andere en 'pas de deux' een stijlvolle Mozartkur en voltige (acrobatische.
kunstjes op de rug van paard of
pony).

GIESER WILDEMAN

Kom daarom naar de
nieuwe showroom!

karbonade
5,95
Goudse
belegen
kaas

Als je de mens in zijn totaliteit
bekijkt, is het logisch dat je ook aan
de voeding denkt. Dat geldt natuurlijk helemaal voor een begeleider
van sporters, wat betekent dat zijn
werk lang vóór de wedstrijden begint. "De juiste voeding is van het
grootste belang voor de spelers,
daarom probeer ik zo snel mogelijk
na aankomst overleg te krijgen met
de keuken. Maar we hebben ook zelf
wat spullen bij ons, met name speciale dranken voor extra vitamines
en mineralen".
Deze duursport-drankjes zijn een
soort geconcentreerde, vloeibare
voeding, waardoor de conditie tijdens de wedstrijd beter op peil blijft
en de spelers na afloop sneller 'op
verhaal komen'. Deze extra voeding
is hard nodig aldus Koper, omdat de
wedstrijden vrij lang duren, gemidZANDVOORT - Na drie wedstrijdeld zo'n 3 £ 4 uur, inclusief de war- den
er in de bridgecompetitie
ming-up zijn de spelers zelfs 5 a 6 enigebegint
tekening te komen. In de A-lijn
uur achter elkaar in de weer.
blijft het echtpaar Van Beek onveranderd goed scoren en zij heeft na
drie wedstrijden al een voorsprong
Barcelona
16% opgebouwd. Afgelopen
Voorlopig gaat Maarten Koper van
woensdagavond
werden zij eerste
nog door met dit werk. Voor 1992 met 63,84% en tweede
werden de dastaan de spelen in Barcelona op het
Hagen en Lemmens met 61,61%.
programma, waarvoor nu een team mes
wordt dus aangevoerd door
geformeerd is. Dit moet dan echter De A-lijn
echtpaar Van Beek en de heren
in 1991 Europees Kampioen zien te het
Groenewoud en Smit handhaven
worden, wat geldt als een soort li- zich
op de tweede plaats. De dames
miet. "We moeten we vier spelers Hagen
en Lemmens zijn nu opgemissen, waarvan twee hele goede die klommen
de derde plaats. In de
voor studie en honkbal naar de Ver- B-lijn werdnaar
de
avond winnend afgeenigde Staten zijn vertrokken. Maar
door de dames Götte en Kowe geven ons zelf een goede kans. sloten
ning met 58,93%. Met deze score hebDat we nu met een jong team spelen, ben
zij de degradatiezone verlaten
is dan vast in ons voordeel".
staan na drie wedstrijden op een
JOAN KURPERSHOEK en
vijfde plaats. Tweede werden de heren Van der Moolen en Oostenmeijer met 52,68% en ook zij bevinden
zich nu in een wat veiliger vaarwater. Aan de kop van deze lijn is niets
ZANDVOORT - Op het Circuit veranderd. De heren De Leeuw en
Park Zandvoort worden op zondag 8 Polak staan nog eerste, gevolgd door
oktober de Pinaleraces om de Neder - mevrouw Paap met de heer Verlandse Kampioenschappen Autoren- geest.
sport verreden. Het programma begint om twaalf uur en kent zeven
Mevrouw De Kruyff met de heer"
starts.
werden eerste in de C-lijn met •
Als attractie zal Nissanrijder Juli- Kleijn
en klommen daarmee naar
an Bailey proberen een nieuw ronde- 62,14%
een derde plaats. Het echtpaar Potrecord neer te zetten met de Nissan harst
blijft het goed doen in deze lijn
Groep C-auto. Volgens insiders zal en scoorde
ook nu maar liefst
het ronderecord van 23 juni, dat op 59,29%. De C-lijn
wordt dus aangenaam staat van Tony Trimmer met voerd door het echpaar
Potharst,
een Tyrell Formule I, op l minuut en maar de tweede plaats wordt
nu in01.6 seconden, met ongeveer drie se- genomen door de zeer regelmatig
conden verbeterd kunnen worden. scorende dames Van Os en SaueresOp het Zandvoortse rechte eind
wordt de Nissan Groep C-auto in sig.
staat geacht een topsnelheid van
In de D-lijn liggen de scores wat
over de driehonderd kilometer per dichter
bij elkaar en heeft zich nog
uur te halen.
;een echte koploper gemanifesteerd.'
In het raceprogramma bijten de De dames Van Beets en Briejer werSports 2000 en de Formule Ford 2000 den deze avond eerste met 62,50%,
wagens de spits af. De strijd in deze terwijl de dames Bos en Klinkhamer
race concentreert zich tussen Gert tweede werden met 56,25%. De daValkenburg en Ger Brands. Winnaar mes Bos en Klinkhamer blijven kopvan deze laatste wedstrijd wordt te- loper in de D-lijn met nog een lichte
vens Nederlands Kampioen Sports voorsprong van bijna 2%. De dames
2000. Daarna is het de beurt aan de Berkhemer en Briejer hebben nu de
Supertoerwagens Groep A, waarin tweede plaats ingenomen.
Piet Dam met zijn BMW 3251 de
dienst uitmaakt.

heel pond

145

heel kilo

159

De ouderwetse roodkokers

1,87

;$£ Rèmy
stoof peren

Voeding

MUSKAAT DRUIVEN

Heel Veluws
volkoren
tarwe of
grof volkoren

0,69

"Het belooft een sportief spectakel te worden", laat Piet Paap als
woordvoerder van de commissie weten. De te winnen prijzen in de vorm
van een grote hoeveelheid fraaie toekers zijn al in huis. Het wachten is
alleen nog op de inschrijvingen.
Paap hoopt dat nog deze week veel
verenigingen gehoor zullen geven
aan zijn oproep. Het toernooi zal
maandelijks op de vrijdagavond in
de kantine van het TZB-sportcomplex aan de Kennemerweg vanaf 20
uur worden gespeeld. Naast het klaverjassen zal er op deze avonden tevens een loterij gehouden worden,
waarbij prachtige prijzen te winnen
vallen. Als datum is gekozen voor
vrijdag 8 oktober, 3 november, l december, 5 januari, 2 februari en 2
maart. Ook niet-leden van een vereniging kunnen natuurlijk meedoen
laat Paap weten. De kosten bedragen
slechts fl. 7,- per koppel. Voor inlichtingen kan men zich wenden tot Piet
Paap, Stationsplein 25, tel. 14078.

Italiaanse

Ruime parkeergelegenheid

Saksische
leverworst

zijn specialisatie toe te passen, 'manuele therapie', waarbij naast 'spieren, pezen en botten' ook nauw gekeken wordt naar de gewrichtjes van
de wervelkolom. Het functioneren
daarvan is sterk afhankelijk van een
deel van het zenuwstelsel. Daarnaast betekent fysiotherapeut zijn
voor een topsportersteam niet alleen de verzorging van het lichaam,
maar ook rekening houden met de
'mens'. Dat is Maarten niet vreemd,
zo blijkt. "In het dagelijks leven
krijg je als fysiotherapeut regelmatig te maken met lichamelijke klachten, waarvan uiteindelijk blijkt dat
zij veroorzaakt worden door spanningen op het werk of thuis".

WEEKENDREKLAME donderdag vrijdag zaterdag

iSlPER^ NOORD
Schouderham

ZANDVOORT - De Sportvereniging van T.Z.B, viert vplgend jaar haar veertig jarig jubileum. In het kader hiervan
worden er enige festiviteiten i
georganiseerd, waaronder een
zes maandelijks klaverjas-toernooi. Dit toernooi zal worden gehouden in de kantine
van de jubilerende vereniging
aan de Kennemerweg.

• U ziet er werkelijk alle Weru-mogelijkheden
. voorin uw huis!
• Wij rekenen de zeer gunstige prijzen t.o.v.
hout vrijblijvend voor u uit!

Vers gesneden

SOEPGROENTEN

speciaal half pond

ir»

Van de chef

BIETENSALADE

pond

250

• onderhoudsvrij • verfraaiend
• koude-warmte-geluidwerend
« naar elke maat leverbaar

VAN DER,

JAN VAN DER VLUGT & ZOON BV
Cornwallstraat 6 -1Jmuiden - Telefoon: 02550-30624

Groente en fruit

Grote Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort

ïKMEDIA 22

DONDERDAG 5 OKTOBER 1989

Kraamverzorgster hangt in december schort aan de wilgen

nterregionale jeugd ZVM1964-1965

Greet Zegwaard doet
al 40 jaar bevallingen

ZANDVOORT - Gisteren was het precies veertig jaar geleden
dat zuster Zegwaard, na een opleiding bij het kraamcentrum
van het Haarlemse Wit-Gele Kruis en een periode in het ziekenhuis om ervaring op te doen, als jonge kraamverzorgster zelfstandig ging werken. Ze herinnert zich dat juist dat ineens
zelfstandig moeten werken de meest indruk op haar maakte.
Geen hoofdzuster tegen wie je aan kunt leunen, nee, zélf beslissen.

p de oude foto van deze week staat het elftal van de Interregionale Jeugd
an Zandvoortmeeuwen uit het seizoen 1964-1965 afgebeeld. De foto is
^gezonden door R. Keuning, Prinsenhofstraat 1a. •

houw, R. Taminiau, R. Keuning, G. Ramkema, L. Lock, de heer Gelderman,
trainer Van de Broek,

taand, van links naar rechts: A. Schmidt, de heer Van Wilpen, T. Vasten-

Zittend, van links naar rechts: A. Stobbelaar, W. Paap, R. Berck Bielenkamp, J.
Schievaas, R. Bruynzeel.

r

apeninlever-actie heeft succes gehad

ZANDVOORT - De wapeninleveictie die van l tot 30 september in
. badplaats werd gehouden heeft
icces gehad meld de Zandvoortse
ilitie. Veel inwoners hebben geuik gemaakt van de mogelijkheid
n hun wapentuig zonder strafrechlijke gevolgen aan het bureau in te
,'eren.
Diverse vuurwapens, waaronder 3
stolen en 3 revolvers, een automa;ch wapen, enkele alarmpistolen,
geveer 750 patronen en in totaal 19
ekwapens en 9 slagwapens waarder een stroomstootwapen wern aan het bureau ingeleverd. Op l
>tember is de wet wapens en muie in werking getreden. Deze wet
:lt hoge straffen op het illigaalbevan verboden wapens, door deze

inzamelactie werd de mogelijkheid
geboden zich van het wapentuig te
ontdoen. De ingeleverde wapens en
de munitie zullen worden vernietigd.

Containers in brand
ZANDVOORT - De brandweer
moest zondagnacht uitrukken na
een melding van brand op de Schelp
aan de Dr. Gerkestraat. Het bleek
dat enkele containers, ter hoogte van
een garagecomplex in brand stonden. Het vuur was snel onder controle. Vier containers brandden geheel
uit. Hoe de brand is o' <istaan is niet
duidelijk.
-

Weekenddiensten
leekend: 7/8 okt. 1989

LITIE: tel. 13043, Alarmnummer
444.
IANDWEER: tel. 61584, alarmimmer 12000.

HBULANCE: tel. 023-319191 (Onvalllen), Centrale Post Ambulanvervoer (CPA) Kennemerland.
EREN AMBULANCE (Regionale):
3-334323/363476.
oor de huisartsenpraktijken B. van
ergen/H.A. Scipio-Blüme en G.
ol/P.C.P. Paardekoper,
heeft
eekenddienst: dr. Van Bergen, Pas-.
urstraat 10, tel. 19507. Spreekuren:
iterdag en zondag 12.00 en 17.00
ar.
Inlichtingen omtrent de overige
eekenddiensten worden verstrekt
a de telefoonnummers van de bekken huisartsen: Anderson,
058; Drenth, 13355; Flieringa,
181; Zwerver, 12499.
andarts: Hiervoor de eigen tandrts bellen.
potheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
eutel, tel. 13073
ijkverpleging: Voor informatie
'er de dienstdoende wijkverpleegundige: 023-313233.
erloskundige: Mevrouw Tine
'udshoorn, Kochstraat 6A, Zandoort,
tel.
02507-14437, bgg:
23-341734.
ierenarts: Mevrouw Dekker, Thoreckestraat 17 te Zandvoort, tel.
'847.
fentrum Voor Vrijwillige Hulpver-

lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.

ZANDVOORT - De 68-jarige
Bertus Balledux houdt het
voor wat zijn winkel betreft
verder voor gezien. Bertus, die
al vanaf 1946 in de woningstoffeerderij aan de Haltestraat
werkzaam is, gaat het nu wat
rustiger aandoen. Afgelopen
zaterdag stak hij voor de laatste maal de sleutel in het slot
om zijn winkel af te sluiten,
waarna zijn vrienden en buren
hem troostten met een fikse
hoeveelheid bloemen en cadeaus.
De 43 jaar, waarvan de laatste 30
jaar samen met zijn vrouw, zitten er
op. Vlak na de oorlog kocht vader
Balledux de voormalige galanterie-winkel van de firma Pasveer om er
een woning-stoffeerderij in te vestigen. "De jaren gaan inmiddels tellen", laat Bertus met enige weemoed
weten.
De trombone en de tuba heeft hij
al enkele jaren geleden aan de wilgen gehangen. Als dirigent van de
Zandvoortse Harmonie kreeg hij in
de badplaats grote bekendheid. Na
het ter ziele gaan van deze toeterclub besloot Bertus zijn muzikale
aspiraties uit te leven bij de befaam-

de 'Kwalletrappers'. Dit "zooitje ongeregeld" trok twaalf jaar lang met
de carnavalsvereniging De Scharrekoppen langs Zandvoorts dreven om
het publiek in de juiste carnavalssfeer te brengen. Gebrek aan belangstelling noopte hem voor de tweede
maal te stoppen met zijn muzikale
hobby. Het toeterwerk van Bertus
wordt nu afgewisseld door een fluitconcert, dat hij regelmatig op de velden van de Zandvoortse Hocky-club
als scheidsrechter laat klinken.
Stilzitten evenwel is er voor Bertus voorlopig nog niet bij. Voor de
kleine klusjes is hij nog te bereiken
op de Kanaalweg 7, waar hij zijn
werkplaats voorlopig aanhoudt.
Ook de bekende rode loper op de
trappen van het raadhuis zal in de
toekomst door Bertus worden uitgerold. "Deze klus pakt niemand mij
af", laat Bertus weten. Zaterdagmiddag klokslag vijf uur ging voor de
laatste maal de sleutel in het slot. De
laatste dag in de Haltestraat zat er
voor Bertus op. Als troost ontving
hij van zijn buren en vele vrienden
een grote hoeveelheid bloemen. De
winkel staat na 43 jaar weer leeg. Het
pand is aangekocht door een projectontwikkelaar. Wat er in gehuisvest zal gaan worden, is op dit moment nog niet bekend.

J

Veekend: 7/8 oktober 1989

Smedestraat 37 te Haarlem.

lervormde Kerk, Kerkplein:

Zat.' 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

«reformeerde Kerk:

«ndag 10.00 uur:
hemadienst Werelddiakonaat, dierse voorgangers. Een gezamelijke
ienst van de Hervormde en Gereorrneerde Kerk.
rijzinnige
'PB:

Geloofsgemeenschap

aterdag 10.45 uur: dienst in Nieuw
nicum.
pndag 10.30 uur: dr. S.L. Verheus
'it Haarlem.

Burgerlijke stand B
Periode 26 september tot 2 oktober
1989:
Ondertrouwd

Fransen, Jules Marie en Terwindt,
Therese Bernadette Marie. Van den
Berg, Robertus, Raphaël en Bunts- Bertus Balledux draait voor de laatste maal de sleutel om.
ma, Irene.

Folo Bram Stijnen

toomskatholiekc Kerk:

rijdag 10.00 uur: Eerste vrijdagvieng, ontmoetingspunt voor oudeen.
aterdag 19.00 uur: E.v. met samenang, D. Duijves.
ondag 10.30 uur: E. v. met mede'erking van het koor, D. Duijves.

Gehuwd

ppermin

Geboren

Vincent Raymond, zoon van De
Graaff, Hendrik Christiaan en
Schaap, Sylvia. Lianne, dochter van
v.d.Nazarener, Zijlweg 218, Dhont, Pieter Willem en Bos, Wilhelmina. Joyce, dochter van Van der
Haarlem:
fondag 09.30-10.20 uur: zondags- Mije, Louis en Hartog, Johanna Ma'chool en bijbelgespreksgroepen
ria.
Jondag 10.30 uur: ds. J. Overduin
Overleden
^feche en kindernevendienst
2ondag 19.00 uur: Zendingsdienst Van Gog, Hermanus Cornelis,. oud
73 jaar. Van der Meulen, Gerard, oud
Gebed en Vasten'.
80 jaar. De Zwart, Wilhelmina, oud
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, 85 jaar.

„Gelooft U hem maar niet hoor
juf, 't is natuurlijk een 1-aprilmop",
zei de vierjarige Greet toen. Maar
toen ze later bij overbuurvrouw
Bloemendaal beschuit met muisjes
kreeg, ging ze toch wel in het bestaan van het nieuwe broertje geloven. Met alle respect voor kraamheren meent zuster Zegwaard toch at ze
een vlotte gang van zaken wel eens
in de weg staan, zoals indertijd de
vader van Norbert. Na de geboorte
van zijn derde kind meende hij genoeg ervaring te hebben- om het, samen met de dokter, te wegen. Achteraf snapte niemand hoe de heren
het voor elkaar kregen, maar zeker
is dat de moeder vanuit het bed
machteloos moest toezien hoe haar
zoon in de prullenmand dreigde te
verzeilen. Een vliegensvlugge reactie van zuster Zegward behoeddee
Norbert voor een landing tussen de
papierproppen. Maar er is ook een
andere categorie kraamheren en
daar heeft de zuster het bepaald niet
op begrepen.
Zoals onlangs die vader in Schalkwijk die, toen ze 's morgens aanbelde, verontwaardigd vroeg wat de
zuster in 's hemelsnaam in het holst
van de nacht kwam doen. Niemand
had nog een hand naar moeder en
kind uitgestoken, en het eerste wat
Greet deed was hem naar de keuken • Greet Zegwaard hangt in december na veertig jaar haar witte schort aan
Foto: Beriott
sturen om thee te zetten. Iedereen de wilgen

Nostalgische avond van Henk Jansen
ZANDVOORT - Op vrijdag
13 en zaterdag 14 oktober
brengt de bekende Zandvoortse toneelspeler Henk Jansen in
verenigingsgebouw
'De
Krocht' een avondvullend programma. Als 'Hommage aan
Torn Manders' zet hij hoogtepunten uit de 'Dorus-shows' op
de planken. In de toneelzaal
zal het St. Germain des Pres"
worden nagebouwd.

Dommel

(ADVERTENTIE)

De Boer, René en Winters, Sonja Johanna Catherina.

HALTESTRAAT 3 - ZANDVOORT - TEL. 02507-12994
geopend 12.00-21.00 uur

WEEKMNBIEDING
met aardappelenkroketten
en groenten
Koffie

die zuster Zegwaard en vooral haar
stem kent ziet de man afdruipen.
Er is in de afgelopen veertig jaar
veel veranderd in de kraamzorg. De
24-uurs bevalling deed z'n intree en
een moeder, zuster of vriendin zorgt
dat het huishouden blijft draaien.
Dat betekent dat de kraamverzorgster slechts twee maal per dag
hoeft te komen om moeder en kind
te „poetsen". Greet prefereert het
om een dag of toen van 's morgens
acht tot 's avonds na de afwas voor
het gezin te zorgen en hoopt dan dat
er gewone luiers zijn. „Niet alle kinderen kunnen tegen pampers en ze
zijn nog verschrikkelijk duur ook",
vindt zuster Zegwaard, die de tijd
mee heft: thuis bevallen is weer „in".
De kraamverzorgster, wier werkterrein na de fusie thans Haarlem,
Heemstede, Overveen, Bloemendaal

Ook aan „zuster" Bokma heeft ze
de beste herinneringen.
Zestien jaar lang verplaatste zuster Zegwaard zich per fiets, daarna
een tijdje per brommer en toen
kwam eindelijk de auto. Ze herinnert zich die nog goed. Het was een
rode Volkswagen waarmee ze bovendien op zaterdagavond moeilijk
ter been zijnde „weggers" naar de
kerk bracht. Omgekerd zijn de „weggers" altijd goed geweest voor „hun"
Greet. Zo was het al in de tijd van
dokter Robbers, die door oom Jan
van Honschooten op het matje werd
geroepen om hem te vertellen, dat
het geen pas gaf om een jong meisje
's nachts alleen over straat te laten
gaan.
In december wordt ze zestig en
dan hangt ze haar witte schort aan
de wilgen. Eindelijk eens tijd om aan
zichzelf te gaan denken.
C. E. Kraan-Meeth

dat beslist uniek genoemd mag worden. "Deze 'Hommage aan Dorus' is
een nostalgische avond met amusement op hoog niveau", belooft Jan
Smit, die als beheerder van Gebouw
'De Krocht' al enkele repetities van
de 'cast' heeft bijgewoond. De directie van restaurant 'De Altaatros' uit
de Haltestraat heeft als bndersteu-

ning aangeboden, de gratis snacks
voor haar rekening te nemen. Er zijn
nog enkele kaarten te koop bij de
AKO op het Kerkplein en het restaurant van 'Harry en Toos' bij het
NZH-busstation aan de Louis Davidsstraat. De avonden beginnen om
20.30 uur en de toegangsprijs bedraagt n. 10.-.

Wie herinnert zich niet St. Germain des Pres aan het Thorbeckeplein in Amsterdam, waar 'Dorus'
jaren geleden zijn onsterfelijke liederen ten gehore bracht. Nog bijna
dagelijks kunnen wij genieten van
de vele hoogtepunten uit zijn repertoire. 'De twee motten', 'Figaro' en
'Als ik wist dat je zou komen' zijn
slechts enkele titels die op deze beide avonden door Henk Jansen voor
het voetlicht worden gebracht. Ook
een selectie uit de vele scetches van
'Dorus' komen op deze avonden
ruimschoots aan bod. Henk Jansen,
in het dagelijks leven busschauffeur
bij de NZH, timmert al heel wat jaren als speler bij Toneelvereniging
'Wim Hildering' aan de weg. Bekend
zijn de rollen als Perlemoer in 'Potasch en Perlemoer op vakantie in
Zandvoort' en Alfred Doolittle in
'My Fair Lady'. "Hij heeft zich de
afgelopen tijd buitengewoon bekwaamd in het repertoire van Torn
Manders en de vergelijking in figuur
en muziek is opvallend", zo laat dirigent en arrangeur Dico van Putten
weten. Van Putten is met zijn trio
een van de vele medewerkers, die
Jansen op deze avonden zullen begeleiden. Het 'St. Germain des Pres'
zal zo mogelijk worden nagebouwd.
Gezeten aan gezellig opgedekte tafels zal het publiek kunnen genieten Henk Jansen: de vergelijking in figuur en muziek is opvallend.
van een avondvullend programma
Folo

Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten
ondag 10.00 uur:
'ie Gereformeerde Kerk.

Bertus houdt het
verder voor gezien

En dat ze een beslissing durfde
nemen bleek al gauw bij een bevalling die heel lang duurde en waar,
naar haar mening, van de hulpverlenende arts helemaal niets uitging.
Uren zat hij daar maar te zitten tot
zuster Zegwaard het niet langer uithield en het ziekenhuis belde of ze
een è ^hte dokter wilden sturen. Ze is
er nog steeds verbaasd over, dat er
toen ook werkelijk een kwam, omdat het toch niet gebruikelijk is dat
ziekenhuisartsen aan huis komen.
Enfin, moeder en kond konden op
het nippertje worden gered.
Margaretha Maria Zegwaard is
één van de tien kinderen, waarvan
vier nog in leven, van de duinpolitieman Zegwaard, alias Pietje Puk, en
Margaretha van der Meij, dochter
van Hendrik „Poes". Dat Greet het
beroep van kraamverzorgster koos
was voor de familie geen verrassing.
Ze had al heel jong belangstelling
voor alles wat met baby's te maken
had en ze herinnert zich nog heel
goed die eerste april, toen haar moeder zich 's morgens niet goed voelde
en in bed bleef. Een paar uur later
stapte haar vader de kleuterklas binnen om te vertellen dat er een broertje geboren was.

en Zandvoort omvat, kijkt met veel
genoegen terug op de afgelopen
veertig jaar. De samenwerking met
verloskundige Tine Oudshoorn (artsen doen geen bevallingen meer) is
prima.
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Financien en handelszaken

IMUIOC;
malse

superzachte verse

Discreet en snel geld per telefoon Meestal 4 uur later geld
Lopende leningen geen bezwaar Rente 11,7%
ƒ 5000- = 48 x ƒ 129ƒ 35000- = 120 x ƒ 485,ƒ 12 500 - = 60 x ƒ 272 ƒ 60 000,- = 120 x ƒ 831 ,ƒ 17 500 - - 72 x ƒ 334ƒ 90000- = 120 x ƒ 1247ƒ 22500- = 84 x ƒ 387ƒ 120 000- = 120 x ƒ 1663Langer dan 60 maanden voor boot, caravan en woningverbetering Vergelijk onze lage tarieven"
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mnderborst-

heel kilo

Bel direct 020-838301
Amstel-Crediet
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wotden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad / O 36 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 16 00 uur
U kunt"uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 0297728^11 of afgeven zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplem 2.
2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn
« Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad Nieuwsblad Haarlemmermeer.
4,mstelveens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant De Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam alle edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuwsblad De Purmer De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe
Weesper en alle bijbehorende advertentie-edities
ƒ 6 01 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
a Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
e Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm.kosten.
« BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 3,00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-

nisch opgeven tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan.
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

GRATIS

Woninggids van Zandvoort
CEfLT E

mak

elaars o.g.

LMJ
NVM

Tel. 02507-12614

MAKELAAR

Oproepen - Mededelingen
* Cmdy Koper en Ferdy Apotheker hartelijk gefeliciteerd
met jullie ondertrouw1 Don't
worry, be happy1
* Hartelijk gefeliciteerd Arlette1 Na veel geleer en een
her, ben je er1 Kusjes xxx
Peka
* Heeft u al de nieuwe catalogus van het Wereld Natuurfonds9 Nee, belt u even tel
12432 of wordt u donateur
Fijn deze steun Welkom
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakkel1 Geen
adres9 Dat hebben wij voor u1
Inl tel 02907-5235
* Hoera1 10 oktober wordt
mijn baasje 19 jaar1 Proficiat
van
— Ziggy
—jj/
* Ik was op tijd weg Alladm
Heb jij daar nu nog tijd voor?
JB
* Janny en Wim nog 12V?
erbij Mare

* Janny en Wim op naar de
25 Ivo
Lekker iets doen met pom
poen, per kilo, met recepten
en gratis proeven van soep
zat 7 o k t , 12-16 uur, bi
Moen, Koninginnew 9 Doen'
* Melwin, h g met je 26e
verjaardag, eigenlijk was hel
gisteren, maar dat geeft niet
hè'7 Jennifer
* Rode Kruis Zandvoort ver
koopt 2e-hands kleding a s
zaterdag 10-15 uur in hel
Loosje aan de Kanaalweg
* Verzamelbeurs Zandvoor'
a s zondag 8 okt, van 13 uui
tot 17 uur Entree gratis Ge
meenschapshuis Inl 14234

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

Technisch personeel gevraagd

De Munt Timmerwerken B.V.
ORANJE NASSAULAAN 87 - 1075 AM AMSTERDAM
zoekt voor diverse projecten m de regio
Amsterdam en omstreKen

ervaren timmerlieden
WIJ BIEDEN U
- Gevarieerd werk
- Arteidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
- Wekelijkse afdracht RBS rechten
- Salaris ->• onkostenvergoeding volgens de bouw CAO
Heeft u interesse, bel voor een afspraak
020 • 76 98 11 van 7 00 tot 18 00 uur

Divers personeel gevraagd

Print Electric B.V.
PRINSESSEWEG 38-A
vraagt voor 33'? uur per week

medewerkster
voor licht montagewerk Leeftijd boven 25 jaar
Gaarne telefonische afspraak 02507 12317
Klein bedrijfje zoekt diverse
medewerkers'sters voor huisOnderhoud,
aan huis verkoop Hoge provireparatie,
sie Tevens ?aterdaghulpen
doe-het-zelf
v a 16 jaar Tel 020863018

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Krodietbemiddelingsbednjf Ook 's avonds en zaterdags
Jan van Galenstraat 311, 1056 CB Amsterdam

Autoverzekering

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

voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 02507-18546
Gevr flinke vrouw die mij wil
helpen met wat opruimen m Tuincentrum biedt zich aan
huis Br o nr 710 76685 bur aanleg, bestrating en alle
v d blad
hekwerk Tevens onderhoud
Gevr HUISH HULP, 2 a 3 uur Vrijblijvend prijsopgave Levenng alle materialen Tel
p w Tel 02507 19876
023-390815 371443 na 18 uur
ZEER ERVAREN SCHILDER
Weggelopen of
HEEFT NOG TIJD OVER

gevonden dieren

Tel 02507-14177
* Aan komen lopen effer
Te koop
grijs poesje m witte pootjes
Wie mist haar9 Tel 18655
gevraagd
* BIJ ons aan komen lopen
diversen
een wit poesje Wie bel! moet
wel het speciaale kenmerk
van het diertje kunnen noe * Te koop gevr tinnen minia
tuurtjes Tel 02507 14852
men Tel 02507 16473

z% lamsbout
schijven,

moo,stukie paarde-

rosbief

lappen

COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste mo
dellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken, ook
veranderwerk Voor alle leef
tijdsgroepen en maten
Tel 02507-17370
* Te koop ski-overall, grijs,
rood/groen, maat 170, een
seizoen gedragen, ƒ 75 Tel
16516

CfMlOnlfOl mot

heel kilo

heel kilo

h'cheevlees

(Ijngekrulde

dikbevleesde

voor uw trouwe viervoeter:

vers mager

scnenKeimer braad.
-Qc zuurkool-^üc
Osseö
KelLes, T?* worst /r staart ƒ ?3spek 500 3rö
heel kilo W 9

heel kilo V •

heel kilo V •

runder-

gram %^ •

VERS VAN 'T MES: SUPERLAAG GEPRIJSD*

Saksische
leverworst

Muziekinstrumenten

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

boerenachter-1 tongeworst

500 gram

150 gram

boterhamworst
s]agersrook-J^c worst <

150 gram

150 gram

per stuk

GELDIG T/M ZATERDAG

OPENINGSTIJDEN: MA.-DI.WOE.-DO -VRIJ.. 9.00-18.00 UUR.
ZAT.: 9.00-17.00 UUR.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Woninginrichting
GORDIJNEN
GROOTHANDEL
DE VRIES
Wij stoff 10 bankstelkussens
v a ƒ 295 mcl stof
Vel overgord v ƒ39,95 v
ƒ9,95 Vitr 50-80% korting
Ook alle mod gord gratis
gem Meubelst va ƒ9,95
Wij stoff bppt, car en al uw
meubels héél voordelig
AMPÊRESTRAAT 10
ZANDVOORT
TEL 02507-19347 of 12330

paarde-

Kleding

* T k a radio op batterijen
ƒ20, infrarood lamp ƒ45, kl
oven 2-pers , ƒ 75, fototoestel ƒ 50 Tel 02507-13186

DE WITTE

Te koop gevr flat of huisje
event achterstallig onderh
geen bezwaar Tel 19357
Te koop gevr garage, onver
schillig waar Br o nr 760
76683 bur v d blad

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

VLEESHAL

Diverse AROLA 4-WIELIGE
INVALIDENWAGENS, m goede staat, rijden 40 km p u
V.a ƒ4500 Inl 020-910518

* Te koop damesfiets ƒ35
Jac P Thijssenweg 5
* Te koop gevr Spartamet
of snorfiets Tel 02507-14240
GARAGE TE HUUR
v Fenemaplein
* Te koop kinderfiets, wit,
Tel 02507-14534
voor ca. 3 jaar, vraagprijs ƒ 75
DENNIS PAPEGAAIEN
Wegens annulering te huur Tel 18082
een begrip m Nederland Be gem zomerhuis, vr de winopvoor gratis infoboek 020 termndn, 1 werk pers Tel. • Rubrieksadvertentie
7
665 7658 Inruil en fin mog
aansl aanwezig Tel 13341 geven Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
* Gratis afhalen 3 torteldui
in deze krant
ven + buitenkooi, h 170 cm
Rijwielen,
br. 100 cm, diep 75 cm Tel
motoren,
02507-16413

Dieren en
dierenbenodigdheden

Diverse clubs

HAARLEM

ZIJLWEG102
BOTERMARKT80
JULIANAPARK64
HEEMSTEDE

BINNENWEG117

DeslagcrijwaaTdeblantnogecbtkoningis!
Diversen

Gediplomeerde

Te koop

Broodje Burger

4 Dunlop M en S
banden 175 SR
14 m. Ford
Granada velgen

verzorgt HET HELE JAAR
door * lunchpakketten
* borrelhapjes

* salades enz
Belt u voor informatie of haal
vrijblijvend de folder in onze
winkel Tel 02507-18789
Voor het vakkund SCHOONMAKEN en RESTAUREREN
van SCHILDERIJEN.
Hans van Pelt, Piet Leffertsstraat 26 Tel 02507 -12217
X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag/nachtservice 020-424800

De
autorubriek
"Showroom"
zal
we1

PEDICURE
KOMT OOK
AAN HUIS
Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur
Tel. 1 9 6 3 2 .

ƒ 400,Tel. 18878.

autfjr

adverteërders

bromfietsen
Te koop eethoek + wanduit
meubel, zwart eiken, bed +
Lessen
en
clubs
hun
ombouw + matras + lattenZie ook de pagina's
ZAAN ESCORT
T k. PUCH MAXI, zwart,
tent
bodem Tel 02507-12925
SHOWROOM
vraagprijs ƒ650 Tel 023- ƒ 175 pu 075-172123 Meislokken.
SPAANSE CON- 316139 Te zien in Zandvoort jes gevr in A'dam/Zaanstad
in deze krant
•*• Te koop eiken kinderledi- Aangeb
kant met matras, ƒ 100 Zand- VERSATIELES voor beginners Tel 02507-14852
voortselaan 32
* Te koop eiken bankstel, * Dames heeft u woensdag
3+1 + 1, gebloemde kussens, avond vrij Zin om te zingen'
5 REGELS
M ^V
los Vraagprijs ƒ 100 Tel Kom eens gezellig langs van
af 8 uur in de Geb de Krocht
02507-17116
Zandvoorts Vrouwenkoor
Te koop GASHAARD en
GASGEVELKACHEL T e a b * Wie lekker bezig wil zijn
zonder kouwe kak, voelt zich
Tel 023-290473
bij ons op zijn gemak Tnm•*• Te koop oudhollands kin- men a d Prinsesseweg, doen
derledikantje + open commo- zeg Maand av half negen
de/100 Tel 02507-13792
* Te koop witte nieuwe
Zalenverhuur
vouwdeur ƒ 100 Tel 02507GRATIS MICRO'S
NIET GRATIS
19596
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
zijn:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• alle Micro's groter dan 5 regels
* Te koop wolkensprei met 3 VERENIGINGSGEBOUW
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• brieven onder nummer
volants, maat 290x250, ge
De
Krocht
•
verloren/gevonden
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
broken wit, ƒ25 Tel 17123
• weg/aan komen lopen/vliegen
• woningruil
Grote Krocht 41, Zandvoort,
* T k 2 klassieke kleden, tel 02507-15705-18812, voor
• maximaal 5 regels
• personeel gevraagd/aangeboden
• alleen voor particulier gebruik
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
afm 2x3 m en 3x4 m, ƒ 250,
BRUILOFTEN
RECEPTIES
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen
• commerciële Micro's
staande vloerlamp met leren
KOFRETAFELS
kap ƒ 25 Tel 02507-14514
Graf/s Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 16.00 uur.
Rijles auto's

MIC R O
GRATIS

Hallo,ik
versta u niei
/ '

fe'

•~£!?*•

.-*>

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Radio/tv/video

en motoren

Foto Boomgaard

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
m deze krant

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

VIDEOTHEEK
Corn. SliHitstrut 2 B
Tel. 02507-12070 -

5,-/7,50 p.d.
,ï:-'."'s.;.-'<5'.film"s" • ..'

Gevr woning m Zandvoort
huur tqt ƒ 750 mcl Tel werk
020-5963563, P Stijnman
Jong werkend stel zoek
WOONRUIMTE, eigen op
gang of zomerhuis, tot ƒ800
inclusief Tel 02507-15672

25,- p. week
Huwelijk en
kennismaking

ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis- en Contactenclub 023-356840 (infoband)
» Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia Postbus
122,1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de behandeling

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

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

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

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

Woningruil

Verhuur Motie-boxen

Schoonmaakbedrijf

De Witte Tornado

STOPPEN MET ROKEN
Acupunctuur
Schoonheids behandeling
sportmassage - pedicure
Tel 02507-13871 of
02550-30186

Te koop
aangeboden
diversen
* Te koop bureau (staal) met
3 laden afmeting 150x075
m Prijs ƒ 100 Tel 0250714786
* Te koop Philips gezichtsbruiner als nieuw, was ƒ 179,
nu ƒ 100, t v poot ƒ 15 Tel
16522
* Te koop Pioneer receiver,
2x30 w , ƒ 100. 4 p gaskpl
ƒ75, oud model magnetron,
opwarmoventje, ƒ50 Tel
02507-17639
T k bed ƒ 75, stapelb ƒ 75,
br l bankst ƒ 250, br t v -st
ƒ 175, 10 bankst kussens, eik
salont m teg , ƒ 125, elektr
kookpl ƒ 125, elektr kach m
therm ƒ 150, schommelst
ƒ 100, camp toil, z g a n ,
ƒ 100 Tel 02507-14734
* T k a kinderboeken, 8 tot
10 jr, ƒ 1, plastic rails met 2
treintjes ƒ10, Bella pop ƒ25,
streekromans ƒ 0,50
Tel
02507-18371

malse
magere

Schoonheid en
verzorging

V A ƒ75 DORSMAN
blijf! toch goedkoper1
Bel nu 02507-14534

Gevraagd woningruil Zand
voort-Noord 4-kamerwoning
huur tot ƒ 700, tegen redelijki
overname
Aangeboden 3- a 4-kamer
woning A'dam West, hr/ 365
Tel 020-867560
Woningruil Aangeb ruime 4
kam flat m ingeb keuk inc
app te Schalkwijk, dichtb
winkelcentr
en bushalte
Gevr woonruimte te Zand
voort Inl tel 023-363229, n,
1930 uur

6
7
8
9
10

Woningruil Zandvoort AAN
GEB 3-k hk flat (huur), gr bal
con, 1e e t , berg Centr
GEVR gr flat of etage, on
gem bij Centr (hr) Br o nr
764-76684 bur v d blad

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

Gratis Doekje over dementie.

MUIT over dementie leest u in een gratis boekje dat wij u toezenden wanneer u deze bon in een gefrankeerde enveloppe
stuurt naar SIRE, p/a Postbus l, 3417 ZG Montfourt. Wilt u
f 1,75 extra aan postzegels plakken voor de ver/endkosten?
Naam:
Leeftijd'
.
Adres:
Postcode:
Woonplaats: __

Alle prijzen /nel. 6% BTW

SIRE

Naanr .
Adres:

schoonmaak/glazenwasserij
Bob Schmidt

regels ƒ 6,87
regels ƒ 8,01
regels ƒ 9,16
regels ƒ10,30
regels ƒ11,45

Zonder vermelding vraagprijs (beneden ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.

SNOWWHITE
Tel. 02507-17935

/ 3,43
/ 3,43
ƒ 3,43
/ 4,58
/ 5,72

Het kan gebeuren dat iemand de hoorn van de telefw
per ongeluk omgekeerd vasthoudt. Een onschuldige verstrooidlicid' Dat is heel goed mogelijk. .Maar hij oudere meiw
zou het ook om iets ernstigers kunnen gaan. Misschien een
eerste teken van beginnende dementie. Zeker wanneer /ui'
dingen regelmatig voorkomen.
Het verloop van dementie is zo geleidelijk, dat vaak |'
laat duidelijk wordt wat er aan de hand is. Als iemand echt M
dingen doet. De greep op de werkelijkheid kwijtraakt. Kn l'
dagelijks leven niet meer aankan.
Zo'n patiënt zou heter geholpen zijn wanneer de /.ick
eerder was onderkend. In een derde van de gevallen zijn
de verschijnselen in een vroeg stadium niet succes te belu
delen. Voor de overige gevallen bestaat op dit moment iwf,
geen genezing, maar door de juiste verzorging is er tocli iy<
verbetering mogelijk.
Vergeetachtigheid of gekke vergissingen zouden bij <>uJ
ren wel eens op dementie kunnen wijzen. Wees er alert i
in uw omgeving. Durf er over te praten, lui waarschuw in i'«
geval de huisarts.
Dementie is een verraderlijk ziekteproces dat veel
warring brengt. Maar als we de verschijnselen eerder
nen, zijn we beter in staat om te helpen.

•

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. m rubriek:

Dementie. Wie de eersteverschijnselen herkent
kan later veel verwarring voorkomen.
.

l'ul)lik,itu'

oor dit hl.id in uinnuuTkiiij; mul do StiihliiiR Idirlc U«

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

CD

ande
naand
ANGER: MAARTEN PETERS
tfHITE HORSES IN THE SNOW'

Het meest milieuvriendelijke vervoermiddel staat danig
in de belangstelling: er mag
weer gefietst worden. De fietsenhandel vaart er wel bij. De
vraag wordt grotendeels bepaald door de mountainbike
en de Spartamet.
De hernieuwde interesse voor de
fiets is voor een deel terug te voeren
op het milieubewustzijn dat algemeen aanvaard is. Anderzijds is de
auto in de stad zo onhandelbaar geworden dat mensen naar andere vervoermiddelen grijpen. Het openbaar
vervoer is ondanks alle goede bedoelingen nog steeds geen optimaal alternatief. Zeker in de stad niet. Daar
biedt de fiets uitkomst, waarmee tegelijkertijd een positieve bijdrage
aan het milieu wordt geleverd.
Alhoewel, sinds drie jaar is er een
fiets in de handel die beslist pmschreven kan worden als de minst
milieuvriendelijke fiets ter wereld,
de Spartamet. Wie genoeg heeft van
het trappen, of moe is van de harde
tegenwind, zet gewoon even het kleine Sachs-motortje aan. Op die manier wordt je gefietst. Er hoeft overigens niet gevreesd te worden dat de
Spartamet een zure regenbui veroorzaakt, want hij loopt op een
mengsel van Euroloodvrij en dat is
dus weer een van de minst schadelijke brandstoffen.
De fiets werd in eerste instantie
puur en alleen gebruikt door ouderen tussen zestig en zeventig jaar,
die hiermee weer eens de kans kregen op het zadel te kruipen. Een
fietstochtje naar Zandvoort, of naar
de kinderen aan de andere kant van
de stad werd eindelijk mogelijk. Een
ideale oplossing ook voor sportievelingen die wat slechter ter been zijn,
want de Spartamet is leverbaar met
een laag instapframe. En het moet
gezegd: het blijft een fiets. Ook als je
er door wordt ingehaald, merk je
nauwelijks dat de berijder een motor bij het wiel heeft hangen. De
Spartamet produceert nauwelijks
geluid. Andere weggebruikers, lees
fietsers, zullen hooguit geïrriteerd
raken door het gemak waarmee ze
worden ingehaald door iemand die
zich niet vermoeit met het staan op
de pedalen. "Slim fietsen" noemen
ze dat bij Sparta.

Er zullen nog niet veel mensen
yn die van de zanger Maarten Peers hebben gehoord. Vreemd geoeg. De voormalig zanger/gitarist
an de Frank Boeijengroep startte
n het voorjaar van 1986 zijn eigen
arrière en heeft tot nu toe drie elee's op zijn naam staan. Zijn derde
n nieuwe album 'White Horses in
ie Snow' is min of meer zijn deuutalbum van zijn solocarrière.
Nadat Peters de Frank Boeijenroep vaarwel had gezegd, toerde hij
itensief met zijn begeleidingsband
'hè Dream'. Begin vorig jaar beoot hij het echter alleen te probeen. Hij nam alle tijd om nieuwe
ummers te schrijven en dat resuleerde in een zeer fraaie elpee met
rachtige Engelstalige nummers,
oornamelijk gebaseerd op problenen van menselijke relaties,
oor twee liedjes van zijn elpee
reeg hij de medewerking van de
ngelse producer Peter Wilson (oner ander bekend van The Style
ouncil en Blow Monkeys) en dit
jn ook verreweg de mooiste numtiers van de elpee. Voor de overige
ummers kreeg Peters hulp van
wee van Neerlands beste studiomuikanten: Lex Bolderdijk en Peter
chon; de backing-vocals nam zijn
nendin Margriet Eshuijs voor haar
ekening. 'Horses in the Snow' is
itgekomen op single en staat inniddels in de tipparade. Zelf vindt
eters het nummer 'Prince of Darkes' zijn mooiste ballad die hij tot nu
oe heeft geschreven. Het is een uleme liefdesverklaring van een man
an de naast hem liggende vrouw.
Heen de politiek kan hem nog van
aar doen scheiden en dat beangigt hem. Dit wordt weergegeven
oor het 'heavy' tussenstuk waarin
en toespraak verwerkt is van Adolf
itler. „Ik heb hierover heel lang
agedacht, maar ik vond dat de zegngskracht van het nummer echt
odig was om deze schoft te gebrui- Snorfiets
:en". Laten we het daar dan maar bij
Een helm is niet nodig voor deze
.ouden.
TS meer dan veredelde Solex van wel-

van normale fietsen. Grote mensen
op voor het oog te kleine fietsen.
Omdat de fiets bedoeld is om door
bos en duin te rijden, zal het duidelijk zijn dat de onderdelen enige aanpassing verdienen. Daarom zijn bijvoorbeeld de wiellagers waterdicht.
Hij is er in diverse prijsklassen.
Wie weinig eisen stelt, kan zich al
voor een gulden of zeshonderd ATBer noemen. Voor topmodellen ligt de
prijs al snel op drieduizend gulden.
Fietsenhandelaren noteren op dit
moment een grotere vraag naar
mountambikes dan naar racefietsen. Vooral als de 'r in de maand is.
De ATB is van Amerikaanse ongine en is bedoeld voor wat de naam al
zegt: een fiets voor alle terreinen.
Het leukste is om werkelijk met de
ATB het bos of de bergen in te gaan.
Misschien zou je het de opvolger
mogen noemen van de BMX, het
crossfietsje voor de jeugd van tien
jaar geleden. Crossmotoren zonder
motor. Er werden zelfs fietscrosswedstrijden georganiseerd op zijn
Amerikaans (powder puffs) en compleet met TV-beelden.

• Rijwielhandelaar De Jong start voor de deur van zijn zaak in de Amsterdamse Haarlemmermeerstraat een
Spartamet

SilHWVXJVVIS 3J-31J!A!O>1

Foto Bram de Hollander

eer. De vergelijking met een snorfiets gaat ook niet helemaal op.
Daarmee kan namelijk met geen
mogelijkheid worden gefietst. Verrassend genoeg wordt de Spartamet
niet meer alleen door ouderen gekocht. Fietsenhandels verkopen de
'fiets met iets' steeds vaker aan jongere mensen die langzaam maar zeker overtuigd raken van het gemak.
Met het imago van 'ouwe lullenfiets' is allang afgerekend door Sparta. De vinding wordt namelijk ook
geleverd met sportief mix-frame en
zelfs met deraüleurversnelling.
Huisvrouwen gebruiken de Spartamet als boodschappenwagen en
als middel om de kinderen naar
school te brengen. De verwachting is
dat de doelgroep steeds jonger
wordt. Dit is ook gebeurd met de
snorfiets die nu overwegend door
jongeren wordt gekocht. Die gemotoriseerde fiets is inmiddels lever-

baar in allerlei soorten en maten en
kleuren. Van sportief tot oubollig.
De reden dat jongeren op het zadel
kruipen is simpel: je hoeft geen
helm op. De Spartamet heeft weer
een voordeel ten opzichte van de
snorfiets: je kunt er eventueel met
drie personen op. Een snorfiets als
tandem bestaat namelijk niet, de
Spartamet wel en dat is natuurlijk
uitermate geschikt voor ouderen die
er graag samen op uit trekken. De
eerste tandem waarbij geen van
tweeën hoeft te trappen.

Mountainbike
Van een geheel andere strekking
is het verhaal van de stormachtige
opkomst van de mountainbike. Officieel ATB, All Terrain Bike. Je kunt
nauwelijks nog over straat lopen
zonder bijkans onderuit gereden te
worden door overwegend jongeren

Er zijn zelfs al platenzaken
waar de geluidsdrager van vinyl niet meer te koop is. De
opmars van de compact disc is
definitief. De hoge prijzen van
de CD's hebben dat niet belemmerd.

op de ATB. Wat bezielt iemand om
in het platste land ter wereld, dat
bovendien vrijwel geheel geplaveid
is, een mountainbike aan te schaffen
die toch heus bedoeld is het zware
werk in ruw terrein?
In Nederland zie je de fiets absoluut vaker dan in de Franse en Zwitserse Alpen, waar een dergelijk attribuut geen overbodige luxe is. Waarschijnlijk zit er voor Nederlanders
het survival-idee achter. Zoals je ook
in het weekend oorlogje kunt spelen
in de Belgische Ardennen om het
suffige bestaan te ontvluchten.
Maar goed, de ATB is natuurlijk
reuze handig met zijn vijftien of, wat
beter is, achttien versnellingen. Hij
is modieus en ziet er flitsend uit.
Wat het meest in het oog springt zijn
de dikke banden met een profiel dat
aan tractoren doet denken. Het frame van de ATB is kleiner dan dat

'Loge' zitten
We hoeven niet meer naar taio
scoop of theater om om 'loge' U>
zitten. Meubelfabrikant Monti •>
heeft de Nederlandse designer Ge
rard van den Berg een fauteuil ia
ten ontwerpen die onder de naam
'Loge' (beste plaats) op de mai 1:
zal worden gebracht. De stoel is iin twee uitvoeringen 'Gauch'
(stof) en 'Calfhide' (leer) voor u^
pectievehjk ./ 2795,- en f 2995,

J

Keukenmagazine
Voor een bedrag van maar / ?, kan men nu alles te weten komc'i
over alle aspecten en onderdelen
die bij een keuken betrokken ZIJP
De zojuist verschenen najaaisedtie van 'Het Keukenmagazmc'
staat vol met antwoorden op vra
gen als: 'Hoe beoordeel je 'n keuken, hoe wordt hij samengesteld,
hoe situeer je 'm m je huis en hoe
worden wanden en vloeren afge
werkt'. Ook spoelbakken, werkbladen, warmwatervoorzienmg,
verwarming, ventilatie en verhch
ting. Het tijdschrift wordt ver
spreid door erkende keukenspecj
aalzaken en is bij de tijdschriften
handel te koop.

De ATB neemt die positie langzaam over. Niet alleen in Nederland,
waar kortgeleden een landelijke
ATB-dag werd gehouden. In Oostenrijk staat eind oktober voor de eerste keer een ATB-treffen geprogrammeerd. Er wordt gerekend op een
internationaal deelnemersveld.

Berg af
Uiteraard wordt de fiets er gebruikt waar hij voor bestemd is: all
terrain. Onlangs gaf de Duitse televisie al even een voorproefje daarvan.
Met de mountainbike zo hard mogelijk de berg af naar de finish in Kufstein. Ook bij het veldrijden, een
sport die door Nederlanders beheerst wordt, doet de ATB zijn intrede.
Waar het heen moet met de mountainbike in Nederland is nog de
vraag. De BMX was een korte hevige
rage, maar de ATB lijkt duidelijk
een langer leven beschoren. Voorlopig gaat het in elk geval in alle opzichten goed met de fietsenhandel.
EVEEHARD HEBLY

plaat vaak te draaien, zoals spoedig
structureel gebeurde door middel
van Tipparade en Alarmschijf. Maar
KOMPLETE SLAAPKAMERS *
ook de handel had invloed op de
ra
lijst. Tenslotte moesten de winkeliers wekelijks de verkoopsuccessen
melden en daar kon op verzoek van
deze of gene op bescheiden schaal de hand mee gelicht
Een jarenlange malaise in de platenindustrie is dank- worden. Maar de platenhandel was bijzonder ingenozij de acceptatie van de CD door het publiek voorbij. Zes men met de wekelijkse lijst. Winkeliers gebruikten de
jaar na de introductie van de nieuwe schijf is er eens te hitparade voor het bijhouden van hun eigen voorraad.
meer reden voor een feestje. De platenhandel heeft De hitlijst wordt voorzien van allerlei kleine lijsten: Ipdaartoe ooit een variant op de boekenweek bedacht: de hitparde, hollandse top-10, een CD-lijst.
platen-10-daagse.
Dat lijkt meer dan het is. De ATV-omroepen besteden
om beurten aandacht aan het bedrijfsfeest van de pla- 'Warm aanbevolen'
tenbusiness. De Tros, kampioen herhalingen, brengt
Tijdens de platen-10-daagse van dit jaar blijkt eens te
een compilatie van drie eerdere platengala's^ de Avro meer hoe zeer de platenbranche de Top 40 omarmd
bedient de industrie met een speciale aflevering van de heeft. De dominerende rol van de Stichting Top 40 staat
quiz Music Masters en Veronica heeft zelf iets te vieren. buiten kijf. Pogingen van de overige omroepen ten spijt
En dat is inderdaad een opmerkelijk jubileum.
heeft geen enkele andere hitlijst de positie van de Top 40
Vijfentwintig jaar geleden reisde Willem van Kooten, kunnen aantasten. De premie van de platenhandel voor
toen nog slechts bekend als Joost den Draayer, naar de dit jaar is een CD (dan wel lp, of me) met dertien
VS om er voor Veronica ideeèn op te doen. Hij kwam nummers die het ooit bijzonder goed deden in de hitpaterug met de Nederlandse hitparade, de Top 40. De rade. Wie ƒ 49,50 uitgeeft aan CD's (soms is één CD al
charts van de veertig best verkochte platen die heel wat voldoende) krijgt de premie 'Warm Aanbevolen' gratis
stormen heeft doorstaan. En niet alleen de stormen (er is ook een lp- en mc-versie verkrijgbaar bij besteding
waarmee de zeezender te kampen had. Talloos waren de van ƒ 27,50). Het popjubileum was voor de platemndusverhalen over gesjoemel met de noteringen, de stippen trie ook aanleiding een verzameling van 280 nummers
(•) en de Alarmschijf.
uit 25 jaar Top 40 op CD uit te brengen. Een zevental
CD's wel te verstaan. Een bijzondere collectie, waarvan
Turbulent
bijna de helft uit nummer één-hits bestaat. ledere CD
Tekenend voor die turbulente historie is het verhaal apart beslaat een periode van vier jaar en één schijf is
over een plaat van de Motions. In de periode dat in gewijd aan Nederlandstalige nummers. Elke CD is apart
Amerika belangstelling bestond voor de Nederpop - ' Ve- te koop, maar uitsluitend in het komende half jaar.
nus', Shocking Blue - kwamen bij de manager van de
Motions een paar zakenlieden uit de VS op bezoek. De
Veel grote namen uit de pophistorie komen er op
programmaleider van Veronica, begaan met Nederland- voor. Al kleeft aan zo'n selectie wel een bezwaar. Wie al
se producties, was best bereid de nieuwe single 'even' in een liefhebber van de populaire muziek van de laatste
de hitparade te noteren. De single verscheen plotseling decennia was, zal de meeste gouwe ouwe al op verzamel• Stoere omkeerbare jacks en jeans op nummer 38 in de lijst, om prompt daarna weer te Ip's bezitten. Of op singles natuurlijk, want al die jaren
verdwijnen. Een vriendendienst, waarvan er volgens garandeerde alleen een grote verkoop een hoge plaats
moeten het voor de jongens gaan
geruchten destijds aan de orde van de dag waren. Bo- op de 'enige echte'.
doen deze winter
HIJ Herenmode vendien kon Veronica de notering stimuleren door de
FRANK ROOS

(ADVERTENTIE)

Oproep aan alle
kattenliefhebbers
Katten die kunstjes doen, hun
behoefte op het toilet doen,
prachtige prijzen in de wacht
slepen, mooi kunnen zitten en w
ga zo maar door. Die zoeken wij.
Althans de trotse eigenaars. We
weten dat er duizenden katten
rondlopen die iets bijzonders
kunnen doen.
Daar stellen wij dan ook graag
een plaatsje in de krant voor beschikbaar. Indien u een kat
heeft die iets bijzonders of geks
kan, kunt u bellen (behalve vrijclags, iedere ochtend) naar nummer 020-562.2285 of schrijven
naar redactie Weekmedia, t.a.v.
Trudy Steenkamp, postbus
2104,1000 CC Amsterdam. Zorg
wel dat uw naam, adres en telefoonnummer er duidelijk bij
staat. Begin november zullen de
origineelste Inzendlngen/meldingen op de ATV-pagina geplaatst worden. U kunt uw verhaal tot en met dinsdag 24 oktoher aan ons kwijt.

De fietsers rukken weer op

'Wash-kit'
Voor wie op de camping staat oi m
een flat woont, de auto wil wassen
en geen aansluitpunt voor wat e;
heeft, is er nu de zogenaamde
'wash-kit'. Dit apparaat bestaat
uit een stevige doorzichtige slan<;
met een ventiel aan de ene zijde en
een robuuste borstel (of douche
kop) aan de andere zijde. In een
emmer vol met water wordt, via
een klem, het ventiel gehangen
Het ventiel wordt flink in het water heen en weer bewogen. De
slang loopt nu vol en het water
wordt na enkele seconden uit de
borstel of douchekop gestuwd.
Door de bewegingen die nu met de
slang worden gemaakt blijft het
water soppen. De 'wash-kit kost /
39,- en is te bestellen bij Verta in
Vught, tel. 073-579130.

Platen-1 O-daagse
feliciteert
de 'enige echte'

Illusie-spel
De uitvinder van de bekende ku
bus, prof. Erno Rubik, heeft een
nieuw spel op de markt gebracht
onder de naam 'Illusion'. Het spel
wordt gespeeld op een bord met 32
velden waarvan het aantal verdub
beid wordt door een verticale spie
gel die aan het bord wordt bevestigd. De helft van het bord is dus
niet 'echt', maar een illussie. De
speelvlakken m de spiegel spelen
echter wel degelijk mee. Het spel
heeft hetzelfde principe als 'Vier
op een rij', alleen nemen de twee
kleurige stukken die gebruikt
worden, via het spiegelbeeld, de
kleur van de tegenstander aan
Het spel kost ongeveer ƒ 30,- en is
te verkrijgen in de speelgoedza
ken.

indermode: sportief en stoer
Ouders
unnen
er
et meer oner uit. Waneer zij nieue
kleren
aan kopen
an zullen ze
ok zeker wat
nee moeten
emen voor
un kinderen.
f beter nog:
kinderen
aan gewoon
iee, want de
leren
die
moeders uitlest zijn toch
om.
Kinderen hebn wat kleding
etreft een geeigen willeGeeri afdanwtjes meer van
roers of zusjes,
aar eigentijdse
'eren. Voor ouvaak een
ure grap. De
'ode, zelfs voor
'nderen,
is zeer onderhevig aan ie8r
seizoen. En dat zijn er toch zeal vier in een jaar.
anneer kinderen naar school gaan
je het al snel. Sommige kle'igstukken weigeren ze nog aan te
ekken en andere worden stiekem
rdoezeld. En dan begint het, kin5
ren worden kieskeurig, willen
e
e wanneer er kleren gekocht
°rdt en laten zich niks meer in de
hoenen schuiven.
Sportiviteit staat voorop bij de
fderkleding. Voor de kleuters
e
n we interpretaties van machines
1
motoren op labels en als print. Er
ir ruimvallende jacks met afritse capuchons en een grote vlakir
deling, al dan niet afgezet met
["tatie bontranden. Wijde broeken
" salopets (tuinbroeken) zijn het
temaal, het liefst een paar maten
groot zodat de pijpen flink omge' ;en en de broeken van boven met
riem ingesnoerd kunnen wor-

Voor de leek bestaat er
niet veel verschil tussen
konijnen van het gelijke
ras met dezelfde kleur.
Ze glanzen allemaal
even mooi, hun neusjes
wippen alle op dezelfde
manier en hun oren zijn
- zo op het oog - precies
even lang. „En toch zijn
er genetisch veel verschillen waarop de keurrneester tijdens een tentoonstelling zeer streng
selecteert", vertelt Jo
Groenendijk uit De Kwakel.

;

den. De hoofdkleuren zijn fuchsia
en lila met hier en daar een beetje
zwart.

Folkloristisch
Voor de middentieners is er een
mix van folkloristische invloeden.
Ornamentaalse motieven en bloemen spelen hierbij een belangrijke
rol. Deze dessins zijn terug te vinden
op blouses, broeken, vestjes en korte jasjes. 'Spijkerbroekengoed' is helemaal top of the pop en daar hoort
natuurlijk een sweater met polokraag en rubberen badges bij. En dit
alles moet dan in de kleuren olijf- en
mosgroen, paars, curry brons en als
accentkleur rood. Om het geheel natuurlijk af te maken horen onder
alle kleding de overbekende gymschoenen, want anders vinden de
kinderen dat ze er alsnog stom uitzien.
TS

De 59-jarige konijnenhouder, ere-lid van de vereniging
'Onze Langoren De Hoef en
omstreken', bezit 32 konijnen waarvan er een aantal
uitverkoren is voor dierenshows. Hij koestert zijn beestjes wanneer ze als fok- of de
showdier deugen en traint ze
zodat ze tijdens een keuring
minder zenuwachtig zijn dan
hun eigenaar.
De hobby boeit de bode op
het gemeentehuis in Uithoorn al sinds zijn veertiende jaar. Groenendijk: „Het is
zeer ontspannend. Als ik 's
avonds naar de hokken ga,
kun je alle sores van de dag
vergeten. Je moet er er veel
tijd en aandacht aan besteden. De dieren moeten er aan
gewend raken dat ze worden
beetgepakt. Ik laat ik ze daarom up een matje zitten, waarop ze moeten leren zich zo
mooi mogelijk te présenteren. Dat moeten ze ook op
een tentoonstelling. Normaal
zijn ze geneigd te vluchten
als er mensen in de buurt
zijn. Het is dan ook zaak tegen de konijnen te praten. Ze

'Als ik 's avonds naar de hokken ga,
vergeet ik alle sores van de dag'
luk nodig. Het mooiste is het
fokseizoen. Elke voedster
(vrouwtje) krijgt twee keer
per jaar een nest jongen, na
een draagtijd van 31 dagen.
Dat gaat nogal hard met die
konijnen, maar ik laat ze
nooit meer dan vier jongen
grootbrengen. Direct na de
geboorte kun je soms al zien
of zo'n jong konijntje een
goeie kan worden. De meeste
kan je na zes of acht weken
opruimen, als hij een vlek teveel of te weinig heeft of is
beschadigd door zijn moeder. Je houdt slechts vijf procent over."

luisteren natuurlijk niet zoals een hond, maar ze herkennen de mens als zodanig
en worden tammer. Dat
maakt ze beter bestand tegen
het geroezemoes tijdens een
show in een sport- of fabriekshal. Maar mijn buren
zullen wel wat van me denken als ik tegen die beesten
loop te praten."

Fantastische show
Het seizoen voor de konijnenfokker begint ieder jaar
begin oktober als er de grote
jongdierententoonstelling in
de Jaarbeurs in Utrecht
wordt gehouden. Dit jaar valt
deze beestenboel met hoenders, pelsdieren en watervogels op zaterdag 7 en zondag
8 oktober. „Dat is, zeker ook
voor de leek, een fantastische
show met praktisch het hele
arsenaal aan soorten. Er zijn
tweeduizend inzenders die
samen zesduizend konijnen
meebrengen. Deze jongdieren stammen allemaal uit
1989."
Groenendijk gaat er heen
met vier van zijn mooie
exemplaren. „Ik neem er altijd vier tot zes mee, behalve
op onze eigen clubdag, 27 en
28 oktober in De Meijert in
Mijdrecht. Dan gaan er vijftien mee naar de show!"
De konijnenfokker komt
graag op een beurs waar in
vaktaal over zijn vrije tijds-

Gebraden konijn
• Jo Groenendijk met een niet veel gefokte driekleurige Rex
met dalmatiner tekening die zelden in de prijzen valt. Het
konijn trekt echter wel veel bekijks

besteding gepraat kan worden. Het spannendste vindt
hij de keurdag. Dan is er geen
publiek en gaat de werkelijke
wedstrijd tussen de fokkers
van start. De onverbiddelijke
keurmeester, met een hneaaltje in de hand, onderwerpt de langoren aan een
onderzoek. „Er zijn jaarlijks
driehonderd tentoonstellingen, dus je zoekt er van te
voren een aantal uit. Na een
tentoonstelling moet zo'n
dier toch wel een maand rust
hebben, want het vereist nog

Foto Luuk Gosewehr

al wat. Als een konijn in een
andere omgeving is geweest,
verliest hij direct haren en
raakt hij de glans op zijn pels
kwijt. Een goed konijn kan
gedurende twee jaar zes keer
naar een show, dan is het gebeurd "
„Je hoeft als fokker zelden
konijnen bij te kopen, omdat
je juist inteelt moet fokken.
Het gaat er om datje de raseigenschappen zo goed mogelijk laat vererven. Je bent
met levend materiaal bezig,
dus voor een deel heb je ge-

Behalve liefhebber van een
zachte, glanzende kraaloog
m een hokje met stro, is
Groenendijk ook met vies
van een gebraden konijn. Bovendien smaken konijnen
die tijdens hun leven een eervolle vermelding hebben behaald, volgens hem voortreffehjk. Omdat ze altijd uitgebalanceerde voeding hebben
gehad. „Met het eten van konijn heb ik geen moeite. Het
wordt wat anders als er m
een gezin één konijn leeft, als
speeldier voor een kind.
Maar een fokker heeft, zoals
een collega eens van me zei,
in de ene hand de standaard
(eisen waaraan een showdier
moet voldoen, FR) en in de
andere hand het mes."

Van de 49 rassen die m de
konijnwereld bestaan, bezit
hij er twee „Ik heb de Rex
met Dalmatiner tekening
Dat is een wit konijn met geel
en zwarte vlekken. Maar ik
heb ze in drie kleuren, want
bij mij moet alles weer moei
lijker", lacht Groenendijk
„Ik kri]g extra veel bekijks
want deze woiden weinig «i
fokt. Je valt zelden o£ nooit in
de prijzen, want er mankeeit
altijd wel iets aan. Dat ze een
vlekje missen of er een teveel
hebben. Maar als )e wint, dan
win je ook goed " De andere
soort is een witte Klem cl
werg, niet een pikzwarte i in»
om de ogen.
In de hokken zitten mooie
zachte pelsdieren, tei\vijl ^e
toch niet allemaal aan de
standaardnormen voldoen
Groenendijk „Nee, maai
sommigen zijn )Uist vveei
heel goed voor de vei meerde
ring. Want het is ook niet ^u
dat het mooiste dier de beste
zou zijn voor de fok Ik heb
daar een Rex waarbii de vlek
ken niet mooi a}\\ verdeeld
over z'n. rug. maai bi] zi)n na
geslacht is het wel woei
goed."
Op een grote regenten met
een matje zet hij een sneeu\\
wit Dwergkonijn Vooi de
leek een pienter en hel ku
mjntje dat zonder meei m de
prijzen zou kunnen vallen
ware het met dat hij een don
ker vlekje m de nek heelt
„Daarom is deze niet goed
voor de tentoonstelling ki;k,
twee zwarte haren 'achtei
zijn oren... dat zou niet ei»
zijn, dan pak je een pincet
Maar hiermee kan ie niks bc
gmnen, of we zouden m de
categorie fraude vallen "
FERDINAND RUSCH
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Alfa Romeo

Austin

Autobedrijf
Spring In 't Veld

3 Austin Maxi's voor liefhebber
1 koop AUSTIN ROVER dealer
BOOM
AALSMEER
TEL
02977-25667

Oosteinderweg 335-339
1432 AX Aalsmeer
Tel 02977-2469644146

Austin Prmcess 1800 1978,
Austin Prmcess 2200 1978
AUSTIN-ROVER dealer BOOM
AALSMEER TEL 02977-25667

Official Dealer
Honda-Alfa Romeo

t

Off AUSTIN-DEALER-Pim v
Rootselaar - staat altijd voor u
klaari - Rhôneweg 40-42 A'dam - SI Dijk • Info - 131375

Door inruil verkregen
ALFA 33, 1 3 Mil
'86
ALFA 33, 1 3 Mil
'87
ALFA 33, 1 3
'86
ALFA 33, 1 3
87
ALFA 33, 1 3 S
86
ALFA 33 1 5 QV
'86
ALFA Sprint 1 5 QV
87
ALFA 33, 1 3 Mil LPG
87
ALFA 33, 1 3
'88
ALFA 33. 1 3
/
89
ALFA Giulietta 20
'83
ALFA Giulietla 2 O
'84
ALFA Alfetta 2 O
'83
ALFA Alfetta 2 O
'84
ALFA 75, 1 8 LPG
'86
ALFA 75, 1 8
'86
ALFA 75 18
87
ALFA 75, 18
'
'88
ALFA 75, 20
'86
ALFA 75 Twin Sp
'88
ALFA 90, 20
85
ALFA 164 Twin Sp
'89
ALLE BOVENSTAANDE
OCCASIONS MET 2 JAAR
SCHRIFTELIJKE GARANTIE

BMW
728 l autom , 6-87, 1e eig abs
etc 60 000 km, nw st
Rietveld
Woerden
0348012252

VAN POELGEEST B V
uw betrouwbare occaStationsstr 7-11-AmstelInfo 020-410051

Gigantische autoshow bij

JQ,
1275;
«•
1.6

FRED HEHL
AUTOBEDRIJVEN

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

BMW 316'80, rood, APK 9-'90, T k FlAT UNO 70 S, 1300 cc, kl
sunr, sportstoel, br. banden, met grijs 7-'84, m perfecte
skirts,/4950 Tel 02990-33080 staat, APK t 7-'90, prijs ƒ 7850
BMW 316, autom , bj81,mst, Tel 02979-81209
blauw met, met ace , mr mog Fiat Panda 1000 CL, 34 000 km,
Tel 020-342423 of 342426
bj 1986, wit, ƒ9750
H
voor
sion
veen

GOLDCAR, tel 020-433733

T k a. Fiat Panda 34, blauw,
1985, 45 000 km., i pr st. Vaste
prijs ƒ 6000 Tel 03484-4556
Fiat Uno 45 VAN, 31.300 km,
1985, rood, ƒ6.950
GOLDCAR, tel 020-433733.

Ford

Ford Sierra 2.3 Dies 5 deurs
DIESEL Escort DCL, apr '87, Laser 1987. AUSTIN ROVER
bl met, m radio, nwe banden, dealer BOOM AALSMEER
perf onderh Vr.pr ƒ16750 TEL. 02977-25667.
Tel. 01725-71483
Ford Taunus 2,0/6 GL, 78, APK,
ESCORT 1 6 BRAVO, wit, RS- ƒ 1500,-. Autobedrijf Jonk, tel •
pakket, 62000 km, ABS-sys02990-54200
Chevy Bonaventure 9 per bus teem, 4-'87, 1ste eig , ƒ 16.000
FORD
TAUNUS
stationcar
AUDI
8 cil + LPG, 6-'88, 29.000 km, i.ol Tel 020-478126of435639.
nw. st
Rietveld Woerden Ford Capn, 2,0/6, 78, APK, 1600 CC, nieuwe APK, ƒ 1325
Tel. 02503-12189
Audi 100 S
1-'87 ƒ29500 03480-12252
ƒ 1950,- Autobedrijf Jonk, tel:
HANS MAFAIT 02940-13044
Sierra
2.0 GL, bj 01/'84, 5d, st.
02990-54200
WEESP
Adverteren in „Showroom"
wg. apk t/m 01/'90, ƒ10.000
Ford Capn 2 3 Ghia, bj '77, m Tel: 02977-26977.
Tel 020 - 665 86 86
AUDI 80 1 8N 1988, Ipg, 5-bak,
nieuwstaat, schuif/kanteldak,
FAX 020 -66563.21
grijs metallic, i z g s t , 84 000
Splmternwe Escort 1.8 D, ferrakm, ƒ 25 500 Tel 02526-87670 Postbus 156, 1000 AD A'dam mcl stereo, apk 5-'90, vr pr. n-rood, v. 2e hands pr., mr. en
ƒ9500. Tel. 020-340722.
fmanc. mog. Tel: 020-341318.
Ford Escort 1,3 DL, 79, 5 drs,
Te
koop FORD SIERRA '86,
APK,
ƒ 1450,-.
Autobedrijf
donkerblauw-metallic, gasmst,
Jonk, tel. 02990-54200.
ƒ12500 Tel. 02507-17762.
Ford Escort 1 3 L mod. '82
bl. metallic nwe APK ƒ5750. T.k. Ford Granada combi 2.3 l.
bj '78, i.g.st. APK dec '89. Vr.
Fmanc LEASE-TARIEVEN
Inl. Tel 020-250096.
ES 2 5i M/T
pr. ƒ950. Tel. 020-275585.
ƒ 740,- p m
Ford
Fiesta
1100,
rood,
bj
'8
GTS 25i MH"
.ƒ810,- p.m.
Scorpio 2.9 iGL autom., 42.000
met
BOVAG-garantie
Voyager 2 5i M/T
ƒ 852,- p m
km, 1987, anthraciet, ƒ 34.950,ƒ12750. Tel. 02907-6577.
Bovengenoemde prijzen zijn
GOLDCAR, tel. 020-433733.
excl BTW en assur
Te koop BMW320i,bj '83, wit,
m zeer goede staat, div ace
ƒ12000,- Tel 02503-41471

Chevrolet

Chrysler

Chrysler Haarlem
Bel Lease Infolijn
* 023-264 000 *

Citroen BX 14 E, LPG, april 86,
ƒ9950 075-287733
CITROEN GSA-X1, rood, 2-'83,
76000
km, ƒ3950
Tel
020-823520
Citroen Visa Club, LPG. bj. eind
'80 Rijdt goed en goedkoop.
Vr pr ƒ 550 Tel. 020-907050.
Te koop Citroen BX14E rood
8/85,
84.000
km.
Vrpr
ƒ11500,-. Tel 020-994606

Alle auto's m zeer goede staat.
CITROEN GSA Special, 5-bak,
Tel 075-354904/175789
metallic-groen, 4/'82, ƒ3750.
Vanaf ƒ 120,- 5 veerbollen op Tel. 020-823520
druk brengen met garantie bij CITROEN BX 16 TRS, rood,
de Citroenspecialist van Zaan- 5-'84, 80.000 km, ƒ11500. Tel
stad garage RENÉ SPAAN, 020-823520
Visserspad 11, Krommenie,
075-281193 of 353788 Vraag CITROEN BX 14, bordeauxrood,
1-'86, 67.000
km,
tevens naar onze inruilauto's
ƒ12750 Tel 020-823520

Daihatsu
AUTO GUIT
Huurkoop-direct rijden Geen
info bij werkgever, geen aanbet Lopende len geen bezwaar Ruime keuze nw en
gebr Parklaan 129, Haarlem
Info 023-312450

Daihatsu Cuore, bj 87, ƒ 7500,
30000 km, zilver met i n st.m.
mog. 020-342423/342426
T.k Daihatsu Cuore TX, luxe
uitv., 5-bak, grijs 19000 km.
Mei '88 ƒ11.250, 020-459358

Fiat
Regata 100 S, 2-'86 ƒ13250
Ritmo60L, 3 drs 3-^9500
Uno 45, 4-'86
ƒ10500
Panda 100 CL, 6-'87 ƒ 10 250
Panda Super, 10-'84 ƒ5750
Renault 4 GTL, 6-'85 ƒ7500
Peugeot 309, 4-'86 ƒ13750
OpelCorsa 1 2 S, 10-'84/9 500
OpeM6S, 2-'87
ƒ16500
AUTOBEDRIJF KOOYMAN
Demmenk 26, Vmkeveen
Tel 02972-1285

AUTOBEDRIJF

RENAULT TOPOCCASIONS
5 GT TURBO
5-'87 / 19.500
SSL,
1-'87 ƒ 14.250
5 TR,
1-'88 ƒ 15.900
voor Mazda-occasions
9 GTX,
' 4-'86 ƒ 13.900
Amstel 340-t/o Carré
11 GTL,
10-'84 ƒ 12.900
Telefoon 020-236491.
11 TC,
9-'83/ 5.900
Mazda 626, diesel hatchback, 11TL,LPG6-'87 ƒ 15.900
Leonard Lang
bj. 4-'86, ƒ 16.450. m. BOVAG- 11 GTX,
10-'84/ 8.950
Daniel Goedkoopstraat 13
gar. 02968-92654/97486.
18 GTL.LPG
6-'85 ƒ 12.500.
Amsterdam, tel. 020-936935.
9-'86 ƒ 15.900
T.k. MAZDA 626 HB 2.0 GLX, 21 TL,
2-'87 ƒ 21.900
antr.grijs, '86, ƒ14.500. Tel 21 TSE,
25 GTX,
5-'84 ƒ 14.500
020-126206 (20-23 uur).
25 GTX,
1-'88 ƒ 39.000
21 TURBO diese!8-'88 ƒ 39.500
Wij hebben nog een aantal
Adverteren in
Express 1.6 D
ƒ15.250
Mazda's 323, model '89, voor
„SHOWROOM"
Autobedrijf HANS MAFAIT
zeer aantrekkelijke prijzen.
Tel. 020 - 665.86.86
Zo plezierig kan service zijn
Kom langs en vraag informatie.
Nijverheidslaan 14 Weesp
02940-13044

't Amsterdammertje

323 - Aktie

T.k. Renault 18 GTL stationcar,
i.z.g.st., 5-'83, APK 7-'90 met
trekhaak en imperiaal, ƒ 5.450.
Tel. 02977-20103 (na 19 uur).
RENAULT 9 Louisiana 4-'85,
slechts 29.000 km, weg. omst.,
vele extra's. Tel. 02979-83527.
T.k. van studente Renault 5 TL
autom., b.j. '81, APK tot 9-'90,
Lz.g.st., ƒ 1950. 020-461713.
Voor RENAULT-SERVICE,
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
40-42 A'dam Sl'dijk tel 131375
Wegens auto van de zaak:
RENAULT 5 GTD bj. '86, grijs,
AKP 9/'90, sunroof, 5 drs., vr.
pr. ƒ 13.500. Tel. 03240-14079.

Mitsubishi

Croma Turbo Diesel, 38000
km, '88, beige, ƒ36450
GOLDCAR, tel 020-433733
Fiat UNO 55S, sept '85, APK
gek okt 1990, vrpr ƒ6800,
rijdt subliem Tel 020-310308,
na 18 u
FIAT VERMEY B V
Keuze uit ruim 35 occasions
A Philipsweg 13, Uithoorn
Tel 02975-62020

Te koop' FIAT PANDA, i z g s t , Uno 45, 42 000 km, 1986,
bouwjaar 1984, ƒ4250 Tel zilver, ƒ 10 450
GOLDCAR, tel 020-433733
02968-94943, Badhoevedorp
T k FIAT 127, bj '81, APK,Ritmo 70 S, 52000 km,
ƒ2000
Tel
na
20
u b] '86, zilver, ƒ 11 950,GOLDCAR, tel 020-433733
02990-47698 of 02520-18356
Regatta 85 S autom , 44 000 Panda 34 White, 64000 km.
'85, wit, ƒ 6 750
km, bj 85, grijs, ƒ 13 250
GOLDCAR, tel 020-433733
GOLDCAR, tel 020-433733

Alfa 75 3000 American V6 inj., zwart, alle opties .'89, ƒ390
Alfa 75 2000 Twin Spark, rookzilver, alle extra's .'88, ƒ275
Alfa 75 2000 Savalli uitv., spierwit
'87, ƒ 19.5
Alfa 75 1800 Savalli 16 inch velgen verlaagd . .'87, ƒ 19 S
Alfa GTV 2000 coupé zilver met. magn. velgen verl..'85, ƒ159
Alfa 33 1 5 TI inj., Necam LPG-mst., alle opties .'88, ƒ 15.8
Alfa 33 1.7 Qaduofoglio Vende, rood, alle opties .'87, ƒ 1 4 5
Audi 200 Quatro Turbo, donkerblauw metallic . .'86, ƒ285
Audi 100CS 2.3E Quatro Avant stat.car, zéér apart.'88, ƒ399
Audi 100CD 2.3E Corps-dipl. uitv. diamant zw. met. .'88, ƒ 29
Audi 100CE 2.3E Necam LPG-ins„ alle opties, sp.w..'88, ƒ 26s
Audi 100CD 2.3E aut., d.bl. met., sportv., alle extra's.'86, ƒ198
Audi 100CC 2.3E bordeauxrood, zéér mooi, . . .'84, ƒ 1 1 8
Audi 80 1.8S, allernieuwste mod., diamantzw. met.,.'88, ƒ 278
Audi 80 1 83, allernieuwste mod., diepdonkerblauw.'88, ƒ 275
Audi 90 2.3E injection, zilvergroen met., alle opties,.'87, ƒ189
BMW 525i Schnitzer.nwste. mod. 17inch velg verl..'89, ƒ 599
BMW 524 Turbo Diesel 16 inch velg. verl., sch.dak '85, ƒ 155
BMW 745t Turbo, alle denkbare opties
'83 ƒ 128
BMW335i Motr. getun 4-d. 16 inch velg. etc. apart.'87, ƒ 398
BMW 324 Diesel, stuurbekr., zilv. met., zeer compl.,.'87, ƒ 22 9
BMW324 Diesel, sp.wit, sch.dak, doorlock, 5 versn.,.'87, ƒ 21S
BMW 318i, verl.,'16 inch velgen, 4-drs uitv
'87, ƒ 198
BMW 316, diepzwart, LPG-inst
. . .'85, ƒ 1 5 8
BMW 316, spierwit, sp velg., LPG-mst., schuifdak,.'85, ƒ 159
Citroen CX 2500 GTI, all.nwste mod antr.gr. . . .'86, ƒ 159
Citroen BX 1.9 GT, zéér sportieve uitv
'86, ƒ 128
Fiat Croma 2000 LPG-mst., donkerbl., zéér mooi .'88, ƒ 159Rat Argenta 85S super, antr.grijs, veel opties . .'88, ƒ128
Ford Scorpio 2900 inj. Ghia aut. kat., alle extr... .'88, ƒ 3 4 8
Ford Scorpio 2000 aut.GL inj LPG st.bekr. sch.dak, .'88, ƒ 22 9
Ford Scorpio 2000 GL inj., LPG, st.bekr., sch.dak,:86, ƒ 179
Ford Scorpio 2000 GL, aut., d.blauw met ,"alle ogt..'86, ƒ 169
Ford Sierra 2.0, Cosworth uitv., sch.dak, alle opt..'86, ƒ 179
Ford Sierra 2800 inj, XR4i, antr.grijs, zeer mooi .'85, ƒ 199
Ford Sierra 2.0 GL, 5 drs. sedan, antr.grijs, nw.mod..'88, 199
Ford Sierra2.3Diesel, 4drs.sedan, bl met., nw.mod..'88, ƒ 198
Ford Sierra 2.0 GL coupe, 2 drs., LPG, diepzwart.'87, ƒ 148
Ford Sierra 2.0 Gl, rookzilver, alle opties
'86, ƒ 129
Ford Sierra 2.3, 5 drs , stationcar, rood, alle opties.'87, ƒ 179
Ford Sierra 1.6 Laser, 5 drs. sedan, bl.met
'86, ƒ119
Ford Escort XR3 inj., zilver>met., zeer compl. . .'84, ƒ 12;
Ford Escort XR3i, spierwit, zeer compleet
. . . .'82, ƒ 7 8
Ford Escort XR3i, spierwit, alle opties
'83, ƒ 98
Ford Escort 1.6 Diesel, nwmod. diepzwart . . . .'87, ƒ 1 3 5
Honda Intrega 1.5 EX, goudbrons met., zeer mooi.'87, ƒ 148
Honda Airodeck 2.0 EX, champagne met., alle optie.'87, ƒ 1 6 9
Mazda 626 2.0 GLX, 5 drs , HB., rookzilv., nw.mod.'88, ƒ 245
Mazda 626 20 GLX, 2 drs. coupe, LPG, antr.grijs,.'87, ƒ 155
Mercedes 500 SEL, AMG-uitv., zeer excl., alle opt.,'85, ƒ 445
Mercedes 300 E, autom., AMG-uitv., 17 inch, verl..'86, ƒ 545
Mercedes 300 TE, station autom., zeer compl., .'87, ƒ595
Mercedes 230 E inj., bl.met., sportuitv., sch.dak.,.'87, ƒ365
Mercedes 230 E inj., bord.rood, schuifd., zeer mooi.'87, ƒ 34 E
Mercedes 300 Diesel autom., alle opties,
'86, ƒ445
Mercedes 190 E, AMG, Turbo, 16 inch, verl., spoil..'86, ƒ 365
Mercedes 190 E, AMG, 16 inch, verl., alle opties.'84, ƒ249
Mercedes 190 Diesel, AMG, 16 inch, verl., alle opt..'86, ƒ 325
Mercedes 190 Diesel, 15 Inch, verl., sch.dak, wit .'85, ƒ 2 7 5
Mer'ceds 190 Diesel, sch.dak, 5 versn , b l.met. .'86. ƒ295
Mercedes 380 SE, AMG, rial vlgn., spoilers, alle opt..'83, ƒ 24 E
Mitsubishi Spacewagon, VAN-uitv., 2.0 GLX, . . .'86, ƒ 19 E
Mitsubishi Galant Turbo D., GLX-uitv., zeer compl..'86, ƒ 125
Opel Omega 1.8S, station, LPG, zilv.met
'88, ƒ229
Opel Omega 2.3 Diesel station, spierwit
'88, ƒ228
Opel Monza 3.0 E GSI, alle opties
'84, ƒ 175
Opel Senator 2.5 E CD, alle extra's
'84, ƒ 12 E
Peugeot 405 GR 1.9, LPG, antr.grijs met
'88, ƒ245
Peugeot 505 SX 2.0, LPG, d.blauw met
'88, ƒ 155
Peugeot 205 XRD Diesel, zilver met., sportuitv., .'87, ƒ 145
Peugeot 205 GTI 1.6, antr.grijs, zeer mooi
'85, ƒ 1 5 5
Peugeot 205 Accent, spwit, 5 versn., siervlg., . .'88, ƒ,125
Porsche 928S, diepzw., alle opties
'81, ƒ39"
Porsche 911 cabriolet, d.blauw met., CD-speler, .'81, ƒ59.5
Renault 25 GTD Diesel, gr.met., alle opties, . . .'87, ƒ 189
Renault 25 GTX Airco, sportuitv., sch.dak, . . .'86, ƒ 158
Renault 25 GTS, aubergine met., alle opties, LPG,.'87, ƒ 179
Renault GTS, LPG, antr.grijs, zeer compl
'87, ƒ 179
Renault 21 2.0 GTX, Nevada stationcar, sportuit ,.'88, ƒ 229
Renault Espace Turbo Diesel, zilv.met
'86, ƒ 2 7 9
Rover 3500 VandenPlas, autom., alle opties ,
.'86, ƒ 155
Saab 900 Turbo II, zwart, zeer compl
'84, ƒ 158
Sabaru 1.8 GL, 2 drs. coupe, 4X4, LPG
'88, ƒ 185
VW Golf GTD Turbo D , wit, magn.vlgn, sch.dak,.'88, ƒ225
VW Golf CL Diesel, 5 drs., schuifdak
'88, ƒ 189
VW Golf 1.8 CL, kat., LPG, rood
'88, ƒ 179
VW Golf 1.8 GTI, sp.wit, magn.vlg., sch.dak, . . .'87, ƒ 195
Volvo 740 GLE autom., zilvergroen, zeer compl, .'86, ƒ 19E
Volvo 740 GL, LPG, zilv. met
'87, ƒ 195
Volvo GL Diesel, sp.wit, alle opties
'89, ƒ325
Volvo 240 Gt, LPG, sportuitv
'85, ƒ 125

• „SHOWROOM",
de autorubriek
Renault 5 GTS Rash, 23.000
voor Amsterdam
km, 1987, rood, ƒ16.950,Colt 1.2 GL 4-'88
ƒ17.950
en omgeving.
Mitsubishi L 300 D, gesl., 6/'85, GOLDCAR, tel. 020-433733.
Colt 1.2 GLS d. 1-'86/14.950
Tel. 020-6658686.
Colt 1.2 GL 11-'84
ƒ12.750 APK 8/'90, rijdt perfect. Vr.pr.
ƒ6200. Tel. 075-158811.
Colt 1.2 GLS-'83
ƒ 6.750
Colt 1.2Eterna 10-'87 ƒ 15.450 Galant 1.8 TD GLX, 146.000 km
Lancer 1.2 GL, 6-'85 ƒ12.650 '85, blauw, ƒ 12.950,ROVER 213 S LPG 1986. AUS- Garage Boom Uw dealer voor
Lancer 1.5 GLX, 4-'85/13950 GOLDCAR, tel. 020-433733.
Lancer 1.5 GLX aut.^ 14.950 Spacewagon 1.8 GLX, 75.000 TIN ROVER dealer BOOM alle Rovers ook type 800 AalsAALSMEER tel. 02977-25667. meer. Tel. 02977-25667.
L 300 2.5 dsl kort 1988
km, '85, zilver, ƒ21.950,Galant 2.0 GLS 11-'84/ 11.450 GOLDCAR, tel. 020-433733.
Rover 820 SI Fastback 1988. Garage Boom Uw dealer voor
Sapporo 2.41-GLS '87 ƒ 32.900
AUSTIN ROVER dealer BOOM alle Austin automobielen. AalsMitsubishi J. LANCKER B.V. Colt 1.5 GLX 5d, 59.000 km,
AALSMEER tel. 02977-25667.
meer. Tel. 02977-25667.
1986, wit, ƒ 15.250,Hogeweyselaan 215 Weesp
GOLDCAR, tel. 020-433733.
Industrieterrein Noord
Tel. 02940-16619.
FSO
•De autorubriek
SAAB 900 GL, mrt. '86, 85.000
„SHOWROOM" heeft
km, 3-deurs, i.z.g.st., antr.-meAutobedrijf Hagenaar BV
tall., ƒ16.900. Tel. 020-473975. een oplage van 730.000 ex.
CHERRY Trend 1300 GL 1985,
Nissan Micra, eind 83, ƒ 5000,-, APK 8-'90, perf.st, sport int.,
60.000 km, wit, i.n st., inr. mog. sunr., ƒ 7.850. T. 02979-86310.
Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Tel.: 020-342423 of 342426.
Telefoon 020-7134 57
Cherry 1.3 DX, 49.000 km,
Ibiza Crono, zw. met., 11-'88, SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- incl. BTW Sunny Sport Coupé, sunroof, 5- '86, wit, ƒ 12.950,12000km,nw.pr7 21 500, vrpr. v.d. Madeweg 23 bij Makro
bak, zeer mooi, bj. 11/'81, APK GOLDCAR, tel. 020-433733.
Aktie FSO Prima SLE Dolina van ƒ 14 199,ƒ 16.500, 3 m.gar. 075-282684. A'dam - 020-6686146.
11/'90, nwe band. + uitlaat,
NU VOOR ƒ 13.499,- mcl. BTW
Micra 1.0 GL'85 ƒ 9.850
ƒ2300. Tel. 075-701974.
U kunt ook terecht voor occasions
J. LANCKER B.V. WEESP
T k a. NISSAN CHERRY 1.3
Tel. 02940-16619.
GL, bj 1985, brons/bruin, APK
SKODA 105S, bj. '83, 45.000 MUSEUM-AUTOBEDRIJVEN
Nissan
Cherry, '81 APK gek. tot km, APK 10-'90. Vr.pr. ƒ 1950. off. dealer A'dam-A'veen e.o.
5-'90, i.z.g.st. Prijs n.o.t.k.
6
'90,
1.9.st.
ƒ1.500,-.
Tel. 020-331291.
MINI JUMBO AKTIE
Tel. 020-794847 of 732512.
Autobedrijf
M. Holdinga B.V.
Tel. 020-457247.
Tevens 2 x Justy 1.0 1987 en
Civic
1.3
L
7-'86
ƒ
15.250
• „SHOWROOM":
Spring In 't Veld
2 x Justy 1.21987 incl T/2 j. gar.
Civic 1.31 autom.3-'84/ 12.750
De autorubriek voor
Ruysdaelkade 75-77,
Civic 1.3 L
3-'87 ƒ 16.950
Amsterdam en omgeving.
Oostemderweg 335-339
A'dam-Oud-Z. Info:
AUTOVEILING
KADETT 1.6 GLS, bj. '84, 5Oplage 730.000 ex.
1432 AX Aalsmeer
020-732853/6623167, in prijs
Reeds
28
jr.
iedere
maandag,
Accord20mj.
10-'86
ƒ
22.950
bak, z.grijs, open dak, radio/
Elke week m Het Parool en
Tel. 02977-24696/44146
gelijk.... in service beter!!
Accord 1.6 LPG 1-'85 ƒ 12.450 in het Olympisch stadion
cass., rondom spoilers, APK, alle uitgaven van WEEKMEDIA. Showroom open dag. 8-17 uur.
inschrijving
v.a.
9.00
u.
Prelude 1.8 EX-Aut. 4-'86
nw. uitlaat. I.z.g.st. Vr.pr.
Tel. 020-6658686.
Official Dealer
Zaterdag 11-16 uur.
ƒ 23.950 Aanvang veiling 13.00 u.
ƒ9500. Tel. 02993-65043.
Honda-Alfa Romeo
Tel.
020-473004.
Aerodeck 2 O Ex3-'87 ƒ 26.750
Opel Kadett Hatchback 12 S,
Integra 1.5 Ex 10-'86J 18.950. Kadett 1.6 S, 73.000 km,
Door inruil verkregen
83, APK, 100%, ƒ6850,-. Tel.:
'85, wit, ƒ 13.250075-354904
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
HONDA Ovic 1.3 AT . . . . '84 Opelkad.aut. 11-'86 ƒ 15.950 GOLDCAR, tel. 020-433733.
Opel Kadett nw mod. okt. '85, voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
HONDA Civic 1.3L
'84 OpelKad 1.3,5d4-'87^6.950
WEESP Kadett 1.3 LS 5-d'87 ƒ 16.950 br.met. 5 drs, 40.000 km Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel.:
HONDA Civic 1 3L . . . '85 HONDA
J. LANCKER B.V. WEESP
020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581.
ƒ 12 500,-Tel. 02974-380.
Hogeweyselaan 201
HONDA Civic 1 3L . .. . '86
Tel. 02940-16619.
WEESP
HONDA Civic 1 3L' . . . . '87
Opel Kadett station 16 Diesel, Autobedr. Luykx b.v. voor uw
• „SHOWROOM" verschijnt
Tel. 02940-17673.
Opel Kadett, 13 S 11/'82, auto, '85, 5-drs., 1:17, leiblauw, Giant Suzuki-modellen. Tel.
HONDA Civic 1 5S
. . . '84
huis aan huis in geheel
ƒ4750,- i.pr.st., ƒ 11.111.020-950218.
HONDA Civic l GT .
. '86 Te koop Honda Civic m. '81, kir. LPG, APK, vr.pr
Amsterdam en omgeving.
02968-94330. Off. dealer.
HONDA Shuttle 1 5GL . . . '86 wit met APK. Vraagprijs ƒ 1650. 075-163008.
Opelcentrum Geldrop heeft 70
HONDA Integra 1 5L . . . '86 Tel. 020-115117.
Opel Kadett, bj 81, 3 drs, wit, ANWB gekeurde occasions.
HONDA Ace. Sed. 1.6 Ex '85
i.n
st.
en
inruil
mog.
Emopad 43, Geldrop. Zien is
HONDA Ace. Sed. 2.0 Ex '86 Honda Civic 86, 1.3 de luxe, Tel.- 020-342423 of 342426.
TOYOTA - BROUWER
kopen, info 040-862483.
HONDA Ace. Sed. 2.0 ... '88 60 000 km, APK 6/90, ƒ 10.750,VELE MERKEN - VELE PRIJZEN
HONDA Aerodeck Ex . . '87 Tel.: 020-954520.
Kadett Diesel '88, 49.000 km.,
Tevens inruil:
RIVA-OPEL
2e Jan Steenstraat 42-48
HONDA Prelude 1.0 . . . . '82
clubuitv. 5-bak, 5-drs, grijs meBMW 316, '85, ƒ 14.950. Nissan Bluebird 2.0 GLE, '84, ƒ 49:
Adverteren m
OSDORP
Amsterdam - Oud Zuid. Tel. 020 - 763829
HONDA Prelude 1.8 Sp . '84
tall
ƒ21000.
020-459358.
Dodge '83, ƒ4.950. Ford Mustang, '81, ƒ 3.950. BMW 518,
„SHOWROOM"
Uw beste Opel adres!
Amsterdam - Noord
HONDA Prelude 1.8 Ex . '84
ƒ 6.950. Suzuki Jeep, '84, ƒ 8.950. 2 X Renault 25 GTX,
FAX-020-665.63 21
NOTWEG 38 A'DAM
Hamerstraat 3-15. Tel. 020 - 360401
Manta 20 S, wit bj. nov.'79.
HONDA Prelude 1 8 Ex . . '85
ƒ12.950. BMW 315, '83, ƒ5.950
Osdorp. Info 196575.
M '80 Goede auto. Div. extra's.
Corolla 1.6 HB '87 ƒ 18.950
Toyota Carina II, diesel bj.
HONDA Prelude 1 8 Exr
ƒ2750. Tel. 020-831633.
Te koop OPEL KADETT GTE
J. LANCKER B.V. WEESP
6-'87, ƒ 16.950. BOVAG-gar.
autom.'85
2 jaar garantie, volle financiering,
Tel. 02940-16619.
Tel. 02968-92654/97486.
Opel Ascona 1.6LS, 79, APK, 181, i.z.g.st., wit, b.j. 1983, vrpr.
ALLE BOVENSTAANDE
inruil mogelijk
HYUNDAI Service Dealer
ƒ9000.
Tel.
02974-767.
Ipg,
ƒ
1250,-.
Autobedrijf
Jonk,
OCCASIONS MET 2 JAAR
Corolla DX '80 APK 9-'90 2D,
Alle auto's zijn grondig nagekeken en gekeurd
•De autorubriek
Auto Centrum Duivendrecht
tel.: 02990-54200
SCHRIFTELIJKE GARANTIE
Keuze uit ± 150 stuks
T.k. Opel Ascona 19 S, bj. '79, i.z.g.st, 118.000 km, nw. uitlaat
„SHOWROOM" heeft
Industneweg 27 020-955176.
OPEL ASCONA 1.9 N,'77, APK APK-gek. tot 9-'90, LPG, vr.pr. etc. ƒ 2900. Tel. 020-435993.
een oplage van 730.000 ex.
Civic '79, 95000 km, motor
tot 12/'98, goede auto, ƒ700. ƒ1950. Tel. 020-311037.
100%, wordt zeker goed-gek ,
Tel. 02977-21783, na 18 uur.
Kadett 1.8 S, 22.000 km,
slechts ƒ600 020-6627518
KRUISWEG 1493/1531, HOOFDDORP
Honda Accord Sedan 4 drs T.k Jaguar X J 6 4 2 S111 aut. Opel Kadett 12 S bj. '85 nw. 1988, rood, ƒ 21.950,Verbindingsweg Hoofddorp en Heemstede,
VW Golf 5-b, diesel, bj. '85
GOLDCAR,
tel.
020-433733.
Garage
Baas
mod.,
LPG
ƒ11.500
tel.:
bouwj
1981,
i
z
g
s
t
,
APK
bij Schiphol
LPG b j '81 stuurbekr apk 2ƒ 14.750. BOVAG-gar.
VW-AUDI
SPECIALIST
075-163008.
13.0990
Alle
opties
90, ƒ2500 tel 02972-1030
Wegens
bedrijfsbeëindiging: Tel. 02968-92654/97486.
Reparaties APK, schadePr. n o t k 02526-72892
Tel. 023-292400/294072
Opel Kadett 1.3 S, 1/89,1eeig„ Opel Kadett Station 1.3 S aug. "VW Golf diesel CL, 5-b, bj.'85 herstel, verkoop nieuw3 drs, 22000 km, bl., veel ace.: '82 ƒ5000. Opel Rekord Sta- ƒ 14.250. BOVAG-garantie.
gebruikt. Jac. v. Lennepkade
schuifkanteldak, 5 bak. Keu-tion 2.0 S, LPG onderb. jan. '83. Tel. 02968-92654/97486.
295, A'dam, 020-183855.
ring toegest., Nwpr ƒ28000, ƒ8000. BTW fakt. mog Tel.
VWJetta CL 1.6,4-drs, 1987,5- Golf, bj. 85, 52.000 km., i.n.st.
020-999666 na 18.00 uur.
vr.pr. ƒ21500, 020-423979.
LADA-DEALER biedt aan
bak, blauw-met., 42.000 km, 1e inr. mog., bordeaux metallic.
Div Lada's bj '84-'87
eig., ƒ 16.000. Tel. 020-969623. Tel.: 020-342423 of 342426.
v a ƒ3500 tot ƒ7.500.
VW KEVER 1200, bj 74, vr. pr. KEVER 1300, kl. lichtgroen, bj
BONTEKOE AUTOBEDRIJF
309 XE
3-'87 ƒ 14.900 ƒ 1399,Telefoon: '70, boekje + nota's aanw. Tel.
KOUDIJS PEUGEOT
van Stuartweg 6, Diemen.
Lmnaeuskade 5-7
505 Automaat 5-'87 ƒ 23 000 020-326872/321834
020-367570, na 17 uur.
• 3 maanden garantie op
Tel. 020-992865
1098 BC Amsterdam
HANS
MAFAIT
02940-13044
arbeidsloon en onderdelen
VW Kever 1200, 1974, prijs Te koop VOLKSWAGEN JETWESTDORP
• geen eigen risico
Gevraagd PEUGEOTS 504, ƒ600,-. Tel.:02507-14389,
TA GLS 1980, grijs, Ipg, APK.
vertrouwd en bekend adres
• geen uitsluitingen
505, sloop of schade enz. Af- VW KEVER 1300 in perfecte Prijs ƒ 3750. Tel. 02503-11964
voor uw nieuwe of jonge LADA Lada 2105 12,3-87,40 000 km,
• geen kilometerbeperkmg
stand
geen
bezw.
020-244255.
Natuurlijk met echte BOVAG donker bl, nw st Rietveld
staat, APK eind oktober '90 T.k. VW Jetta 1.6 luxe uitv., mei
• geen bep bepalingen
garantie en APK keuring 100% Woerden 03480-12252.
KUPERUS
Tel. 075-169468.
'88,15000 km. Nw.pr. ƒ 29.500,
Autorubriek SHOWROOM verschiet elke vri|dog in Het
• omruilgarantie
voor alles van Peugeot nw. en
financiering, v a ƒ 250 p m
Parool.
LADA WETTER
• aanvullende gar mogelijk
VW Passat CL diesel mod. '87 nu ƒ 20.500. Tel. 02940-18360.
Nieuwe speciale uitvoeringen Lada Samara GT 1.3 demo
gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij
Daarnaast elke week in alle edities van Weekmedia, t.w
1e eig 5 versn ƒ 14.950.
T.k. VW KEVER Silverbug, APK
o a Samara, "Black Beauty", 1989 ƒ 18 500
Makro-A'dam-6683311-020
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Peugeot 205 GE . ...08-84
Inl. 020-250096.
3-'90, bj. 1982. Pr. n.o.t.k.
"Holiday", "Concorde" en jon- Lada 1200 S 1986 ƒ 5750
Courant, De Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Peugeot 205 GE . . .04-85 Peugeot 205 Accent, aug. '86, VW Passat variant diesel, 5 Tel. 02526-74400.
ge occasions o a 2105 auto- Lada 1200 S 85 ƒ4500
Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode,
Peugeot 205 GE . . . . 10-86 44.000 km. gereden, wit, vr.pr. bak, bj. 4-'86, ƒ17.450,- BO- Transporter diesel, '81, ramen,
De Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
maat, stationcar, uit voorraad Lada 2105 12. '87 ƒ8.000
ƒ 10.500. Tel. 020-250945.
Peugeot
205
GE
Accent
08-86
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
VAG-gar. 02968-92654/97486. schuifdak, grijs kent., APK 9leverbaar Adres verkoop
Lada 2105 13 '86 ƒ 7.700.
Peugeot
205
GL
...
.01-85
Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Peugeot 205 GE 8-'85 ƒ 9.450.
Adm de Ruyterweg 398,
'90, ƒ4600. Tel. 020-273733.
Lada 2105 13 '83 ƒ 4 500
Peugeot 205 GL
04-86 Peugeot 205 Accent, 10-'86, VWPolo bj. '83, ƒ7450.
A'dam, tel 020-825983
Tel. 02907-6572
BOVAG-garantie
Peugeot 205 GR .. . . 02-86 77.000
Van
part.
VW
Passat
CL
5-drs,
km.
ƒ 12.950.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Peugeot 205 G R D . . ..04-87 J. LANCKER B.V. WEESP Tel. 02968-92654/97486.
bj. '85, APK mrt-'90,68.000 km,
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
Peugeot 205 GT .. ..04-86
Weg. omst. Golf 1600, 8-'88, ƒ 12.500 Tel. 020-133453.
Tel. 02940-16619.
20.00 uur. Tel. 020-6058686. Fax 020-6656321.
Peugeot 205 GTI 130 pk04-87
16000 km, radio, trekh., puntSchriftelijk: Vul de bon m en zend deze aan
Peugeot
505
GL
6-'87
met
LPG
VW
GOLF
CLD
1.6
wit,
5-d.,
Peugeot
205
XT
01-86
gaaf, ƒ19500. 020-952719.
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
A.S M OOK VOOR LANCIAN
Auto Krause
eind '86, rad./cass., 90.000 km,
Peugeot 305 GR . . . 04-84 elektr dak + cruise contr, nw
Afgeven kan ook: Hel Parool, Wibautslraat l 31 of Rokin
Museumplein t/o Concertgeb.
Wegens
vertrek
t.k.
V.W.
Golf
perfect
onderhouden,
1e
eigest.
Rietveld
Woerden
m i v 28 sept
Peugeot
305
SRD .. . . 06-86
l 10, Amsterdam.
A'dam-Zuid Info. 6626232.
'78,
vrpr.
ƒ1800.
In
uitst.st,
03480-12252
naar.
Tel.
02977-27238,
na
19
u
Peugeot 309 GL 1 1 . 04-86
Auto Halan
Afgeven
kan ook bi| de volgende WeekmediakantorenAPK
t/m
okt.
'89
020-769013.
•Auto te koop? Plaats een Peugeot 309 GL 1.1 . 04-86 •De advertentie-afdeling beAmstelveen, Dorpsstraat 54-56; Purmerend, Weerwolf 9,
SHOWROOM advertentie U Peugeot 309 GL profil . 10-86 houdt zich het recht voor ad29 en 30 sept OPEN HUIS
Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraal 13;
zult verbaasd staan over het Peugeot 309 GL profil . 03-87 vertenties eventueel zonder
Zandvoort, Gasthuisplein l 2.
Peugeot 309 XL .. . 06-87 opgaaf van redenen te weigeUw mening is een REIS naar resultaat
340 DL 4-'85 77000 km^ 12.450
244
DL
LPG
1-'88
ƒ
29.900
Peugeot
505
fam.GL
.
01-87
Alle
opdrachten (zowel telefonische ols schnfteli|kel die
ren.
(Art
16
regelen
voor
het
FLORENCE waard
J. LANCKER B V. WEESP
360 inj. 5 drs. 1-'87 ƒ 17.900
vóór dinsdag 16.00 uur of donderdag 20.00 uur m ons
Peugeot 505 GTI .. . . 10-85 advertentiewezen).
Wanneer u tijdens ons open
Tel. 02940-16619
bezit zi|n, worden de volgende dag reeds geplaatst.
360 GLS 4 drs 4-'85 ƒ 14.900
Peugeot 505 Select- . 03-85
huis uw huidige auto laat
Totale oplage 730.000 exemplaren.
340 DL 4 drs
7-'87 ƒ 19.200 Ron Geurs Personen Auto BV
Peugeot 505 SR .
11-85
taxeren en uw mening geeft Weguns
bedrijfsbeëindiging
Voor
exclusieve
Volvo's
340 Winner spec12-'86 ƒ 15.800
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
over de Lancia waarmee u een Mercedes 200 Diesel, aug '85
340 Winner LPG 3-'84 ƒ 8.500 A'dam-Oost. Info 020-920505.
DIVERSE MERKEN
proefrit maakt, maakt u kans ƒ29500 BTW fakt mog
3
regels
ƒ25,Talbot Samba GL .. . 03-86 T.k. Porsche 924 Bj '78 rood, 340 DL aut 5 drs3-'82 ƒ 6700 T.k. VOLVO 343 '79 APK 3/90
op een geheel verzorgde reis Tel. 020-999666
Voor elke extra regel ƒ11,340
Winner
aut
12-'86
ƒ
15.800
BMW
324
D
00-86
5bak.
sp
el
sp
acht
rw
vr.pr.
van
eerste
eigenaar,
techn.
ok,
voor 2 personen naar Florence
mm-prijs
ƒ 5,68
Suzuki Super Carry 1000
Citroen Visa 11 RE
09-85 ƒ13.000,-. Tel 02990-31816
vr.pr. 1750,-. 02503-31659.
Na uw proefrit krijgt u van ons
mm-prijs
met
vignet
ƒ
6,10
7-'87ƒ
8800
Citroen
Visa
Club
.
.
.
.
03-86
m ieder geval een flesje parfum
T.k. wegens omst. VOLVO 345,
Lada 2107 LPG .. . 01-87
• Handelaar of particulier.
van topklasse aangeboden en
kl.
rood,
km.
120.000,
bj.
7/'82,
Alle
prijzen
zijn
excl.
6%
BTW.
3 MAANDEN
. 02-87
Uw auto(s) aanbieden m
de kinderen een blikje Oilily T.k Mini aut '79, rood, APK 9- Lada 2107 LPG ...
mei '89 APK gek., i g.st., vr.pr.
BOVAG-GARANTIE OF
..
02-87 „SHOWROOM" is dé manier.
'90, 43 000 km, i z.g s t , ƒ3000 Renault 5 TL .
zeep
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
AANVULLENDE GARANTIE ƒ 3.900-Tel.. 03240-17900.
Renault 21 Nevada Fam 04-87
Tel. 020-933942.
Tel. 020-6658686.
VOLVO DEALER
Renault 9 GTX LPG . 08-86
VOLVO
340
DL,
1.7
LPG,
5• „SHOWROOM",
Van harte welkom. • Bewijsnummers van een geAutobedrijf DICK MUHL B.V. deurs, jubileum uilv, maart '87,
plaatste "SHOWROOM"
de autorubriek m
Voor meer informatie of advies, bel
Achtergracht 71 a, Weesp.
WESTELIJK HALFROND 70
1e eig, 65000 km, ƒ 16000.
advertentie krijgt u alleen toeHet
Parool
en
Weekmedia
Tel 02940-18200.
Amstelveen - Tel. 020-455451
Tel.
02977-25168.
Auto Halan
gezonden als u dat bij de opHuis aan huis in heel
gave van de advertentie kenVolvo 343, eind 82, LPG, Volvo 340 DL, 7/86, 5 drs,
„SHOWROOM"
Amsterdam efi omgeving.
De Flmesslr 22 t o Makro
baar rnaakt De kosten daarƒ 3000, blauw, i n st en inruil 60.000 km, 1e eig , als nieuw,
Oplage 730 000 ex.
Postbus 156,
A'dam ZO 020-6650050
voor bedragen ƒ 3,ƒ14000,- Tel 02977-27992
mog 020-342423 o' 342426
1000 AD Amsterdam
Tel 020-6658686

Rover

Saab

Seat

Citroen

BX14RE, 70 000 km, 9/86; BX
14 RE, 60000 km, 4/84, Visa
Club, 20.000 km, 10/86; Visa 11
E, 80000 km, 4/84, Visa GT,
70000, 6/83; GSA Break,
70000 km, 6/84, 2CV 6 club,
50 000 km, 4/83

Renault

Mazda

Nissan

P Krugerkade 10
OOK VOOR PARTICULIEREN

CITROEN
SPECIALIST TE ZAANDAM
Garage Jan van Rijn biedt aan

Algemeen
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Subaru

Skoda

Honda

Opel

Suzuki

Toyota

Hyundai

Jaguar/Daimler

Volkswagen

FRED HEHL autobedr. b.v.

Lada

Lada

Meer Garage

Peugeot

020-929548

BERIGHT VOOR ADVERTEERDERS

Extra voordelig in
SHOWROOM?
Wilt u extra voordelig adverteren m SHOWROOM? Sluit dan
een advertentie-contract af, hieronder ziet u hoe voordelig
dat is:
Slag advertenties
Losse mm-prijs
f 5,68
1.000 mm-contract f5,39
2.500 mm-contract f5,31
5.000 mm-contract f 5,20
10 000 mm-contract f5,11

15.000 mm-contract
20.000 mm-contract
25.000 mm-contract
50.000 mm-contract
100.000 mm-contract

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

Vignet/foto advertenties
Losse mm-prijs
f 6,10
1 000 mm-contract f 5.85
2 500 mm-contract f5,80
5 000 mm-contract f 5,68
10 000 mm-contract f5,56

15 000 mm-contract
20.000 mm-contract
25.000 mm-contract
50 000 mm-contract
100 000 mm-contract

f5,45
f5,31
f5,19
f5,09
f4,97

Een contract heeft een looptijd van 12 maanden.

Meer weten?
Bel SHOWROOM, Joop van der Wilhk 020-5623073 of
Daan Verschoor 020 - 5622442

PERSCOMBINATIE
ADVERTC.NTIEBEDRIJF

Wibautstraat131

1091 GL Amsterdam

Lancia

Volvo

Mercedes Benz

Porsche

Mini

020-665 86 86

/EEKM EDI A 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22

23

Algemeen

Service en reparatie
APK KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 364702

CARBO AMSTERDAM
BEDT AAN EEN AANTAL GOED
GESELECTEERDE OCCASIONS:
Deze maand bij aankoop van een auto
een radio-cassetterecorder cadeau!!1!!
1W 325i, bj. '86, 210 PK, Bilstein onderstel, spare diff., 15 inch
ortv., Ricardo mter., w.w. glas, stereo, afst. alarm, zeer snel en
ooi, kl. rood
..................
ƒ31.750
IW 316 aut., b] '82, zilvergroen-met., w.w. glas, sportvelgen,
nw.st
..........................
/ 6950
/IW 320, m. 79, lapisblauw, spoilerset
.....
ƒ 3950
1VV 316, m 79, zilver-met., w.w. glas, sportvelgen .ƒ 4250
1W 528i, m '83, nw type, groen-met., abs aut., 4 hoofdst ,
ortvelgen, centr. lock, w.w. glas, alarm, stereo . .ƒ 10.750
ercedes 300SE, bj. '86, roqkzilver met., autorn., w.w. glas, LPG,
ntr lock, 4 hoofst., schuif-kanteld., alarm, in nw.st. ƒ50500
ercedes 190D, m. '86, 1e eig , rood, w.w. glas, dubb. spies
.......................
ƒ28.500
-rcedes 200 D, bj. '82, kl. wit
...........
ƒ 8.900
arcedes 300 D, bj.'86, rookzilver-met., abs, niveauregel., centr.
k, alarm, inruil mogel
...............
ƒ44.900
jrcedes 200 D, m '82, w.w. glas, stuurbekr. i.p.st. ƒ 8900
srcedes 200 D, m. '86, w.w glas, stuurbekr kl wit centr
k
......................
ƒ28.500
V Golf Turbo D, m. '85, 5 bak, w.w. glas . . .
.ƒ 13.900
V Jetta D, bj '87, wit, 4 drs., w w. glas, 5 bak
.ƒ 17.750
V Golf D, m. '87, zilvermet., w.w. glas . . . .
ƒ 14.900
V Golf LX, b]. '83, zilvermet
..........
ƒ 7.350
V Jetta 1.3, 2 drs, m. '83, bordeaux rood . . .
.ƒ 6.450
d Escort 1.1, m. '87, wit, 1e eig
..........
ƒ 12.950
d Escort, 1.1, m. '85 blauw.met., 2-drs
.....
ƒ 9.850
jd Escort 1 6, m. '83, brons-met , el. sunroof, sportvelgen,
oilers, sportstuur, LPG
.............
ƒ 6.950
d Escort 1.3 L, m. '83, champagne-met., 5-drs.
.ƒ 6.450
d Taunus 1.6 L, m. '82, zilvermet
..........
ƒ 3.250
d Sierra 2.3 D., rookzilvermet., m. '86
.......
ƒ 13.900
d Sierra, 1.8 Laser, stationcar, bj. '86, 1e eig. . .ƒ 12.900
subishi Colt GL, m. '85, blauw, w.w. glas
.....
ƒ 8.950
subishi Lancer bj. '85, 4 drs, wijnrood
......
ƒ 7.950
subishi Galant GLS, autom , m. '82, zilver groenmet., sportv.,
glas, i.z.g.st
..................
ƒ 4950
subishi Galant GLX 1.6, bj. '86, met., LPG . . . ƒ13.250
nda Civic 1.3 luxe, goldmet., 5 bak, m. '86
. . .ƒ 10.750
nda Prelude bj. '82, zilvermet
............
ƒ 5.750
nda Prelude EX, m. '84 wijnrood-met. i.z.g.st. . . .ƒ12 500
el Corsa 1.0S, m. '85, wit, 3-drs
...........
ƒ 8.750
el Kadett Hatchback 1.3 limited, bj. '87, blauw-met., w.w.
s, dubb.spiegels, 5-bakli./ 15.750
el Kadett 1.3, m. '86, 3 drs , groenmet., w.w. glas./ 11.950
jel Ascona 1 .6 D Hatchback, bj. '84,.blauwmet., 5 drs. .ƒ 8.950
iel Kadett, 1.6 D, Van met ramen, bj. '84
.....
ƒ 6.950
el Omega 20i, b). '87, wit, LPG, w.w. glas . . . .ƒ21.750
el Rekord 2.3 D., m. '84, zilvergroen-met., i.p.st. .ƒ 8950
el Rekord 2.0E Berlina, aut, m. '84, goldmet., schuif-kanteldak,
spiegel, Pullman int., centr. lock, w.w. glas . . . .ƒ 8.950
el Rekord 2.0 S, m'83, blauw-met
..........
ƒ 4.950
vo 343 DLS, m. '83, 2 l., wijnroodmet., LPG . . .ƒ 6.250
san 300 ZX Targa, champagne-met., aut. + overdr., el.
nen, airco, sportvelgen, w.w. glas, stuurbekr., stereo./ 29.750
san 280 ZX Targa, m '81, goldmet., autom., vele ops
............................
ƒ11.250
jrsche 911 Targa, bj. '71, 935 uitgev., rood, gen. gerest., in
st., tax. aanw
................
Prijs op aanvraag
zda 626 GLX, 2 L., m. '84,
'
LPG, ei. ramen
6.250
oda 100 L, m. '85, 1e eig
3.250
stm Maestro 1.6 HLS, bordeaux rood, 1e eig., 5 drs., mod.
.
6.750
hatsu Charade D., Van uitv. met ramen, bj. '86 .ƒ 6.950
evrolet Chevy Van, bj. '82, 8 cil. autom, LPG, verh. dak, div.
les
...........................
ƒ11.900
Transporter Caravel, kl. bus, 10 pers., watergek., m.
...........................
ƒ 10.500
J transporter Caravel, kl. bus 10 pers., watergek., m.
...........................
ƒ11.500
d Transit, m. '82, gesloten bestel
.........
ƒ 3.450
rcedes 307, open laadbak, m. '81
.........
ƒ 7.250
rcedes 207 combi, m. '82
..............
ƒ 8.950
eedboot V.I.P. Louisiana 165 pk. Mercury inboard, cabr.kap +
e Damco kanteltrailer, tandemasser
........
ƒ 28.500
eedcruiser Skagerak, 8 pers., 8 cil. Chrysler inboard met
drive + tandemasser trailer
.............
ƒ 22.500
mruilers tegen leuke prijzen
Inruil/financiering mogelijk, 6 maanden garantie
APK en BOVAG-gekeurd.
Geopend ma. t/m za. van 9.30-18.00 uur.
DONDERDAG KOOPAVOND.
Osdorperweg 928, tel. 02907-2021, Amsterdam-West.
Ook div. caravans en boten.
• „ SHOWROOM ", de autorubriek voor Amsterdam
en omgeving. Oplage 730.000 ex. Tel. 020-6658686.
• SHOWROOM", de autorubriek
in Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex. Tel. 020-6658686
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
*** Aanbieding ***
TEGEN HANDELSPRIJZEN
Opel Kadett 1 2 LS, LPG, mei '87
Opel Kadett 1 2 LS, LPG, juni '86
Opel Corsa 1.2 STR, LPG, mrt. '85
Renault 25 T Diesel, aug. '86
Citroen BX, 1.4, LPG, jan '87
Citroen BX, 1.6 TRS, LPG, juni '86
Citroen BX, 1.4 E, LPG, mrt. '86
Citroen BX, 1.4 E, LPG, nov. '86, mod '87
Mazda 626 1.6 LX H.B., LPG, aug. '85
Mazda 626 1.6 LX, LPG, mei'86
Nissan Sunny 1 3 L, LPG, mrt. '88
Mitsubishi Galant 1.6, LPG, jan. '86
Mitsubishi Lancer 1.5 GLX, LPG, jan. '86
Prijzen incl. BTW

Autobedrijf
ƒ 13 000
ƒ 11.500
ƒ 8.950
ƒ 12.500
ƒ 13.000
ƒ 12.500
ƒ 9.950
ƒ11.500
ƒ10.500
ƒ 10.500
ƒ 13.000
ƒ10.500
ƒ10.500

Autobedrijf Berebeit, 020-6627777
AMSTELDIJK 25, AMSTERDAM

Kleyn Auto's B.V.
Alfa Romeo-90 Motronic, grijs metallic, 1987
ƒ19.950
BMW 525i, nieuw model, blauw metallic, 1988 . . . .ƒ58500
BMW 628 CSi, diverse extra's, grijs metallic, 1985 . ƒ 43 500
BMW 320i, kleur rood, 1987
ƒ29950
Citroen BX TRi, kleur wit, 1987
ƒ 17.900
Mercedes 190 E Automaat, groen metallic, 1987 . .ƒ48.500
Mercedes 190 D, donkerblauw, 1986
ƒ 29.500
Mercedes 250 TD Van (grijs kenteken), 1986
ƒ39.750
Mercedes 280 S, grijs metallic, diverse extra's, 1986 .ƒ31.950
Opel Omega 2.0i Station, antracietgrijs metallic, 1988.ƒ31.500
VW Passat Turbo Diesel, 5-deurs Hatchback, 1988 ƒ24.900
Volvo 440 GLT, zwart metallic, 1989
ƒ31.800
KLEYN AUTO'S B.V., lid BOVAG, Zeivmg 8-10, Vuren
(snelweg Gorinchem-Nijmegen). Telefoon 01830-68288.

Automobielbedrijf NIC BART
biedt aan een aantal goed geselecteerde occasions met
SPECIALE NAJAARSPRIJZEN.
BMW 316, m. '85, zwart, 5 bak, sportvelg.
ƒ 14.900
BMW 316, bj. '82, lapisbl., i.z.g.st
ƒ 7.900
Ford Escort, bronsmet., b.j. '85, uitgev. S-pakket
ƒ 10.500
Ford Escort Van, blauw, bj. '82
ƒ 5.250
Ford Escort 1,1 Laser, bl.metal., m'82
ƒ 6.950
Ford Sierra m, 86, 23 D, bronsmetal., 5 bak
ƒ 12.950
Ford Scorpio 20 GL, b.j. '86, bl.metal, LPG
ƒ 17.950
Honda Prelude m'85, zilvermetall., LPG, 5 bak
ƒ 14.000
Mazda 323 stationcar, b.j. '82
ƒ 4.500
Mercedes 190 D, b.j. '84, st.bekracht., schuifdak
ƒ24.950
Mercedes 280 SLC, autom., bj. '80, USA-uitv.
ƒ35.000
Mercedes 300 D, bj. '86, rookzilv.,m. abs, alarm, 5 bak/ 44.900
Mitsubishi Colt 1,2 GL, bronsmet., 5 bak, m. '86
ƒ 11.750
Mitsubishi Galant 1600 GL, m. '81, i.z.g.st.
ƒ 3.250
Nissan Micra, m. '84, 60.000 km., 1e eig., wit, i.z.g.st./ 7.250
Nissan Sunny 1.3 LX, bj. '88, 1e eig., 23.000 km.,i.z.g.st./ 15.900
Opel Kadett 1300 LS, bj. '86, 44.000 km., i.z.g.st
Opel Kadett 1600 HB, zilvermet., 3 deurs, bj. '84
8.750
Opel Kadett 1300 1,3 S, zilvermet., m. '83
6.900
Opel Manta GTE, m. '80, i.z.g.st.
3.250
Opel Record 2,3 D, m. '85, staalbl.metal. i.nweist.
8.950
Opel Ascona 1600 D, bl.metall.. bj. '84, 5 drs
9.250
Renault 9, wit, bj. '83, i.z.g.st.
5.000
Skoda 120 LS, bj. '84, 60.000 km., 1e eig.
3.950
VW Golf 1300, 1e eig., bj. '87, antr.grijs.
ƒ 16.900
VW Golf 1300 CL, rookzilv., bj. '86
ƒ 14.250
VW Jetta, bl.met., bj. '83, LPG, in nwe. st.
ƒ 7.900
VW Jetta Diesel, bj. '87, 5 bak
ƒ 17.750
Mercedes 300 D Aut., m. '79, i.z.g.st.
ƒ 5.950
VW Transporter Caravelle kleinbus, 10 pers..m. '85 ƒ 10.500
VW Transporter Caravelle kleinbus, 10 pers., m. '85 ƒ11.500
Inruil + financiering mogelijk, APK en Bovag gekeurd,
6 maanden garantie.
Burg. de Kooimanweg 10 A, Purmerend, tel. 02990-39383.
Geopend maandag t/m zaterdag 9.30-18.00 uur,
vrijdagavond koopavond.

SCHELLINGWOUDE
Draaierweg 8-10, A'dam-N
020-323600
Alle automobielen worden afgeleverd met APK keuring en
10.000 km beurt. Eigen werkplaats voor service en garantie.
Alle auto's boven ƒ 5000,-

2 jaar
garantie
op loon en materiaal
BMW 315, beige, w.w. glas,
1983; BMW 320 1982 sportwielen metallic; Citroen Visa 11 RE
wit, bijz. mooi, 1985; Citroen BX
1.4 rood, 1983; Daimler Souvereign 4.2, met alle accessoires.
1981; Rat Panda blauw '86, Rat
Uno 45, blauw, mooie auto,
1984; Ford Escort, wit, 1.6 diesel, 1984; Ford Escort 1.1 Laser, met., 1984; Ford Escort
1.4CL, nw.type, wit, 1986; Ford
Sierra Combi 2.0, blauw, 5 drs.,
1985; Ford Sierra 2.0 GL, 5 drs,
LPG, 1985; Ford Sierra grijs metallic, 3 drs., 1986; Ford Thunderbird Coupé (gerest, oldtimer) 1963; Honda Prelude EXi,
wit, nw. type, 1983; Mazda 626
GLX LPG 4d sedan 1984; Mazda 323, 1.5 Sport, zwartmet.,
1988; Mercedes 250 gerestaureerde klassieker, 1975; Mercedes 280 E met. met vele opties,
1982; Mercedes 250, stuuraut.,
airco etc., 1982; Mitsubishi
Colt 1.2 GL, met., 1983; Mitsubishi Galant 1.8, Turbo diesel,
1985; Nissan Bluebird 2 O diesel, nieuwstaat 1987; Opel Kadett 1.6 S GT, rood, nw staat,
1986; Opel Corsa 1.2 Van uitv.,
1985; Opel Corsa 1 3S, met.,
1986; Opel Rekord 2.0 S Berlina
automaat 1983; Opel Kadett
1.3S, 4 drs. Sedan, rood, 1986;
Opel Ascona, 1.63,5 deurs HB,
1987; Peugeot 205 GR 1.3 £
deurs, wit, 1984; Suzuki Altc
metallic 1982; Toyota Corolla
diesel, metallic 1986; VW Golf
GTD metallic 1979; VW Golf C,
turbo diesel, wit, nw staat,
1987; VW Golf C diesel 3 deurs,
rood, 1987; Volvo 340 GL, LPG,
3 drs, wit, w.w.glas, 5 speed,
1984; Volvo 340 DL, 4 drs
sedan, LPG, wit, 1985; Volvo
240 GL stationcar blauw metallic 1985. Diverse mruilers vanat
ƒ2000.
Geopend ma.t/m za. 8.30 18.00 uur. Donderdag koopavond. Tel.: 020-323600.
KAMPEERAUTO,
Peugeot
J7D, b.j 74, 5 pers. bovenslaper, volledig zeer luxueus ingericht, geïsoleerd, vr.pr. ƒ 6750,Tel. 02982-5955.

Johan Boom occasions ZuiderGARAGE HENRIETTE
akerweg 83 A'dam Osdorp, tel
Akerdijk 275, Badhoevedorp
020-105478/020-101021
tel 02968-92915
Geopend van 9 tot 19 uur Alle Opel Kadett, GT 16 S, m '87
auto's A.P K. Hoge inruil, finan 1e eig. 58000 km zeer moo
ciering mogelijk. V a. ƒ 4000. 1 ƒ 17.750 Ford Scorpio. 20 CL,
Jaar garantie.
sept. '86, LPG, 5 bak, centr
Peugeot 205 XT '88 ƒ 14.950 vergr ƒ17950 Mercedes 23C
Peugeot 205 Accent '86 LPG E, aut., dec. '83, duurste uitv ,
f9950. Renault 5 GTL'87 LPG f14.950. Volvo 340 GL, m'86,
f9950. Ford Escort 14 cl '87 centr. vergr., Imker deur parf 14.950. Volvo 240 GL aut. m keerschade, ƒ 8950. Volvo 360
'84 LPG ƒ 9950. Volvo 360 GLS GLS, 2 l , m '84, 5 bak, ƒ 7950
'84 ƒ 6950 Opel Rekord 2 O S Mazda 323, GLX, stationm. '86 LPG ƒ 9950 Opel Asco- wagen, 1-'85, ƒ7950
na 1.6 S aut. '83 ƒ6950. Opel
Zaterdags geopend.
Corsa 2 st.r '84 ƒ6950. Opel
Kadett 1.2 S aut. bijna '85
f7950 Fiat Regata 85 S '86
f8950. Fiat Uno 45'86 ƒ 7950
Rat Panda 750L '86 ƒ5950. AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Mini 1000 HLE '84 ƒ 3950 Nis- Klaar terwijl u wacht Ruilstarsan Cherry '83 ƒ 3950. Mini Me- ters en dynamo's. Erkend
tro'86 ƒ 6950. Skoda 130 LS'86 mbouwbednjf van TBBS/TNO
autobeveihƒ3950. V W. 90 IF GTI '83 goedgekeurde
Valkenburƒ 7950 BMW 525 l '83 ƒ 8950 gmgssystemen
gerstr. 134. Tel 020-240748
Toyota Starlet '82 ƒ3450 Citroen CX 24 '81 ƒ1950. Re- Autoshop J. Schievmk, Rozennault 5 GTL '83 ƒ 2950. Opel gracht 69-71-73, A'dam, tel.
Manta H.B. '81 LPG ƒ2950 234986; ACCU'S, imperiaals,
Ford Granada 2.3 Combi '82 laddersteunen, fiets- en skiƒ2950 en nog diverse auto's dragers, ski-boxen, alle kleuren
v.a. ƒ 1000.
autolak, gereedschappen.

Autobedrijf
Spring In 't Veld
Oosteinderweg 335-339
1432 AX Aalsmeer
Tel. 02977-24696/44146.

MAZDA RUITEN voor zij en
achter. Voor alle types uit
voorraad leverbaar. Fa. E de
GRAAFF, Koninginneweg 48
Haarlem Tel. 023-314275.

Official Dealer
Honda-Alfa Romeo

Garage ROBE, gespec m rem
men en fricties Comonu.sslr
455, 020-177388 Lid BOVAG

Garage verzorgt uw auto
APK-KEURING
AUTOSPUITEN v a ƒ350 m Vooral prijsopgave Garage
orig spuitcab incl verf Ook Chrysant, Chrysantstr 14 B
schaderep + tax 020 152507 A'dam-Nrd Tel 020340549
• SHOWROOM De autorubnek voor Amsterdam en omaevmg
Oplage 730 000 ex
Elke week in Het Parool en
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA
Tel 020-6658686

Rijscholen

Zin m een woestijnavontuur"7
T k. LADA NIVA, 4 X 4 , dec
'86, incl compl Sahara-uitrus- AUTORIJSCHOOL ZEEMANS
Al meer dan 30 jaar uw adres
tmg Tel 03450-19077
voor een gedegen rij-opleiding
NU Rooseveltlaan 213. A'dam
Tel 020 - 460699

Klassiekers en
oldtimers

LAATSTE
AANBIEDINGSWEEK
VAN RIJSCHOOL MICHEI ' •
1e 10 echte autonjlessun
ƒ25 PER LES
Amsterdam
020 853682
Purmerend
02990 40087
Zaandam
075 174996
Schrijf nu nog in voor QC
aanbiedingslessen"

RIJSCHOOL WEELING
kan wegens uitbreiding weer
GEVRAAGD
nieuwe leerlingen plaatsen We
Renault Alpine A 110, opknap- rijden de volle les m het exapen geen bezw 075-163008. mengebied Tel 020-829392
• Handelaar of particulier.
• „SHOWROOM",
Uw auto(s) aanbieden in
de autorubnek voor Amsterdam en omgeving
„SHOWROOM" is dé manier.
Tel 020-6658686
Tel. 020-6658686.

Accessoires en onderdelen

LPG-INBOUW nu zéér voordelig met 2 jaar garantie, ook
rep. telef. 020-182163.

APK laswerk en reparatie , keuring klaarmaken, ieder merk
auto, vooraf prijsopgave Autobedrijf Been, Aalsmeerderdijk
386, Aalsmeerderbrug
Tel 02977-27262

Erkend APK station
olie verversen v a ƒ29 50
groot onderhoud gratis APK
Auto Centrum Duivendrecht
Industneweg 27 020955176

brzijn mensen, die menen, dat
TNO werkelijk Doyer's I-CAT
heeft getest, terwijl het een
nep-cat en een onwaar verhaal
van Auto-Visie was De hoofdred, moet zich nu voor de Raad
van de Journalistiek verantwoorden wegens het weigeren
van weerwoord1 Wil TNO echte
I-CAT testen' DHZ-plan ƒ30,giro 3466420. Doyer-Motor Bussum 02159-45265.

Autosloperijen

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

Autosloopbedr Onne jan de
Stadt, ink v sloop en
SCHADEWAGENS, verk auto
onderdelen Rijshoutwcg A.
Zaandam Tel 075-165272

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto s alle
merken, alle bouwjaren
AUTOWRAKKEN tegen de Ravenstijn, 02502-5435
hoogste prijs voor de deur
• „SHOWROOM" verschijnt
gehaald. Autosloperij Jan
huis aan huis in geheel
Tel 020-361178/02907-6248
Amsterdam en omgeving.

Auto's te koop gevraagd

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
DE HOOGSTE PRIJS
Ravenstijn, 02502-5435
elk merk auto a contant met
Grote sortering ONDERDELEN vnjw.bewijs Tel 020-105478
van schade-auto's, alle
HOOGSTE PRIJS
merken, alle bouwjaren.
voor elk merk auto, a contant,
RAVENSTIJN, 02502-5435.
met vnjwaringsbewijs, geen
Lid Nevar
sloopauto's. Tel 02990-37825

Koop- of VERKOOPPLANNENP Bel dan snel Nationale
Occasionlijn 023-365206
•Auto te koop? Plaats een
SHOWROOM advertentie U
zult verbaasd staan over het
resultaat.

Door inruil verkregen

BMW 320
'80
CITROEN BX Leader . . . . '86
FIAT Panda 34
'86
FIAT Uno 70 SL
'86
FIAT Uno 75, SX 3D
'88
FIATTipo 1.4 DGT
'88
HYUNDAY Pony 1.5GL..'88
ISUZU Trooper Van
'85
OPEL Kadett 1.3S
'86
PEUGEOT 205 Accent ... '87
PORSCHE 924 Turbo . . . . '82
RENAULT 11 GTX
'85
RENAULT 25 GTS
'86
VOLKSWAGEN Polo 1.3.. '84
VOLKSWAGEN Golf 1.6..'87
VOLVO 360 2.0
'83
VOLVO 740 GL
'...'86
ALLE BOVENSTAANDE
OCCASIONS MET 2 JAAR
SCHRIFTELIJKE GARANTIE.

In de autorubrie!
"Showroom'
vindt u veel
meer parkeerruimte
voor u
auto advertentie

Uit bedrijf te koop OPEL RE
KORD van nw. model '83, LPG
en APK 6-'90, ƒ 6100 + MITSU
BISHIL 300,2 deuren,'82, APK
3-'90, ƒ5700. Tel. 02972-1866.
Volvo 345 DL, LPG, '80, ƒ 2500
Ford Escort 1300 L,'80, ƒ 2950.
Lada Wetter, Tel. 02907-6572

De autorubriek SHOWROOM zet uw auto pas goed in de kijker.
Niet alleen in Het Parool, maar ook in alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia, met een totale oplage van
730.000 exemplaren. Zodat u de
kans loopt dat ruim een miljoen
Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst
plaatsen in de autorubriek SHOWROOM:
mensen uw advertentie zullen
prys
pnjs
zien. En dat voor slechts f 25,excl. 6% incl. 6%
Dus vul nu de bon in en zet uw
BTW
BTW
ital regels
auto in SHOWROOM!
Schrijf hier uw tekst

Bon

1 letter per hokje.
Cijfers, leestekens en
woordtussenruimten
tellen voor 1 letter.
Minstens drie regels
beschrijven.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

26,50

38,16
49,82

61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

Naam:
Adres:.
Postcode/Woonplaats.
Startdatum*:
Telefoonnummer:
Handtekening:
* Alleen een woensdag of een vrijdag invullen
Opsturen in een ongefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Antwoordnummer 2470,
1000 PA Amsterdam of afgeven: Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Dorpsstraat 54-56,
Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 13, Zandvoort,
Gasthuisplein 12.
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MAKELAAR Q.G;
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Pro|ekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a /2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

Van Ostadesiraat 21c:
modern huisje in goede staat v. onderhoud,
md entree, hal, woonk., open keuken met
eetbar. 1 e et. 2 slaapk., badk. met ligbad en
toilet, c.v. gas.
Vraagprijs ƒ140.000,- k.k.

Vlug naarde Hemavoordat
de Fransen 't in de gaten krijgen.
GOED
zo herkent u aanbiedingen m de Hema

zo herkent u aanbiedingen m de Hema

ScBiuitengat 19:
Hoekappartement op 1e verdieping, ind.
entree, hal, toilet, luxe keuken met inbouwapp., slaapkamer, bergkamer, badkamer
met douche en dubbele wastafel, woonkamer, balkon (zuid), serv.k. ƒ475,- p.m.
Vraagprijs ƒ147.500,- k.k.

Passage 3/3:
Twee (vh 3) kamerappartement op 1e
etage nabij centrum, garage, ind. entree,
hal, toilet, keuken met inbouwapp. (vh
slaapk.), woonk., slaapk., badk. met ligbad,
balkon zuid, serv.k. ƒ332,- p.m.
Vraagprijs ƒ179.000,- k.k.

10.75

Beha met naad en kantrandjes. In
o.a. wit en zwart. Mt 70 - 80 AA/A
en 7 0 - 8 5 B, 7 5 - 8 5 C.

Fahrenheitstraat 6:
eengezinswoning met garage, voor- en
achtertuin (zuid), ind. entree, hal, toilet,
woonk. (33m2), half open keuken. 1e et.
badk. met douche en 2e toilet, 3 slaapk.,
balkon. 2e et. kamer met dakkapel, kitchenette en bergruimte, c.v., opp. 195 m2.
Vraagprijs ƒ 235.000,- k.k.

Dr C. A. Gerkestraat 133:

16.75

'JAÏ5
Buikvaas. In zwart, wit en mint.

42.75
Stoomsproeistnjkijzer met oververhittingsbeveiligmg en speciale
ontkalkmgsstand. l jaar Hema
garantie

4.50
2 voor
Pak met 20 afvalzakken.

tussenwon. met voor en achtertuin, opp.
149 m2. Ind. entree, hal, gang, toilet,
woonk. met open keuken, bijkeuken. 1e et.
3 slaapk., badk. met bad, toilet en wastafel,
1 slaapk. met entresol, bergkamer, c.v.
Vraagprijs ƒ235.000,- k.k.

Prof. Zeemanstraat 7:
Vrijst. won. met garage, opp. 180 m2, tuin
zuid. Ind. entree, hal, toilet, woonk., open
keuken. 1e et. 3 slaapk., hobbyk., badk.
met ligbad, toilet, dubbele wastafel, c.v.
gas.

GRATIS WONINGBROCHURE

Houten puzzel. Ca. 30 x 20 cm.

pr o=*
Nalaten

Een feestelijk teintje
met bloemen
van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist in al uw
bloemperken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

Kleinbeeld kleurenfilm. 100 ISO.
24 opnames
J-256.36 opnames
-&?57.25

hoeslaken

vanaf

15.75

Lakens en hoeslakens. 100%
katoen. Strijk- en krimpvnj. In
diverse kleuren en maten. 18r?5"
t/m4t?5
15.75 t/m 38.75
Bijpassende slopen.

9.75/12.75

Deze prachtige Cahors Appellation mtÉAAÉÉdUMAMWÉflHBMI Contrôlée 1986 is een typische
'Vin de Noir', een donkerrode, krachtige wijn. Cahors overtreft heel wat van z'n duurdere broers uit de Bordeaux. De Hema verpakte deze aanbieding m een doos, zodat u de vier flessen makkelijk mee kunt nemen.

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

0973 Vicci Varese
Sportieve schoen in volnerf
leer rnet leeromtrokken gesp
en geplisseerde Band
Maten 36-42
7995

VERHUIZEN?
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!
6813 Elegante
Pump in bordeaux nubuck
De garnering in bordeaux
nubuck mei calfs leer
Maten 3-8
12990

je luistert naar je voeten
en je staaf op kwaliteit

<p/ %>

(blemnce
Your qualily shoe by Hehoform

HERMAN HARMS
SHOE-BIZZ

GROTE KROCHT 22

quality shoe by Helioform

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

29,50
DE WIT VERHUIZINGEN

Als u op kwaliteit staat en u let op design,
vorm en afwerking dan bent u bij ons aan
het juiste adres.

GLAZEN SALON- EN EETTAFELS
BOETIEK-IN HEEFT ZE

STEENGRILL RESTAURANT

Verhuizen is vakwerk!

2630 Elegance
Modieuze rwart calfs leer pu
met aan de 2i|kant
inzet
Maten 3 8
l 129 90

Hoogglansverf voor binnen en buiten. In diverse kleuren.
250 ml.
&tt 4.75
750 ml.
±2^5 10.75
2.51.
35^530.75
51.
-6&^ 51.-

(ERKB4DE
VERHUIZERS

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

Stamppot mét,

Verse gelderse rook
worst a 250
gram 2 90
2 voor

Roomboter-appeltaart
met verse Hollandse appelen. Vers uit eigen banketbakkerij' -3-?3 7.50

Belegen Goudse kaas
Vers van 't mes l kg
11.70

Belgische bonbons. Doos
a 200 gram. &~K 5.95

Zak met 5 krentebollen.
Speciale prijs i.vm de
week van het brood. 1.50
•Medaillon Bordeaux Een
rode of witte kwaliteitswi|n.650

2 voor 10.75
l m ' uktulirr 198'! 8U ?l'l 3 10

Pak met 250 gram
amandelspeculaas.
-1-95-1.50

Alles zoveel u wilt!!

Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren
De gehele
week geopend

Prachlige ruimleweiking in uw interieur.
Afgebeeld de eetlalel: ƒ 1295.- met naar keuze een
slnppmg op de poten in wil, zwart, messing ol metaal.

B€tTI EK-IN

Sloterweg 139 Badhoevedorp Tel. 02968 - 94631
IV1DO CM MOONIDECCN

v.a. 17.00 uur.

GOEDE MERKKEUKENS
rechtstreeks uit Duitsland
BEHOORLIJK VOORDELIGER!!
Zaterdag 7 oktober zijn wij
geopend van 08.00-18.00 uur'
Vraag naar:

30_8

WM

D Onze katalogus
G Gratis bezoek thuis • ollerte
D Gratis en vrijblijvende ollerte volgens bijgaande
tekening (s v p merk vermelden}

Woonplaats .

TKÏÏÜKOOPJE
to herkent u <jjnbtedingen in de Hema

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.

^ Postbus 1265, Industrieterrein D-4476, Werlte (D)
of bel rechtstreeks met onze Nederlandse afd.
Tel. 09-49595120818 - Fax. 09-49595120850

BIJ Mensen - vlakbij N.S. Station Haarlem en dus gemakkelijk te bereiken per trein of bus - werken ongeveer 100 mensen - meest vrouwen - in
een modern atelier. Zij maken bedrijfskleding die, in Nederland en daarbuiten, sterk de aandacht trekt. Wij komen nog enkele goede naaisters te kort,
want er is veel vraag naar japonnen, broeken, schorten en overalls. Daarom
zijn wij op zoek naar:

MODINETTES
Meisjes van 16-21 jaar, die ervaring willen opdoen in een modern, gezellig
bedrijf, waar werkkleding gemaakt Wordt voor ziekenhuizen, kantoren en
buitenwerk.
Tevens hebben wij nog plaats voor enkele goede, geroutineerde

NAAISTERS
uit de leeftijdscategorie tot 35 jaar.
Wij betalen goed volgens de CAO voor de Confectie-lndustrie, bovendien
nog premies en reiskostenvergoeding. Vrijdagsmiddags vrij.
Gratis fruit bij de lunch. Zij die dat willen
kunnen deelnemen aan de vakopleiding
confectie-industrie. Je leert een vak waar
je ook later wat aan hebt.
Kom langs of bel:
Ingrid Koeman,
Hensen Bedrijfskleding BV
023-319587, Phoenixstraat 6, Haarlem

HENSEN

Zandvoort
Nieuw

ELKE WEEK
HET DAGELJKS NIEUWS
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Verpauperin,
Nieuw-Noorc
neemt weer toe

ZANDVOORT - De verpauicring en vervuiling in NieuwMoord nemen hand over hand
oe. Nadat de trieste aanblik
'an de wijk en de verkeerson•eiligheid eind vorig jaar door
'erontruste bewoners bij de
emeente was aangekaart,
leeft de dienst Publieke Wercen flink aangepakt met het
;evolg dat de wijk weer wat
opfleurde. Sinds de zomer ech;er heeft Nieuw-Noord zijn veroederde uiterlijk weer terug;ekregen, tot grote ergenis van
;en aantal bewoners.
"We hebben er begrip voor dat onlernemers in deze drukke zomer
;een tijd hebben om de omgeving
letjes te houden, maar nu is de zoner voorbij en de vervuiling neemt
veer dagelijks in grote proporties
oe. De ondernemers smijten goede•en, die kennelijk kapot of versleten
;yn, gewoon buiten hun loodsen en
lat blijft dan weer liggen", verzuchen Ria van der Smaal en Jennifer
./okhorst. "Nadat we eind vorig jaar
Ie gemeente op de hoogte gesteld
mdden van de vervuiling en ver;eersonveiligheid in de wijk, was ieiereen het met ons eens dat er nodig
ets moest gebeuren. En dat gebeurie ook. Er werd hard gewerkt door
Ie dienst Publieke Werken en men
,ag de wijk weer opfleuren.

Vuilnisbelt
'ooral de omgeving Curiestraat en
'oltastraat werden stevig aange-

Milieucontroleur
mag op strand
wild afschieten
ZANDVOORT - De Zand'oortse milieucontroleur mag
>p strand schieten. Dat is de
ütkomst van de beraadslaging
n de commissie van algemene
.aken. De jachtopziener blijkt
ïerechtigd op het strand op
•ossen te jagen.
Een en ander is namens het Miniserie van Landbouw en Visserij melegedeeld door de heer Stoel. Hij
erklaarde dat de jacht op het
trand opgenomen is in de vergunung van de plaatselijke milieuconroleur. Hiermee kwam een abrubt
md aan een zaak die dreigde hoog
ip te lopen, want de commissieleien leken woensdagavond op het
iuntje van hun stoel te zitten om
nerover vragen te gaan stellen.

pakt", zo complimeteren zij de gemeente voor het snelle optreden.
Maar de vreugde was van korte
duur. Sinds het drukke zomerseizoen wordt Nieuw-Noord weer veelvuldig gebruikt als een soort openbare vuilnisbelt. Vooral de ondernemers maken er in de ogen van de
bewoners een potje van. "Het is voor
ons nog steeds volstrekt onbegrijpelijk dat ondernemers in Zandvoort
de openbare weg als 'stallingsplaats'
voor hun voertuigen mogen getaruiken. Tientallen vrachtauto's, traktoren, verkoopwagens, boten en dergelijke, alles staat er gewoon. Het gras
groeit er in sommige gevallen gewoon omheen", aldus Lokhorst en
Van der Smaal. Ook voor raadslid
Landman, Gemeente Belangen
Zandvoort, was een en ander aanleiding om vorige week vragen te stellen in de commissie van publieke
werken.
Hoewel het volgens de Algemene
Politieverordening verboden is om
de openbare weg als stallingsplaats
te gebruiken, gebeurt dit wel in
Nieuw-Noord. Klagen heeft volgens
de bewoners geen zin. De gemeente
"beroept zich dan op overmacht,
omdat het een industriewijk is".
"Moet je je eens voorstellen dat al
die traktoren en karren in het zuidelijk deel van Zandvoort zouden
staan", is een veel gehoorde opmerking in de steeds meer verloederende wijk.
Een stinkende aanhangwagen met
lekkend visafval in de Curiestraat,
een oude bibliotheekbus met onderdelen van boten op de hoek Voltastraat/'s Gravensandestraat en een
autobus met afval er omheen bij het

ZANDVOORT - Het CDA wil
dat de gemeente de politie ook
komend jaar een extra subsidie geeft, boven op de normvergoeding van het rijk. Fractievoorzitter Ingwersen deelde
dit maandag mee in de commissie van financiën, tijdens
de behandeling van de gemeentebegroting
voor 1990.
VVD-voorzitter
Menkhorst
bood een lichtpuntje ten aanzien van de kortingen op de
politiesterkte.

'DEZE
WEEK
© Deze week alweer de
laatste luchtfoto, dit keer
met een schitterend overzicht van Zandvoorts
kust.
Pag. 3
© Jozef en Mia Cosman
werden dinsdag in de
bloemetjes gezet. Pag. 3
® De gemeentelijke subsidiepot lijkt al verdeeld.
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De rommel op straat in Nieuw-Noord maakt weer opnieuw deel uit van het straatbeeld, dat een steeds verloederende aanblik vertoont.
Foto Berioit

Keesomplein waar de bewoners al
zeven maanden op uitkijken. Het is
slechts een greep van plekken in de
wijk waar de verpaupering het hevigst toeslaat. Een doorn in het oog
is ook de parkeerplaats bij de Spar.
"Daar staat al ruim eenjaar een aantal voertuigen, zoals een Landrover,
een aanhangwagen en een traktor
met boot. Iedereen weet dat, ziet dat,
ergert zich eraan en het blijft maar
staan", aldus Lokhorst en Van der
Smaal. Bovendien wordt de rijbaan

daar volgens hen vaak en onnodig
geblokkeerd door verkeerd geparkeerde auto's.
Wat betreft de verkeersonveiligheid spant de Kamerlingh Onneslaan de kroon in Nieuw-Noord. Op
deze weg rijden volgens de bewoners
autobestuurders en motorrijders regelmatig harder dan honderd kilometer per uur. Er is sprake van een
plan om op deze weg, in de volksmond 'het proeftraject van het circuit' genoemd, snelheidsremmende

CDA wil extrasubsidie
voor de gemeentepolitie

niet in de hand te houden is. Volgens
korpschef Menkhorst stelt de minister voor 20% in tijd met te vergoeden,
de overige 80% met een geldelijke
vergoeding. Het voor Zandvoort beschikbare bedrag is daarvoor echter
niet voldoende, aldus Menkhorst.
Dat ligt volgens hem vooral aan de
'piek' van het zomerseizoen, inhouIngwersen kondigde aan dat zijn dende 45 evenementen plus de zorg
fractie binnenkort een voorstel zal van het strand.
indienen om vanuit de gemeentekas
de politie extra te steunen. De huidige ontwikkelingen acht hij namelijk Levensvatbaar
'fnuikend', onder andere omdat de
Volgens Ingwersen wordt momentoename van het aantal overuren teel getracht 'een instituut in het le-

Dieren ontbreken op'Dierendag'

Relinde Adegeest en Hetty Offermans tonen zich erg blij met de nieuwe subsidiemogelijkheden voor een
kinderdagverblijf. Beide zijn bestuurslid van de stichting Pippeloentje, die nog steeds bestaat hoewel net voormalige kinderdagverblijf begin 1987 moest worden gesloten, wegens het uitblijven van subsidie. "We hebben nu in ieder geval
het gevoel dat we toen niet helemaal
voor niets gewerkt", aldus Fehnde
Adegeest.
Beide dames hadden de gemeente
benaderd, die zich op dat moment
ook al over de nieuwe subsidiemogclijkheden had gebogen. De rijksbijdrage is /'5000,- per kind, de rest van
het bedrag, naar schatting ƒ6000,-,
komt voor rekening van de verzorgers. De gemeente is echter bereid

In zijn vergunning staat echter dat
i] bevoegd is tot het opsporen, benachtigen en doden van schadelijk
ild op gronden, in gebruik bij en/of
n eigendom van de gemeente. Daaruj is ook het gebruik van een geweer
iiauit een auto toegestaan. Of wild
chadelijk is of niet, kan de milieuontroleur zelf uitmaken, aldus
stoel.

'atum

HW

LW

'1 okt
2okt
3
okt
4 okt
5 okt
Bokt
7
okt
8 okt
9 okt

23.56
00.45
01.30
02.21
03.03
03.46
04.29
05.15
06.01

08.15
09.25
10.24
12.06
13.02
13.46
00.04
00.54
01.44

HW

LW

12.25 20.04
13.19 21.15
14.05 22.10
14.45 22.44
15.2723.25
16.05
-.16.48 12.15
17.29 13.09
18.1613.54

,'aanstanden: 14 okt. VM 21.32 u.
'Pnngtij 16 okt. 03.46 u. NAP +135cm.

® Bertus Voets over subsidie voor katholieken'
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© 'Een kunstenaar creeert zijn eigen werkeüjk-

heid', aldus Paul Dikker
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Er waren wél behoorlijk wat bezoekers op de dierendag-manifestatie, maar de dieren zelf ontbraken.
Folo Bram Stijnen

ZANDVOORT - Meer dan vijfhonderd mensen hebben dit weekend de dierendag-manifestatie 'nieuwe stijl' in het Gemeenschapshuis bezocht. Hieronder waren vooral veel
kinderen. De jaarlijkse collecte leverde beduidend minder op dan in voorgaande jaren.
De grote zaal van het Gemeenschapshuis was voor
deze gelegenheid omgetoverd tot een gezellige fancy-fair. De meeste tafels waren ingeruimd voor de informatiestands, volgens bestuurslid mevrouw van der
Meer noodzakelijk om de mensen wat beter te informeren over het werk van de dierenbescherming. "Wij
stonden in het verleden vaak voor paal", vertelt zij,
"want voor het buitengebeuren was de laatste jaren
erg weinig belangstelling". Zij wijt dit vooral aan de
slechte weersomstandigheden waaronder vaak gewerkt moest worden. Dit jaar is er dan ook gekozen
voor een nieuwe opzet. De betrokkenheid van de burger voor de noden van het dier acht zij van groot
belang.
Als publiekstrekker had de organisatie gezorgd
voor het nodige vertier. Zo was er een rad van avontuur, konden de kinderen zich bezig houden met het
maken van tekeningen en er waren verschillende

stands ingericht voor de verkoop van nieuwe en tweedehands goederen.
Van de dieren zelf ontbrak tot verwondering van
het publiek echter enig teken. Ruimtegebrek was
hiervan de oorzaak, zo liet voorzitter Nijboer desgevraagd weten. Een wat verwonderlijk excuus vonden
sommige, daar alle andere zalen van het Gemeenschapshuis deze dag ongebruikt bleven.
Ondanks alle goede bedoelingen was de financiële
kant van de zaak een flop. Het rad van avontuur
bracht nog geen honderd gulden op en ook de jaarlijkse collecte viel behoorlijk tegen. Volgens Nijboer was
dit te wijten aan de slechte coördinatie tussen de
verschillende charitatieve instellingen zoals de Nierstichting en de Invalidenbond, plus de Zandvoortse
sportverenigingen die al in een eerder stadium waren
gestart met de verkoop van loten in het kader van de
Grote Clubactie.
Voor volgend jaar ziet de voorzitter een iets uitgebreider opzet best zitten. De dieren moeten in de
toekomst natuurlijk weer bij een dergelijk evenement
betrokken worden vindt hij wel. Nijboer denkt hierbij
aan een grote dierenshow waarbij de Zandvoorters
hun huisdier mee kunnen laten dingen naar de titel
van het 'best verzorgd huisdier van Zandvoort'.

ZANDVOORT - Het college
moet terughoudender zijn ten
aanzien van het verhuren en te
koop aanbieden van stukken
grond, aan de eigenaar van het
daarnaast gelegen pand. Wéthouder Aukema kreeg maandag deze boodschap mee van
de commissie voor financiën.

zou komen op /235G,- per jaar, gebaseerd op een verkoopprijs voor
tuingrond van ƒ100,- per m'.
Kuijken, PvdA, die al eerder had
getoond moeite te hebben met dit
soort voorstellen, ging dit te ver.
"Dit geeft geen pas als er een schrijnend gebrek aan grond is", aldus
Kuijken, wijzend op het wonmgentekort. Op dit stuk grond kan volgens
hem zeker wel een huis gebouwd
worden. "Ik vind dat dit absoluut
niet kan", was zijn conclusie.

Op de agenda stond het raadsvoorstel een perceel grond ter grootte
Ingwersen (CDA) en Flieringa
van 310 vierkante meter, gelegen
naast het pand Burgemeester Na- (GBZ), deze laatste persoonlijk 'fel
wijnlaan 22, aan de eigenaar van dat tegen', hadden eveneens moeite met
pand te huur aan te bieden, met het het voorstel en behielden hun stem
eerste recht van koop. De huurprijs voor. Methorst (VVD) ging akkoord
maar drong wel aan op een standpunt van het college ten aanzien de
vraag tot welk oppervlak je kunt
gaan. Wethouder Aukema verduidelijkte dat deze regeling uit 1983 'kleine ineffectieve stukjes' betrof en dat
er inderdaad nog nooit een perceel
van deze afmetingen ter sprake was
ZANDVOORT - De python gekomen.

Python 'Bas' vindt
zijn baasje terug

die onlangs met veel voorzichtigheid door koelbloedige 800 m 2
agenten met een soort lasso
Hij antwoordde Kuijken bevestiwerd gevangen, heeft zijn (tijgend die vroeg of er een nieuw voordelijke) baasje terug.
stel in voorbereiding was, waarbij
Een bewoonster van de Spoorbuurtstraat trof de python, Bas genaamd zoals achteraf blijkt, aan in
haar achtertuin, waarna zij verontrust de politie waarschuwde. Deze
wist het dier te vangen en bracht het
op de achterbank van de politieauto
over naar een dependance van Artis
in Haarlem.
Later meldde zich een bewoner
van de Brugstraat aan het bureau.
Bas was namelijk uit zijn terrarium
ontsnapt. Hij had de slang tijdelijk
te logeren maar was hem even uit
het oog verloren. De man werd verzocht in het vervolg bij vermissing
eerder te reageren.

het2 zou gaan om de verkoop van 800
m grond. Momenteel wordt deze
aan de kandidaat koper verhuurd.
'Waar zijn we mee bezig' was de reactie van Kuijken. Volgens Ingwersen en Kuijken wordt het tijd voor
een nieuw beleidsvoorstel.
Vorige maand stonden ook al twee
grondstukken op de agenda van de
gemeenteraad, het één naast het perceel Dr. C.A. Gerkestraat 72 (95 m 2 ),
het ander achter het perceel Fahrenheitstraat 52 (12 m-). Het college
heeft besloten tot het privatiseren
van een aantal percelen om zo te
bezuinigen op het onderhoud van
openbaar groen.

Voorbereidingen kinderdagverblijf
Pippeloentje beginnen nog dit jaar

ZANDVOORT - De voorbereidingen om kinderdagverblijf Pippeloentje opnieuw op
te starten, te vestigen in de Van
Heuven Goedhartschool, beginnen op korte termijn. De
opening is mogelijk al in januari 1990.

Schadelijk'

Waterstanden

voorzieningen te treffen, maar dat is
er nog niet van gekomen. "Het gemeentebestuur heeft niet direct verkeersdrempels aangelegd, omdat
men eerst een totaalplan voor
Nieuw-Noord wenste. Nu heeft de
gemeente ongeveer zeven jaar geleden een prachtplan van een verkeersbureau gekregen, maar dat
wisten ze kennelijk nóg niet, of niet
meer. Komen er nog drempels of
moeten we nog zeven jaar wachten?".

financiële armslag van het rijk voor
de politie is onvoldoende, maar wij
zijn niet in staat dat adequaat aan te
vullen". Ook volgens Kuijken, PvdA,
kan de gemeente 'helaas weinig
doen aan de sterkte korting'. Wel
wees hij op de 'professionele vergoeven te houden dat niet levensvatbaar ding' voor de reservepolitie, waarbij
is', waarmee hij doelde op de te hoge hij zich afvroeg of een deel hiervan
werklast van de korpsleden en de niet te besteden zou zijn voor de
onvoldoende zorg die geboden kan professionele politie.
worden. Hij uitte zijn vrees dat de
situatie er alleen maar slechter op
dreigt te worden. "Zijn wij bereid als Lichtpuntje
Een lichtpuntje gaf het verhaal
gemeente een hogere norm aan te
leggen dan het rijk", legde hij zijn van VVD-fractievoorzitter Metmederaadsleden dan ook ter over- horst. Na overleg met een vertegenweging voor. "Het CDA wil dat wél". woordiger van zijn partij in Den
Haag voorzag hij de mogelijkheid
Ook Flieringa, GBZ, voorzag pro- dat het kabinet alsnog 'een gebaar
blemen met het accepteren van de maakt', wat zou inhouden dat de renullijn, maar een adequate oplos- ductie gedeeltelijk wordt teruggesing had hij nog niet bedacht: "De draaid.

De commotie rond het jachtgeIrag
was ontstaan na klachten van
i
en strandexploitant en later van
i
en Amsterdamse marathonloper
lie regelmatig op het strand traint.
'i] maakten zich zorgen over de
oor hen gehoorde geweerschoten.
3e politie ontdekte dat deze gelost
faren door de milieucontroleur en
ie zaak kwam aan het rollen, mede
loordat er onduidelijkheid bestond
iver zijn bevoegdheden.

kwestie wordt vervolgd met een
ntern onderzoek.

® Oud-gemeentesecretaris De Vries hield zich
volop bezig met het opkomende toerisme.
Pag. 6

College moet terughoudend
zijn bij verkoop van grond

Marathonloper

Bestuurslid Van der Meer van de
'laatselijke
dierenbescherming
Hong er in de commissie op aan, de
neren in ieder geval tijdens de paarn zoogtijd tot een minimum te beerken. Hiermee herhaalde zij een
erzoek dat zij al in april tot de getieente richtte. Daarnaast geeft zij
t de voorkeur aan dat het afschieen wordt verricht door een bevoegd
ichtopziener in plaats van door een
flilieucontroleur.

® Sportief Zandvoort zat
afgelopen weekend bepaald niet stil. Een ovërzicht.
Pag. 5

Teellandjes niet
op circuitterrein

een aanvulling te verlenen voor mm- hulp van enkele vrijwilligers. Zodra
der draagkrachtigen, de commissie dat mogelijk is, worden er nog cén of
van financiën kon hier afgelopen twee beroepskrachten aangesteld.
maandag mee akkoord gaan. Zonder Dat laatste hangt echter af van het
die aanvulling, waarvoor een specia- aantal kinderen dat op Pippeloentje
le regeling komt, bedraagt het tarief wordt ondergebracht.
ƒ12,50 per kind per dagdeel. De ri]ksregehng staat in ieder geval voor de
"Ik denk wel dat het volkomt",
meent Adegeest, "al zal dat met dikomende vier jaar vast.
rect in januari of februari zijn". Dat
laatste is onder andere gebaseerd op
Aanmelden
het feit dat bommige ouders die
"We willen zo spoedig mogelijk tae- voornemens zijn te gaan werken,
ginnen met een aanmeldingslijst", nog op zoek zi]n naar een baan. "Het
aldus Relinde Adegeest. Zi) dringt er streven is in principe wel om op l
dan ook op aan dat ouders die hier- januari open te gaan". Met de innen
van gebruik willen maken, zich op tmg van de ruimte m de Van Heuven
zo kort mogelijke termijn melden. Goedhartschool, gevestigd aan de
Dat kan via riet telefoonnummer Flemmgïjtraat, wordt op korte tcr17628, bijvoorkeur 's avonds. In het mijn al begonnen, omdat de aanbegin zullen zij samen het kinder- vangsbubMdic van /7500,- nog dit
dagverblijf runnen, eventueel met jaar moet worden besteed.

Naam

ZANDVOORT - Achter het
volkstuinencomplex aan de
Keesomstraat worden nog
eens 25 teellandjes aangelegd.
Dit is tenminste het voornemen van college van B & W.

Adres

De aanleg houdt, verband met de
sanering van landjes in het circuitgebied in verband met de nieuwe
ontwikkelingen zich daar afspelen.
Volgens het college is dit in overecnstemmmg met het duinbehcerplan
en het van kracht zijnde bestemmingsplan. PvdA en CDA voelen
echter weinig voor de aanleg op genoemde locatie, in verband met de
daar aanwezige vegetatie. In de commissies voor publieke werken en financien werd er dan ook op aangedrongen om te zien naar een andere
plek: het circuitterrein. Volgens
PW/RO-medewerker Smits is er
daar echter aeen ruimte

Telefoon _

Postcode

Plaats- _

Giro/bank'
(i v m controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam

bellen kan ook: 020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN

^OERKOOPlReisburo Zonvaart
Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze
lieve moeder en oma
Trijntje Keur
geb. Keur
in de ouderdom van 81 jaar.
Zandvoort:
H. Keur
H. Ferwerda-Stieltjes
Bovenkarspel:
J. Keur
W. G. Keur-de Regt
Rutger en Danoata
Haarlem, 5 oktober 1989
Corr.adres:
W. Kloosstraat 10 2041 BK Zandvoort.
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

'IJSrfffFGMl

Alkmaar - Castricum - Heemskerk - Heerhugowaard Heiloo - Uitgeest - Zandvoort
Een van de grootste reisburo-ketens in Noord-Holland
gaat haar

Inzamelingsactie klein chemisch afval,
glas en oud papier
De gemeentereiniging haalt zaterdag 14 oktober 1989 's ochtends klein chemisch
afval, glas en oud papier op in de straten waar op donderdag en vrijdag huisvuil
wordt opgehaald.

25-JARIG JUBILEUM
met de medewerk(st)ers vieren van
vrijdag t/m zondag a.s.

Daarom zijn onze
reisburo's gesloten
vanaf vrijdag 15.30 uur

,

023-315855

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

Enige en algemene kennisgeving
Op xaterdag 7 oktober 1989 is, na een kortstoncligc ziekte, toch nog onverwacht, overleden
mijn lieve zuster en onze tante

Wilhelmina Johanna
Kroon-van der Laan

Bewust van onze verantwoordelijkheid kunt u bij
calamiteiten of andere beslist dringende zaken bellen met
02518-53675
Maandag 16 oktober kunt u weer volop terecht
voor de

weduwe van Teunis Kroon
op de leeftijd van 81 jaar.
Amsterdam:
M. M. Snijders-van der Laan
Eenmes:
E. M. Leers-de Jager
L. R. Leers

BASFV
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(art.18aW.R.O.)
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 13 oktober 1989 gedurende veertien dagen ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, voor
een ieder ter inzage (geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur).
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder bij burgemeester en wethouders schriftelijk bezwaar tegen het bouwplan indienen.

Verleende bouwvergunning
107 B-89

* Leerling-kapster(s)
* Aankomend
kapster(s)

Max Planckstraat 3 en 29

12 oktober 1989

Heb je interesse in een
leuke jö^leeni danvBÖfT
' " tact o
'
''

Wij kunnen het haar vorm
geven en . . . . in vorm
houden,precies7.oalsuwcnst.
It.v. zachte ilagen en gulven of een soepel vallend
krullenkiip&el.

JM COIFFEURS INT.
Galerij Kerkstraat 22
Zandvoort 02507-14040

Z A N DVOORT

GRILL BAR
TIME-OUT

Tandarts
Afwezig van maandag 16 oktober t/m
vrijdag 27 oktober.

Een rijk leven met
bloemen van

Voor dringende spoedgevallen
tel. 02507-15832

BLOEMENHUIS

ADVERTENTIES
Bij een plotselinge

Met tic bekende permanent 'Uulcij Viial" van
L'Oréal is dat mogelijk, ongeacht welk type haar
u heeft.

J. BLUYS

Of heeft u liever pittige kleine krullen mei een
"linvola" -permanent?

De specialist in al uw
bloemwerken'
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

Of misschien toch alleen aanzetvolume, zonder
krullen voor vier tot zes weken met "Jetting". En
met de modetleerprodukten van "Modeling"
wordt het kapsel dagelijks in vorm gehouden.

HARTSTILSTAND
komt een arts of ambulance meestal te laat.
Een leek kan nog levensreddende
handelingen toepassen.
Ook bij WIEGEDOOD bij baby's!

Op dinsdag serveren wij daar een origineel Javaans Buffet en op
vrijdag kunt u heerlijk genieten van onze speciale Kip-Buffet
Maak er een gezellige happening van en kombineer het diner met
een spelletje bowlen of kegelen.
De keuken is zeven dagen per week geopend tot 23.00 uur!
Vooi meer' informatie en tebervei ingen kunt u bc

Ü2b0/ 20000.

Laat ons u adviseren en zien wat voor vormen in
het kapsel er allemaal zijn.

Leer óók reanimeren in 4 lessen
bij de Kruisver. Zandvoort.
Bel. Hr. de Leeuw, tel. 16085.

(zonder afspraak)

DRCGISTERIJ

BOUWMAN

DA G en NACHT bereikbaar

- oprichten loods

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

P. A. H. Wijnands

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

- uitbreiden woning

Burg. Nawijnlaan 20

Ter versterking en uitbreiding van ons team zoeken
wij

HET KAPSEL IN VORM.

bouwvergunningen

- vergroten woning
- veranderen winkel
- plaatsen erfafscheiding
- gedeeltelijk vergroten woning

Voorgenomen bouwvergunning

van 19.00-21.00 uur.
CELSIUSSTRAAT 196
TEL. 02507-16044

Tolweg 22
Kerkstraat31
Westerduinweg 38
Fr. Zwaanstraat 28

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgenvan 8.30-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en
wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen moet echter zonder meer een vergunning worden verleend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan een "Verklaring van geen bezwaar" van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

alle dagen van het jaar geopend
ruime eigen parkeergelegenheid
gemakkelijk toegankelijk voor rolstoelen
invalidentoilet aanwezig

FEESTELIJKE OPENING

De Eucharistieviering zal gehouden worden op
vrijdag 13 oktober a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Agatha, Grote Krocht te
Zandvoort, waarna de crematie zal plaatsvinden
om 13.00 uur in het crematorium „Velsen" te
Driehuis-Westerveld.
Donderdag 12 oktober zullen wij Jaap van huis
uit begeleiden naar de kerk voor de Avondwake

DOKTERSBERICHTEN

154 B-89
155B-89
156 B-89
157 B-89

Natuurlijk voeren wij hiernaast ons
gebruikelijke assortiment vis- en
vleesgerechten.

VRIJDAG 13 OKTOBER
Na twee keer uitstellen dan nu eindelijk de

10 oktober 1989
„'t Meezennest"
Boulevard Paulus Loot 63
2042 AE Zandvoort

Gelegenheid tot condoleren: na de avondwake in
„De Krocht", naast de kerk, na de crematieplechtigheid in de ontvangkamer van de begraafplaats „Westerveld".

Aangevraagde

Bij ons vindt u op het wildmenu:
Wildsoep
Hazerugfilet
Wildzwijnbiefstukjes
Eendeborstfilet

--

(artikel 11 procedure)
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om het bestemmingsplan Recreatieproject Van Lennepweg-Vondellaan nader uit te werken (overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening).
Dit ontwerp-besluit tot uitwerking van vrijstelling ligt met de bijbehorende stukken met
ingang van 13 oktober 1989 gedurende veertien dagen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
12.00 uur geopend.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen schriftelijk bezwaren tegen het ontwerp-besluit worden ingediend bij genoemd college, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Verder voor de liefhebbers: GEKOOKTE of
GEBAKKEN MOSSELEN, met garnituur.

Jos. A. Niehe

om 19.00 uur.

IJ A K

— C' A v i'; —

Na een intens gelukkig huwelijk van 25 jaar heb
ik afscheid moeten nemen van mijn grote liefde,
onze dynamische en onvergetelijke vader, mijn
goede en dierbare schoonzoon

Julia Beijnes-Niehe
Astrid
Sandra en Frans
Norbert

Bloemendaal aan zee
Tel.: 023-252280
Het WILDSEIZOEN is begonnen.

De crematie heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.

Jaap Beijnes

Ontwerp-besluit

'onnehoefe

De directie

Correspondentieadres:
Molenweg 3, 3755 BC Eemnes.

Denkt u verder aan de volgende punten?
* De gemeentereiniging zamelt 14 oktober alleen 's ochtends in;
* Zet uw klein chemisch afval, glas en oud papier nooit van tevoren aan de
straat, maar geeft u het persoonlijk af bij de inzamelauto's;
* Vlakglas en plastic kunt u tijdens deze speciale route niet meegeven.
* Voor het ophalen van uw oude koelkast kunt u een aparte afspraak maken
met de gemeentereiniging via telefoon 61400.

Ga/c - Restaurant

ZON IN DE WINTER
of
WINTER IN DE ZON

Sander en Jacqueline
Zandvoort,
Jacob Catsstraat 2

op de leeftijd van 49 jaar.

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

Welke producten kunt u meegeven?
* batterijen en accu's
* fotochemicaliën
* medicijnen en thermometers
* cosmetica
* bestrijdingsmiddelen
* afgewerkte olie
* afvalglas
* oud papier

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

TOLWEG 20 - ZANDVOORT - TEL. 12231

Tel. 02507-13278

LCJREA

B^rafenissen

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AU6. v.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

PARIS

;
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^; Daar ligt onze belangrijkste
;ttaak en dienstverlening.
^W-K'-""''' ' • • • > • \

-; "Daarnaast kunt u bij ons
^terecht voor:
J« inschrijvingen
^•Uitvaartverzekering
r een Natura-

Kroon Mode

2.74 M, 3.66 M, 4.10 M, 4.50 M, 4.88 M of 5.50 M!

HALTESTRAAT 55
aanbieding

GEVOERDE ROK
MET
BLOEMDESSIN
mt. 40 t/m 46

En nog veel meer...

ƒ89,SfflOók
geschikt voor
badkamerplatonds

ok

geschikt voor
badkamerplafonds

Jfprraag rustig vrijblijvend
jfalle inlichtingen bij:

|L J. d'HONT
giJJTVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
||041 KT Zandvoort.
lïél. 02507-17244

Gediplomeerde

PEDICURE
KOMT OOK
AAN HUIS
Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Tel. 19632.

GRAfoLON®
RONDKANTPANELEN-MDF

GRAfoLUX® MDF
RONDKANTPANELEN

PVCKUNSTSTOFPANELEN

LUXALON®
ALUMINIUM PLAFONDS

Nieuw in het exclusieve programma van De
Graaf: het GRAfoLON® plafondpaneel op
MDF-basis, met afgeronde kanten. In een
prachtige zachtwitte Essen-repro struktuur.
Een bijzondere verfraaiing voor uw interieur!
GRAfoLON® (met groef en messing) heefteen
royale maatvoering: 16 mm dik en 235 mm
werkend breed. Bovendien in verschillende
kamerbrede lengtematen:
zie hierboven.
GRAf oLON

U heeft liever geen houtstruktuur? Bewonder dan het
GRAfoLUX® paneel. In witte of
grijze satijnglans met een fraaie
softline.
125 en 200 mm breed, waarbij
het witte paneel van 200 mm
breed leverbaar is in de lengten:
2.60 M, 3 M, 3.50 M, 4.10 M en

Een vrijwel hagelwit paneel met
een sprekende Essen-repro
houtstruktuur.

Ook kamerbreed, met weer een geheel
ander karakter: Luxalon® aluminium
lamellen. Zij worden in elke door u
(vooraf) bestelde lengtemaat geleverd.
Zelfs tot 6 meter!
Bij De Graaf in 4 breedtematen (50,100,
150 en 200 mm werkend) en in een
ongekend kleurenprogramma van maar
liefst 70 varianten. Daaruit kunt u ongetwijfeld uw persoon®
lijke keus maken!
LUXALOIM

^ RONDKANTPANELEN MOF

"^

450M

GRAfoLUX

Dit moderne paneel heeft rechte
kanten en is i 25 mm werkend
breed.
Uit voorraad leverbaar in de
lengten: 2.60 M, 3.05 M, 3.50 M,
4.10 en 5.10 M.

r ALUMINIUM PLAFONDS T

Bij De Graaf gaat er een wereld voor u open.
Nergens in Nederland treft u zoveel verschillende
panelen voor wanden en plafonds. Alleen al meer
dan 25 soorten gefineerde panelen. Naturel of dekkend gelakt, in moderne kleuren en tinten. |
Plus een handig montagesysteem, onder meer voor
het eenvoudig verlagen
van een plafond.
Kom bewonderen, dan
weet u wat er (nog meer)
te koop is!

de Graaf plafonds
SHOWROOM AMSTERDAM: Danzigerkade 15 (Houthaven)
1013 AP Amsterdam - Tel.:020-848483.
Geopend: Di. t/m vri| 10 00-17.00 u. Zaterdag 10.00-16.00 u

EEEKMEDIA 22

Zandvoorts
Nieuwsblad

DONDERDAG 12 OKTOBER 1989

Zandvoorts
kust in
volle glorie
Nog eenmaal Zandvoorts
kust in haar volle glorie. De
foto is in het seizoen geschoten toen de strandpaviljoens
nog volop in bedrijf waren. Na
de levensader (de Zandvoortselaan) nu dus de 'levensbron'
van deze gemeente op de gevoelige plaat. Want dat het
strand een overheersende factor is in de economische structuur van Zandvoort staat buiten kijf.
Het is nogal wat als men bedenkt dat de bebouwing vlak
achter de zeereep in haar geheel na de oorlog is gerealiseerd; de bezetter had immers
alle woningen en monumentale gebouwen langs deze strook
neergehaald. Omdat de architecten in de daarop volgende
decennia bepaald niet stil gezeten hebben, heeft Zandvoort
wat dat betreft een geheel eigen karakter gekregen, zeker
als je ons dorp met tal van andere badplaatsen vergelijkt.
En zoals bij een vorige luchtfoto al is opgemerkt: aan de
verfraaiing wordt gewerkt.
Duidelijk komt op deze plaat
van Aerophoto Schiphol het
brede strand uit, waar onze
badplaats zo befaamd om is.
Of het zo zal blijven, in verband met het (vanuit het noorden) steeds verder opdringen
van de zee, is onduidelijk.
Over de klemmende vraag
waar de strandafkalving ophoudt, zijn de meningen verdeeld. De meerderheid neemt
aan dat dit halverwege Bloemendaal en Bad Riche zal zijn.
Vooralsnog zijn er geen concrete maatregelen aangekondigd.
Foto Aerophoto Schiphol
Deze foto is de vijfde en laatste uit
een serie luchtopnamen van Zandvoort die Aerophoto Schiphol op verzoek van het Zandvoorts Nieuwsblad
heeft gemaakt. U kunt deze kleurenfoto met als afmeting 20 x 25 centimeter bestellen door ƒ25,- over te
maken op postrekening 3434586
t.n.v. VVeekmedia Amsterdam, onder
vermelding van 'ZN' en de datum
van plaatsing. Uw bestelling dienen
wij uiterlijk twee weken na plaatsing
te hebben ontvangen. De foto krijgt u
dan ongeveer een maand na publikatie thuis gestuurd.

Jozef en Mia Cosman Verzamelbeurs veel belovend
diamanten bruidspaar
ZANDVOORT - Zestig jaar
lief en leed hebben ze gedeeld,
Jozef Cosman en Mia Lutz.
Dinsdag werden zij in huiselijke kring tijdens hun diamanten huwelijksfeest flink in de
bloemetjes gezet en namens de
gemeente gefeliciteerd door
wethouder Ide Aukema.

huwelijksbootje te stappen.
Om elkaar toch eeuwige trouw te
kunnen beloven vertrokken zij na
drie jaar verkering naar Duitsland
om in de echt verbonden te worden.

Zover kwam het echter niet, want
toen Jozef hoorde van de schipbreuk die in 1929 in Zandvoort
plaatsvond, kreeg hij heimwee. De
jong geliefden vertrokken spoorOp een mooie zomerdag in 1926 op slags naar hun vertrouwde Zandhet-strand van Zandvoort kwamen voort, zodat daar toch op 10 oktober
zé elkaar tegen en het klikte meteen. 1929 de bruiloft werd voltrokken.
De pijl van. Cupido bleek een absoluTijdens de Tweede Wereldoorlog
te voltreffer, want vanaf dat moment
wisten zij dat ze bij elkaar hoorden. werd de familie van Jozef zwaar getroffen en na afloop van de wereldDe liefde had een moeilijke start. brand kwam hij als enige overleve
Jozef en Mia wilden elkaar graag het
n
de van de familie Cosman terug in
jawoord geven, maar de familie van
Jozef weigerde toestemming te ge- Zandvoort. Mia was, omdat zij geen
Joodse was, al eerder met de kindeven.
ren terug naar Zandvoort gestuurd.
De familie Cosman behoorde tot
de Joodse gemeenschap in Zand-- De 83-jarige Jozef en zijn 86-jarige
voort en Mia was van Rooms Katho- Mia zijn overigens in Zandvoort
lieke huize, afkomstig uit Rotweil vaak verhuisd, maar de laatste jaren
am Nectar in het Duitse Schwar- wonen ze aan de Zuster Dina Bronderstraat.
zwald.
In de jaren twintig stuitten dergelijk 'gemengde' huwelijken vaak op
weerstand. Destijds moest men tot
zijn dertigste toestemming hebben
van zijn of haar ouders om in het
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Daar werd dinsdag het feestje in
huiselijke kring gevierd in aanwezigheid van enkele familieleden en wéthouder Aukema namens de gemeente.

ZANDVOORT - De Zandvoortse Postzegelclub en enkele andere verenigingen uit
de omgeving gaan zeker door
met het organiseren van hun
gezamenlijke
'Verzamelbeurs Zandvoort' in het Gemeenschapshuis. De eerste
beurs gaf goede vooruitzichten.
Op de beurs kunnen postzegels,
munten, boeken, ansichtkaarten,
klokken en aanverwante artikelen
verkocht worden. Voor elk 'gebied'
zijn er experts aanwezig die de goederen gratis taxeren. Afgelopen
zondag was het nog wat rustig op
de beurs, die naast de Zandvoortse
Postzegelclub georganiseerd werd
door Op Hoop van Zegels, De Verzamelaar en de Santpoortse Postzegelvereniging. De organisatoren
schatten het aantal bezoekers op
rond de vijfenzeventig, waarvan
een aantal even de 'kat uit de boom
kwam kijken'. "Maar we hebben
een aantal aardige relaties aangeknoopt", aldus de heer Van der
Eyken, "mensen die volgende keer
allemaal weer terugkomen. We
hebben daarvoor al weer wat meer
tafeltjes verhuurd".

• Volop 'snuffelen' kon men afgelopen zondag in het Gemeenschapshuis tijdens de eerste Verzamelbeurs Zandvoort.
Foto: Bcriott

tionale vereniging 'Der Eisenbahn
Motiv-Sammler', die zich vooral
richt op spoorwegpostzegels en allerlei attributen die met treinen te
maken hebben.

digd. Deze wordt gehouden op
twaalf november, evenals de volgende beurzen op de tweede zondag van de maand, in het Gemeenschapshuis van 13.00 tot 17.00 uur.
De entree is gratis. Tafels reserveDaarnaast zijn er veelbelovende
Ook deze vereniging is volgende ren kan men bij de heer Van der
contacten gelegd met de interna- keer op de beurs vertegenwoor- Eyken, tel. (02507) 14234.

Meer subsidie in 1990 voor Vrijwillige Hulpverlening
ZANDVOORT - Drie instanties in Zandvoort krijgen komend jaar meer subsidie. Dat
zijn het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening en het Eettafelproject in Huis in 't Kostverloren. In 1989 krijgt ook het
Bureau Slachtofferhulp voor
het eerst een bijdrage van de
gemeente. Een pleidooi van de
PvdA om de subsidies aan 't
Web en De Schalm te verhogen, wordt niet gesteund door
de overige partijen.
De stichting Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening heeft te maken met een toenemende hulpvraag
van ouderen. Deze is in 1988 gestegen met maar liefst 61% ten opzichte
van 1987. Dit heeft als gevolg dat de
parttime werkende coördinator
steeds meer belast wordt. Een en
ander vergt namelijk een intensiever begeleiding van de vrijwilligers
en meer betrokkenheid bij diverse
projecten voor ouderen, terwijl
daarnaast ook een toenemend aan-

steeds meer belangstelling ontstaat.
Vorig jaar werd nog uitgegaan van
7000 maaltijden, in 1990 verwacht
men 9500 maaltijden aan ouderen te
kunnen verstrekken. De subsidie
wordt afgestemd op een tekort van
ƒ!,- per maaltijd, zodat met de verEettafel
hoging het totaalbedrag aan subsiHet Eettafelproject van Huis in 't die op ƒ9500,- komt.
Nieuw komend jaar bij de gemeenKostverloren krijgt komend jaar
ƒ2500,- meer, omdat ook hiervoor telijke subsidieverlening is het Bureati Slachtofferhulp. Er bestaat een
landelijk net van zulke bureaus, met
(ADVERTENTIE)
een verdeling van één op de 150.000
inwoners. Deze werden eerst door
het Ministerie van Justitie gefinancierd. ƒ80.000,- voor het regionale,
met daarnaast eenmalige fondsbijdragen en subsidie van de gemeente
Haarlem.
In de toekomst worden alleen de
personele kosten door de overheid
HALTESTRAAT 3 - ZANDVOORT - TEL. 02507-12994
gesubsidieerd, voor de apparaatsgeopend 12.00-21.00 uur
kosten, ,/'48.000,-, wordt een beroep
gedaan op de gemeenten. Omdat de
noodzakelijkheid hiervan wordt inDEZE WEEK Koffie met appelgebak 4,50
gezien, wil de gemeente Zandvoort
hier ƒ3.606,- voor beschikbaar stelTweede kopje koffie GRATIS
len, 'mits alle gewestgemeenten
(behalve zondag)
hieraan meedoen'.

tal schrijnende gevallen onder de
cliënten meer overuren van de coördinator veroorzaakte.
Uitbreiding van haar aantal uren
tot 26 uur per week werd dan ook
noodzakelijk. Het College van Burgemeester en Wethouders vindt dit
financieel gezien (een verhoging
met ongeveer ƒ5000,-) verantwoord
en in overeenstemming met de uitgangspunten van het ouderenbeleid.

Voor de Stichting Dienstencentra
Zuid-Kennemerland, waaronder het
gecoördineerd ouderenwerk in
Zandvoort valt, wordt de subsidie
vastgesteld op ƒ99.807,-.

vppermin

't Webkrijgt steeds meer
klachten via obstakellijn
ZANDVOORT - De 'obstakeltelefoon' van stichting 't Web
heeft een wat andere functie
gekregen. Steeds meer lichamelijk gehandicapten gebruiken deze om lastige en onveilige situaties, bijvoorbeeld veroorzaakt door obstakels op het
trottoir, door te geven.
't Web staat voor Werkverband
Emancipatie en Belarigenbehartiging Lichamelijk Gehandicapten
Zuid-Kennemerland. Via het telefoonnummer 023-311250 konden gehandicapten informatie krijgen over
eventuele obstakels die zij konden
verwachten op diverse routes, die de
toegankelijkheid van de gewestgemeenten in negatieve zin beinvloeden. De behoefte aan dergelijke informatie bleek echter kleiner dan
verwacht.
Wel maken steeds meer mensen
gebruik van het nummer om obsta-

kels of onveilige situaties door te
geven, 't Web, dat een overzicht
tracht te houden van de onvrede
over de ontoegankelijkheid van de
openbare weg, hecht daar grote
waarde aan, in verband met het streven dergelijke situaties op beleidsmatig niveau aan te pakken.
Bellen kan anoniem, maar ook
met vermelding van naam en telefoonnummer. In het eerste geval
geeft 't Web de klacht door aan de
betrokken instantie, in het tweede
geval overlegt men met de beller
over de te volgen aanpak.
Obstakels zijn de afgelopen maanden ook regelmatig in Zandvoort geconstateerd, vaak in de vorm van
reclameborden die midden op het
trottoir werden geplaatst. Daarnaast
houdt de bewonersorganisatie van
Nieuw Unicum nauw contact met de
gemeente over de toegankelijkheid
van het dorp.

ZAKELIJK BEKEKEN
'Charlotte' nieuwe handwerkboetiek
ZANDVOORT - De Zandvoortse Ineke Smits opent zaterdag haar nieuwe
winkel met stoffen en aanverwante artikelen, Handwerkboetiek Charlotte.
De winkel is gevestigd aan de Bilderclijkstraat 2.
In het zaakje vindt men tal van stoffen, waarmee bijna zeker wordt
voorzien in een behoefte in Zandvoort. Daarnaast worden er allerlei breigarens verkocht, in tientallen kleuren en allerlei soorten, waaronder ook
babywol.
Tevens kan men er handgebreide truien kopen, allemaal 'eerlijk handwerk', voor kinderen en volwassenen, voor bedragen vanaf ƒ30,-. Maar men
kan in de winkel ook zelf een model uitzoeken, waarnaar op bestelling een
trui wordt vervaardigd, in de kleur en soort wol die men wenst. Dat duurt
ongeveer een week, mits het niet al te druk is. Handwerkboetiek Charlotte
(tel. 16544) is geopend op dinsdag tot en met zaterdag, van 10.00 tot 17.00
uur.

Bar Basta verbouwd
Bar Basta, Celsiusstraat 196, gelegen aan het winkelcentrum Zandvoort-noord, is flink verbouwd. De vloer is onder andere vernieuwd en er is een
nieuwe granieten bar, laat eigenaar Rob Tan weten. Tan, die voorheen vijf
jaar in de bar op Nieuw Unicum heeft gewerkt, runt het bedrijf al sinds
januari van dit jaar. En met succes, want de zaak wordt druk bezocht. "De
afgelopen negen maanden zijn perfect verlopen", aldus Rob Tan.
De officiële" opening is al die tijd uitgesteld, maar komende vrijdag gaat
het er dan echt van komen. De receptie, waarop belangstellenden welkom
zijn om een kijkje te komen nemen, is 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur.

Italiaanse maestro komt ook aan huis
Rimini, het Italiaans Restaurant annex Pizzeria gevestigd aan de Boulevard Barnaart 20, verleent zijn klanten nu een nieuwe, uiterst prettige
service: het thuis bezorgen van Italiaanse gerechten.
Dat is wel zo prettig als men onverwacht bezoek krijgt, geen zin om te
koken heeft of er vanwege het gure weer de deur niet uit wil. Een telefoontje
naar Rimini, tel. 13796, is dan voldoende om bijvoorbeeld een of meerdere
pizza's (keuze uit zeventien verschillende soorten) kant en klaar thuis
aangeboden te krijgen.
Bestellingen van meer dan ƒ25,- worden gratis bezorgd, in de andere
gevallen wordt ƒ2,50 extra in rekening gebracht. Men kan de 'Italiaanse
maestro' dagelijks bellen, behalve op maandag, van 16.00 tot 22.00 uur.
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Nieuws
moetje

GRAN PLACE
Weer of geen weer...
Gezellig vertoeven in het overdekte winkelcentrum van
Gran Dorado.
Een pilsje pakken op één van de terrasjes en genieten van live
music op donderdagavond of op zondagmiddag.
Gelijk even boodschappen doen in onze supermarkt.
Zeven dagen per week geopend.
atie en reserveringen kunt u bellen: 02507 - 20000.
Of teJ de INFO-lijn: 02507-200 64.

BALLET STUDIO 118
CONNY LODEWIJK
TOEGEWIJD AAN DE
DANSKUNST
Van beginner tot professioneel

start per 1 november nieuwe cursus

JAZZ BALLET
(eerste beginners) volwassenen
Bel voor info 17789 of 12598

STUDIO ADRES: CORN. SLEGERSSTRAAT 2A
Of kom eens langs de studio

WEEKENDREKLAME donderdag vrijdag zaterdag
Uit Israël

GROTE GALIA MELOEN per stuk 4,95
Heerlijke Hollandse
JONAGOLD

heel kilo

1,95

Uit onze keuken
STOOFSCHOTEL

heel pond

2,95

Van de chef

KOMKOMMERKNOFLOOK
SALADE
1/2 pond 2,50

Eigenlijk is hier eerder sprake van 'n nieuwe Peugeot,
dan van 'n nieuwe Peugeot 309. Neem nu de achterzijde.
Die is ingrijpend gewijzigd, waarbij de twee trapeziumvormige achterlichtunits zorgen voor een markante aanblik.
Verder valt op dat de achterklep nagenoeg is doorgetrokken tot aan de bumper. Tel daarbij op de nieuwe grille
en er staat een Peugeot 309 die nog meer in lijn is met de
karakteristieke stijl van de overige Peugeot's.
En nu het interieur. Daar ontdekt u 'n compleet nieuw
dashboard, bekleding en nieuw vormgegeven deurpanelen.

Maar het grootste nieuws schuilt onder de motorkap.
Want alle benzine-modellen* zijn nu voorzien van een
krachtige injectiemotor met drieweg-katalysator en Lambdasonde. Hierdoor rijdt hij zuinig, pittiger en tegelijk soepeler
en schoner. Tevens voldoet de Peugeot 309 hiermee aan de
strengste Europese milieu-eisen.
Tenslotte willen wij u nog wijzen op de geweldige
diesels en het feit dat er weliswaar veel nieuws is aan de
Peugeot 309, maar dat de betrouwbaarheid en het comfort op
hoog niveau zijn gebleven. Dat kunt u maar op één manier

ontdekken en dat is door zelf achter het stuur te gaan zitten en
even een proefrit te maken. Dus kom eens langs, de nieuwe
Peugeot 309 staat voor u klaar. Hij is er al vanaf 22.395,-.
U bent van harte welkom.

DE NIEUWE
PEUGEOT 3O9
PRIJZEN INCl USirr BTW. EVCUISin Af-LI V PRISGSKOST! N 4bS,- WIJZIGINGPN \OORBFHOUDI N
*M Ll\ DL AUTOMATIC

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

Groente en fruit
Grote Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort

CÏ3

SPORTACADEMK
NAUWELAERTC

NVM
MAKELAAR

DEAGË

H.

TTT ^i/^onmriTD o TT teief. 02507-15531
W . V/WÖ l HlJrl D. V. telefax 02507-20025

SUCCES VERZEKERD

Als adviseuse van modieus linnengoed kunt U
minimaal drie dagdelen, m.n. in de ayonduren,
per week zelfstandig en creatief bezig zijn.
Uw enige investering is aktiviteit en creativiteit.
Honorering op basis van provisie en omzetbonus.
Adressen van geïnteresseerde consumenten
worden ter beschikking gesteld.
Ook dames van 45 jaar en ouder worden verzocht te reageren.
Bel vrijblijvend voor verdere info
Walra 04904-82128.

Uw gewicht zal min. 1 kg per week verminderen.

Wat staat u te wachten?
Het doel van de kursus is op een verantwoorde en natuurlijke manier overtollig gewicht kwijt te raken en vooral ook uw figuur te verbeteren. Wij doen dit door een
kombinatie van een speciaal aangepast trainingsprogramma en juiste voeding. Het voedingsgedeelte staat onder leiding van onze diëtiste
Ineke Kroezen en de trainingen staan onder leiding van gediplomeerde sportleraren.
Deze mensen zullen er voor zorgen dat de trainingen m een rustig tempo zullen beginnen, waardoor iedereen naar een goed niveau kan toewerken.
De arts, verbonden aan ons instituut, zal zorgen dragen voor de medische begeleidmg.
Tevens wordt voor u een streefgewicht bepaald door verschillende metingen.

DUUR VAN DE KURSUS
10 weken waarin u 2x per week een aangepast trainingsprogramma krijgt en begeleid wordt t.a.v. de voeding (dieet).

KOSTEN

WIKA B.V. n*
Autoruiten en kentekenplaten
ook voor lekkages van voor- of
achterruiten (met garantie).
Bel 020-739931
of na 18.00 uur 02507-14634
Wika is echt de goedkoopste

ƒ 200,-. Voor de gehele kursus inclusief de gehele begeleiding.

START KURSUS
In de week 6 november t/m zaterdag 11 november. Door de geweldig goede resultaten van de afgesloten kursus hopen wij weer een nieuwe groep kursisten op een goed
en gezond spoor te zetten.

GEEF NU ALVAST OP!
KOM NAAR ONZE INTRODUCTIEDAGEN:
vrijdag 27 oktober
zaterdag 28 oktober
zaterdag 4 november

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

Tijdens deze introductiedagen zal het gehele begeleidingsteam aanwezig zijn
om u volledig te informeren en uw vragen te beantwoorden. Kunt u deze dagen
niet komen; dan is natuurlijk ook telefonische informatie en inschrijving mogelijk.

TEL: 023-253256
SPORTACADEMIE NAUWELAERTS DE AGÉ
Bloemendaalseweg 152 - Overveen
Aangesloten V.E.S. (Vereniging Erkende Sportinstituten)

HANDWERKBOETIEK
CHARLOTTE .
V.a. zaterdag 14 oktober - 10.00 uur
starten wij met de verkoop van

MODIEUZE STOFFEN TEGEN
ZEER VOORDELIGE PRIJZEN
grote collectie breigarens,
handgebreide truien voor groot en klein
zelfvervaardigde speelgoedbeesten, etc.
Openingstijden: dinsdag - zaterdag 10.00 17.00 uur.
BILDERDIJKSTRAAT 2 - ZANDVOORT

Vanille vla
literpak

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

EEN LEUKE BIJVERDIENSTE.

In de week van 6 november t/m zaterdag 11 november
gaat weer de nieuwe „Sportief afslanken"-kursus van
start.

Ruime parkeergelegenheid

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

Walra bad- en slaapkamermode
als het U gaat om

Fit en met een goed figuur
de winter tegemoet

SPAR SUPER - NOORD

Je koopt een groter pand ...
Maar wat is ruimte als die 'n andere bestemming krijgt?

Kuikenbouten

l r 49

Knipwit
of Tarweknip
brood

HONDENKAPSALON

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
Volledige en vakkundige vacht-,
voet-, oor-, tand- en wasverzorging van uw hond. Tevens ontklitten van langhaar katten.
Afspr.: Ir. Friedhoffplein 10,
Zandvoort, tel. 02507-12773.

Goudse
jonge kaas

Orange

Magere
Yochurt
literpak

iedere maandagochtend open
Celciusstraat 192

Sportcenter Wim Buchel
Zandvoort

Het bejaardencentrum Huis in
•
het Kostverloren met 97 bewoners
en 57 bejaardenwoningen te Zandvoort.

A. J. v.d. Moolenstraat 47, tel. 02507-15829/13965
Badminton-Volleybal-Squash-Conditie en
Ski-gymnastiek
Judo-Jiu Jitsu-Karate-Jeugd Judo
Sauna-Zonnebanken-Massage

In de verzorgingssector is een vacature ontstaan
voor

a.

Kwekerlj

P. van KLEEFF

voor de avonddienst
part-time 15 uur per week
voor 3 avonden in wisselend rooster
werktijd van 17.45 uur tot 22.45 uur.

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

BLOEMBOLLEN
Rizolex
(grondontsmettlng speciaal voor tulpen)

Bollenmandjes
Bollenplanters
W^A^„ en |,ep|anting
voor winterbakken
Dinsdags
de gehele dag
gesloten.

—C

bejaardenverzorgende
of ziekenverzorgende

b.

oproepkrachten

(reservistes)

voor de avonddiensten
Bij voorkeur bekend met verzorgende werkzaamheden in een bejaarden-verzorgingshuis.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de
C.A.O. Bejaardentehuizen.
Inlichtingen te verkrijgen bij het hoofd verzorging
mevr. M. Potgiesser-Zwemmer.
Sollicitaties te richten aan mevr. B.C.C.M. van Dril,
directrice Huis in het Kostverloren,
Burg. Nawijnlaan 1,
2042 PM Zandvoort,
tel. 02507-16945.
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Moeizame overwinning Casino/ZVM dames

ZANDVOORT - Alleen de
HVB teams kwamen afgelopen
weekend in actie in de voetbalcompetitie. Daarbij was er weinig succes weggelegd voor de
Zandvoortse teams. Het zondag team van TZB verloor voor
de vijfde maal dit seizoen. Na
een 0-2 ruststand slaagden de
Zandvoorters er niet in om
deze achterstand weg te werZwakke start nekt heren
ken. THB bleef met 2-3 aan de
winnende hand. De Zandvoortse doelpunten kwamen van de
Het team van coach Janna Pen- van Rhee 2, Mireille Martina 2, Elly voet van Peter de Vries en William Rubeling.
nings had duidelijk een off-day. von Stein l, Marja Brugman 1.

ZANDVOORT - Door een
raaie overwinning op John Ayess, vorige week donderdagvond in het Gemeenschapsnüs, heeft Jack van Eijk na
ijf ronden de koppositie ingelomen in de interne schaak;ompetitie bij de Zandvoortse
Schaakclub.

In een vooruit gespeelde partij ten De Uil, wist Lindeman tegen
'an de Ben een knappe remise te
lalen. Afgelopen maandag zijn de
esterende zeven partijen gespeeld
n Hillegom. Hoe de afloop is van
leze partijen wordt volgende week
•ermeld in deze uitgave.
Bij de jeugdafdeling van de Zand•oortse Schaakclub werden totaal
waalf partijen gespeeld. In de A
;roep wonnen Erik Jorning en Pejijn van der Mij e tweemaal en Bas
•an der Hoek en Ronald Roele zegeierden eenmaal.
In de B groep was er winst voor
Rebecca Willemse, Frederik van
Veenstra, en Florian van de Mollen.
Remises vielen er te noteren voor
lans tegen Henk en Frederik van
Veenstra tegen Ilje Mollerus.

Niets wilde er lukken al was het begin nog hoopvol. Na een 3-1 voorsprong was het echter gedaan en
vooral de Bunkert doelvrouwe was
een enorm obstakel voor de Zandvoortse dames. Aanvallend wilde het
niet zo vlotten als in voorgaande
wedstrijden en de gevaarlijke breakouts van Casino-ZVM waren ditmaal
niet te zien. Het tweede team van De
Bunkert bleef rustig handballen en
kwam nog voor de rust terug tot 3-3.

ZVM breekt door de verdediging van De Bunkert.

Werd de vistrip vorig jaar nadelig
beïnvloed door het slechte weer, dit
jaar zag het er zeer gunstig uit. De
eerste dag was de dag van ontmoeting in de stad Middelfahrt en daar
gingen de Zandvoortse vissers hun
geluk beproeven. De vangsten waren
zeer hoopgevend en menig grote
schar en zeef orel belandde 's avonds
in de diepvriezers.

Deze vissoort is in Denemarken in
grote hoeveelheden te vangen. Maar
de Zandvoorters waren toch naar
Denemarken getrokken voor het
„grote werk" de kabeljauw. Dus op
de derde en vierde dag werd op de
kabeljauw geaasd. De organisatie
had een boot vastgelegd en daarmee
trokken de vissers naar een visgeul
in de dichte mist. Na twee uur varen
gingen de hengels over boord en in
zeer korte tijd lag er al een aanzienlijke hoeveelheid kabeljauw op het
dek.

De Zeevisvereniging had een goede vangst.

Volleybalheren goed op dreef
ZANDVOORT - Het heren
olleybalteam van Sporting
3SS, dat een gehele gedaantewisseling onderging, heeft een
raaie 3-1 zege behaald op VCY
. De dames misten twee basispeelsters en dat kon niet voloende worden opgevangen.
'CH was met 3-0 te sterk.

Sporting OSS het traditionele Ada
Schilpzand volleybaltoernooi in de
Zandvoortse Sporthal Pellikaan.
Vanaf 09.30 uur komen vele seniorenteams in actie en de prijsuitreiking wordt verwacht om ongeveer
17.00 uur. Behalve de competitiespelers wordt er ook volleybal gespeeld
in de recreantenafdeling. De toegang
is gratis.

De Zandvoortse dames boden in
e eerste twee sets fel verweer en
'aren kwalitatief zeker niet minder.

ZANDVOORT - Toch waren
er wel tevreden gezichten te
zien bij de Zandvoortsche
Hockeyclub na de wedstrijden
van het heren en damesteam.
De ZHC dames sleepten een
gelijkspel in de wacht door
Bennebroek op 1-1 te houden.
Het herenteam bleef ongeslagen in deze competitie en
boekte eveneens een gelijkspel. Myra was over het geheel
gezien iets beter dan ZHC
maar er werd door beide teams
niet gescoord, 0-0.

Ieren
Sporting OSS heeft een geheel an'er team op de been gebracht dan
orig jaar en na een inspeelperiode
'ijkt het zeker niet minder te gaan
vorig jaar. De „oude" volleybalotten Rob ten Haaf en Jan Dietz,
Ingevuld met nieuwkomer Jan Gijen, completeren nu het eerste team
gesteld moet worden dat er leuk
attractief volleybal wordt gePeeld. In de eerste set ging de winst
og met 12-15 naar VCY, doch de
aaropvolgende drie sets waren voor
e Zandvoorters. Coach Rob van
'raaten pepte zijn mannen op en
15-13,15-9 en 15-11 werd de overïnning een feit. Vooral de laatste
rie sets lieten zien dat Sporting
SS de stijgende lijn te pakken heeft
|i voor de komende wedstrijden
iet bang hoeft te zijn.

oernooi
Aanstaande zondag organiseert

kon worden. Een trip die volgens
jaar zeker navolging zal krijgen.

Ook in de tweede helft een onmachtig Casino-ZVM dat de juiste
richting niet wist te vinden. Na tien
minuten keek Casino-ZVM tegen
een 3-5 achterstand aan en de eerste
nederlaag leek een feit te worden.
Ondanks het wisselen van tactiek
lukte het niet om verandering in het
spelbeeld te brengen.
In de laatste vijf minuten een alles
of niets offensief met aan Elly von
Stein de opdracht om flink te gaan
storen in De Blinkert defensie. Wonderwel lukte deze aktie en De Blinkert raakte de kluts kwijt. CasinoZVM zette het slotoffensief geheel
naar haar hand en met drie opeenvolgende doelpunten werd de niet
meer verwachte overwinning binnengesleept, 6-5.

Nog maar net bekomen van het
avontuur in Denemarken moesten
de leden van de Zeevisvereniging
weer aantreden voor een wedstrijd
„We zijn door het oog van de naald
op de Zuidpier. Dat was wel een gekropen," zei een opgeluchte Janna
stapje terug maar ook zeer gelaagd Pennings. „Het was een erg slechte
al was de vangst beduidend minder. wedstrijd, maar als je dan toch nog
twee punten weet te pakken dan
Na drie uur vissen was het Cas Al mag je daar erg blij mee zijn. Ik had
die eerst werd met 440 gram vis. gedacht dat we het niet meer zouden
Tweede werd Herman Hogkamer, redden maar de gok om Elly von
terwijl Cees Blom de derde plaats Stein te laten storen heeft gewerkt.
behaalde. De volgende wedstrijd zal Ja, ik ben dolgelukkig met de overweer op het Noorderstrand worden winning."
gehouden.
Doelpunten Casino-ZVM: Erna

Daar het water een diepte had van
zestig meter en de vis vaak het gewicht had van acht pond moest er
keihard gewerkt worden om de
vangst naar boven te krijgen, om
naar niet te spreken als twee kabeljauwen, wat veelvuldig voorkwam,
aan de lijn vast zaten. Na twee dagen
VOETBAL
kabeljauw vissen had de vereniging
Zondag:
Zandvoortmeeuwenongeveer 180 kilogram aan boord getrokken, hetgeen niet eerder was Hoofddorp 14.30 uur terrein Vondel19.00 uur Lions heren-Fl. Heiloo,
voorgekomen. Op de vijfde dag werd laan.
EHS-TZB 14.30 uur te Haarlem. Pellikaanhal.
de terugreis aanvaard, maar dat ging
HANDBAL
Zaterdag: Zandvoort'75-EHS 15.00
geenszins met tegenzin daar de
Uitslagen: HS UHV/DSO-ZVM 19terrein binnencircuit.
vangst goed geweest was en er van uur
HOCKEY
12, DS ZVM-Blinkert 2 6-5, DS ZVM
een zeer geslaagde trip gesproken
2-Odin 3 16-5, DS ZVM 3-Overbos 2 2Zondag: Haarlem-ZHC heren.
Terriers-ZHC dames.
18, HS ZVM-Odin-,9rl4p H.S..GVOBASKETBAL
ZVM 2 26-6, HS Concordja^-ZVM
3
Zaterdag: 19.00 uur Lions junio- 11-11, DJ-A ZVM-TYBB"5Ï9r1HJ-B
ren-Wilskracht, Pellikaanhal.
ZVM-Aalsmeer 20-36, MA-A Wijk

Sport agenda

Strijd om de
Koningsbeker

de eerste set nam Sporting OSS
en 10-8 voorsprong, maar de gerouneerde bezoeksters ha'alden toch
og de set binnen met 13-15. Ook in
e tweede set bleef de volleybalstrrjd
gelijkop gaan. Sporting OSS
'erkte keihard voor een goed resul, maar ook nu ging de set nipt
iet 13-15 verloren. In de derde set
'as het verweer van Sporting gebroen en het vertrouwen in een goede
iloop was er niet meer. Met 5-15
:
' ng deze set verloren, hetgeen eeri 0nederlaag betekende.

Foto: Bram Stijnen

Zeevisvereniging vangt 180
kilo kabeljauw in Denemarken

ZANDVOOBT - De jaarlijkse vistrip van de Zeevisvereniging Zandvoort naar Denemarken is een groot succes geworden. Dertien leden van de visclub hadden koffers en hengels
ingepakt voor dit prachtige
avontuur. Einddoel was het
stadje Kerteminde op het
eiland Pünen vanwaar de
Zandvoorters op visjacht gingen en maar liefst 180 kilogram
In de A-groep zijn de beste vijf: 1.
ïrik Jorning, 2. Peijn van der Meije, kabeljauw uit het Deense wa. Ronald Roele, 4. Bas van der ter haalden.

Hoek, 5. Floyd van der Mije.
In groep B is de stand: 1. Frederik
an Veenstra, 2. Rebecca Willemse,
. Ilje Mollerus, 4. Bas Geurts, 5.
Florian van de Molen.
Volgende week is er herfstvakanie en daardoor komt de jeugd niet
n actie voor het spelen van een
chaakpartij.

Voetbal kort

ZANDVOORT - De Casino-ZVM dames handbalsters kwamen
voor de zesde maal op rij winnend over de eindstreep. Dat ging
wel zeer moeizaam en pas in de slotfase boog Casino-ZVM een 35 achterstand om in een 6-5 overwinning. De Casino-ZVM heren
hadden de 9-14 nederlaag tegen Odin te danken aan een zwakke
start. De Zandvoorters knokten tegen een snel opgelopen 1-6
achterstand, tevergeefs.

Van Eijk
verslaat
koploper

Ook Termes, Cliteur, Van Kemjen, Molenaar, Franck, Van den
3osch, Schiltmeijer en Gude kónden de volledige winst binnenhalen.
Slechts twee partijen eindigden in
•emise, te weten; Drost-Van Brakel
>n Bosma tegen Marquenie. De topien ziet er op dit moment als volgt
lit: l, Van Eijk, 2. Lindeman, 3.
Seerts, 4. Ayress, 5. Drost, 6. Ternes, 7. Van Brakel, 8. Cliteur, 9. Van
Cempen, 10. Van Elk.
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bocht waar zij elkaar raakten. Met
een wagen waarvan de neus los hing
moest Kersbergen verder. De Belg
Michel van Hooi profiteerde van de
aanrijding en nam de kop over voor
Albers en Kersbergen, die toch weer
aansluiting vond. In de daaropvolgende bocht probeerde Kersbergen
Albers te passeren, die dat kennelijk
niet verwacht had en opnieuw botsten beide kemphanen op elkaar.
Kersbergen Tion niet verder en Albers werd toch nog derde, hetgeen
goed genoeg was voor het Nederlands kampioenschap. De voorsprong in punten in het Beneluxkampioenschap was voor Kersbergen reeds dermate groot dat die titel • Evan Kersbergen viel met mankementen uit maar de Benelux-titel kon
hem in de FF 1600-klasse niet meer ontgaan.
niet in gevaar kwam.

De coureurs schotelden de paar
duizend toeschouwers spannende
races voor. Zo ging het er behoorlijk
fel aan toe in de Ford 1600-klasse,
het paradepaardje van de autosport,
waarin menige huidige Formule Icoureur zijn loopbaan is begonnen.
Tijdens de training was al gebleken Produktiewagens
In de Produktiewagensstrijd
dat de strijd voornamelijk tussen
Evan Kersbergen en Marcel Albers plaatste Jeroen Hin zich direct na de
zou gaan. Direct na de start stoven start, vanaf de tweede startlijn, in de
beide coureurs richting Tarzan- voorste gelederen. Met zijn Ford

ZHG-teams deelden de punten

De wedstrijd tussen ZHC en Myra
verliep in een hoog tempo. De Zandvoorters begonnen goed en forceerden een paar strafcorners die helaas
niets opleverden.

De gasten kwamen een paar maal
gevaarlijk in de cirkel maar doelman Floris Goezinne redde telkens
perfect. Myra was feller en kwam
veelal in balbezit door onnauwkeurig uitverdedigen van Zandvoort.

In de tweede helft opnieuw een
sterker Myra dat fel op zoek ging
naar de openingstreffer. Myra was
daar erg dicht' bij maar verdediger

Sierra Cosworth moest hij alleen de
Mercedes van Arthur van Dedem
voor laten gaan. In de tweede ronde
passeerde Hin Van Dedem, in de
Tarzanbocht, maar in de vierde ronde waren de rollen weer omgedraaid. In de vijfde ronde spinde de

Dames
De Zandvoortse dames herstelden
zich van de vorige week geleden nederlaag tegen Kraaien. ZHC moest
met een paar invalsters aantreden in
verband met blessures. Dat was
even wennen, en Bennebroek zette
direct aan voor een groot offensief.
Met snelle aanvallen werd ZHC in de
verdediging gedrongen en ontstonden er gevaarlijke momenten in het
doelgebied. ZHC bleef lang overeind
maar in de 25e minuut vond Bennebroek de juiste richting. ZHC bleef
niet lang bij de pakken neerzitten en
probeerde in de slotfase alsnog de
gelijkmaker te produceren. De voorhoede van ZHC ging er fel tegenaan
maar de strafcorners leverden niets
op.
In de tweede helft een beter ZHC
dat het initiatief geheel overnam en
op zoek ging naar de gelijkmaker.
Die verdiende gelijkmaker kwam na
een kwartier spelen toen Daniëlle
van Hemert een goed opgezette aanval fraai afrondde, 1-1. Met veel inzet
bleef ZHC de meeste kansen creëren
en een overwinning leek tot de mogelijkheid te behoren. De fraaiste
kans kwam nog in de vorm van een
strafbal, doch de Bennebroekse
doelvrouw stopte de inzet prachtig.
Het bleef 1-1 wat de verhouding goed
weergaf.

Myra kreeg allengs meer vat op
het spel, nam het middenveld in bezit, en zette ZHC onder druk.

De Zandvoorters bleven echter op
de been en toen Myra was uitgeraasd, was de slotfase van de eerste
helft weer voor de thuisclub. Het
bleef echter 0-0.

KNZHRM oefent

Evan Kersbergen verovert
Beneluxtitel FF1600 klasse

ZANDVOORT - Als 9nderbreking van de competitiewedstrijden speelden de Zandvoortse brïdgers de eerste
ZANDVOORT - Na de enervoorronde voor de Koningsbeverende slotraces op het cirker.
cuit van Zandvoort afgelopen
De vier paren, die het hoogste per- zondag vielen er vele kampioecentage halen plaatsen zich voor de nen te huldigen. Zo slaagde
finale. De bedoeling van de Konings- Evan Kersbergen erin de Bebeker is om ook de paren, die in de nelux-titel te veroveren, werd
lagere lijnen spelen meer kans op Arthur van Dedem Nederlands
een beker te geven.
Kampioen Produktiewagens
en eiste Patrick van Dissel de
Vorige week" woensdag werd de NK-titel op in de Opel Asconahoogste score gehaald door me- klasse.
vrouw Paap en de heer Vergeest uit
de B-lijn, die 65,18 procent scoorden.
Uit de C-lijn plaatsten zich de dames
Berghoff en Drose met 62,50 procent. De dames Beijer en Rauwerda
uit de D-lijn scoorden ook erg goed
en plaatsten zich met 61,61 procent.
Als laatste plaatsten zich uit de
C-lijn het echtpaar Potharst met
59,82 procent.
Inlichtingen over de bridgeclub
zijn verkrijgbaar bij wedstrijdleider
C. Braun, tel. 14060 en mevrouw Visser, tel. 18570.

Stand tweede klasse HVB: 1. EHS
6-11, 2. Spaarnestad 6-10, 3. SVIJ 6-9,
Het begin van de wedstrijd tegen 4. Heemstede 6-9, 5. BSM 6-7, 6. THB
Odin is voor het Casino-ZVM team 6-6, 7. Overbos 6-5, 8. Schalkwijk 6-5,
fataal geworden. De Zandvoorters 9. KIC 6-5, 10. Vogelenzang 6-3, 11.
waren nog niet bij de les en Odin had Spaarnevogels 6-1, 12. TZB 6-1.
al een 1-6 voorsprong genomen.
Toen pas waren de badgasten wakNa de goede competitiestart van
ker en nog voor de rust was de span- het zaterdag elftal van TZB loopt het
ning weer terug, 4-6.
niet meer zo. De badgasten leken op
weg een belangrijke rol te gaan speOok in de tweede helft heeft Casi- len in de top van de tweede klasse
no-ZVM er alles aan gedaan om te- maar maakten de laatste weken een
rug te komen in de strijd. Dat leek paar misstappen. Ook tegen DSOV
bij een 8-10 achterstand te lukken. kon de draad niet worden opgepakt.
Een toen aangewezen strafworp
Willem Keur gaf TZB nog wel een
werd echter gemist waardoor de
aansluiting achterwege bleef. Door 1-0 voorsprong en Siebe Visser
hard spel van Odin, waar de zwakke maakte later in de wedstrijd een 1-2
scheidsrechters niet afdoende tegen achterstand ongedaan, maar DSOV
optraden, raakte Casino-ZVM het besliste ten slotte toch nog de wedspoor wat bijster en reageerde daar strijd in haar voordeel 2-3.
te fel op. Casino-ZVM liet zich meesStand: 1. Overbos 6-11, 2. Geel Wit
Iepen in het gooi- en smijtwerk van 6-10,3. Renova 6-9, 4. Van Nispen 6-9,
Odin en haalde zichzelfdaardoor uit 5. TZB 6-6, 6. SVIJ 6-6, 7. Stormvohet ritme.
gels 6-6, 8. DSOV 6-5, 9. BSM 6-4, 10.
Casino-ZVM heeft toen gepro- KHFC 6-4, 11. DEM 6-12, 12. Concorbeerd met afstandsschoten naderbij dia 6-0.
te komen maar het houtwerk voorDe zaterdag voetballers van Zandkwam doelpunten. Odin kreeg weer voortmeeuwen hadden eveneens
grip op de strijd en bepaalde de eind- een gave competitiestart maar zakstand op 9-14.
ten daarna weg. Tegen Halfweg werd
een licht herstel ingezet maar dat
„De snelle 1-6 achterstand heeft leverde slechts een 2-2 gelijkspel op.
ons de das omgedaan," stelde traiwaren de gehele
ner Jan van Limbeek. „Daarna heb-, De Zandvoorters
sterker maar konden dat
ben we goed en geconcentreerd ge- wedstrijd
punten uitdrukken. Door
speeld, en ging het ten opzichte van niet in
Burger kwam Zandvoortmeeuvorige week veel beter. Ik val niet John
op een 0-1 voorsprong en na de
graag terug op scheidsrechters, wen
gelijkmaker was het Ferry van Rhee
maar die deden werkelijk niets te- die
1-2 op het scorebord zette. De
gen het veel te harde spel van Odin. voorsprong
kon ZandvoortmeeuFysiek kwamen we daardoor te kort wen niet vasthouden
en Halfweg
maar we draaien best lekker mee." kwam alsnog, onverdiend,
langszij,
Doelpunten Casino-ZVM: Guido 2-2.
Weidema 5, Jan van Limbeek 3, RiStand eerste klasse HVB: 1. SC W
chard Vos 1.
6-11,2. Energie 6-10,3. Halfweg 6-9,4.
Kennemers 6-8, 5. SVIJ 6-8, 6. Velsen
aan Zee-ZVM 13-8, MA-A ZVM-ADO 6-8, 7. Zandvoortmeeuwen 6-7, 8.
HBG 6-4, 9. DCO 6-3, 10. J. Hercules
3 8-4, MA-B IJmond-ZVM 10-9.
6-2, 11. Hillegom 6-2, 12. VSV 6-0.
Programma zondag: Thuiswedstrijden 12.00 uur MA-A ZVM-ADO 2,
13.00 uur HS ZVM 2-Concordia 2.
ZANDVOORT - De Koninklijke
Uitwedstrijden: 10.00 uur DJA Noord- en Zuid-Hollandsche RedBlinkert-ZVM, 11.15 uur HS Blin- ding-Maatschappij houdt maandag
kert 2-ZVM l, 12.30 uur DS Full 16 oktober een oefening met het
Speed-ZVM 2, 13.30 uur DS HVH- Wippertoestel. Men vertrekt hierZVM, 12.10 uur DS Odin-ZVM 3, voor om 20.00 uur vanaf het boot12.00 uur, HJ Break Out-ZVM.
huis.

Heren

Een uitslag waarmee coach Ed
van Beurten best tevreden mee was.
„Het viel eigenlijk nog best mee,"
Jeroen Goezinne greep een paar weer voor ZHC. ZHC knokte zich een doelpunt. De spannende situa- aldus Van Beurten. „Het was techkeer uitstekend in. De druk werd erg onder de druk vandaan en trok toen ties leverde jammergenoeg geen nisch niet hoogstaand maar er werd
groot op het Zandvoortse doel maar verwoed ten aanval. Ook voor het doelpunt op, alhoewel met het gelij- met inzet gestreden. We draaien aarMyra wist niet te profiteren en miste doel van Myra ontstonden gevaarlij- ke spel beide teams tevreden kun-' dig mee maar naar de top moeten we
de kansen. Ook nu was de slotfase ke situaties en kreeg ZHC kansen op nen zijn.
voorlopig niet kijken."
• Zandvoortse dames in de verdediging tegen Bennebroek.

Folo: Bram Stijnen

wagen van Jeroen Hin en raakte verder achterop. Een vierde plaats kon
Hin nog wel pakken, maar de zege
en het NK gingen naar Arthur van
Dedem.
In de Opel Ascona-klasse, de klasse voor beginnende autosporters,
moest Patrick van Dissel alleen conctirrent Jan van Rijn in de gaten
houden. Toen Van Rijn met autopech het strijdtoneel moest verlaten, was het voor Van Dissel alleen
maar noodzaak de race uit te rijden.
Daar had Van Dissel geen problemen mee en zonder enig risico- te
nemen finishte hij op de tweede
plaats, goed voor de nationale titel.

Bridgeclub houdt
kampioenschap
ZANDVOORT - De Zandvoortse Bridgeclub organiseert
een drietal wedstrijden om het
kampioenschap van Zandvoort. De finale daarvan wordt
zaterdag 18 november in het
Gemeenschapshuis gespeeld.
De voorrondes vinden plaats op
vrijdag 10 en dinsdag 11 november,
aanvang 20.00 uur, eveneens in het
Gemeenschapshuis. Rond half
twaalf 's avonds moet bekend zijn
wie zich geplaatst hebben voor de
finale. Men kan overigens voor beide
voorronden inschrijven. De finale op
zaterdag 18 november begint om half
elf 's morgens, rond 17.30 uur verwacht men de uitslag.
De deelnemers worden ingedeeld
naar hun speelsterkte en eventueel
wordt er rekening gehouden met het
al dan niet lid zijn van de Nederlandse Bridgebond. Prijzen zijn er voor
elke voorronde en uiteraard ook
voor de 'klap op de vuurpijl', de finale. Men kan zich aanmelden bij de
heren A. Spiers, tel. 14628, en H. Emmen, tel. 18570. Men kan zich op de
twee eerste speelavonden ook aanmelden aan de zaal, uiterlijk tot
19.15 uur. Uiteraard mits er dan nog
nlaats is.
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Toerisme kree
aandacht van

volop de
voorter De Vries

ZANDVOORT - De functie
van secretaris der gemeente
Zandvoort liet een eeuw geleden kennelijk ruimte voor nevenactiviteiten. De heer P. L.
de Vries, die deze functie vervulde van 1888 tot 1922, kon bij
zijn pensionering tenminste terugblikken op een zeer gevarieerde loopbaan. En zelfs toen
hield hij het nog niet voor gezien, want op een leeftijd dat
anderen op hun lauweren gaan
rusten, zette de heer de Vries
zich in voor de bevordering
van het vreemdelingenverkeer
in de badplaats, getuige zijn
'Gids v/d Noordzee-Badplaats
Zandvoort'. Een beeld van wat
de toerist van weleer kon verwachten.

mengesteld boekwerkje verwacht zien het advies 'Is men vermoeid slagen en opgemaakt, terwijl Palais
mag worden vermeldt het de tarie- geworden, welnu, de Restaurants d'Eté zichzelf het 'Grootste en Eleven voor zeebaden, voor het huren Brinkman en de Kroon aan de Grote gantste Zomertheater in Nederland
van strandstoelen, voor bestellers, Markt bieden de schoonste en beste met een uitstekende ventilatie'
wegwijzers en pakjesdragers, en gelegenheid om eenigen tijd uit te noemt.
Ant. Bakels, opgericht in 1874, met
voor de tennisbanen ten noorden rusten'.
niet minder dan vijf vestigingen in
van het 'Grand Hotel' m de duinen.
Vanzelfsprekend ontbreken de ad- Zandvoort, verkoopt op Passage l en
vertenties van Zandvoorts nering- 3 o.a. 'Byouterieën, Potterie en ZilUitstapje
doenden met. Cuisinier Jac. van verwerken' en bij S. Verloop, HalteOok aan de omgeving wordt ruim- Kerkoerle prijst het Familiepension straat 30a, zijn in de etalage de
schoots aandacht geschonken, maar Ie Rang, 'Groot Dijkduin', Kostver- nieuwste Underwood-schrijfmachimen zorgt wel dat Zandvoort bij zo'n lorenstraatweg 70, aan vanwege de nes ('Onaanvechtbaar DE BESTE
uitstapje een graantje meepikt: 'Bij- ligging, de salons, hef electrische ter Wereld') te zien.
zonder aanbevelenswaardig is het licht en de badkamer.
Maar de inventieve Melksalon en
om de naaste omstreken te bezoeLunchroom, Kerkstraat 19, spant
ken per rijtuig of auto, waartoe uittoch de kroon: Matige Prijzen, Uitstekende gelegenheid bestaat, aan- Stoomwasscherij
Eerste Zandvoortsche Stoom- stekende Consumptie, 's Avonds bij
gezien te Zandvoort keurige rijtuigen en auto's te huur zijn'. Aan de wasscherij 'Hollandia' in de Pak- ongunstig weder Bioscoopvoorstelandere kant gunde men de Haarlem- veldstraat levert de 'Particuliere ling.
C.E. KRAAN-MEETH
se horecabedrijven ook wel iets, ge- Wasschen' winddroog, droog, toege-

Van De Vries is bekend dat hij
over een grote werklust en een vaardige pen beschikte, en het is dan ook
niet verwonderlijk dat de Zandvoortsche Courant, waarvan hij redacteur-directeur was, gespeld
werd. Voorts schreef hij recensies
over toneel- en muziekuitovenngen
in hotel 'Groot Badhuis' en in het
Kurhaus, had een assurantiekantoor en stichtte een woningbureau
in een pand aan de Burg. Engelbertsstraat. Jaarlijks verscheen van
zijn hand de. Onze redactie kreeg
onlangs van Richard van As een
paar gidsen ter inzage en het is kotselijk om te lezen hoe de toenamlige
gemeentesecretaris in bloemrijke
taal het Zandvoort van de twintiger
jaren aanbeveelt.

Kruidenierszaak
beboet wegens
kapotte vitrine
ZANDVOORT - De eigenaresse van een plaatselijke kruidenierswinkel heeft een boete
opgelegd gekregen van ƒ500,omdat haar koelvitrine niet
koel genoeg was. Het apparaat
werd vorig jaar twee keer kapot aangetroffen.

Wij citeren: 'Hoe intens schoon is
het lichten der zee en hoe feeëriek de
weerschijn van de man op die groote
rustelooze watervlakte'. En elders
lezen wij: 'Ook voor de geestelijke
versterking wordt zorggedragen.
Het religieuze gevoel der badgasten
kan versterking vinden in de Nederlandsch Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Roomsch-Katholieke Kerk, alle ruim en keurig
ingericht. Ter ontwikkeling van het
litterarisch gevoel strekken de leesbibliotheek van den heer P. Saaf en
die van de Wed. C. P. G. Lorenz,
waar men een groot aantal werken
kan krijgen, waaronder die van de
nieuwste schrijvers niet ontbreken'.

Monopole
Over Monopole, dat vorige week
tijdens de opening van de Koper-passerel weer even aan de vergetelheid werd ontrukt, schrijft de heer
de Vries in de gids van 1922: 'Het
oude Monopole aan het Stationsplein, tegenover het station der H.
IJ. S. M., thans herdoopt in 'Etablissement Royal', is geheel verbouwd
en vergroot en biedt nu plaats voor
een 600 a 700 bezoekers. Het voornemen bestaat om aldaar afwisselend
cabaretvoorstellingen, opera-concerten, bioscoopavonden, tooneelvoorstellingen en andere amusementen te organiseren, terwijl ook
daar een ruime dansvloer tal van
• De voorpagina van één van de boekjes 'Gids van de Noordzee-Badplaats
danslustigen kan bevredigen'.
Zoals van een voor badgasten sa- Zandvoort'.

De Keuringsdienst van Waren ontdekte deze tekortkoming op 3 oktober vorig jaar. De yoghurt en vla
hadden op dat moment een temperatuur van respectievelijk 17 en 19
graden. Duidelijk te hoog, want het
maximum is 10 graden. Toch maakte men pas twee dagen later proces-verbaal op, toen bleek dat het defect
nog steeds niet was verholpen.
Voor de economische politierechter in Haarlem toonde de vrouw zich
verontwaardigd. Zij verklaarde de
boete nogal kinderachtig te vinden,
omdat de Keuringsdienst bij haar in
32 jaar geen enkele fout had kunnen
constateren. Voor een eerste overtreding vond zij het bedrag te hooi
en ze vertelde dan ook teleurgesteld
te zijn.
Eechter mr. H. Heine Makkreel
was echter van mening dat zij er nog
goed afkwam met deze boete, omdat
dit soort overtredingen meestal
zwaarder wordt bestraft. Daarnaast
stelde hij dat zij deze maatregel zeil
had kunnen voorkomen, door de
koelvitrine onmiddellijk te laten repareren. Hij week dan ook niet af
van de eis van de officier van justitie.

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor
12.00 uur

17166

'Foutparkeerder'
aangehouden
ZANDVOORT - Een 21-jarige
Haarlemmer is zaterdag in zijn
woonplaats' aangehouden, nadat hij in Zandvoort een aanrijding had veroorzaakt. De man
was er met gezwinde spoed
vandoor gegaan.
De Haarlemmer raakte zaterdagmiddag op de Grote Krocht tijdens
het inparkeren de auto van een 84-jarige Zandvoorter. Deze laatste stond
op dat moment stil om een NZH-bus
voorrang te verlenen. De 'foutparkeerder' ging er daarna vandoor zonder zijn identiteit bekend te maken.
Toen hij werd aangehouden, gaf hij
een en ander toe.
Foto Gerlott

Weekendje Zandvoort cadeau
ZANDVOORT - Het echtpaar J. Pronk uit Amstelveen kreeg afgelopen
vrijdag in Palace Hotel te Zandvoort van de ANWB en de Provinciale VVV
Noord-Holiand een weekendarrangement aangeboden. De heer en mevrouw Pronk waren de winnaars van een prijsvraag van beide instanties, in
het kader van een gezamenlijke actie in de maand mei om het bezoek aan
twaalf toeristische attracties te stimuleren. Men moest minimaal drie attracties bezoeken plus een slagzin afmaken. Door deze actie hadden de
attracties duidelijk meer bezoek dan in voorgaande jaren.
Het echtpaar werd vrijdagmiddag in het restaurant op de achttiende verdieping ontvangen door Marijke van Bodengraven, directrice van de Provinciale VVV, en Paul Spaan, manager van Palace Hotel. Laatstgenoemde had
voor het echtpaar een luxe suite met VIP-behandeling gereserveerd, van de
provinciale VVV kregen beide echtelieden daarbij een VVV-bon van ƒ75,-.

Vliegtuigongelukken kosten vaak
mensenlevens. Maar voor de overlevenden zijn de problemen meestal
niet ten einde als ze er heelhuids
vanaf gekomen zijn. De persoonlijke
schade kan aanzienlijk zijn. In principe hebben de luchtvaartmaatschappijen schadevergoedingen geregeld met een conventie die in 1929
in Warschau werd afgesloten. De
toen gemaakte afspraken gelden in
principe nog steeds, maar velen vinden dat een en ander aanpassing behoeft. De regelingen zijn passagiers
ondoorzichtig. De afwikkeling van
schadevergoedingen kan bovendien
erg langdurig zaak zijn.
De Nederlandse Rijksluchtvaartdienst heeft voorstellen gedaan om
te komen tot betere regelingen. Zij
meent dat de luchtvaartwereld gewoonlijk een grote mate van flexibiliteit kent waar het gaat om aanpast>en aan een veranderende wereld.
Wat schadevergoedingen betreft
blijkt de luchtvaart echter minder
flexibel. De organisatie van vliegtuigpassagiers IFAPA meent onder
meer dat de vergoedingen moeten
worden verhoogd en de passagiers
m heldere en duidelijke taal uitleg
krijgen over hoe een en ander geregeld is. Eén en ander moet geregeld
worden in Europees verband en er
moet een^ overheidswerkgroep komen om dé naleving van het systeem
te bevorderen. Verder moet er volgens IFAPA een fonds komen om
slachtoffers van terroristische acties schadevergoedingen te kunnen
uitkeren.

De grondwet van 1848 stelde bepaalde regels vast waardoor een bepaalde gemeente of parochie aanspraak kon maken op een subsidie.
Over het algemeen kon men van rijk,
provincie en gemeente bij bepaalde
projekten zoals bouw van kerken rekenen op een tegemoetkoming van
5%, die vaak over een aantal jaren
werd uitgesmeerd.
Men was over het algemeen zeer
attent voor het aanvragen van subsidies. Men benadrukte de noodzaak bij
de regering om dieper in de beurs te
tasten dan de regels van de wet op de
kerkgenootschappen had aangegeven. En vaak lukte het om de regering
te overtuigen dat men zo arm was dat
men heel wat meer loskreeg als wat
was vastgesteld.
Zandvoort is doodarm
Toen de katholieke gemeenschap
in 1948 het plan uitte om een echte
kerk te bouwen, werd in alle toonaarden herhaald dat de gemeenschap
zelf dat onmogelijk op kon brengen.
De eerste uitvoerige brief daarover
had men 9 mei 1S52 verzonden toen
men toestemming van het rijk vroeg
om de schenking van Jonker Barnaert, een stuk duingrond voor het
bouwen te aanvaarden Hoewel men
zeer verheugd was met deze schenking van de heer van Zandvoort, was
het nog de vraag of men dit wel kon
benutten. Ze hadden overal geriformeerd naar wat een heuse kerk en
pastorie zou moeten kosten en dan
kwam men op ongeveer 17.500 gulden en dat kon nooit worden opgebracht.
Er werd bij deze aanvrage een bijzondere smeekbede gestuurd voor ko-

Parkeerchaos
Duizendnegentig kilo wegende betonblokken moeten een eind maken
aan de parkeerchaos op Schiphol.
Door bouwwerkzaamheden is er een
enorm tekort aan parkeerruimte.
Automobilisten waren daardoor genoodzaakt elk plekje op de luchthaven te benutten om hun auto kwijt te
raken. Dat leidde twee weken geleden tot grote overlast. De directie
van Schiphol heeft nu betonblokken
laten plaatsen in de hoop parkeerders ervan te weerhouden hun voertuig in bermen, grasstroken en
bouwterreinen neer te zetten.

Cursus Transavia helpt
tegen angst voor vliegen
Transavia Airlines is zeer tevreden over de resultaten van haar cursus tegen vliegangst. In het afgelopen voorjaar werden twee cursussen
gehouden, waaraan in totaal 212
mensen deelnamen. Een garantie
voor het verdwijnen van de angst
biedt de cursus overigens niet. Tijdens de beide eerste cursussen durfden vijf de afsluitende 'examenvlucht' met een Boeing 737 niet aan.
94 procent van de cursisten verklaarde later na de examenvlucht
zonder problemen één of meer vliegreizen te hebben gemaakt. 74 procent zei zelfs 'zonder angst en met
plezier' te hebben gevlogen. 18 procent gaf toe tijdens een of meer
vluchten naderhand nog wel angst
te hebben gevoeld, maar dankzij de
• Drukte in een van de hangars op Schiphol-Oost. Het vliegtuig op de voorgrond cursus wisten ze hoe ze deze de baas
is van de KLM-bedrijfsschool.
Foio Luuk Gosewehr moesten blijven. 4 procent verklaarde veel aan de cursus te hebben gehad, maar zouden graag nog eens
een nieuwe begeleide praktijkvlucht
maken, alvorens zelfstandig op reis
te gaan. Volgens de onderzoekers is
het opvallend dat veel mensen aangaven dat ze na de vliegangstcursus
beter met claustrofobieproblemen
konden omgaan. „Het vreemde was
dat ik vroeger niet in het vliegtuig
durfde stappen en ook niet in een
De KLM'ers maakten massaal ge- lift, nu gebruik ik zonder angst beide
AMSTELVEEN - De KLM
bestond afgelopen zaterdag ze- bruik van de mogelijkheid het eigen
beter te leren kennen. Het
ventig jaar en "heeft dat op bedrijf dan
al snel dat je voor een
grootscheepse wijze gevierd blijkt
goed inzicht van een zo Nieuwe computer
met een open dag voor het ei- werkelijk
veelzijdig bedrijf eigenlijk een open
gen personeel en hun familie- week
moet organiseren. Een moeiDe NV Luchthaven Schiphol heeft
leden. Meer dan 20.000 mensen lijkheid is bovendien dat veel een nieuw computercentrum in gemaakten van de gelegenheid KLM'ers afgelopen zaterdag gewoon bruik genomen. Door de snelle uitgebruik eens bij collega's ach- moesten doorwerken en dus niet breidingen van de luchthaven was
ter de schermen te kijken en aan het open huis konden deelne- men uit het oude jasje gegroeid.
om aan partner en/of kinderen men. Het dienstbetoon aan de passa- Daarom was er meer computervergiers kan immers niet zomaar on- mogen nodig in de vorm van een
de eigen werkplek te laten zien. derbroken
worden. Anderzijds is- zogeheten 'mainframe', die gehuisZo'n open dag organiseren voor voor bezoekers een bedrijf in actie vest moest worden in een nieuwe
een bedrijf dat 24 uur per etmaal natuurlijk wel zo aantrekkelijk om ruimte. Schiphol gebruikt de computer onder meer voor het verwerdoordraait, is geen eenvoudige zaak. te zien.
Bij zo'n open dag hoort eigenlijk ken van verschillende administraEr was dan ook een speciaal organisatieteam ingesteld dat een en ander ook een vliegshow, maar dat is op tieve gegevens op het gebied van fim goede banen moest leiden.
het hedendaagse Schiphol in tegen- nanciële systemen, statistiek, hastelling tot in de jaren twintig en vengelden en verhuur. Ook het
Niet alleen de KLM-gebouwen op dertig, niet meer te realiseren. Toch vrachtautomatiseringssysteem CarSchiphol-Oost en -Centrum waren kwam aan het eind van de middag gonaut en het Computer Aided Devoor nieuwsgierigen toegankelijk, een Boeing 747 met het opschrift sign programma van Schiphol 2000
ook het hoofdkantoor in Amstel- 'Blauwdruk voor de toekomst' spe- (voor de ontwikkeling van de uitveen en het sorteercentrttm van pu- ciaal voor de bezoekers laag over breidingen) draaien in het nieuwe
blicaties in Hoofddorp.
Schiphol-Oost overvliegen.
computercentrum.

Grootse
voor 70 jaar KLM

ZANDVOORT - Een 13-jarig meisje uit Zandvoort raakte vrijdag gewond bij een val op het fietspad aan
de Zandvoortselaan. Ook'een 16-jarige bromfietser uit Bennebroek ging
daarbij onderuit. Zij waren tegen elkaar aangereden tijdens een passeermanoeuvre, de bromfietser bereed
het fietspad in de verkeerde richting.
Het meisje kwam op haar hoofd
terecht en raakte buiten bewustzijn.
In het EG te Haarlem werd een
scheurtje in de schedel en een zware
hersenschudding geconstateerd. De
bromfietser had een schouderkopfractuur opgelopen.

Subsidie aan Zandvoorts katholieken

SCHIPHOL
Schadevergoeding
bij vliegtuigongeluk
moet beter geregeld

Fietsster gewond

vervoermiddelen," aldus een deelnemer.
Voor Transavia zijn de resultaten
aanleiding om met de cursus door te
gaan. 16 oktober is er een nieuwe
cursus. Enkele uitspraken van vliegangstigen, die tijdens de eerste cursussen werden genoteerd waren:
„Een deel van mijn angst is, dat is
al gebleken, verdwenen, ik ben veel
rustiger geworden, vliegen met echt
plezier doe ik nog niet, maar misschien komt dat nog eens ooit."
„Vroeger had ik altijd een stevige
borrel nodig. Ik heb nu al drie vluchten achter de rug waarbij ik zo nuchter als een pasgeboren kalf het vliegtuig ben binnengestapt.

Borden en bestek
De KLM wil in de jaren negentig
de maaltijden in de vliegtuigen met
een nieuw servies aan de passagier
serveren. De KLM zoekt echter niet
gewoon een aardig bordje en dito
mes uit bij de eerste de beste winkel
voor huishoudelijke artikelen, maar
laat het speciaal ontwerpen. Vliegtuigservies moet namelijk aan veel
eisen voldoen. Het mag eigenlijk
niets wegen en moet in een zeer beperkte ruimte kunnen worden opgeborgen. Ook moeten borden, schaien en kommen efficiënt kunnen
worden uitgestald op de dienbladen,
waarop de passagier maaltijden
krijgt overhandigd. Verder spelen
een rol: de indruk op de passagier en
het gebruiksgemak. En het moet allemaal passen in de huisstijl van het
bedrijf. Een nieuw bord is dus niet
zo eenvoudig als het lijkt. De KLM
verandert dan ook niet van' de ene
dag op de andere. Het ontwerp van
het huidige serviesgoed dateert van
1971, toen de eerste Jumbo Jets in
dienst kwamen. Voor het servies
van de jaren negentig zijn, met culturele bemoeienis van minister
Brinkman, vier Nederlandse vormgevers benaderd die elk een basisontwerp hebben gemaakt. Twee
daarvan zijn afgevallen, maar de resterende twee zijn nog in de strijd.
Het nieuwe serviesgoed wordt in
1991 gelijk in alle drie klassen van de
KLM-vliegtuigen ingevoerd.

gedaan. Soms werden er in die dagen
tips doorgegeven van mensen die met
hun geld goed wilden doen. Ze vroegen dan aan het ministerie om een
objekt aan te wijzen dat heel hard
geld nodig had. Zo was er een bericht
van een zekere heer Moens uit Den
Haag binnengekomen die genegen
was om een arme katholieke kerk te
helpen en vanuit het ministerie had
door Bertus Voets
men hem opmerkzaam gemaakt op
de trieste situatie van de parochie
liederen van de armsten onder de vis- Zandvoort. En nadat het ministerie
sers, de katholieke minderheid in inzage had gegeven aan de heer
Moens over de financiering, besloot
Zandvoort, zou luisteren.
deze met f 1.575,- over de brug te koAntwoord van het ministerie
men.
Het ministerie deed niets wat zij
niet verplicht was. Ze stuurde een Steun uit eigen kring
Maar ook de katholieken lieten zich
ambtenaar om eens poolshoogte te
nemen en die kwam terug met een niet onbetuigd. Vanaf 1840 zorgde de
treurig gezicht en vertelde dat de ka- deken van Amsterdam Hofman zo'n
thoheken zeker in geen vijftig jaar beetje voor de financiën van de kaeen goedkope kerk en pastorie kón- tholieke kerk in Holland en Zeeland
den bouwen. Terugvallen op de eigen In 1849 had hij, op verzoek van de
organisatie konden ze niet want er Hollandse aartspriester v. Haagen
was nog niet een officieel bestuursver- een rekening Zandvoort geopend
band. Het was echter te gek om het Men kon daarop giften storten of ook
rijk voor alle kosten te laten opdraai- leningen deponeren. In 1850 depoen en daarom werd er naar de provin- neerde een zekere Nederstadt een lecie en naar de gemeente geschreven ning van 6.000 gulden onder bepaalde
om de katholieken bij de bouw te voorwaarden, wat later nog wel eens
gaan helpen. Dat duurde een tijd tot wrijvingen aanleiding heeft gegevoordat men alle's rond had en zo ven, maar Hofman had dit geld zo
kwam pas 5 oktober 1853 het volgen- handig belegd, dat er voordelen voor
de schrijven: „Gelet op ons besluit de kerk uit konden worden gehaald
van 9 mei 1852, waarbij voorgenoemDit bedrag met nog wat giften was
de RC gemeente gemagtigd is tot het
aanvaarden van een stuk duingrond in 1853 f 8.000,- en zo was de gemeendoor jonker Barnaert geschonken te met subsidies en met het spaarpovoor het bouwen van een kerk en tje van de deken van Amsterdam zopastorij en in aanmerking nemende ver, dat men met de bouw kon stardat in het ontworpen plan ter bespa- ten. Op 28 december 1853 werd aan de
ring der kosten nog eenige verande- hand van het meer ingekrompen proringen kunnen worden gebragt en dat jekt van architekt Dansdorp een
de gedeputeerde staten van Noord openbare inschrijving gehouden en
Holland niet ongenegen zijn om uit de firma Hapelklamp van Haarlem,
de provinciale middelen eenigen on- die naar het gebruik van die dagen
derstand voor den bedoelden bouw te gesteund werd door twee borgen, de
geven", heeft het ministerie besloten heren Quant uit Amsterdam en Toede koning te adviseren terstond poel uit Haarlem, was de laagste met
f16.950,-.
f3.000,- als subsidie te geven.
ning Willem III, de man, zoals men
dat in Zandvoort schetste, met een
groot hart voor zijn arme onderdanen. Ofschoon de verzoeken uitgingen van de koning, ging toch deze
zaak buiten hem om. Het ministerie
van eredienst stelde de subsidies vast,
maar in Zandvoort was men van mening dat de koning zelf naar de klaag-

Verkoop kerkhuis maakt alles rond
Pastoor L 'Ami, die overal verstand
van meende te hebben, dacht het tekort van de bouwsom voor het grootste gedeelte te halen uit de verkoop
van het kerkhuis bij de kousenpaal
Er kon een dubbele woning van worden gemaakt en dan bracht het zeker
f 1.500,- op. Maar ja, zie maar eens
wat geld te verdienen aan arme
Zandvoorters, dat was een illusie. Hi]
kon voor het kerkhuis niet meer kri]gen dan een 300 gulden in het handje
en toen besloot men maar om er zelj
huurhuizen van te maken, wat helaas
een bron van ellende werd. De eigen
bijdrage is dus tegengevallen, maar
door de ruime subsidie kon de katholieke gemeenschap goed van start
Maar het ministerie had nog méér gaan.

Ook andere instanties dragen bij
Dit was buiten de gewone verhoudingen. Het rijk had 20% van de kosten op zich genomen terwijl het nooit
meer dan 5% uitkeerde. Zelf had het
ministerie de provincie en de gemeente aangeschreven en die konden
uit fatsoen ook niet weigeren. De provincie kwam 6 oktober 1853 al over
de brug met ƒ 1.500,- ofte wel 10% van
de gemaakte kosten, waarover men
direkt kon beschikken en 14 november kwam het besluit van de gemeente, die toen noodlijdend was, waarin
werd medegedeeld dat het kerkbestuur ook f 1.200,- ofwel 6% van de
kosten bij de gemeente ontvanger
kon halen.

GS hebben kritiek op
houding KLM en Fokker
SCHIPHOL - De provincie Noord-Holland heeft geen bevoegdheid om
KLM en Fokker op Schiphol te dwingen schoner te gaan werken. Dit
antwoorden Gedeputeerde Staten op vragen van het statenlid Maarten
Verwey van D66. De provincie deelt zijn zorg over de waterkwaliteit in dit
deel van de provincie, dat in 1992 niet aan de Europese kwaliteitseisen zal
voldoen.
Het feit dat KLM en Fokker bewust milieumaatregelen voor de lozing van
afvalwater op het Schipholriool traineren, werd op 12 juni bekend gemaakt
door het Hoogheemraadschap Rijnland. Het statenlid Maarten Verwey
wilde hierover de mening van de provincie weten en tevens welke bevoegd
heden deze heeft om de bedrijven te dwingen schoner te gaan werken.
Volgens Rijnland lopen zowel KLM als Fokker vergeleken met andere
bedrijven in het gebied rond Schiphol achter met het doorvoeren van de
door Rijnland noodzakelijk geachte saneringen van afvalwaterlozingen
Beide bedrijven hebben herhaaldelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot het instellen van beroepsprocedures die de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren biedt. Hangende deze procedures nemen deze bedrijven geen maatregelen
Op de vraag van Verwey over de ervaringen met KLM en Fokker ten
aanzien van andere milieuvergunningen, delen GS mee dat KLM voldoende
medewerking verleent. Fokker is hiertoe echter nog onvoldoende bereid
Een voorbeeld hiervan is dat de provincie Fokker er uitdrukkelijk op heeft
moeten wijzen dat de bouwwerkzaamheden voor een nieuwe vliegtuigspuiterij niet mogen worden aangevangen, voordat daartoe een vergunning is
verleend. Een meer coöperatieve opstelling van het bedrijf is volgens de
provincie dan ook gewenst.

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zo goed!
Hou het origineel dus altijd zelf, als u
solliciteert. Raakt dat wejj. dan kunnen wij
weinig voor u dom.
Tip: veel boi-kliaiuli'ls hebben tegenwoordifj een kopieerapparaat.
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Zandvoorter Paul Dikker exposeert in openbare bibliotheek

[oe goed kent u Zandvoort?

'Een kunstenaar maakt
z'n eigen werkelijkheid'
ZANDVOORT - De van oorsprong Zandvoortse kunstschilder Paul Dikker ziet de
huidige werkelijkheid met eigen ogen. Zo creëert hij zelfs
zijn eigen werkelijkheid. Waartoe dat leidt, is te zien op een
expositie in de openbare bibliotheek, die tot en met 30 oktober is te bezichtigen.

ZANDVOORT - Deze week de laatste foto in de serie 'Hoe
goed kent u Zandvoort?'. Degenen die deze afbeelding,
ergens in het centrum gefotografeerd, menen te herkennen, kunnen hun oplossingen uiterlijk 23 oktober inleveren
op het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12. Onder de inzenders van goed oplossingen worden
drie Parker fijnschrijvers verloot.

Het plekje op de foto van veertien dagen geleden, leverde
vrij veel goede oplossingen op. Op deze foto was een
gedeelte van het pand Poststraat 14 te zien. De loting wees
de volgende winnaars aan: Evelijn van Zeijl, Lorentzstraat
148 B; EstherGrudelbach, Florastraat 7, Wervershof en Rolf
Weber, Haarlemmerstraat 53. Deze prijswinnaars kunnen
een fijnschrijver op kantoor in ontvangst komen nemen.

Vliegervierdaagse krijgt daverendslot
ZANDVOORT - De negende
versie van de Zandvoortse
Vliegervierdaagse krijgt zaterdag 14 oktober een daverend
slot, mede dankzij de medewerking van het team 'De Happy Hoppers' van de Haarlemse
Luchtvaart Club. Die dag worden ook de eremetalen uitgereikt aan de winnaars in de di-

verse categorieën. Bij slecht ste deelneemster, die voor de eerste Toeval
weer wordt het evenement ver- keer deelnam en direct al in aanmer"Tegenwoordig probeer ik steeds
king komt voor de bronzen Euroschoven naar 21 oktober.
Tientallen deelnemers meldden
zich de afgelopen weken op het parkeerterrein De Zuid voor de vliegervierdaagse, die werd georganiseerd
door Fly Away Holland. Daaronder
bevonden zich de zesjarige Harriët
van der Sluis uit Zandvoort als jong-

Weekenddiensten
Weekend: 14/15 okt. 1989
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 <Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
Voor de huisaKtsenpraktijken B. van
Bergen/H.A. Scipio-Blüme en G.
Mol/P.C.F. Paardekoper,
heeft
weekenddienst: dr. Mol, Koninginneweg 34 a, tel. 16737% Spreekuren:
zaterdag en zondag 12.00 en 17.00
uur.
Inlichtingen omtrent de overige
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de betrokken huisartsen: Anderson,
12058; Drenth, 13355; Flieringa,
12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dierenbescherming: Vermissingsdienst, 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens pension) 02507-13888, Asiel

| Kerkdiensten
Weekend: 14/15 oktober 1989
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur:
Ds. J.A van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur:
Ds. Van Hall uit Almelo.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: ds. R.M. Witteveen uit Haarlem.
Roomskatholieke Kerk:
Vrijdag 10.00 uur: E.V.
Zaterdag 19.00 uur: Geen opgave
Zondag 10.30 uur: Geen opgave _

Haarlem 023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vnjd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17:00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per'rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

ZANDVOORT - De politie
Periode: 3 - 9 oktober 1989
moest afgelopen zondag, tijdens de nationale vogeltrekOndertrouwd:
Apotheker, Ferdinand Gabriël en dag, tot tweemaal toe aanrukken om vogeltjes bij de 'kladKoper, Cindy
den' te grijpen. Dat bleek nog
een hele toer.
Gehuwd:

Geboren:
Roderick Willem, zoon van: Ten
Wolde, Wouter Jan en Brüil, Monique Juliette Marie
Richard Leo Joseph Hendrick, zoon
van: Claus, Leo Cornelis Richard Johan en Kemper, Hendrica Margaretha
Benjamin, zoon van: Kool, Lion Simon en Van Daalen, Odilia Birgitta
Cecilia
Overleden:
Van Beveren, Geertruida Francina
Elisabeth, oud 72 jaar

-medaille. Henk Steven sr. uit Vogelenzang, de oudste deelnemer, doet
al voor de achtste keer mee en komt
in aanmerking voor de zilveren Euro-medaille.

Om de Vierdaagse waren er nog
andere evenementen, zoals de stabiel-vlieger-klassieker op 9 september, om 'De Zilveren Vlieg van Zandvoort '89'. Winnaar hiervan was Jaap
Hemelrijk. Henk Stevens jr. uit
Hoofddorp eiste de eindoverwinning in het Nederlands Kampioenschap voor zich op. Zetty Mailoa uit
Breda is kampioen NK'89 Vechtvliegeren geworden, terwijl Erwin Tupamahu jeugdkampioen werd. De
gouden FA-medaille allround gaat
naar Eddy Salamony (Garuda/IJoofddorp), als promotor van deze
uit Indonesië afkomstige sport. De
eremetalen worden zaterdag om
15.00 uur overhandigd. Daarnaast
krijgen de deelnemers van de vliegervierdaagse hun Euro-vliegerplak
uitgereikt door Fly Away-voorzitter
Edo van Tetterode.

Happy Hoppers
Als waardig besluit van dit vliegerfestijn staat een daverende show op
het programma van de Haarlemse
Luchtvaart Club, met radiografisch
bestuurde vliegtuigen. Het team 'De
Happy Hoppers' geniet internationale befaamdheid.
Men beschikt over zweefvliegtuigen,
motor-vliegtuigen en electro-schaalmodellen van bestaande vliegmachines, waarmee wordt gestreden om
de Fly Away Top - Trofee '89, vervaardigd door Wim Nieuwenhuizen.

Reanimatie

ZANDVOORT - De Werkgroep Reanimatie van de Nederlandse Hartstichting organiseert in samenwerking met de Kruisvereniging Zandvoort een cursus Eerste Hulp bij
Hartstilstand. De cursus bestaat uit
vier lessen van twee uur. Personen
van vijftien jaar en ouder kunnen
leren reanimeren.
Veel theorie wordt er niet gegeven,
het is vooral oefenen op een levensKerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, grote electronische oefenpop en een
babypop. De cursus start op maanHaarlem:
Zondag 09.30-10.20 uur: zondags- dagavond 23 oktober en wordt verder gegeven op 30/10, 6/11 en 13/11,
school en bijbelgespreksgroepen
Zondag 10.30 uur: morgendienst, ds. in groepjes van tien personen.
J. Overduin
Voor inlichtingen kan men terecht
Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: avonddienst, af- bij de heer De Leeuw, Herman Heijermansweg 1/33, tel. 16085.
sluiting jeugdweekend

Klopjacht
Burgerlijke stand B op vogeltje

Allen, Jeffery Peter en Bol, José
Wijngaard, Hindrik en Van den Bos,
Marion
Vrugtman, Robert Paul en Oostergetel, Ellen Sija
Page, Christopher Robert en Butchers, Karen Ann

Paul Dikker, die deze maand zijn
dertigste verjaardag viert, is een
oud-leerling van de Hannie Schaftschool en heeft tot zijn achttiende in
Zandvoort gewoond. Sinds hij in
1984 zijn avondopleiding aan de
Rijksacademie van Beeldende Kunsten voltooide en een jaar later afstudeerde in de politicologie aan de
Universiteit van Amsterdam, werkt
hij als zelfstandig beeldend kunstenaar op zijn atelier m het voormalige Binnengasthuis in de hoofdstad.
Dikker heeft enige jaren geleden al
geëxposeerd in Zandvoort, maar
sindsdien is zijn werk aan veranderingen onderhevig geweest. Opvallend is dat na de expressieve, vanuit
de toon geschilderde stervensportretten van zijn grootvader in de periode 1985-1988 een steeds verdere
abstrahering van het beeld optrad.
Dit is goed te zien in een serie monumentale stillevens m olieverf, waarin een sterke vereenvoudiging van
vorm en compositie is doorgevoerd.
Ook was er een ontwikkeling van
voornamelijk zwart-wit naar méér
kleurgebruik.

meer het toeval uit te schakelen",
verduidelijkt de schilder. "Daarom
werk ik in faces en begin met een
tekening op postzegelformaat, dat is
makkelijker te veranderen. Later
werk ik op het zelfde formaat in
kleur. Waar ik naar streef zijn grote
duidelijkheid en helderheid in vorm
en kleur". Deze werkwijze heeft zich
verder ontwikkeld door een opdracht van de Universiteit van Amsterdam, waarvoor hij acht grote
schilderijen heeft moeten vervaardigen. De huidige vormgeving bevordert dat een schilderij ook als 'schilderij' wordt bekeken, aldus Dikker.
"Sinds de opkomst van de fotografie
en film is het verhaal in een schilderij niet meer zo van belang. Net als
Tarkovski zei: de zin van het artistieke beeld ligt in het verrassende en
het onverwachte". Toch, zoals waarschijnlijk wel elke kunstenaar, vertelt ook hij zijn eigen verhaal in zijn
werk, al zal dat verhaal niet iedereen
direct duidelijk zijn. Zo geeft zijn

In de Hannie Schaftschool traden
de studenten van de pedagogische
academie uit Haarlem op, samen
met de leerlingen van deze school,
waarbij het thema 'vervuiling' op
een speelse en onderhoudende manier werd aangepakt. De laatste-j aars studenten van de PABO bezoeken in de regio ruim 100 scholen
die mee willen werken aan een bijzonder plan, om in het kader van de
Kinderboekenweek 'verder te kijken
dan je neus lang is'. Zo ook in Zandvoort.
Het milieuprobleem verdient de
hoogste prioriteit, was het uitgan-

'Zingend' geluid

ZANDVOORT - Een bewoner
van de Koningstraat heeft bij
het wegslopen van een muurtje
in zijn woning drie oude filmspoelen gevonden.
Vermoedelijk bevatten deze beelden uit de Tweede Wereldoorlog. De
spoelen werden naar het politiebureau overgebracht, waarna men van
hieruit het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in kennis stelde.
Deze reageerde uiterst enthousiast.
Het beeldmateriaal is aan het instituut overgedragen.

ZANDVOORT - De vereniging
Vrouwen VanNu maken zondag een
herfstwandelmg. Om 11 uur verzamelen bij de spoorbomen aan de
Sophiaweg. Onderweg wordt er er
gens koffie gedronken. Inlichtingen
bi] mevrouw E. van Zeijl, tel 19057
Volgende week dinsdag start in Hotel Lammy aan de Hogeweg 34 in
Zandvoort de calligraüecursus onder leiding van mevrouw L Dik-Houwelmgen. Inlichtingen bi] mevrouw W. Leensma, tel. 13654.
In Hotel Triton geeft mevrouw E G
Wagenvoorde-Middel
volgende
week woensdag om 14 30 uur een
lezing over het onderwerp 'De achtergrond van dromen'.

Huisvrouwen
ZANDVOORT - De Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen, afdehng Haarlem en omgeving, orgamseert volgende week woensdag een
fietstocht naar Schalkwijk en
Heemstede. Vertrek om 9.15 uur
hoek
Schipholweg/Schalkwijkerweg. Koffiedrinken onderweg m
Dreefzicht.
Diezelfde dag om 10 uur gaan de
huisvrouwen naar de modeshow in
• Paul Dikker: 'Als kunstenaar ben je belangeloos bezig. Dat is al bijna niet
de Pauwehof, Achterweg 17 a m
meer van deze wereld'.
Foto Beriott Heemstede.
Volgende week zondag om 14.30 uur
werk onder andere zijn gevoelens kelijkheid is ook afhankelijk 'van is er en contactmiddag in het Eigen
aan over de vervreemding en de be- wat je ziet', waar de individu de aan- Huis aan de Boekenrodestraat 9 in
dreiging die uitgaat van de moderne dacht op gericht houdt. "Een eski- Haarlem.
maatschappij. Paul: "Een kunste- mo ziet bijvoorbeeld meer soorten
naar is een mens zoals alle andere sneeuw dan wij, en onder een micromensen, ook hij krijgt met allerlei scoop zie je meer structuren dan
zaken te maken, waarbij je je eigen met het blote oog".
Van het in de bibliotheek geexpogevoelens hebt. Als beeldend kunZANDVOORT - De Autosportverestenaar schilder je naar dat gevoel seerde werk vormen de formele ca- niging Sandevoerde organiseert zatoe. Maar de schoonheid blijft voor- tegorieèn compositie, ruimte, vorm, terdag de traditionele najaarsrit. De
op staan, en die is -niet alleen aan kleur, toon en structuur het uit- lengte van de rit is ongeveer twintig
gangspunt. Doordat het onderwerp kilometer. De start vindt plaats om
mijzelf gebonden".
geheel ondergeschikt is aan de pic- 20 uur bij restaurant Delicia aan de
turale betekenis van de beeldele- Kerkstraat m Zandvoort. Het mEskimo
menten, ademen de tekeningen en schrijfgeld bedraagt 12 gulden per
Een pré van zijn vak noemt hij dat gouaches (verf op waterbasis) een equipe, leden krijgen 2 gulden korin de kunst de mens nog zichzelf kan wat vreemde, eigenzinnige en myste- ting. Zowel in de A-, B- en C-klasse
zijn. "Als kunstenaar ben je belange- rieuze sfeer uit. Dikker exposeert zijn er voor de best geklasseerde beloos bezig. Dat is al bijna niet meer momenteel ook in de Dr. M.W. van kers te verdienen. Als aanmoedivan deze wereld". Later voegt hij der Kooi Galerij van het Spaarne gingsprijs is er voor de laagst geklasdaaraan toe: "De kunstenaar maakt Ziekenhuis te Haarlem. Die tentoon- seerde equipe m de C-klasse een grazijn eigen werkelijkheid, waarmee stelling duurt nog tot 15 oktober.
tis inschrijving voor de eerstvolgenJOAN KURPERSHOEK de rit te verdienen.
hij de ander confronteert". Die wer-

Najaarsrit

spunt van de musical. De teksten
zijn door de studenten zelf geschreven en opvallend was dat de kinderen van 4 tot 9 jaar totaal geen moeite hadden qrn de strekking te begrijpen. Joep en Ellie, die een hut wilden maken van oude rommel, probeerden uit hoe je verschillende
gereedschappen kunt gebruiken. Ze
merken dat er op deze manier wel
eens iets kapot gaat. Maar als je
nooit eens iets probeert, vind je
nooit iets uit, aldus de moraal van
het verhaal, geschreven door Karel
Eykman, dat onder de titel 'Alles
proberen' m de boekhandel ligt. Er
werd door de studenten en kinderen
dankbaar gebruik gemaakt van de
mogelijkheden die een dergelijk verhaal biedt. De weggegooide rommel
was aanleiding voor een politie-optreden van mini-agenten, vuilnismannen en huisvrouwen, die nadien
het rijkelijk over het podium uitgestrooide afval dienden op te ruimen.
Zij werden eveneens gerecruteerd
uit de jonge populatie van de basisschool.

ZANDVOORT - De opkorast op
donderdagavond bij de badmintonvereniging Sporting Club Zandvoort
is bijzonder groot. Toch is er nog een
aantal plaatsen vrij en kunnen geïnteresseerden zich best nog aanmelden.
De eerste onderlinge competitiewedstrijden hebben al aangetoond
dat het badminton van een zeer redelijk niveau is en dat Dirk van de
Nulft er weer een gezellige avond
van maakt. Dus badmintonliefhebbers die graag willen spelen in een
recreatieve sfeer zijn nog van harte • Studenten en basisschool-leerlingen zorgden maandag in de Hannie
welkom op donderdagavond in de Schaftschool voor een sprankelend optreden.
Foto Bram Stijnen
Pellikaanhal.
De eerste groep speelt van 20.00
uur tot 21.30 uur en de tweede groep
volgt aansluitend van 21.30 uur tot
23.00 uur. Er wordt een onderlinge
competitie gespeeld in de dames-,
heren- en gemengd dubbel.

Filmspoelen
uit de oorlog

Vrouwen VanNu

ZANDVOORT - De Algemene No
derlandse Bond voor Ouderen
houdt volgende week dondei dagmiddag om 14 uur in het Gemeenschapshuis de eerste bingomiddag
van dit seizoen. Op dinsdag 24 oktober wordt er een herlsttocht gehouden in de omgeving van Amerongen
's Middags worden twee bingo's gehouden. De kosten zijn veertig gulden per persoon. Inschrijven voor
de tocht op 13 oktober tussen 14 en
15 uur in het gemeenschapshuis.

Badmintonners
nog steeds welkom

In het eerste geval ging het kennelijk om een zeer gewiekst vogeltje,
dat een woning aan het Schuitegat
was 'binnengedrongen'. Eerst moet
het ontsnapt zijn uit een volière, later nog eens wrong het zich los uit de
handen van één der agenten. Na een
klopjacht door de woning werd het
diertje aangetroffen in een plantenbak. Nadat het zich alsnog had laten
vangen, is het vogeltje overgebracht
ZANDVOORT - Omwonenden van
naar het dierenasyl.
Later die dag moest men nogmaals het Casino konden vrijdagnacht de
aantreden om een vogel die terecht slaap maar moeilijk vatten. Hetgeen
was gekomen in de schoorsteen van hen wakker hield was een 'zingend
een woning aan het Burg. van Fene- geluid'. Rond 06.00 uur werd de polimaplein. Dit keer betrof het een tie ingeschakeld. Deze ontdekte dat
houtduif. Deze vogel kreeg de vrij- het geluid afkomstig was van twee
heid weer. De agenten die zich met metalen kokers op de boulevard, toedeze zaken bezig hadden gehouden, behorend aan het casino. De klacht
zijn nog niet uit over de vraag, of het werd doorgegeven, medewerkers
wellicht met de nationale vogeltrek- van, het casino beloofden maatregedag te maken .had.
len te treffen.

VERENIGINGEN

Bingomiddag

Ongekend jong talent doet zich gelden
ZANDVOORT - Aan Kinderboekenweek is afgelopen week
behoorlijk wat aandacht besteed, zoals in de bibliotheek
en de Hannie Schaftschool
waar musicals werden opgevoerd. Veel ongekend jong
Zandvoorts talent deed zich
gelden, tot plezier van hen zelf
en het publiek.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Het onderwijzend personeel had
de liedjes tevoren met de kinderen
ingestudeerd, waarbij de leerlingen
de teksten ter plekke dienden te verzinnen. Gevolg: een sprankelend optreden.

Bibliotheek
Op nog meer plaatsen werd aandacht besteed aan de kinderboekenweek, vorige week woensdag en gisteravond in de bibliotheek. Vorige
week trad daar gewoontegetrouw de
Ivo Mavo 't Heuveltje uit Aerdenhout op met de musical Matilda,
naar het bekroonde boek van Roald
Dahl, een stuk dat de leerlingen al
op meerdere locaties ten tonele
brachten. Dankzij het goede inzicht
van Paul Rooyackers, leraar Nederlands en expressieve vakken, was
voor dit favoriete boek als onderwerp gekozen. Zijn 'professionele
oog' weet bovendien elke keer feilloos de talenten van de scholieren te
traceren en menig ouder wordt geconfronteerd met een zoon of dochter die hij of zij hiervoor nog met zo
kende.
In een ijzersterke bezetting kwamen Matilda, een briljant en gevoehg meisje, haar ouders die haar als
een onderkruipsel in plaats van als
dochter behandelen, vriendjes, juf
Bulstronk en juf Engel tot leven.
Het spel werd begeleid door vertelster Suus Kleyburg. Inmiddels hebben honderden kinderen en volwassenen kunnen genieten van dit spectakelstuk met onder andere als toneelspelers: Sacha van Altena, Pelle
Boon, Gijs Mul, Jolijn Koper, Suzanne Beelen en - met een dubbelrol Maaike Goddijn. Zij nam ook het
pianospel voor haar rekening.

Haarlemmerstraat
ZANDVOORT - De Haarlemmerstraat is vandaag en morgen tussen
07.00 en 18.00 uur afgesloten voor het
verkeer. Dit in verband met de reconstructiewerkzaamheden aan het
kruispunt met de Kostverlorenstraat/Tolweg. Het verkeer wordt
via beide laatstgenoemde straten
omgeleid.

j Dommel

HA.HA.M'JNMEBE PEMUS
WIU NIET UJI5TEE6N '
CWflK ZAU IK WAT AAN
P06N'

Bridgen
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Bridgeclub organiseert een wedstrijd om het kampioenschap van
Zandvoort. Voorwaarde is dat deelnemers lid zijn van de bridgeclub of
in Zandvoort wonen. De deelnemers
worden ingedeeld naar sterkte. De
voorronden vinden plaats op 10 en
14 november en de finale wordt gespeeld op 18 november. In het inschrijfgeld bedraagt tien gulden per
paar per voorronde. Het kampioenschap wordt gespeeld m het Gemeenschapshuis.
Aanmelden voor beide voorronden
is mogelijk bij de heer A. Spiers, tel.
14628 en de heer Emmen, tel. 18570.

Koffie-uurtje
in Agathakerk
ZANDVOORT - In de St. Agathakerk wordt woensdag 18 oktober gestart met het maandelijkse koffie-uurtje.
In de ontmoetingsruimte van de
kerk is er dan van 10.00 tot 11.30 uur
gelegenheid om gezellig een kopje
koffie te drinken. De bedoeling is dit
iedere derde woensdag van de
maand te houden. Uiteraard is iedereen hierbij welkom.

Klein chemisch
afval afgeven
ZANDVOORT - Klein chemisch
afval, glas en oud papier worden
deze aanbtaande zaterdag weer opgehaald. Dit keer gebeurt dat in de
wijken waar normaal op donderdag
en vrijdag huisvuil wordt opgehaald.
De gemeentereiniging komt 's morgens langs en begint om ongeveer
half negen. Het is de bedoeling dat
de goederen bij de inzamelwagen
worden afgegeven. Dat zijn o.a.batte
rijen, accu's, fotochemicalien, verf,
oplosmiddelen, lijm, medicijnen,
thermometers, cosmetica, bestrydingsmiddelen, afgewerkte olie, atvalglas (behalve 'vlak glas') en alle
oud papier.
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Spoed - Spoed
Heierman Schoonmaakbedrijf
vraagt voor een horecabedrijf in Bentveld een

schoonmaker (m/v)
van vrijdag tot en met dinsdag voor 3 uur
per dag in de ochtenduren
Werktijden ca 08 00-11 00 uur of 07 00-10 00
uur of 1000-1300 uur
Het bedrijf is de maanden februari en augustus
gesloten
Gaarne uw reactie na 1900 uur 02507-19292

A N D V O O R T

ZANDVOORTBAR
Bruine kroegen zijn er al zo veel
Bezoek eens onze gedistingeerde bar met uitzicht op zee
Tijdens happy-hour (18 00 uur) gratis borrelsnacks

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN
GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz

reeds meer dan 25 jaar
voor
Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

Voor meer informatie en reserveringen kunt u bellen: 02507 - 20000.
Of bel de INFO-lyn: 02507 - 2 00 64.

Gipsplaatmontagebedrijf & timmerwerken

VOOR ALLE TJMMERWERKZAAMHEDEN
WINKELBETIMMERINGEN

Winkelcentrum Noord

Belt u de

Wij zijn met vakantie
van 10 t/m 24 oktober

Gebr. TER HORST

Bilderdijkstraat 30 ZandvoortTel 02507-12972

telefoon 02990-47753 of 311144

ra

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot
ten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0 3 6 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 16 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507 17166 of 02977
28411 of afgeven/zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplem 2
2042 JM Zandvoort
•*• Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad Nieuwsblad Haarlemmermeer
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant
Diemer Courant De Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasper
dam alle edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuws
blad De Purmer De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe
Weesper en alle bijbehorende advertentie edities
ƒ 6 01 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie
combinaties m de Micro s zijn op aanvraag bij onze kanto
ren verkrijgbaar
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
« BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 3 00 in rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro advertentie combinatie Z telefo
nisch opgeven tel 020 562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Technisch personeel gevraagd

De Munt Timmerwerken B V
ORANJE NASSAULAAN 87

1075 AM AMSTERDAM

zoekt voor diverse projecten in de regio
Amsterdam en omstreken

ervaren timmerlieden
WIJ BIEDEN U
- Gevarieerd werk
- Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
- Wekelijkse afdracht RBS rechten
- Salaris + onkostenvergoeding volgens de bouw CAO
Heeft u interesse bel voor een afspraak
020 769811 van 7 00 tot 18 00 uur

SNOWWHITE
schoonmaak/glazen wasserij
Tel 02507-17935

Bob Schmidt

Kredietbemiddelmgsbedrijf Ook s avonds en zaterdags
Jan van Galenstraat 311 1056 CB Amsterdam

Autoverzekering
VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507 14534

René en Chiquita

Correspondentie- en contactclubs

Zalenverhuur

Kleding

06-320.320.77
Praatpaal voor Vriendinnen

VERENIGINGSGEBOUW

COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste mo
dellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken ook
veranderwerk Voor alle leef
tijdsgroepen en maten
Tel 0250717370
* Te koop nerts hartjes bont
jas lichtbruin met hoed mt
44 ƒ300 Tel 0250717123

50 et p m

De Krocht
Grote Krocht 41 Zandvoort
tel 025071570518812 voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Radio, tv en video
PHILIPS SERVICE CENTRUM
Ons adres is ZEKERINGSTRAAT 49 (A dam Sloterdijk)
Voor reparaties onderdelen en accessoires t b v
PHILIPS Audio en Video Tel 020 881301

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1 75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek
DIVERSE LP S TE KOOP
o a Supertramp Meatloaf
enz Prijs variërend van ƒ 5 tot
ƒ15 Tel 0250718052
Te koop Sony BANDRECOR
DER 4 sporen stereo ƒ 350
Tel 0250715181

Divers personeel
gevraagd
Welke ELEKTRICIEN kan wat
contactdozen en snoeren
aanbrengen? Tel 023 243200

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
FLINKE HULP IN DE HUIS
HOUDING gevraagd 2 och
lenden p w van 900 1200
uur Tel 02507 13866
Gevr HUISH HULP 2a3uur
p w Tel 02507 19876
Gevr HULP IN DE HUISHOU
DING met ervaring Een och
tend p w volgens nader over
leg Tel 02507 13670

Weggelopen of
gevonden dieren
* Wie heeft onze Pluis ge
zien of meegenomen7 Lang
harige zwart/bruin met witte
poes Pakveldstraat 13 Tel
02507 15483

Oproepen
Mededelingen
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres7 Dat hebben wij voor u1
Inl tel 029075235
* Voor maar ƒ 1750 kunt u
de rest van dit jaar kennisma
ken met de Verg Vrouwen
van Nu Bel eens om informa
tie met nr 14462'

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

VIDEOTHEEK
Cirn. Sliiirsstrut 21
Til. 02507-12070

Te koop
gevraagd
diversen
Te koop gevr oude lederer
motorjas of jack en man hou
ten kast Tel 02510 35217

Te koop
aangeboden
diversen

* Te koop Braun sapcentn
fuge z g a n
ƒ 50 Tel
02507 15626
5,-/7,50 p.d.
* Te koop Braun sapcentn
5 films
fuge ƒ 75 z g a n Tel
02507 12857
Virhuup Mivii-boxen
* Te koop Maxi Cosi ƒ 100
wipstoeltje ƒ 30 camping
bedje ƒ 40 Tel 0250712695
* Te koop micro computer
Woninginrichting
Commodore 64 + datarecor
der 1530 ƒ 175 draagban
z / w t v Philips ƒ35 Tel
GORDIJNEN
02507 12695
GROOTHANDEL
* Te koop wit kinderledikan
DE VRIES
Wij stof f 10 bankstelkussens van Prenatal met matras ver
stelbare bodem ƒ75 Te
v a ƒ295 mcl stof
Vel overgord v ƒ3995 v 023 340206
ƒ995 Vitr 5080% korting T k br l bankst ƒ 250 br t v
Ook alle mod gord gratis st ƒ175 10 bankst kussens
gem Meubelst va ƒ995 elektr kookpl ƒ 125 elektr
Wij stoff boot car en al uw kach m therm ƒ 150 schom
meubels heel voordelig
melst
ƒ 100
camp toil
AMPERESTRAAT 10
z g a n ƒ100 0250714734
ZANDVOORT
TEL 02507 19347 of 12330 * T k elektr smjmachine
metaal merk Gaets ook ge
Lijsten op maat schikt voor horeca ƒ 150 Te
02507 12601
bij
ka
3 delige
PREVIER
Foto Boomgaard TCOMBI
KINDERWAGEN me
Grote Krocht 26 matras en toebeh uitneemb
reiswieg kleur mintgroen
ƒ395 Tel 0250715626
* Te koop eenpers bed met * T k a meisjesfiets rose
Auping spiraal en Ubica ma ± 3 6 jr ƒ 75 div speelgoed
tras ƒ125 Tel 02507 14398 i z g st w o keukentje win
Te koop nieuwe kalfsleren keltje etc Tel 02507 15913
Italiaanse OORFAUTEUIL
T k a ZWART/WIT DOKA
van ƒ 2600 voor ƒ 850
compleet vergr Opemus
Tel 0250719348
lens Schneider ƒ 550 AUDIO
Te koop zwarte EETHOEK KASTJE verrijdbaar ƒ 75
ƒ300 en zwart WANDMEU ROLLERSKATES mt35 ƒ15
BEL>/250 Tel 0250712925 Tel 0250717237

1 film

25,- p. week

Tel 13529

T k 2 pers eiken bed met
ombouw mcl matras en lat
tenbodem Tel 02507 12925
* T k moderne witte hang
lamp met 3 bollen + dito
schemerlamp resp ƒ75 en
ƒ25 Tel 075703773
* Tk
slaapkam ameubl
130x190 met toileltafel 2
nachtk 2 stoelen (hoogglans
uitv) ƒ200 Tel 0250718469
* Weg verh prachtige 4
sterren vrieskist te koop
110x60 cm ƒ250 Tel 02507
19596

Tel 13529
* Wurgent nog niet m de
raad Maar voegt straks wel
woord bij daad

Verloren en
gevonden

CEflTE makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

JjjJ
NVM
MAKEIAAH

STOPPEN MET ROKEN
Acupunctuur
Schoonheids behandeling
sportmassage pedicure
Tel 02507 13871 of
02550 30186

Foto Boomgaard

Zie ook de pagina s
SHOWROOM
in deze krant
• Rubneksadvertentie7 Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon m deze krant

Te koop hasynder w c w
SURFZEILEN 46 42 37 +
North 55 E227 Wave Tel
02507 17817
Voordelig overwinteren m
Manna2 Monnickendam ƒ 10
per m veel faciliteiten voort
durend toezicht 02995 2595

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
Diverse AROLA 4 WELIGE
INVALIDENWAGENS in goe
de staat rijden 40 km p u
V a ƒ4500 Inl 020910518

Lessen en clubs

5 REGELS

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e d

telefoon: 023-385478

Diverse clubs

* Te koop Lego boot 4025
ALLEEN ZIJN MOE' Bel dan nwmdoos van ƒ 79 voor ƒ 35
Parasol Reis en Contacten Tel 0250717038
club 023 356840 (mfoband)
Caravans
Alleenblijven
hoeft
niet
Vouwwagens
RELATIEBUREAU 50 PLUS
vertrouwde bemiddeling voor
Tuin/zomerhuisjes
ouderen Tel 022893570
• Reflectanten op adverten Te koop compleet ingerichte
ties onder nummer gelieven
VAKANTIEBUNGALOW
ervoor te zorgen dat het num met schuur in rustig bun
mer in de linker bovenhoek galowpark te Hollandsche
op de envelop staat vermeld Rading (Gooi) op ± 200 m2
en dat de brief geadresseerd pachtgrond Prijs ƒ30000
wordt aan Centrale Order Inl tel 020794280
afd Weekmedia Postbus
122 1000 AC Amsterdam Dit • De advertentie afdeling
voorkomt vertraging m de be behoudt zich het recht voor
advertenties eventueel zon
handeling
der opgave van redenen te
weigeren (art 16 Regelen
Vaar/surfsport
voor het Advertentiewezen)

Ind girl privé en SM
Tel 020869110
ZAAN ESCORT
ƒ175 p u 075172123 Meis
jes gevr m A dam/Zaanstad

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Diversen

Broodje Burger
verzorgt HET HELE JAAR
door * lunchpakketten
* borrelhapjes
* salades enz
Belt u voor informatie of haal
vrijblijvend de folder in onze
winkel Tel 02507 18789
Voor het vakkund SCHOON
MAKEN en RESTAUREREN
van SCHILDERIJEN
Hans van Pelt Piet Lefferts
straat 26 Tel 02507 12217

Voor de
eerstvolgende
veiling kunnen
dagelijks
nette goederen
worden'
ingebracht of
gehaald.

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

TEL. 12164

MICRO
•

JV GRATIS

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ300 uitkomen

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

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uilerii/k dinsdag tot 1330 uur
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15 00 uur
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter punt komma of cijfer een vakje Laat na ieder
woord punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft

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

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

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

Studieboeken en

Hella VERSTRALERGRILLE
voor Mazda 626 83/87 ƒ 150
Tel 929954772
* T k mijn oude doch betr b
VW Passat st wagen 80 APK
febr 90 mcl trekh + rad /
cass + imper wegens ver
huizing ƒ299 075703773
Zie ook de pagina s
SHOWROOM.
m de?e kranl

6
7
8
9
10

f

Wilt u ook naam adres woonplaats volledig invullen anders kunnen wi]
uw advertentie helaas niet opnemen

Tel 0250714177

Wonmggids van Zandvoort

Rijles auto's
en motoren

Hobby's en
verzamelingen

voor uw gebouwen
-platen/banden
en kantoren
Tel 0250718546
Tuincentrum biedt zich aai * Griekse
conversatieles
aanleg bestrating en all< LOI als nieuw cassettes +
hekwerk Tevens onderhouc boeken ƒ150 Tel 02507
Vrijblijvend prijsopgave Le 13283
vering alle materialen Te
023 390815/371443 na 18 uu
Auto's en
ZEER ERVAREN SCHILDER
HEEFT NOG TIJD OVER
auto-accessoires

Schoonheid en
verzorging

GRATIS

Muziekinstrumenten

ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

Huwelijk en
kennismaking

* Maandag 23 okt start de
Kruisver een 4 lessen mini
cursus 1e hulp bij acute hart
stilstand Leer ook reanime
ren Inl hr De Leeuw 16085
VOOR TAFELTENNIS
SC UNICUM Maand/dond
avond voor d/h sen Inl tel
023 330745 of 0250716511
Kunst en antiek
Zandvoort Cursus Keramiek
techn /glazuren/en
HEDEN INBRENG van goede versch
ren v d veiling van 6 en 7 nov goberen/raku Info 15536
VEILINGGEBOUW AMSTEL
VEEN Frans Halslaan 33
Dieren en
A veen Tel 020473004
dieren( s Maandags gesloten )
benodigdheden
Tfc KOOP MOOIE ANTIEKE
FRANSE KAST donker eiken
DENNIS PAPEGAAIEN
ƒ3500 Tel 0349982182
een begrip in Nederland Bei
voor gratis mfoboek 020
Onderhoud,
665 7658 Inruil en fin mog
reparatie,
* Te koop guppies voor
doe-het-zelf
ƒ050 Emmaweg 19 Tel
02507 16182
Schoonmaakbedrijf

De Witte Tornado

Beste oplettende ouders1 Wie
Onroerend goed
heeft zondag 8 okt POINTER
Financien en handelszaken
en woonruimte
WINTERJACK mt 140 leger
groen met capuchon en
te huur
brontkraag per abuis meege
Discreet en snel geld per telefoon Meestal 4 uur later geld
aangeboden
nomen uit het Grandorama
Lopende leningen geen bezwaar Rente 11 7%
zwembad Ben zeer gedu
ƒ 5000- - 48 x ƒ 129ƒ 35000- = 120 x ƒ 485peerd Brrr Raymond Antoni
GARAGE TE HUUR
ƒ 12 500 - = 60 x ƒ 272 ƒ 60 000 - = 120 x ƒ 831 des Tel 02507 18472
v Fenemaplem
ƒ 17 500 - - 72 x ƒ 334 ƒ 90 000 - = 120 x ƒ 1247 ƒ 22 500 - = 84 x ƒ 387 ƒ 120 000 - = 120 x ƒ 1663 -Tel 02507 14534
* Verloren leesbril met witte
omgev
Kerkstraat
Langer dan 60 maanden voor boot caravan en woning
ZIT SLAAPKAMER t h a met rand
11
verbetering Vergelijk onze lage tarieven
c v vaste wastafel warm/ Thorbeckestraat Tegen belo
koud water + toilet 4x3 mtr ning terug te bezorgen Tel
023 243693
ƒ450 pmnd Tel 13863

Bel direct 020-838301
Amstel-Crediet

Rennes
Snackhouse

RENOVATIE en ISOLATIE
van muren, plafonds en vloeren

van DEIMSEIM en ZIM.

ICRO

In de autorubriek
"Showroom"
valt u om
van verbazing
over het aanbod.

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 3,43
ƒ 3,43
ƒ 3,43
ƒ 4,58
ƒ 5,72
ƒ 6,87
ƒ 8,01
ƒ 9,16
ƒ 10,30
ƒ11,45

Alle prijzen mcl 6°o BTW

Zonder vermelding vraagprijs (beneden ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren
Naam
Adres

•

Postcode

Plaats

Telefoon

S v p m rubriek
|

Wekelijkse Weekmedia-pagma gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren (autonieuws, uitstapjes) en andere aspecten van Vrije tijd.
Redactieadres: Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.: 020 - 562.2285 (alleen 's morgens). Coördinatie: Trudy Steenkamp.
Traditioneel wordt er in oktoer 'Het Speelgoed van het Jaar'
ekozen. Hiermee pretendeert
e Stichting Goed Speelgoed
Vuet het beste te kiezen, maar
voorbeelden te geven van verAntwoord speelgoed. Het voornernen bestaat ook in het voorLiar een verkiezing te houden
fran 'Het Zomerspeelgoed van
met Jaar'.
j Onderverdeeld in vijf categoirieén zijn nu bekroond:
't De Busy Elephant in de categoTie 'baby- en peuterspeelgoed'
|van MB/Playskool. Het knuffelbeest van ƒ 60,- biedt zeven spel|inogelijkheden en heeft vijf geluiden. Voor de kleintjes met
ontdekkingsdriften.
Playmobil heeft met een indianendorp van ƒ 50,- gewonnen in
de categorie 'kinderspeelgoed'.
Het dorp zou zowel jongens als
meisjes prikkelen zich fantasieol in te leven in diverse rollen.
Zoals bekend, is dit speeltuig altijd uit te breiden.
• Voor het 'schoolgaande kind'
heeft de jury een cassettespeler
met microfoon gekozen. Myfirst
Sony heet dit gekleurde apparaat ter waarde van ƒ 130,-. Kinderen kunnen dan met de muziek meezingen, over de luid;preker. Inclusief de nodige verkleedpartijen kan de jeugd zo
laar eigen soundmixshow samenstellen.
• In de categorie 'spellen en puz;els' kreeg het familiespel TriOmino de bekroning. Dit is een
variant op het dominospel,
maar nu met driehoekige stenen waardoor iets meer inzicht
en tact gevergd wordt. Het spel
kan door één tot zes personen
worden gespeeld en dat voor
/ 30,-.
• Kosmos X-1000 van Smitfoort
kreeg het predicaat mee in de
categorie 'hobby en techniek'.
Met electronica-doos voor beginners zijn spelenderwijs 110
experimenten uit te voeren.
Voorbeelden: lichtautomaat, eierwekker, sirenes en alarminstallatie. Instructieboek en achtergrondmformatie zijn bij de
prijs, ƒ65,-, inbegrepen. Het
pakket is uit te breiden met de
X-2000 en High-Tech.
(ADVERTENTIE)

ZOEKT DRINGEND
voor werknemers van buitenlandse
bedrijven:
gestoffeerde en/of gemeubileerde

FLATS EN HUIZEN
in de driehoek
Amsterdam/Utrecht/Den Haag

020-44.87.51 (4 lijnen)

RENTHOUSE INT. B.V.
Nederhoven 19-21, Amsterdam
(hd WW)
(vergunning v.d. gemeente A'dam)

'Speelgoed vormt een belangrijk deel van de opvoeding'
Het seizoen van het speelgoed is inmiddels aangebroken. In december worden de
kinderen weer overstelpt met
speelwaar terwijl ze nu al lekker gemaakt worden met het
aanbod in de kleurige folders.
De detailhandel verdient in
deze periode maar liefst de
helft van zijn jaarlijkse omzet,
die in totaal de 800 miljoen gulden overtreft. Om er voor te
zorgen dat de jeugd de cadeautjes ook volgend jaar nog eens
uit de kast haalt, probeert de
Stichting Goed Speelgoed de
ouders wat op te voeden bij de
aankoop.
„Speelgoed is duur, althans het
kost veel geld. Ik schat dat per kind
ongeveer tweehonderd gulden per
jaar wordt uitgegeven. Speelgoed
aan je kinderen geven, vormt een
belangrijk deel van de opvoeding.
Daar moet je dus tijd aan besteden
en serieus te werk gaan", zegt Ben
de Boer, voorzitter van de Stichting
Goed Speelgoed.
„Een enorm gevaar is het kopen
van speelgoed uit te stellen", zegt de
61-jarige De Boer die tot vijtien jaar
geleden zijn eigen, onafhankelijke
speelgoedzaak had. „Je bent te laat
als je veertien dagen voor Sinterklaas allerlei dingen uit de winkelvakken trekt. Want dan is het zo
druk dat je geen adviezen meer
krijgt van de winkelier." Hij vraagt
zich af waarom de 'sinterklazen' niet
in oktober beginnen met het verkennen van de markt en aftasten wat de
wensen van hun kroost zijn. Ook
vindt hij dat een kind niet alleen aan
speelgoed toe is als de Spaanse
stoomboot ons land nadert. Daarom
raadt hij aan niet al het kruit in deze
maanden te verspelen, maar het
budget wat uit te smeren over het
gehele jaar. En het hoeft niet alle-

• Kinderen reageren enthousiast op het speelgoed Foto Gomt Hois

maal duur. „Wat is er leuker dan een
kind die zit te kleien of te tekenen en
te kleuren?"
Reageren op een impuls van het
kind is een vaak slechte zaak, volgens De Boer. Vooral de reclamespots op televisie, die kinderen (en
ouders) soms een verdraaid b'eeld
geven over het 'hebbedingetje', kunnen onverstandige keuzen opdringen. „Daar moetje kritisch mee omgaan. Het geeft niks als een kind een
keer prullaria krijgt van een paar
gulden, maar vooral met duurdere
en grotere stukken speelgoed moet
je voorzichtig zijn. Laat het eerst bezinken en kijk of het kind het later
ook nog zo graag wil hebben. Ik ben

trouwens ook geen tegenstander van de speelo-theek, daar kan je iets
lenen en thuis uitproberen."
Sommige produkten zijn afgeleiden
van een televisieprogramma die het
goed doen bij het jonge publiek.
„Het is vaak zo, dat dat soort speelgoed de prullenbak in kan als de TVserie afgelopen is."
In de jongere jaren van Sinterklaas, voor de oorlog, veranderden
sommige winkels eind november
plotseling in kinderparadijsjes; alle
speelgoed werd weer van zolder gehaald. De Boer: „Later kwamen pas
de speelgoedspeciaalzaken, want
hoewel mensen minder kinderen

Eet geen groene tomaten

In samenwerking met het Voorlichtingsbureau voor de Voeding
brengen we op deze ATV-pagina iedere veertien dagen een rubriek met
vraag en antwoord. Uw vragen kunt
u richten aan het Voorlichtingsbureau, adres staat aan het eind van
dit artikel. Deze week: de voedingswaarde van produkten, half gare
tartaar en het eten van groene tomaten.

wezenlijk verschillen van soortgelijke produkten én moet het speciale gehalte van
die voedingsstof bij de voedingswaarde
staan.
Is half gare tartaar geschikt voor kinderen?
Het is voor niemand, volwassen noch kinderen, raadzaam om half gaar of gedeeltelijk rauw gemalen vlees te eten. Vlees is
een kwetsbaar produkt en een goede voedingsbodem voor bacteriën. Bij het malen
van vlees worden de bacteriën, die normaal alleen op het oppervlak zitten, door
het vlees gemengd. Om voedselvergJftiging te voorkomen moet gemalen vlees
zoals gehakt en tartaar door en door gaar
zijn.
7s het waar dat ]e geen groene tomaten
mag eten?
Groene tomaten zijn inderdaad niet geschikt om te
eten. Ze bevatten kleine hoeveelheden solanine, een
giftige stof. Het gehalte hieraan daalt naarmate de
tomaat rijper wordt. Rijpe tomaten bevatten geen
solanine. Mogelijke verschijnselen na het eten van
meerdere groene tomaten zijn onder andere braken,
hoofdpijn en diarree. Groene of onrijpe tomaten kunnen wel worden gebruikt voor het maken van jam en
chutney. Deze gerechten bevatten dan weliswaar nog
wat solanine, maar wanneer ze in kleine hoeveelheden worden gebruikt, leveren ze geen gevaar op voor
vergiftiging.

Waarom staat op het ene produkt wel iets
over voedingswaarde en op het andere produkt niet?
Op een aantal produkten is de vermelding
van de voedinsgwaarde verplicht. Het gaat
dan bijvoorbeeld om babyvoeding en
dieetwaren. Bij andere produkten is de vermelding
vrijwillig. Er is (nog) geen wet die de vermelding van
voedingswaarde voor alle produkten verplicht stelt.
Wordt de voedingswaarde vermeld, dan moet dit volgens een aantal spelregels gebeuren. De hoeveelheid
energie (kjoules), eiwitten, vetten en koolhydraten
moet per honderd gram of honderd ml worden vermeld. Het gehalte aan mineralen, vitamines en voedingsvezels mag worden vermeld, maar dat is niet
verplicht. Wel is men verplicht de voedingswaarde te
vermelden wanneer er sprake is van een claim. Dat
wil zeggen dat op de verpakking iets wordt vermeld
over het gehalte van een bepaalde voedingsstof (minder vet, meer eiwit). In dit geval moet het produkt ook

Voor vragen: Voorlichtingsbureau voor de Voeding, postbus 85700,
2508 CK 's Gravenhagc; infolijn 06-821.22.72.

arie Sens (77):

Mijn plakboeken zijn
ijn levenswerk'

Voorgezegd
In enveloppen verzamelt ze ruw
'nateriaal zoals namen, data, frut>els, zinnetjes en leuzen die eens ge'ruikt kunnen worden bij een bePaald persoon. In één envelopje zit-

ten alleen klokken die ze bij elkaar
scharrelde. „De meeste plaatjes van
klokken staan op tien over tienen,
moetje maar eens op letten", vertelt
ze. Kennissen die de 'familie-geschiedschrijving' van Marie Sens
willen overnemen, komen er vaak
niet uit. „'Hoe krijg je dat toch voor
mekaar', vragen ze me dan. Ik weet
het ook niet, het wordt je misschien
ingegeven. Ook bij het schrijven van
gedichten en rijmpjes is het net of
het me wordt voorgezegd." Het
doorzettingvermogen van mevrouw
Sens werd in 1970 op de proef gesteld. In dat jaar kwamen er plotseling drie kleinkinderen. Tot op heden heeft de oma alleen al over en
voor haar kleinkinderen zeventien
plakboeken gemaakt.
„Hoe ze er allemaal aan komt, ik
snap er niks van," vertelt haar man
Jan Sens (75). „Knap is dat hè, als je
dat allemaal kunt vinden tussen die
lettertjes in de krant en het vormt
later dan zo'n mooi geheel. Het is
dat ik 's morgens altijd al vroeg de
krant lees, want als ik een uur later
zou komen, zit die al vol met gaten."
De verkeringstijd van het echtpaar is vastgelegd in twee albums
met nostalgische (ingekleurde) ansichtkaarten. „We hebben elkaar
400 kaarten gestuurd toen mijn man
in dienst zat. Dat is een mooie herinnering, maar die pak je toch niet
steeds uit de kast. We hebben ze
daarom aan mijn oudste zoon gegeven en die laat ze nu trots zien aan
zijn visite. Hij vindt het prachtig."
Jan Sens: „Er stond niet veel opgeschreven, maar soms schreven we
onder de postzegel een boodschap:
Tot ziens lieve schat."
„Ik maak al die plakboeken niet
voor mezelf maar voor mijn kinderen, voor later. Die kunnen dan zien

Speelgoed met bouwconstructies,
bijvoorbeeld, moet volgens De Boer
in ieder gezin aanwezig zijn. „Er zijn
zeer goede bouwdozen waarbij een
beroep gedaan wordt op de creativiteit. Lego is zeer goed gemaakt en
gaat generaties mee; het blijft passen. Jammer is alleen dat mensen
tegenwoordig altijd een bouwpakket
kopen waarmee je alléén een helicopter kan maken. Het is soms nog
zo moeilijk dat de vader nog meehelpt. En als het dan af is moet het
legospeeltje op de kast blijven staan!
Het beste is toch een algemene doos

FERDINAND RUSCH
Het secretariaat van de Stichting Goed
Speelgoed is per adres Postbus 58, 54CO AB
m Veghel te bereiken
(ADVERTENTIE)

SKI-SEIZOEN

Pan voor pocheren
Om thuis gemakkelijk gepocheei
de eieren te maken is er een En^el
se pan op de markt gebracht Het
gaat om een extra hoge en middel
grote 'hapjespan' met een sterko
Tcfloii bodem en een robuuste
steel. Het meest bijzondere van de
pan is echter het mzetgedeelu 1
Met een eenvoudig handgioepji
kan het aluminium mzet&tuk,
waarin vier losse ronde komme
tjes passen, m de pan worden »e
zet. Om gepocheerde eieien Ukunnen maken wordt do pan halt
met water gevuld, waarna het WA
ter aan de kook wordt gebracht
Omdat er niet iedere dag eieren
worden gepocheerd heeft de pan
een dubbele functie Zonder m/et
stuk kan de pan getaruikt worden
voor het bakken van omelctb, m.i
caioni oi een scholletje De pan
kost / 59,- en is te bestellen via
Verta in Vught, tel. 073-379130.

GEXTRAUSSÏH
HALVE PRIJS!

'Super'magnetrons

Elke dag
VRIJ SKIËN
tot april 1990

De firma Miele Nederland heeft
een nieuwe magnetron op do
markt gebracht. Het apparaat bestaat uit en een roterende retlec
tor en een draaiplateau. Met dit
nieuwe
'Duplomatic'-systeem
wordt een optimale verdeling van
de microgolven en daardoor een
zeer goede en gelijkmatige verwar
mmg bereikt.
De magnetron heeft een vermogen
van 800 watt en er kan naar wens
worden gekozen voor een electromsche voedseltemperatuurmeter
Ook is er een uitvoering met een
extra verwarmingselement voor
gratmeren en bruineren.
Voor meer informatie: Miele Ne
derland, tel. 03473-78911.

Ski pi Stel ""gebreide Ski-shop

De
Meerberg
Arnolduspark 10 - Hoofddorp
Bel voor GRATIS FOLDER
(02503)'34746 tot 20 00 ujr.
of kom langs (ook zondags)
(weekend 10 00 tot 17 00 uur)

'Sportief op stap'
Voor de derde achtereenvolgende
keer brengt het Nederlands Bureau voor Toerisme de brochure
'Sportief op stap' uit. De brochure
bestaat uit zo'n 57 bedrijven die
gespecialiseerd zijn in het onderbrengen van scholen, (sport)verenigmgen en groepen particulieren
Ze beschikken over ruime ervanng en bieden recreatieve pro
gramma's aan, zoals excursies en
fiets- en wandeltochten. In de
meeste gevallen beschikken de be
drijven over eigen sportaccommodatie of hebben dergelijke voorzieningen in de directe omgeving. De
brochure, die bedoeld is om het
bezoek ian groepsaccommodaties
te bevorderen, wordt verspreid onder 11.000 scholen en ruim 11.500
sportverenigingen en is verder te
verkrijgen bij alle VVV-i kantoren

• Het nieuwe beeldmerk van Toyota zoals dat begin volgend jaar op alle
auto's te zien zal zijn.

Nieuw beeldmerk voor Toyota
Toyota gaat wat aan
haar image doen. Begin
volgend jaar verdwijnt
het oude logo van Toyota en zal er een nieuw
beeldmerk worden mgevoerd. Het nieuwe
beeldmerk is uitsluitend ontwikkeld om het
merk Toyota te profileren en om de technische voorsprong
en de betrouwbaarheid van Toyotaautomobielen te symboliseren. Het
zal worden toegepast op alle Toyota's die na 1990 worden gemtroduceerd
Het Japanse concern kent nu het
nieuwe Toyota-beeldmerk en het
eerder gelanceerde Lexus-beeldmerk. Lexus is de naam van Toyo-

ta's aparte lijn van topmodellen die in Amerika al op de markt is en
binnenkort ook m een
beperkt aantal andere
markten wordt geintroduceerd.
Het ontwerp bestaat
uit drie ellipsen. Eén
van deze punten kent
twee geometrische middelpunten.
Een van deze punten staat voor het
hart van de Toyota rijders en het
andere voor het hart van de Toyotaprodukten. De gecombineerde verticale en horizontale ellipsen symboliseren de 'T' van Toyota. De ruimte in
de achtergrond geeft de steeds groter wordende technische voorsprong van het automerk weer.

t

Nieuw blinderingssysteem
voor Nissan personenauto's

Er zijn creatieve mensen die de levensloop van hun kinderen
)f kleinkinderen in plakboeken bijhouden. Bij de foto's worden
lan korte tekstjes geschreven. Eén album, dat is meestal wel de
naximale produktie. De vier kinderen en zeven kleinkinderen
'an het Purmerendse echtpaar Sens hebben wat dat betreft niet
e klagen.
De 77-jarige Marie Sens-Van Wesen heeft al meer dan tachtig boeken
'eplakt met foto's en toepasselijke
euzen die ze zorgvuldig uit de kranen en folders knipt. Behalve de leenslopen van haar kroost is bijoorbeeld elke vakantie vastgelegd.
Een dezer dagen geeft ze de laatste
erie herinneringsboeken aan haar
ongste kleinkinderen.
„Ik beschouw al deze plakboeken
ls> mijn levenswerk. Ik laat wat acher. Er staan zinnige dingen in en de
anderen hechten daar waarde aan.
Het gaat me wel aan mijn hart als ik
e boeken uitdeel, want ook mijn
igen herinneringen gaan dan de
eur uit. Maar ik weet dat het goed
erecht komt. Kijk, als ik dood ben,
al het toch verdeeld worden, en nu
10 ik nog zelf dat ze het fantastisch
mden", zegt mevrouw Sens, die aan
e O.W. Polderdijk 16 in Purmerend
'oont.
De werkwijze van de plakboekenkunstenares is wonderlijk. Kranten
fleemt ze op een geheel andere maflier door dan de doorsnee-lezer. „De
teelden van de foto's, die ik ook zelf
'naak, zitten al mijn hoofd als het
rolletje nog in het toestel zit. Ik zoek
daar dan al tekstjes bij, uit de kranen. Dat kost veel tijd, want je kunt
liet zomaar wat raak plakken. Het
noet van toepassing zijn. Als ik alles
srofweg bij elkaar heb, dan ga ik er
Jens echt voor zitten. Dan zijn al die
tieine zinnetjes op de tafel uitgestald." Ze werkt met een vooruitziende blik.

Op de kast

met allerlei bouwstenen waarmee
het kind van alles kan maken en
daarbij een voorbeeldenboek^. Als
het kind dan na verloop van tijd
weer een aanvuldoosje krijgt, tah)ft
hij er ook lol m houden Het probleem is echter dat dat als cadeau
minder zegt Tante geeft liever een
helicopter van Lego, dat stelt wat
voor "

Vraag en
antwoord
over
voeding

r

;

kregen, hadden ze er wel meer voor
over om ze zoet te houden. Met
speelgoed. Tegenwoordig bestaan er
niet veel winkeliers die zelf inkopen.
De detailhandel is nu verdeeld in
een aantal ketens. Dat betekent dat
de collectie eenzijdiger wordt. Er
wordt op winst gemikt, men verkoopt speelgoed per vierkante meter. Of je nu in Groningen of Maastricht komt, het speelgoed is er precies hetzelfde. Terwijl een kind een
unicum is en meer keus verdient.
Voor nul tot zes-jarigen is spelend
leren heel belangrijk, vooral met
kleuren en vormen. In een winkel
tref je nu twee of drie spellen over
kleur en vorm aan. Vijftien jaar geleden hadden we er tien!"
De kritsche noot over het 'arme
assortiment' relativeert De Boer letwat met de verzekering dat het
speeldgoed in Nederland wel voldoet aan zeer strenge normen. De
consument moet echter zelf letten
op de leeftijdsaanduiding op de verpakking. Zo is te voorkomen dat een
baby speelgoed krijgt
met losse onderdelen die
doorgeslikt kunnen worden. Als voorbeeld van
slecht speelgoed noemt
De Boer de pluchebeer
die je op de kermissen
kan winnen. Kinderen
doen hun uiterste best
de werkelijkheid na te
bootsen; ze gaan er zelfs zover in dat
de fantasie maximaal gebruikt
wordt. Daar heb je zo nu en dan
dingen bij nodig uit de speelgoedwinkel.

Rijden met een grijs kenteken
biedt m Nederland nog veel voordelen zoals: lagere premies voor de
jaarlijks terugkerende motorrijtuigenbelastmg en verzekering, alsmede de gunstige aanschaffingsprijs,
namelijk exclusief Bijzondere Verbruiksbelasting Personenauto's.
Als enige merk in Nederland beschikt Nissan vanaf heden over een
nieuw blinderingssysteem \oor de
ombouw van drie- en vijfdeurs personenauto's naar (grijs kenteken)
'Van'-modellen. Met behulp van
kunststof panelen, voorzien van een
donkere hoogglans-afwerking wordt
de auto omgebouwd.
De panelen hebben exact dezelfde
vorm en bolling als de oorspronkelijke zijruiten, terwijl ook de orgmele raam-omhjstmgen kunnen worden gehandhaafd. Het blindermgssysteem maakt het mogelijk om vrijwel alle Nissan-personenauto's met
• 'Ik maak al die plakboeken niet voor mezelf, maar voor mijn kinderen. drie of vijf deuren als 'Van' aan te
Voor later.'
Foto Herman Homburg bieden.
wat we hebben meegemaakt. Daarbij wil ik er op wijzen wat geluk
brengt. Een mens heeft maar weinig
nodig." Haar man vult aan: „Geluk
ligt op kleine plaatsen, maar de mensen lopen er aan voorbij." Die visie
komt in de plakboeken terug. Naast
enkele grappige bijschriften, waardoor het boek soms een stripverhaal
lijkt, staat er in allerlei verschillende lettertypen: Altijd de zonzijde bli]ven zien, dan houd je het heel lang
vol.

Dirigent
Haar eerste albums, waarin nog
foto's met kartelrand van zeventig
jaar geleden, zijn niet opgesierd met
kranteknipsels. Verzamelen en ordenen zat er altijd al in, maar pas in
de vijftiger jaren kwamen de teksten

erbij. „Het begon toen ik een gedicht
had gemaakt voor een dirigent van
het zangkoor. Toen zag ik in de
krant een foto van hem. Die heb ik er
toen met wat zinnen bij geplakt en
dat stond wel leuk. Ik ben nu van
plan wat minder teksten in de volgende fotoalbums te plakken. Misschien alleen een naam of een jaartal."
Haar man zet er een vraagteken
bij: „Vanmorgen zat ze nog te knippen.". Het is de tekst Prettig werken
werkt beter, die nog eens van pas
komt bij een plaatje van een van de
zoons die een andere baan heeft gevonden. „Ik vraag het me ook wel af,
eigenlijk," zegt Marie Sens, „het lijkt
wel of het er bij mij bij hoort. En als
ik dan zie dat mijn kinderen zo enthousiast zijn, ja, dan stimuleert dat
erg."

'Handsfree' in
auto telefoneren
Het Amsterdamse bedrijf Transport Management Control (TMC) introduceert een speciale 'handsfree'
set, zonder bijgeluiden, voor autotelefoons.
De set bestaat uit een microfoon
die op een veiligheidsgordel wordt
gemonteerd. Door deze plaats worden, aldus de fabrikant, storende
achtergrondgeluiden sterk onderdrukt. Bovendien kunnen de handen gewoon aan het stuur blijven
zitten, wat het rijden een stuk gemakkelijker maakt. Voor deze speciale service wordt dan ook wel /'
425,- (excl. BTW) betaald.

(ADVERTENTIE)

geeft u meer!
ONTDEK AMSTERDAM MET DE MUSEUMBOOT
De Museumboot biedt u de gelegenheid musea te bezoeken, te winkelen. Madame
Tussaud te zien etc. Dagelijks tussen l O 00 en 17 00 uur varen er twee boten De boten
varen iedere 45 minuten al en doen de volgende halteplaatsen aan:
1. STATIONSPLEIN bij het Noord-Zuidhollands koffiehuis
2 PRINSENGRACHT voor het Anne Frankhuis, vlakbij is ook het Theatermuseum
en het Spaarpottenmuseum
3. MUSEUMPLEIN. U bent hier vlak bij hot Rijksmuseum, Museum Overholland, het
Van Gogh Museum en hel Stedelijk Museum. Sjiek winkelen m de Van Baerlestraat of een terrasje op het Leidseplem is ook de moeite waard.
4. HERENGRACHT/hoek LEIDSESTRAAT ter hoogte van het Historisch Museum U
bent vlak bij de Kalverstraat, het Paleis op de Dam, het Allard Pierson Museum
etc.
5. STADHUIS/MUZIEKTHEATER Vanaf dit punt kunt u een bezoek brengen aan
het Rembrandthuis. het loods Historisch Museum het Tropenmuseum, maar ook
aan het Waterlooplem en de Hortus Botanicus
6 SCHEEPVAARTMUSEUM vanwaar ook de museumwerf 't Kromhout en het Tropenmuseum bereikbaar U)n.
7 STATIONSPLEIN
Meer informatie vindt u m de gratis folder, die u kunt halen aan de kassa van de Museurnboot.
Het basis dag-ticket geeft u recht op een dag vervoer per Museumboot on bovendien
ontvangt u op vertoon van uw kaart bij de musea tot 50% korting op de entreeprijzen
In samenwerking met de Museumboot biedt Weekmedia haar lezers een korting van
25% op de tarieven van het basis dag-ticket tegen inlevering van onderstaande bon
Normaal tarief Weekmedia-tariet'
Volwassenen
/ 12 00
ƒ 9,00
Kinderen tot 13 jaar
ƒ10.00
ƒ7,50
Deze korting is geldig gedurende de herfstvakantie van 16 t/m 24 oktober 1989

3on voor onze lezers
Naam
Woonplaats
Aantal volwassenen'

~

———

Aantal kinderen

Tegen inlevering van deze bon bij de kassa van de Museumboot ontvangt u een kcrtmg van 25% op de normale tarieven van het basis dag-ticket.

geeft u meer!
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Saab
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Alfa Romeo
Alfa 33 1,3 Junior, 1987,34000
GROTE OCCASION SHOW
km ƒ 15 250 Autobedrijf Pim
van Rootselaar 020-131365 EERSTE KLAS OCCASIONS
Rhoneweg 40-42, Amsterdam 19-20-21 okt MAXIS MUIDEN

De Saab die u zoekt staat bij
Saab Dealer Jorntsma,
Wagenweg 10, Purmerend.
Tel. 02990-23741.

X!,
12-

Adverteren in „Showroom"
SAAB 96-VU
Tel. 020 - 665.86.86
Bouwjaar
1972-APK-beige
FAX 020 - 665.63.21
ƒ3250. Tel: 020-6647713.
Postbus 156, 1000 AD A'dam

75,
*•
1.6

AUDI
Officieel VAG dealer biedt aan zijn demo en
zeer jonge AUDI en Volkswagens.
AUDI 80 Quattro 1-'89, blauwmet, alle denkbare opties,
18 000 km
nw ƒ 75 000, nu ƒ 57 50C
AUDI 80 1 9E 1 '88, tornadorood, veel extra's, 25000 km
nw ƒ50000, nu ƒ37500
AUDI 80 diesel, 1-'88 tornadorood, 4+e versn , 40 000 km
nw ƒ 43 000, nu ƒ 33 90C
VVV Passat CL 1800i, 5- 89, beigemet, zgn treseruitv , 9500 km
nw ƒ44000, nu ƒ39900
VW Jetta Pacific D, 4- 89, zwartmet, 4 drs, alle opties, 4000 km
nw ƒ 37 000, nu ƒ 32 900
VVV Golf GTI, /wartmet, 8- 88, NECAM LPG, licht met velgen
etc , 37 000 km
nw ƒ 44 000, nu ƒ 34 900
VW GOLF D aut touruitv . blauwmet, 6-'88, zeer compl., 47 000
Km
nw ƒ 33 500, nu ƒ 25 900
Andere merken
FIAT UNO 60S, zwart
68 000 km, 5-'87, ƒ 12 750
RENAULT 5 TS zilver
69000 km, 4-'86,/ 12250
NISSAN Micra, groenmet
58 OOOkm, 4-'85, ƒ 9900
FORD Fiesta 1 1 L, beige
62 000 km, 6-'85, ƒ 9 900
OPEL Corsa 4 drs, blauw
56 OOOkm, 3-'86, ƒ 13 900

Auto Beckeringh B.V.
officieel VAG dealer voor Uithoorn en omstreken
tel 02975-63418
GROTE OCCASION SHOW
EERSTE KLAS OCCASIONS
19-20-21 okt MAXIS MUIDEN
Audi 100 S
1-'87 ƒ29500
HANS MAFAIT 02940-13044
WEESP
Audi 200 turbo, duurste uitv
bwjr '80, div extra's, APK gek
in perfecte staat Prijs ƒ 9000,Inl 020-445595

Austin
Austin Metro GTA, 1989, wit
7000 km ƒ17250 Autobednj
Pim van Rootselaar Tel
020-131365 Rhoneweg 40-42
Amsterdam

BMW
GROTE OCCASION SHOW
EERSTE KLAS OCCASIONS
19-20-21 okt MAXIS MUIDEN

BMW 525 l, nw model, '84,
m z g st, ƒ8 950 Inruil mog
Tel 02990-37825
H VAN POELGEEST B V
voor uw betrouwbare occa
Stationsstr 7-11-Amstef
veen"lnfo 020-410051
T.k BMW 316, bj.'76, apk tot 2'90, sunr, div ace. In goede
staat ƒ 1850 '02990-35528
T k BMW 316, rood, 1985, verl
model spec velgen radio/cassette, vr pr. ƒ17.000 Tel:
02503-30138

Automobielbednjf A C R SMIT
voor BMW-occasions
BMW 320I-4 drs bj 87; BMW
316A-4 drs bj 85, BMW 316-4
drs bj 85. BMW 316-2 drs bj 83,
Met Bovag-garantie
Tel 020-372225
BMW 315, m '84, 1e eig , weinig km'ers, nwe sportvelgen,
uitlaat enz Deze auto moet u
zien, ƒ 10 750 Gar. tot 2 jr m
mr/fin Dolman auto's Tel
Buick
02979-84102
BMW 316, model '81, met Buick Century '78, 6 cil., LPG
sportvvielen, nieuwe APK let en APK, m prima staat, ƒ 1750.
op' ƒ 3990,- Inl 020-250096
Tel 02993-65815

Chrysler

Chrysler Haarlem
Rnanc. LEASE-TARIEVEN
ES 2 5i M/T
GTS 2 5i MAT
.
Voyager 2 5i M/T
Bovengenoemde prijzen zijn
excl BTW en assur

.ƒ740,- p.m
.ƒ810,-p.m
.ƒ852,-p.m

Seat

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Lancia

Daihatsu

Auto Halan

Zuinig en goedkoop Citroen
Visa 17 RD diesel Nov '85
l pr s , radio/cass Wegens
bedr auto ƒ9000 020-730742

BBilltóQÖR ADVERTEERDERS

voordelig in
SHOWROOM?

Wilt u o/tia vooidelig adverteren m SHOWROOM? Sluit dan
een advertentie contract af, hieronder ziet u hoe vooidelia
Slag advertenties
l osse mm pnjs
1 000 mm-contract
2 500 mm-contract
5 000 mm-contract
10000 mm-contract

15 000 mm-contract
20 000 mm-contract
25 000 mm-contract
50 000 mm-contract
100 000 mm contract

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

Vignet/foto advertenties
Lussemm prijs
f6.10
1 000 mm-contract f 5,85
2 bOO mm-contract f 5,80
5 000 mm contract f5,68
10 000 mm contract 15,56

15 000 mm-contract
20 000 mm-contract
25 000 mm-contract
50 000 mm contract
100 000 mm-contract

f5,45
f5,31
f5,19
f 5,09
f 4,97

Een contract heefteen looptijd van 12 maanden
Meer weten?
Bel SHOWROOM, Joop van der Willik 020-5623073 of
Daan Verschool 020 5622442

PERSCOMBINATIE
ADVERTENTÏEBEDRIJF

Wibautstraat 131

ir is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- incl. BTW
Aktie FSO Prima SLE Dolma van ƒ 14 199,NU VOOR ƒ 13 499,-incl. BTW.
U kunt ook terecht voor occasions.

Honda
M. Holdinga B.V.
Iivic 1 3 L
7-'86 ƒ 15.250
Iivic 1 3 L autom 5-'87/ 16950
:ivic13L
3-'87/16950
Accord 2 O mj 10-'86 ƒ 22 950
Accord 1 6 LPG 1-'85 ƒ 12.450
^relude 1 8 EX-Aut 4-'86
ƒ 23 950
ntegra 1 5 Ex 10-'86 ƒ 18950
Opel kad aut 11-'86/15950
OpelKad 1 3, 5d4-'87 ƒ 16950
HONDA
WEESP
Hogeweyselaan 201
WEESP
Tel 02940-17673
Honda Civic, bj. 1980, APK 790, nieuw model, red staat,
M150 Tel 075-701974
Honda Civic De Luxe, '80, zilvergnjs, APK 9-'90, 5-bak, radio-cass , ƒ 1500 020-829616

GROTE OCCASION SHOW
EERSTE KLAS OCCASIONS
19-20-21 okt. MAXIS MUIDEN
M v.d. VOORT B.V
Jarmuiden 45, A'dam
Tel 020-148215
Voor een goede
gebruikte occasion.
Honda Civic Sedan 1400 GL
1988, km. st 11.000, ƒ23950
Honda Legend Coupé, 2 7 l,
aut..direktie auto, 1989, km st.
4000, ƒ 89 500
Van ouder echtpaar Honda Ovic de luxe AUTOMAAT,
bouwj '83, 29000 km, binnengestaan Deze auto is helemaal
nieuw, ƒ 9750 Gar. tot 2 jr. m
mr. fin Dolman auto's Tel
02979-84102
Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX 020 - 665 63 21

Hyundai
GROTE OCCASION SHOW
EERSTE KLAS OCCASIONS
19-20-21 okt MAXIS MUIDEN

HYUNDAI Service Dealer
Auto Centrum Duivendrecht
Industrieweg 27 020-955176

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

1091 GL Amsterdam

f Ii

Subaru

GROTE OCCASION SHOW
EERSTE KLAS OCCASIONS
19-20-21 okt MAXIS MUIDEN
Wegens omst te koop LADA
SAMARA, bouwjaar '87. Prijs
8950 Tel 02507-13446
WESTDORP
vertrouwd en bekend adres
'oor uw nieuwe of jonge LADA
Matuurlijk met echte BOVAG
garantie en APK keuring 100%
manciering, v a ƒ 250 p m
Viomenteel nog 2 x 2105
'Concorde" uit voorraad
iverbaar en diverse echt
mooie occasions vanaf ƒ 4250
Adres verkoop
Adm de Ruyterweg 398,
A'dam, tel 020-825983

LADA-DEALER biedt aan
Div Lada's bj '84-'87
va ƒ3500 tot ƒ7500
BONTEKOE AUTOBEDRIJF
van Stuartweg 6, Diemen
Tel. 020-992865

Lada
Meer Garage
Lmnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

020-929548
LADA WETTER
Lada 1200 S '82 ƒ 1750
Lada 1200 S 1986 ƒ5750
Lada 1200 S 85 ƒ 4500
Lada 2105 13 '86 ƒ 7 700
Lada 2105 13 '83 ƒ4500
Tel 02907-6572

• SHOWROOM ", de autorubriek voor Amsterdam
en omgeving Oplage 730.000 ex Tel. 020-6658686.
• SHOWROOM", de autorubriek
in Het Parool en Weekmedta
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving
Oplage 730 000 ex Tel 020-6658686

Mercedes Benz

Mercedes 280 CE coupé '81,
APK 9-'90, met.blauw, i.z.g.st.
Vr.pr. ƒ17.000. 02503-11304.

Mini
T.k. Mini Yetblack met bumper
beugels, nov. '88, pr. ƒ 11.500.
Tel: 020-126900.

Mitsubishi
Colt 1.2 GL4-'88
ƒ17.950
Colt1.2GL5d. 1-'86/ 14.950
Colt 1.2 GL 11-'84
ƒ12.750
Colt 1.2GL3-'83
ƒ 6.750
Colt 1.2Eterna 10-'87 ƒ 15.450
Lancer 1.2 GL, 6-'85 ƒ12.650
Lancer 1.5 GLX, 4-'85ƒ 13.950
Lancer 1.5 GLX aut.'85/14.950
L 300 2.5 dsl kort 1988
Sapporo 2.4i-GLS '87 ƒ32.900
Mitsubishi J. LANCKER B.V.
Hogeweyselaan 215 Weesp
Industrieterrein Noord
Tel. 02940-16619.
De Mitsubishi die u zoekt
staat bij Mitsubishi Dealer
Jorntsma, Wagenweg 10,
Purmerend. Tel. 02990 - 23741.

GROTE OCCASION SHOW
EERSTE KLAS OCCASIONS
19-20-21 okt. MAXIS MUIDEN
Demo Galant 2000 GLX i
hatchback, 2-'89, 12.000 km
Mitsubishi Dealer Jorritsma,
Wagenweg 10, Purmerend.
Tel. 02990-23741.
Mitsubishi Cordea GSL aut.,
84, groen met, 80.000 km, APK
9/90, ƒ 9250,-. Tel.: 020-172004.
Weg. omst. Mitsubishi Galant
1600 GL, b.j '83, APK 9-'90,
LPG, 90000 km, nwe: kopp.pl.,
bndn, uitl., accu, i.z.g.st.. Pr.
n.o.t.k. Tel. 02942-1661.

GROTE OCCASION SHOW
EERSTE KLAS OCCASIONS
19-20-21 okt. MAXIS MUIDEN
Renault 11 TL, 1986, blauw,
40.000 km. ƒ 10.950. Autobedrijf Pim van Rootselaar. Tel.
020-131365. Rhoneweg 40-42,
Amsterdam.
Renault 4 GTL 1986,48.000 km
ƒ8950. Autobedrijf Pim van
Rootselaar. Tel. 020-131365.
Rhoneweg 40-42, Amsterdam.
Wegens auto van zaak:
Renault 11 GTD, juli 1984,
5-deurs, wit, APK juni 1990,
132.000 km, i.z.g.st. ƒ8500.
Tel. 02940-18633 (na 19 uur).
Renault 9 GTX, 1986, rood,
48.000 km. ƒ 12.950. Autobedrijf Pim van Rootselaar. Tel.
020-131365. Rhoneweg 40-42,
Amsterdam.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11.

Opel

Opel Service
Westerstraat 146-174 A'dam.
Tel: 249074/236691
Corsa 1 2 S LS
'87
Kadett 1.2 S Luxus
'81
Kadett 1.3 S Luxus
'82
Kadett 1 3 S 4 drs
'87
Kadett 1 2 S LS 3 drs.
'86
Kadett 1 3 club 3 drs
'87
Kadett 1 6 S LS LPG
'86
Ascona 1 6 S Traveller
'86
Ascona 1 6 diesel
'86
Senator 2 5 E
'84
Renault 25 TS
'85
Fiat Uno 60 S
'86
Volvo 360 DL LPG
'84
Talbot Solara
'80
Met BOVAG garantie
Opelcentrum Geldrop heeft 70
ANWB gekeurde occasions
Emopad 43, Geldrop. Zien is
kopen, info 040-862483

GROTE OCCASION SHOW
EERSTE KLAS OCCASIONS
19-20-21 okt. MAXIS MUIDEN
AUTOVEILING
Reeds 28 jr. iedere maandag,
in het Olympisch stadion
inschrijving v a. 9.00 u.
Aanvang veiling 13.00 u.
Tel. 020-473004.
Kadett 1.3LS5-d '87 ƒ 16.950
J. LANCKER B.V. WEESP
Tel. 02940-16619.
Kadett
1.3
LS,
,LPG,
'85/W87. Kadett 1.3 LS Station, '86, Kadett 1.6 D'84, Corsa 1 2 S TR, LPG, '85. Rekord
2 O LS, LPG, '86, Bovaggar.
Berebeit 020-6627777.

Kadett '84. Uitl. + mot. zéér
goed, veel extra's, br. banden,
14" velgen enz. Vr.pr./8500,Tel. 020-977378, na 13 uur.
RIVA-OPEL
Kadett Diesel '88, 49.000 km.,
OSDORP
clubuitv. 5-bak, 5-drs, grijs meUw beste Opel adres!
tall. ƒ 19.950. 020-459358.
NOTWEG 38 ADAM
Osdorp. Info 196575.
Opel Ascona 1,61,1988,25.000
k Opel Kadett 13 N, 1'/2 jr. km. ƒ23.950 Autobedrijf Pim
oud, 14000 km , prijs n o . t k , van Rootselaar. 020-131365.
B.T.W. fact meg Tel. 020- Rhoneweg 40-42, Amsterdam.
410460.
Opel Kadett 1,2 S, 1984,37.000
OPEL KADETT diesel '83, km. ƒ 8950. Autobedrijf Pim van
Rootselaar. Tel. 020-131365.
ƒ 5950.
Rhoneweg 40-42, Amsterdam.
02968-92654/97486
Opel Manta 1600 S. Defecte
motor, voorspoiler.gasinstallale. T e a b Tel 020-6680489
Opel Omega 2,3 Diesel LS,
08000 km., 1987 ƒ23.950.
Autobedrijf Pim van Rootseaar. Tel 020-131365. Rhôneveg 40-42, Amsterdam
Opel Rekord 20 S, benzine,
APK 3-'90, i pr st Vrpr./1800,~el 020-461785

Opel Kadett 1 3 Club, 1988,
18.000 km, als nieuw ƒ 18.750.
020-236491.
Opel Kadett, 1.8 S, okt. '87,
metel. zwart, 70 000 km, uitstekende staat m. extra's:
02990-45728, ƒ 19.000.
Opel Kadett '83,119 000 km, 5drs, m goede staat, ƒ5500.
Tel. 03465-76381 (privé),
020-562 2599 (werk)

Rover 216 S, 1989, 9000 km.
/ 23.950. Autobedrijf Pim van
Rootselaar. Tel. 020-131365.
Rhoneweg 40-42, Amsterdam.
Rover 820 SI Fastback, 1989,
3000 km. ƒ47.500. Autobedrijf
Pim van Rootselaar. Tel.
020-131365. Rhoneweg 40-42,
Amsterdam.

„SHOWROOM"
Postbus 156,
1000 AD Amsterdam
• Bewijsnummers van een geplaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de advertentie kenbaar maakt. De kosten daarvoor bedragen ƒ 3,-

Dorpsstraat 74, Landsmeer, 02908-4343.

Peugeot 104ZL coupé, m. '83
rood, 69.000 km, binnenge
staan, nieuwstaat, ƒ 4950. Gar
inr.
fin. Dolman
auto's
02979-84102.
Peugeot 205 1.1 XE Accent
bj. '88, 12.000 km, ƒ 13.900,Tel. 02153-83854.
Peugeot
205
GE
10'87ws/ 14.500
Peugeot 205 Accent, 10-'86,
77.000 km.
ƒ 12.950
J. LANCKER BV. WEESP
Tel. 02940-16619.
Peugeot 205 GL, bj. 9-'84, 5
drs., blauw met., 78.000 km,
vaste pr. ƒ7.250, 020-754540.
Peugeot 205 GR, 5 drs., 28.000
km. ƒ 13.950. Autobedrijf Pim
van Rootselaar. 020-131365.
Rhoneweg 40-42, Amsterdam.
Zeer goede Peugeot 104, bj.
'81, APK 6/'90. Nwe banden,
trekh., ƒ2500. 020-145075.

GROTE OCCASION SHOW
EERSTE KLAS OCCASIONS
19-20-21 okt. MAXIS MUIDEN
Autobedr. Luykx b.v. voor uw
Giant Suzuki-modellen. Tel.
02968-94330. Off. dealer.
Suzuki Alto GL AUTOMAAT, bj.
1985, km 21.000, als nw.
ƒ7250. Tel: 02990-38838.

RENAULT TOPOCCASIONS
5 GT TURBO van 5-'87 ƒ 19.750
5 TR,
1-'88 ƒ 15.900
9 GTX,
4-'86 ƒ 13.900
11 GTL,
10-'84 ƒ 12.900
11TC,
9-'83/ 5.900
11TL.LPG
6-'87 ƒ 15.900
11 GTX,
10-'84/ 8.950
18 GTL.LPG
6-'85 ƒ 12.500.
21 TL,
9-'86 ƒ 15.900
21 TSE,
2-'87 ƒ 21.900
25 GTX,
5-'84 ƒ 14.500
25 GTX,
1-'88 ƒ 39.000
21 TURBO diese!8-'88 ƒ 39.500
Express 1.6 D
ƒ15.250
Autobedrijf HANS MAFAIT
Zo plezierig kan service zijn
Nijverheidslaan 14 Weesp
02940-13044
Te koop Renault 11 GTX,
bouwjaar sept. '85, 1700 cc
motor, stereo-radio-cassette,
zonnedak, 1e eigenaar, km.st
45.000. Auto verkeert in uitmuntende
staat. Tel.
023-284022.
T.k. Renault 5GTL, bj. 2/'85,
kleur-Burgundy, 83000 km,
ƒ7900. 02977-27117 na 18 u.

Suzuki Alto GL, '87, 17.000 km,
vraagprijs
ƒ 8500.
Tel
02995-2707, na 18.30 uur.
Suzuki Jeep SJ 410V, geel
kent., m.'83, zilvermet., 70.000
km, geen roest of schade, als
nieuw, ƒ 8750. Gar. tot 2 jaar m.
inr.fin. Dolman auto's 0297984102.

Toyota
TOYOTA - BROUWER
VELE MERKEN - VELE PRIJZEN
2e Jan Steenstraat 42-48
Amsterdam - Oud Zuid. Tel. 020 - 763829
Amsterdam - Noord
Hamerstraat 3-15. Tel. 020 - 360401
Toyota Canna, station, LPG, GROTE OCCASION SHOW
trekh., APK aug. '89, m. '81, EERSTE KLAS OCCASIONS
ƒ 2300. Tel. 020-825847 na 18 u 19-20-21 okt. MAXIS MUIDEN
Toyota Tercel 1.3, model '84 Corolla 1.6HB '87 ƒ18.950
nwe APK, puntgaaf, ƒ 5.950.
J. LANCKER B.V. WEESP
Inr., gar., fin., 02990-37825
Tel. 02940-16619.

Volkswagen
V.W. Golf bijna '81 met APK
1300 L, nw. uitlaat, band.,
kopp,. uitstekende st. 020310507.
VW Golf GL diesel bj. '85 zeer
luxe uitvoer, ƒ 14.950. BOVAGgar. 02968-92654/97486.
VW Golf GLS automaat model
'81, 5-drs nieuwe APK, ƒ 3990,Inl. 020-250096.
VW Golf Memphis 1300 sport,
'88, 14.000 km, zilv. gr. met.
ƒ 17995. Vr. pr.: 075-289887.
VW Jetta 1.6 CL, dure uitv.
bj. '88, 15.000 km. 1e eig.,
ƒ 19.950. Inr., gar, fin.,
Tel. 02990-37825
VW Kevers 1200, 1300, 1303,
1303 S, alle in nieuwstaat. Ruska Automobielen BV, Lauriergracht 115-127, A'dam.
VW Passat CL diesel, model
'82, ruime 5-drs, 100%, ƒ 5750.
Inl. 020-250096.

GROTE OCCASION SHOW
EERSTE KLAS OCCASIONS
19-20-21 okt. MAXIS MUIDEN
Diverse Golfs diesel bj '84,
'85, '86 v.a ƒ11.950. BOVAGgar. 02968-92654/97486.
Golf CL 1.3, LPG, 5-'87, Golf
1.3, 1-'87, Bovaggar. Berebeit,
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Golf diesel, bj. 79, APK t/m juni
'90, gerev. motor, sportvelgen
Vr.pr. ƒ 3250. Tel. 020-6655364
Kever, bnlmodel, rood met
zwarte stippen, vliegt nauwelijks meer, gauw van de kook,
slechts 10000 vlieguren.
Duidelijk metaalmoe. T.e.a.b
Br. o. nr. 470-10464 v.d. blad
Te koop 4 bak voor VW Passat
Tel: 02503-39057, na 17.00 uur
Van dame echt mooie en goede Golf 1300 cc, b.j. 79, APK 8'90. Vr.pr. ƒ2250. 020-461713
VW Golf 1.6, bw.jr.'84 5-bak,
wit, 93.000 km, div. access
APK 11-'90 vaste pr. ƒ13.250
Tel. 02979-83803.
VW Golf, '80, puntgaaf, rijdt
prima, nwe APK, ƒ 2.450.
Inr. mog. 02990-37825

VW Passat Royal, '84, sunroof.
5 drs., dubb. spiegel, ƒ7.750.
02977-40012 na 17 uur.
VW Passat variant diesel, 5
bak, bj. 4-'86, ƒ17.450,- BOVAG-gar. 02968-92654/97486.
Rover 820E Fastback, 5-drs., 9- VW Scirocco GTI, i.z.g.st., nw
• „SHOWROOM":
'88, 20.000 km, company-car, model 2. Grijs met., ƒ 9500. v.
De autorubriek voor
part.
Tel.
020-333843
na
18
u.
zeer interessante prijs!
Amsterdam en omgeving.
Off. Roverdealer Autobedrijf
• Handelaar of particulier.
Oplage 730.000 ex.
Alex Post, 075-164444.
Elke week in Het Parool en
Uw auto(s) aanbieden in
„SHOWROOM" is dé manier. alle uitgaven van WEEKMEDIA
Tel. 020-6658686
Tel. 020-6658686.
•De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeNog meer Showroom-advertenties
ren. (Art. 16 regelen voor het
op een volgende pagina
advertentiewezen).

Rover
Off. ROVER DEALER:
Pim v. Rootselaar, Rhoneweg
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375

Stralend witte 3 drs. SUBARU
Mini Jumbo, juni '88, 23.000
km., ƒ11.500. 02942-1939.

Suzuki

Renault

Nissan
GROTE OCCASION SHOW
EERSTE KLAS OCCASIONS Micra 1.0 GL'85 ƒ 9.450
J. LANCKER B.V. WEESP
19-20-21 okt. MAXIS MUIDEN
Tel. 02940-16619.
.v.m bedr. auto Nissan Sunny
Diesel 1 7 SLX, b.j 6/'87, kl. wit, Nissan Micra, model. '84,
<m.st 35000 m staat van puntgaaf, rijdt prima ƒ5.950.
nieuw.
Tel.: 020- Inr. gar. 02990-37825
6691381/02207-16417.

MUSEUM-AUTOBEDRIJVEN
off dealer A'dam-A'veen e.o.
Vanaf heden SUBARU MINI
JUMBO, 4 cilinder, 5 versnellingsbak, uit voorraad leverbaar. 2 cilinder Mini Jumbo's
tegen speciale aktieprijzen uit
voorraad leverbaar. Tevens
diverse Subaru occasions.
Ruysdaelkade 75-77,
A'dam-Oud-Z. Info:
020-732853/6623167, in prijs
gelijk.... in service beter!!
Showroom open dag. 8-17 uur.
Zaterdag 11-16 uur.

COBUSSEN-AMSTERDAM
Peugeot-Dealer
205GL2-'84
ƒ9.800
205 XE 8-'85 Accent ƒ 10.800
205 XE 1-'86 Accent ƒ11.900
205 XE 3-'87 Junior ƒ 14.700
205 XR 3-'87 d.blauw ƒ 16.950
205 XR 2-'88 schuif d. ƒ 19.500
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
309 GR 2-'86 gas
ƒ 16.500
Alle auto's worden geleverd voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel.
met 100%
LEEUWEKEUR GARANTIE. 020-799100. Werkplaats Mmervalaan 85, tel.: 020-713581.
BAARSJESWEG 249-253
Suzuki dealer voor Amsterdam-Noord en
AMSTERDAM 020-121824
omgeving ZEILEMAKER LANDSMEER,
Gevraagd PEUGEOTS 504.
505, sloop of schade enz. Afde dealer die méér voor u doet,
stand geen bezw 020-244255

't Amsterdammertje

Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Telefoon 020-71 34 57

• „SHOWROOM",
de autorubriek
voor Amsterdam
en omgeving
Tel 020-6658686

Skoda, nwe APK, puntgaaf, GROTE OCCASION SHOW
EERSTE KLAS OCCASIONS
rijdt prima, '84, ƒ 1450.,
19-20-21 okt. MAXIS MUIDEN
02990-37825

309 XE
3-'87 ƒ 14.900
505 Automaat 5-'87 ƒ 23.000
HANS MAFAIT 02940-13044
GROTE OCCASION SHOW
EERSTE KLAS OCCASIONS
19-20-21 okt. MAXIS MUIDEN

020-6650050

GROTE OCCASION SHOW
EERSTE KLAS OCCASIONS
19-20-21 okt. MAXIS MUIDEN

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23 bij Makro
A'dam - 020-6686146.

Skoda

Peugeot

WtFSD

Vanaf ƒ 120,- 5 veerbollen op GROTE OCCASION SHOW
druK brengen met garantie bij EERSTE KLAS OCCASIONS
de Citroenspecialist van Zaan- 19-20-21 okt MAXIS MUIDEN
stad garage RENÉ SPAAN,
Visserspad 11, Krommenie, BX 1 6 TRS, LPG, 6-'86, BX 1 6
075-281193 of 353788 Vraag RS, LPG, 11-'84, BX 1 4 RE,
LPG, 6-'86, Bovag-gar Beretevens naar onze inruilauto's
beit 020-6627777
Visa 1980 voor onderdelen
Citroen BX 14 El, LPG, april '86,
/250 Tel 02990-26574
verkeert in goede staat ƒ 9 950,
Visa GT (14 S), 7-'85, APK
075-287733
6-'90, 63 000 km, 80 pk, wit +
alarm, nwe bnd en stereo Citroen Visa RE 11, 1097, rood
f8750 Tel 02995-2517
Vraagprijs ƒ 10000
Tel 020-177744
Visa Super E, m '83, bijzonder
mooi en gaaf, km 48 000, APK Nieuwe Citroen 2 CV6
tot 90, pr ƒ 3500
special, 1989, wit, ƒ 12750.
03410-24767 na 1900 uur
Tel 020-869324

GROTE OCCASION SHOW
EERSTE KLAS OCCASIONS
19-20-21 okt. MAXIS MUIDEN

Opel Rekord VAN, 2300
Opel Rekord Station 2.0 S, me
Turbo D '86, in staat v. nieuw '85, APK gek. 7-'90, , i.z.g.st
ƒ 12.500 incl. Tel.: 02993-65815. ƒ8000. Tel. 02975-67087

GROTE OCCASION SHOW
Er is NU m Amsterdam
AUTO GUIT
T k. Daihatsu Cuore TX, luxe
EERSTE KLAS OCCASIONS
Huurkoop-direct rijden Geen uitv., 5-bak, grijs 19000 km Een garage met onderscheid
19-20-21 okt. MAXIS MUIDEN
info bij werkgever, geen aan- Mei '88 ƒ10950, 020-459358
bet Lopende len geen bePEUGEOT
GEBR HAAKE BV • 3KOUDIJS
Adverteren m
zwaar Ruime keuze nw en
maanden garantie op
„SHOWROOM"
gebr Parklaan 129, Haarlem.
arbeidsloon en onderdelen
PRISMA 1.6
Tel 020 - 665 86 86
Info 023-312450
Nederlands grootste exclusie- 52.000 km
ƒ19.750 • geen eigen risico
• geen uitsluitingen
ve Lancia dealer heeft voor u THEMA TURBO
Fiat
ingekocht de volgende nieuwe 52.000 km '87
ƒ36.500 • geen kilometerbeperking
• geen bep. bepalingen
auto's:
PRISMA
5 x Y10 Fire ie kat. van metal. 50.000 km, '87 ƒ 16.950 • omruilgarantie
GEBR HAAKE BV
GROTE OCCASION SHOW ƒ 18.150,- voor
• aanvullende gar. mogelijk
ƒ 16.990,-.
EERSTE KLAS OCCASIONS 5 x Lancia Delta 1300 van THEMA IE
PANDA 750 L
blauw 76.000 km '86.ƒ 26.950
19-20-21 okt MAXIS MUIDEN ƒ 26.000,-voor
Peugeot 205 GE
08-84
ƒ23.500,-. Y 10
wit, 52000 km '87 . . ƒ 9950
04-85
Rat 127, bj. '85, 3-drs, 1e eig. 1 x Thema stationwagen
PANDA 750 CL
wit '86
ƒ 13.450 Peugeot 205 GE
Peugeot 205 GE Accent 04-88
voor
ƒ 65.000,-. Y 10
zwart, 22000 km '88 ƒ11.950 5 versn., 36000 km, ƒ 4500,Lancia Delta integrale 16V, rood '86
Tel 02940-10810, blauw.
PANDA 1000 Cl
ƒ11.750 Peugeot 205 GE Accent 08-86
Peugeot 205 GL 01-85
blauw, 28 000 km '87 ƒ10950 Rat 127 HP 70 sport '80 APK rood.
Y10
04-86
.PANDA 1000 S
ƒ 13.950 Peugeot 205 GL
mrt '90 mot.+ mech.+opt. m Lancia Thema 2000 ie 16V, rood '87
Peugeot 205 GR
02-86
Blue Petrol.
zilver met '86
.
ƒ 9.950 z.g.st ƒ2500. 020-159313.
Omdat
wij
graag
wat
Peugeot 205 GRD
04-87
UNO 45 'CARRARA'
Peugeot 205 GT
04-86
extra's doen.
OCCASIONS
wit, 29 000 km '87.. ƒ13950 FIAT 127 HP 70 sport, '80, apk
mrt '90, div. nw. ond d. , alles
205 GTI 130 pk04-87
UNO 45 S
Tel. 02968-94859 Peugeot
ƒ2500..
Tel Lancia Thema Turbo ie '87,
Peugeot 205 XT
01-86
antr, 41.000 km '87 .ƒ13.950 i.z.gst
020-159313
04-84
zwart
ƒ34.950,- •Auto te koop? Plaats een Peugeot 305 GR
UNO 55 S
06-86
rood, 52 000 km '85 ƒ 9 950 Rat Panda 750 GL, 21.000 km Thema Turbo ie donkerblauw SHOWROOM advertentie. U Peugeot 305 SRD
ƒ44.500,- zult verbaasd staan over het Peugeot 309 GL 1.1 ... 04-86
UNO 60 S
als nieuw, 1e eig. bj. '8! '88,
Peugeot 309 GL 1.1 ...04-86
hpe 2000 volum.'84, ƒ 19.500,- resultaat.
rood, 72 000 km '86 ƒ11.950 ƒ9.950. Inr. gar. financ
Keuze uit 15 Lancia occasions • Bewijsnummers van een ge-Peugeot 309 GL profil . 10-86
UNO 60 'SOUND'
Tel. 02990-37825
Peugeot 309 GL profil . 03-87
rood '86
ƒ 12.450
plaatste "SHOWROOM"
Rat Ritmo 65 CL, bj. 1982, APK
06-87
UNO 70 SL
advertentie krijgt u alleen toe- Peugeot 309 XL
4/90,
kleur
grijs,
ƒ2700,-.
Tel.
Peugeot 505 fam.GL .. 01-87
grijs met '87
. . . . ƒ 16950
gezonden
als
u
dat
bij
de
op02990-23117, na 17.00 u.
RITMO 60 L
gave van de advertentie ken- Peugeot 505 GTI 10-85
rood, 59000 km '86 .ƒ11.250 FIAT RITMO diesel bj. '82
De Rinesstraat 22, t.o Makro baar maakt. De kosten daar- Peugeot 505 Select ... 03-85
Peugeot 505 SR 11-85
TIPO 1 6 dgt
ƒ2950
Amsterdam.
voor bedragen ƒ 3,zilvermet. 3 000 km '88/ 26.950 Telefoon: 02968-92654/97486.
DIVERSE MERKEN
TIPO 1 4 dgt
Mazda
FIAT VERMEY B V.
Talbot Samba GL
03-86
metal. 17.000 km '88 ƒ22950
Keuze uit ruim 35 occasions
BMW 324 D
00-86
REGATA 100 SiE
AUTOBEDRIJF
A.Philipsweg 13, Uithoorn
Citroen Visa 11 RE
09-85
antr, 74000 km '86 .ƒ13950
Tel.
02975-62020
Citroen Visa Club
03-86
CROMA i.e. Turbo
RatTipo 1.4 DGT
89
antr, 72.000 km '87 .ƒ24.750
Regata 100 S, 2-'86 ƒ13.250
voor Mazda-occasions
Lada 2107 LPG 01-87
FIORINO
Lada 2107 LPG
02-87
Amstel 340-t/o Carré
grijs kenteken '87 .. ƒ 9.950 Ritmo 60 L, 3 drs. 3-'86/ 9.500
45, 4-'86
ƒ10.500
Mini 1000
89
Telefoon 020-236491
Omdat wij graag wat Uno
Panda 100 CL, 6-'87 ƒ 10.250
Renault 5 TL
02-87
626
1.6
GLX,
'86,
626
1.6
LX
Renault 4 GTL, 6-'85 ƒ7.500
extra's doen.
Mazda 626, diesel hatchback, Renault 21 Nevada Fam.04-87
Peugeot 309, 4-'86 ƒ13.750 coupé, LPG, '87, 626 1.6 LX,
Tel. 02968-94859 Opel Corsa 1.2 S, 10-'84/ 9.500 LPG, '86, 626 1.6 LX, 5 drs., bj. 4-'86, ƒ16.450. m. BOVAG- Renault 9 GTX LPG ... 08-86
gar. 02968-92654/97486.
Opel 1.6 S, 2-'87
ƒ16.500 LPG, '85, Bovaggar., Berebeit,
WESTELIJK HALFROND 70
Panda '87 ƒ8250
Mazda 626 Sedan 2.0, LPG, Amstelveen - Tel. 020-455451
Amsteldijk
25,
020-6627777.
AUTOBEDRIJF KOOYMAN
BONTEKOE AUTOBEDRIJF
nwe
APK,
dure
uitv.
in
z.g.st,
Demmenk 26, Vinkeveen
van Stuartweg 6, Diemen.
GROTE OCCASION SHOW
KUPERUS
Tel. 02972-1285.
Tel. 020-992865.
EERSTE KLAS OCCASIONS '83 ƒ4.950. Inr. mog.
voor alles van Peugeot nw. en
19-20-21 okt. MAXIS MUIDEN Tel. 02990-37825
gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij
Ford
Makro - A'dam - 6683311 - 020.

GROTE OCCASION SHOW hord Capn, 2.0S, 6 cil., bj. '82,
EERSTE KLAS OCCASIONS APK tot 2-'90, snel, mooi en
Bel Lease Infolijn
19-20-21 okt. MAXIS MUIDEN goed. T.e a.b. Tel. 020-130485.
* 023-264 000 *
DIESEL Escort DCL, apr. '87, Ford Escort 1,4 CL, 1986,
P. Krugerkade 10
bl. met., m. radio, nwe banden, 65 000~Rm~713.950. AutobeOOK VOOR PARTICULIEREN
perf. onderh Vrpr ƒ16.750. drijf Pim 'van Rootselaar. Tel.
020-131365 Rhoneweg 40-42,
Tel. 01725-71483.
Amsterdam.
Escort 1 3 L, nieuw model '82,
nieuwe APK, zeer mooi, Ford Sierra 1.6, mod. '87, 5 drs.
i. z.g.st., 60.000 km., ƒ14950
( 5750,- Inl 020-250096.
LEASING MOTORMEYER, bekend om de goede service
20 000 km, 4 j r , nu ook zonder verplichte allrisk verzekering Escort 1400 CL, bordeaux, Inr, gar., fin, tel. 02990-37825
1 ES
. .
ƒ 859,-allrisk ƒ185,-= ƒ 1044,- sept '87, 21000 km, 1ste eig., GRANADA 2.3 L, '83, APK 22 GTS
.
ƒ 913,- allrisk ƒ202,- = ƒ1115,- v p. ƒ16250. Tel. 020-845976. '90, l blauw met., 76.000 km.
Vr.pr. ƒ 3900 Tel 02507-16057.
3 Voyager
.
. ƒ 964,- allrisk ƒ 226,- = ƒ 1190,4 Cherokee Comm .
. ƒ 1215,- allrisk ƒ 293,- = ƒ 1508 5 Cherokee Comm Diesel
ƒ 1190,- allrisk ƒ 277,- = ƒ 1475,FSO
Indien u zelf zorg draagt voor onderhoud, reparatie en
verzekering bieden wij u FINANCIAL LEASING.
ES 2 5i ƒ 750 • GTS 2 5i ƒ 810 - CHEROKEE Comm. ƒ 1019
Autobedrijf Hagenaar BV
en ons meest verkochte model VOYAGER 2 5i voor ƒ 852
Bel Amsterdam 020-124876 de Autoleaselijn MOTORMEYER

Citroen

GROTE OCCASION SHOW
EERSTE KLAS OCCASIONS
19-20-21 okt. MAXIS MUIDEN

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

Aantal regels

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

prijs
excl. 6%

prijs
incl. 6%

BTW

BTW

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

26,50

38,16
49,82

61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats: __
Startdatum*:
Telefoonnummer:
* Alleen een woensdag ol een vnjddg invulle"

Handtekening:

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156. 1000 AD Amsterdam, of afgeven
Het Parool, Wibautstraat 131/Rokh 110,Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56; Purmerend
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, p.a. firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 33; Zandvoort
Gasthuisplein 12 '
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1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22

Volvo
S GLE 16V Station Abb
7-'89 ƒ 66.500
:Qin| 5drs.LPG1-'88/17.900
in GLS 4 drs. 4-'85 ƒ 14.900
0 DL 4 drs. 7-'87 ƒ 19.200
Uj Winner sped2-'86 ƒ 15800
:0 Winner LPG3-'84 ƒ 8.500
:ö DL aut 5 drs3-'82 ƒ 6.700
:0 Winner autl2-'86 ƒ 15.800
izuki Super Carry 1000
87 / 8.800
ssan sunny 1.6 SLX LPG 11 ! 15.400
iroenBX 1.6 TRI
1-'88
97400
3 MAANDEN
BOVAG-GARANTIE OF
AANVULLENDE GARANTIE
VOLVO DEALER
,„tobedri]f DICK MUHL B.V.
Achtergracht 71a, Weesp.
Tel 02940-18200.
Oi;o 244 DL '78, puntgaaf,
,ve APK ƒ 1950. 02990-37825

Volvo 244 DL '77 APK 9-'90, n.
banden, uitlaat, radio, ƒ2400.
T. 020-445225 n. 6 uur.
Volvo 245 DL bijz. mooi, bj. '78,
nieuw, LPG, APK '90. Vr.pr.
ƒ4250. Tel. 020-187251.
Volvo 340L 1983, nieuwe banden, uitlaat, in nieuw staat
ƒ 6500,- Tel. 02979-84893.
Volvo 740 GL, diesel, nov.
'86 met div. extra's,
035-855602/832080.

CARBO AMSTERDAM

LPG,
km,
keur, tó

23
il ~-.

(ai, 1« w», >*,-•.
o»,
.
PG, nieuwste model. t . B000, ƒ l * 250 000000000
""
NA7C

BIEDT AAN EEN AANTAL GOED
GESELECTEERDE OCCASIONS:

JO,
12Deze maand bij aankoop van een auto
75,
een radio-cassetterecorder cadeau!!!!!
fBMW 325i, bj. '86, 210 PK, Bilstein onderstel, spare diff., 15 inch
1.6
sportv., Ricardo inter., w.w. glas, stereo, afst. alarm, zeersnel en
mooi, kl. rood
ƒ31.750
BMW 316 aut., bj. '82, zilvergroen-met., w.w. glas, sportvelgen,
in nw.st
ƒ 6.950
BMW 316 m. '85, zwart, WW glas, sportvelgen, 5-bak, weinig
bereden
ƒ14.900
BMW 320, m. '79, lapisblauw, spoilerset
ƒ 3.950
340 DL diesel 1 -'86 ƒ10.950 BMW 316, m. '79, zilver-met., w.w. glas, sportvelgen .ƒ 3.250
340 DL 4-'85 77000 km./ 1 2.450 Mercedes 300SE, bj. '86, rookzilver met., autom., w.w. glas, LPG,
centr. lock, 4 hoofst., schuif-kanteld., alarm, in nw.st..ƒ 50.500
J. LANCKER B.V. WEESP
Mercedes 190D, m. '86, 1e eig., rood, w.w. glas, dubb. spieTel. 02940-16619.
gels
ƒ28.500
GROTE OCCASION SHOW Mercedes 200 D, bj. '82, kl. wit
ƒ 8.900
EERSTE KLAS OCCASIONS Mercedes 300 D, bj.'86, rookzilver-met., abs, niveauregel., centr.
19-20-21 okt. MAXIS MUIDEN lock, alarm, inruil mogel
ƒ44.900
Ron Geurs Personen Auto BV Mercedes 200 D, m. '82, w.w. glas, stuurbekr. i.p.st. ƒ 8.900
Mercedes 200 D, m. '86, w.w. glas, stuurbekr., kl. wit, centr.
Voor exclusieve Volvo's
GOEDKOPE
ƒ28.500
A'dam-Oost. Info 020-920505. lock
Mercedes 500 SEC, m. '85, diamantzwart, schuif-kanteldak,
AUTOLENINGEN
zwYIeder int., ABS, alle opties
ƒ76.500
Algemeen
binnen •; dag
Mercedes 500 SEC, m. '86, rookzilver met gladde bepl., beige
leder int., airco, BBS sportvelg., alle opties
ƒ99.000
VW Golf Turbo D, m. '85, 5 bak, w.w. glas
ƒ 13.900
VW Golf D, m. '87, zilvermet., w.w. glas
ƒ 14900
Ford Escort 1.1, m. '87, wit, 1e eig
ƒ12.950 DK Financieringen
Ford Escort, 1.1, m. '85 blauw.met., 2-drs
ƒ 9.850
Intermediair
Ford Escort 1.6, m. '83, brons-met., el. sunroof, sportvelgen, Ri|ksslr weg 72. Duivenörecrit
spoilers, sportstuur,' LPG
ƒ 6.950
Ï
A U T O B E D R I J V E N B. V.
Ford Escort 1.6, m. '84, champ.met., 3-drs
ƒ 8.750
Autobedrijf
Ford Escort 1.3 Giha, 5-drs., m. '82, donkerbl., Pullman
ƒ 5.950 SCHELLINGWOUDE
ia 75 3000 American V6 inj, zwart, alle opties .'89, ƒ39.950 int
ƒ 2.950
Draaierweg 8-10, A'dam-N
(a 75 2000 Twin Spark, rookzilver, alle extra's .'88, / 27.950 Ford Taunus 1.6 L, m. '82, zilvermet
ƒ 13.900
020-323600
i'i 75 2000 Savalli uitv., spierwit
'87, ƒ 19.950 Ford Sierra 2.3 D., rookzilvermet., m. '86
fa 75 1800 Savalli 16 inch velgen verlaagd . . .'87, ƒ 19.950 Ford Sierra 2.3 GL aut., m. '85, blauw met., 5-drs. WW glas,
ƒ10.950 Alle automobielen worden af'a GTV 2000 coupé zilver met. magn. vlgn., verl..'85, ƒ 15.950' stuurbekr
ƒ 8.950 geleverd met APK keuring en
'ia 33 1.5 TI inj., Necam LPG-inst., alle opties .'88, ƒ 13.950 Mitsubishi Colt GL, m. '85, blauw, w.w. glas
ƒ 7.950 10.000 km beurt. Eigen werkfa 33 1.7 QV, Ferrarirood, zeer compleet, . . .'87, ƒ 14.950 Mitsubishi Lancer bj. '85, 4 drs, wijnroqcT
udi 200 Quatro Turbo, donkerblauw metallic . .'86, ƒ 28.950 Mitsubishi Galant GLS, autom., m. '82, zilver groenmet., sportv., plaats voor service en garantie.
ƒ 4.950 Alle auto's boven ƒ 5000,jdi 100CS 2.3E Quatro Avant stat.car, zéér apart.'88, ƒ 39.950 w.w. glas, i.z.g.st
udi 100CD 2.3E Corps-dipl. uitv. diamant zw. met..'88, ƒ 29.950 Mitsubishi Galant GLX 1.6, bj. '86, met., LPG . . . .ƒ 13.250
2 jaar
udi 100CE 2.3E Necam LPG-ins., alle opties, sp.w..'88, ƒ 26.950 Honda Civic 1.3 luxe, goldmet., 5 bak, m. '86 . . . .ƒ 10.750
garantie
ƒ 5.750
100CD 2.3E aut., d.bl. met., sportv., alle extra's.'86, ƒ 19.950 Honda Prelude bj. '82, ziivermet
op loon en materiaal
•udi 100CC 2.3E bordeauxrood, zéér mooi, . . .'84, ƒ 11.950 Honda Prelude EX, m. '84 wijnrood-met. i.z.g.st. . . .ƒ 12.500
ƒ 8.750 Alle auto's absoluut met de oriudi 80 1.8S, LPG, nwste mod., diamantzw. met.,.'88, ƒ 27.950 Opel Corsa 1.0S, m. '85, wit, 3-drs
;di80 1.8S, allernieuwste mod., diepdonkerblauw.'88, ƒ 26.950 Opel Kadett Hatchback 1.3 limited, bj. '87, blauw-met„ w.w. ginele bouwjaren.
udi 80 CL TD, Turbo Diesel, met., zeer apart, .'84, ƒ 9.950 glas, dubb.spiegels, 5-bakli./ 15.750
udi 90 2.3E injection, zilvergroen met., alle opties,.'87, ƒ 18.950 Opel Ascona 1.6 D Hatchback, bj. '84, blauwmet., 5 drs. ƒ 8.950 BMW 315, beige, w.w. glas,
ƒ 6.950 1983; BMW 320 1982 sportwieMW 528i, LPG, met., verl., sportvlg., 16 inch, . .'83, ƒ 10.950 Opel Kadett, 1.6 D, Van met ramen, bj. '84
MW 316
'85 ƒ 14.950 Opel Kadett 1.6 D, Hatchback, 5-drs., m. '86, brons met/11.750 len metallic; Citroen Visa 11 RE
MW 525i Schnitzer.nwste. mod. 17inch velg. verl..'89, ƒ 62.950 Opel Omega 2.0i, bj. '87, wit, LPG, w.w. glas . . . .ƒ21.750 wit, bijz. mooi, 1985; Citroen BX
\W745i Turbo, alle denkbare opties
'83/12.950 Opel Rekord 2.3 D., m. '84, zilvergroen-met., i.p.st. .ƒ 8.950 1.4 rood, 1983; Daimler SouveMW 335i Motr. getun. 4-d. 16 inch velg. etc. apart.'87, ƒ 39.950 Opel Rekord 2.0E Berlina, aut, m.'84, goldmet., schuif-kanteldak, reign 4.2, met alle accessoires,
MW324 Diesel, stuurbekr., zilv. met., zeercompl.,.'87, ƒ 22.950 el. spiegel, Pullman int., centr. lock, w.w. glas . . .ƒ 8.950 1981; Fiat Panda blauw '86; Fiat
ƒ 4.950 Uno 45, blauw, mooie auto,
MW324 Diesel, sp.wit, sch.dak, doorlock, 5 versn.„'87, ƒ 21.950 Opel Rekord 2.0 S, m'83, blauw-met
ƒ 7.750 1984; Ford Escort, wit, 1.6 dieMW 316, diepzwart, LPG-inst
'85, ƒ15.950 Opel Rekord 2.3 D, m. '84, zilvermet
MW 316, spierwit, sp.velg., LPG-inst., schuifdak,.'85, ƒ 15.950 Vplvo 343 DLS, m. '83, 2 l., wijnroodmet., LPG . . .ƒ 6.250 sel, 1984; Ford Escort 1.4CL,
itroen CX 2500 GTI, all.nwste mod. antr.gr. . . .'86, ƒ 15.950 Nissan 300 ZX Targa, champagne-met., aut. + overdr., el. nw.type, wit, 1986; Ford Sierra
itroen BX 1.9 GT, zéér sportieve uitv
'86, ƒ 12.950 ramen, airco, sportvelgen, w.w. glas, stuurbekr., stereo/29.750 Combi 2.0, blauw, 5 drs., 1985;
at Panda 45S, zwart, getint glas
'87, ƒ 7.950 Nissan 280 ZX Targa, m. '81, goldmet., autom., vele op- Ford Sierra 2.0 GL, 5 drs, LPG,
ƒ11.250 1985; Ford Sierra grijs metallic,
at Ritmo Abart 130 TC, Ferrarirood, velgen etc,.'85, ƒ 9.950 ties
ai Croma 2000 LPG-inst., donkerbl., zéér mooi .'88, ƒ 15.950 Porsche 911 Targa, bj. '71, 935 uitgev., rood, geh. gerest., in 3 drs., 1986; Ford Thunderbird
Prijs op aanvraag Coupé (gerest, oldtimer) 1963;
at Argenta 85S super, antr.grijs, veel opties . .'88, ƒ 12.950 nw.st., tax. aanw
ord Scorpio 2900 inj. Ghia aut. kat., alle extr. . .'88, ƒ34.950 Mazda 626 GLX, 2 L., b.j.83, LPG, el. ramen . . . .ƒ 4.950 Honda Prelude EXi, wit, nw.
ƒ 3.250 type, 1983; Mazda 626 GLX
ord Scorpio 2000 GL inj., LPG, st.bekr., sch.dak,.'86, ƒ 17.950 Skoda 100 L, m. '85, 1e eig
ƒ 6.950 LPG 4d sedan 1984; Mazda
ord Scorpio 2000 GL, aut., d blauw met., alle opt..'86, ƒ 16.950 Seat Ronda, m. '85, zwart, 5-bak, WW glas
ord Sierra 2.0 L, laser uitv
'85, ƒ 9.450 Austin Maestro 1.6 HLS, bordeaux rood, 1e eig., 5 drs., mod. 323,1.5 Sport, zwartmet., 1988;
ƒ 6.750 Mercedes 250 gerestaureerde
>rd Sierra 2.0, Cosworth uitv., sch.dak, alle opt..'86, ƒ17.950 '86
ord Sierra 2800 inj, XR4i, antr.grijs, zeer mooi .'85, ƒ 19.950 Daihatsu Charade D., Van uitv. met ramen, bj. '86 .ƒ 6950 klassieker, 1975; Mercedes 280
ord Sierra 2.0 GL, 5 drs. sedan, antr.grijs, nw.mod..'88, ƒ 19.950 Chevrolet Chevy Van, bj. '82, 8 cil. autom, LPG, verh. dak, div. E met. met vele opties, 1982;
ƒ11.900 Mercedes 250, stuuraut., airco,
ord Sierra 2.0 GL coupe, 2 drs., LPG, diepzwart.'87, ƒ 14.950 opties
ord Sierra 2.0 Gl, rookzilver, alle opties
'86, ƒ 12.950 VW Transporter Caravel, kl. bus, 10 pers., watergek., m. etc., 1982; Mitsubishi Colt 1.2
ƒ10.500 GL, met., 1983; Mitsubishi Gaord Sierra 2.0i S injektie, alle opties
'89, ƒ 24.950 '85
ord Escort XR3 inj., zilver met., zeer compl. . .'84, ƒ 12.950 VW transporter Caravel, kl. bus 10 pers., watergek., m. lant 1.8, Turbo diesel, 1985;
ƒ11.500 Nissan Bluebird 2.0 diesel,
ord Escort XR3i, spierwit, zeer compleet . . . .'82, ƒ 7.950 '86
ƒ 3.450 nieuwstaat 1987; Opel Kadett
ord Escort 1.6L, laser uitv., 5 versn., 5 drs
'85, ƒ 8.950 Ford Transit, m. '82, gesloten bestel
ƒ 7.250 1.6 S GT, rood, nw staat, 1986;
ord Escort XR3i, spierwit, alle opties
'83, ƒ 9.950 Mercedes 307, open laadbak, m. '81
ƒ 8.950 Opel Corsa 1.2 Van uitv., 1985;
ord Escort 1.6 Diesel, nw.mod., diepzwart . . . .'87, ƒ 13.950 Mercedes 207 combi, m. '82
londa Intrega 1.5 EX, goudbrons met., zeer mooi.'87, ƒ 14.950 Speedboot VIP. Louisiana 165 pk. Mercury inboard, cabr.kap + Opel Corsa 1.3S, met., 1986;
ƒ28.500 Opel Rekord 2.0 S Berlina autoiazda 626 2.0 GLX Diesel, 4 drs. sedan, alle opt.,.'87, ƒ 12.450 nwe Damco kanteltrailer, tandemasser
lazda 626 2.0 GLX coupe, antr.grijs, alle opties .'87, ƒ 14.950 Speedcruiser Skagerak, 8 pers., 8 cil. Chrysler inboard met maat 1983; Opel Kadett 1.35, 4
ƒ 22500 drs. Sedan, rood, 1986; Opel
Iazda 626 2.0 GLX, 2 drs. coupe, LPG, antr.grijs,.'87, ƒ 15.950 hekdrive + tandemasser trailer
Ascona, 1.6S, 5 deurs HB,
lazda 626 2.0 GLX coupe, LPG, 12 Valv., nw.mod.,.'89, ƒ 28.950 Div. inruilers tegen leuke prijzen
Inruil/bemiddeling financiering mogelijk.
1987; Opel Omega, 5 versnell.,
lazda 626 2.0 GLX coupe, 12 Valve, nw. model„'89, ƒ 27.950
6 maanden garantie, APK-gekeurd.
metall., LPG, 1987. Peugeot
lazda 626 2.0 GLX Hatchback, alle opties, . . .'89, ƒ 27.950
Geopend ma. t/m za. van 9.30-18.00 uur.
205 GR 1.3 5 deurs, wit, 1984;
lercedes 200 D, wit, get.glas, stuurb., c.lock, . .'84, ƒ 12.950
DONDERDAG KOOPAVOND.
Suzuki Alto metallic 1982; Toylercedes 280S, LPG, pullman, sch.dak, handsch.,.'82, ƒ 15.950
Osdorperweg 928, tel. 02907-2021, Amsterdam-West.
ota Corolla diesel, metallic
lercedes 500 SEL, AMG-uitv., zeer excl., alle opt..'85, ƒ 44.950
Ook div. caravans en boten.
1986; VW Golf GTD metallic
lercedes 300 E, autom, AMG-uitv., 17 inch, verl,.'86, ƒ 54.950
1979; VW Golf C, turbo diesel,
lercedes 300 TE, station autom., zeer compl., .'87, ƒ 59.950
Gar. Meijer Oosteinderweg 535 wit,
Met spoed alle merken
nw staat, 1987; VW Golf C
lercedes 230 E inj., bl.met., sportuitv., sch.dak.,.'87, ƒ36.950 sportwagens,
personenwa- Aalsmeer 020-459258 biedt diesel 3 deurs, rood, 1987; VW
lercedes 230 E inj., bord.rood, schuifd., zeer mooi.'87, ƒ 34.950 gens, busjes gevraagd.
aan: Rat Ritmo '86, 7.750, Golf GTI, bijzonder mooi, 33000
lercedes 300 Diesel autom., alle opties
'86, ƒ44.950 De allerhoogste prijs en
Daimler '78, 7.500, Fiat 127
lercedes 190 E, AMG, 16 inch, verl., alle opties.'84, ƒ24.950 contant. Ook 's avonds en best. 1984, 3750, Lada 2105 km, 1988. Volvo 340 GL, LPG, 3
wit, w.w.glas, 5 speed,
lercedes 190 Diesel, AMG, 16 inch, verl., alle opt..'86, ƒ 32.950 weekends. Tel. 053-303270.
automaat 1985, 7000, Div. La- drs,
1984; Volvo 340 DL, 4 drs
iercedes 190 Diesel, 15 inch, verl., sch.dak, wit.'85, ƒ27.950
da's v.a. 2000, t/m 12.000. Div. sedan,
LPG, wit, 1985; Volvo
• „SHOWROOM",
litsubishi Spacewagon, VAN-uitv„ 2.0 GLX, . . .'86, ƒ 19.950
Samara's. Alle auto's APK gek.
de autorubriek in
'itsubishi Galant Turbo D., GLX-uitv., zeer compl..'86, ƒ 12.950
incl. Bovag garantie, inruil en 240 GL stationcar blauw metallic 1985. Div.mruilers v.a./ 2000.
issan Bluebird 2.0 GLE
'84, ƒ 4.950 Het Parool en Weekmedia. fin. mogelijk.
Huis aan huis in heel
issan Laurel 2.8 SGL Diesel, zilv.met., zeer compl.,.'87, ƒ 18.950
•De autorubriek
Geopend ma.t/m za. 8.30 'pel Kadett 1.6 D., rood, stereo, APK,
'83, ƒ 5.950 Amsterdam en omgeving.
„SHOWROOM"' heeft
18.00 uur. Donderdag koopOplage 730.000 ex.
ipel Omega 1.8S, station, LPG, zilv.met
'88, ƒ 19.950
avond. Tel.: 020-323600.
een oplage van 730.000 ex
Tel. 020-6658686.
pel Omega 2.3 Diesel station, spierwit
'88, ƒ 22.950
)pel Senator 2.5 E CD, alle extra's
'84,. ƒ 12.950
eugeot 505 SX 2.0, LPG, d.blauw met
'88, ƒ 15.950
eugeot 205 XRD Diesel, zilver met., sportaitv., .'87, ƒ 14.950
eugeot 205 GTI 1.6, antr.grijs, zeer mooi, . . . .'85, ƒ 14.950
eugeot 205 Accent, sp.wit, 5 versn., siervlg., . .'88, ƒ 12.950
orsche 928S, diepzw., alle opties
'81, ƒ39.950
orsche 911 cabriolet, d.blauw met., CD-speler, .'81, ƒ59.950
enault 25 GTX, turquoise inter
ƒ 12.950
enault 25 GTX Airco, sportuitv., sch.dak
'86, ƒ 15.950
enault 25 GTS, aubergine met., alle opties, LPG,.'87, ƒ 17.950
enault GTS, LPG, antr.grijs, zeer compl
'87, ƒ 17.950
enault 25 GTX 2.2 inj., antr. met., radio, sch.dak,.'87, ƒ 19.950
enault 21 2.0 GTX, Nevada stationcar, sportuit.,.'88, ƒ22.950
Enault Espace Turbo Diesel, zilv.met
'86, ƒ27.950
over 3500 VandenPlas, autom., alle opties , . .'86, ƒ 15.950
aab 900 Turbo II, zwart, zeer compl
'84, ƒ 15.950
abaru 1.8 GL, 2 drs. coupe, 4X4, LPG
'88, ƒ 18.950
oyota Carina II 2.0 DX Diesel, zilv.groen met., .'88, ƒ 15.950
«V Golf GTD Turbo D., wit, magn.vlgn, sch.dak,.'88, ƒ19.950
-V Golf CL Diesel, 5 drs., schuifdak
'88, ƒ 18.950
W Golf 1.8 CL, kat., LPG, rood
'88, ƒ 17.950
'V Golf 1.8 GTI, sp.wit, magn.vlg., sch.dak, . . .'87, ƒ19.950
olvo 240 GLGL, LPG, pullman, overdr., sportvlg.,.'84, ƒ 10.950
olvo 740 GLE autom., zilvergroen, zeer compl, .'86, ƒ 19.950
olvo 740 GL, LPG, zilv. met
'87, ƒ 19.950
clvo GL Diesel, sp.wit, alle opties
'89, ƒ32.950
olvo 240 GL, LPG, sportuitv
'85, ƒ 12.950

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
MAZDA RUITEN voor zij en
Autosloopbedr Onne van de
achter Voor alle types uit
Stadt, mk v sloop- en
voorraad leverbaar Fa E de
SCHADEWAGENS, verk autoGRAAFF, Koninginneweg 48,
biedt aan een aantal goed geselecteerde occasions met
onderdelen Rijshoutweg 4,
Haarlem Tel 023-314275
SPECIALE NAJAARSPRIJZEN.
Zaandam Tel 075-165272
Audi 100 CC m'85 spoilers nieuw staat
ƒ 14900
BMW 316, m. '85, zwart, 5 bak, sportvelg
ƒ 14.900 Grote sortering ONDERDELEN
Service en reparatie
BMW 316, bj. '82, lapisbl, i.z g st
ƒ 7 900 van alle schade-auto's, alle
Erkend APK station
A.P K. KEURINGSSTATION
BMW 315, m'83 rood
ƒ 6250 merken, alle bouwjaren.
olie verversen v.a ƒ29,50
Keuren zonder afspraak
BMW 528,m'83 alle opties
ƒ 13.500 Ravenstijn, 02502-5435
groot onderhoud gratis APK
Feenstra & Jimmink
Ford Escort XR3i zeer apart alle opties m'84
ƒ 13.500 Het HOOGSTE BOD''? Bel
Asterweg 24A A'dam 364702 Auto Centrum Duivendrecht
Ford Escort, bronsmet., b.j '85, uitgev. S-pakket
ƒ 10.500 voor vrijblijvende prijsopgaaf
Ford Escort Van, blauw, b] '82
ƒ 5 250 Loop, sloop en schadeauto's |APK laswerk en reparatie , keu- Industneweg 27 020-955176
Ford Escort 1,1 Laser, blmetal., m.'82
ƒ 5950 met vrijwaring Tel 020-754193 ring klaarmaken, ieder merk
Garage Baas
Ford Sierra 2800 XR4i alle opties als nieuw m'85
ƒ 16.500
VW-AUDI SPECIALIST
auto, vooraf prijsopgave AutoFord Sierra m, 86, 23 D, bronsmetal., 5 bak
ƒ 12 950
Been, Aalsmeerderdijk Reparaties APK, schadeFord Scorpio 20 GL, b.j '86, bl.metal., LPG
ƒ 16950
Auto's te koop .bednjf
herstel, verkoop nieuw386, Aalsmeerderbrug
Honda Prelude m'85, zilvermetall., LPG, 5 bak
ƒ 14 000
gebruikt Jac v Lennepkade
Tel. 02977-27262
gevraagd
Mazda 323 stationcar, b j. '82
ƒ 4 500
295, A'dam, 020-183855
AUTOSPUITEN va. ƒ350 in
Mercedes 500 SEC m'85 zw.met alle opties
ƒ 79.500
DE HOOGSTE PRIJS
ong spuitcab. incl verf Ook Garage verzorgt uw auto
Mercedes 190 D, b.j. '84, st.bekracht., schuifdak
ƒ 24.950
APK-KEURING
Mercedes 280 SLC, autom,, bj. '80, USA-uitv.
ƒ35.000 elk merk auto a contant met schaderep + tax. 020-152507
Vooraf prijsopgave Garage
Mercedes 300 D, bj. '86, rookzilv ,m. abs, alarm, 5 bak/44.900 vnjw.bewijs. Tel 020-105478.
• „SHOWROOM" verschijnt Chrysant, Chrysantstr 14 B,
Mitsubishi Colt 1,2 GL, bronsmet., 5 bak, m '86
ƒ 11.750
huis aan huis in geheel
HOOGSTE PRIJS•"~'
A'dam-Nrd Tel. 020-340549
Mitsubishi Galant 1600 GL, m '81, i.zgst.
ƒ 3.250 voor elk merk auto, a contant,
Amsterdam en omgeving
Nissan Micra, m. '84, 60000 km., 1e eig., wit, i z g s t . / 7.250 met vnjwanngsbewijs, geen
Nissan Sunny 1 3 LX, bj. '88, 1e eig., 23.000 km.,i.z.g.st./ 15900 sloopauto's Tel 02990-37825
Rijscholen
""" -•
•
•
ƒ 16.250

Automobielbedrijf NIC BART

^Gigantische autoshow bij

FRED HEHL

Opel Kadett' 1300 LS, bj. '86, 44000 km , i.z.g.st.
8.750
Opel Kadett 1600 HB, ziivermet., 3 deurs, bj '84
6.900
Opel Kadett 1300 1,3 S, ziivermet., m. '83
3250
Opel Manta GTE, m. '80, i.z g.st
8.950
Opel Record 2,3 D, m. '85, staalbl.metal. i.nwe st
9.250
Opel Ascona 1600 D, bl.metall.. bj. '84, 5 drs.
OPEL Ascona 1800 SRE, m'85 ncardo int.,nw.staat ƒ 15.950
ƒ 5.250
Renault Fuego, m'82 blauw met.LPG
ƒ 14.500
Rover 213 SE, grijs met m'87,alle opties
ƒ 3.950
Skoda 120 LS, bj. '84, 60000 km, 1e eig.
ƒ16900
VW Golf 1300, 1e eig., bj. '87, antr.grijs.
ƒ 14.250
VW Golf 1300 CL, rookzilv, b]. '86
ƒ 7.000
VW Jetta 1600 S, m'83 rood nieuw staat
ƒ 5.950,
Mercedes 300 D Aut., m. '79, i.z.g.st.
ƒ10500
VW Transporter Caravelle kleinbus, 10 pers..m. '85
VW Transporter Caravelle kleinbus, 10 pers., m. '86 ƒ11.500
Inruil + bemiddeling financiering mogelijk,
APK-gekeurd, 6 maanden garantie.
Burg de Kooimanweg 10 A, Purmerend, tel. 02990-39383.
Geopend maandag t/m zaterdag 9.30-18.00 uur,
vrijdagavond koopavond.

Johan Boom occasions ZuiderGROTE OCCASION SHOW
akerweg 83 A'dam Osdorp, tel
EERSTE KLAS OCCASIONS
020-101021/020-105478.
Ge- 19--20-21 okt. MAXIS MUIDEN
opend van 9.00 tot 19.00 uur.
Ford Escort 1.4 CL '87, Omdat ons slagmgspercentaƒ 14.950,-. Ford Escort XR 3 '82, ge hoog is kunnen wij weer
ƒ7950,-. Peugeot 205 XTm.88, leerlingen aannemen. Daarom
ƒ14.950,-. Peugeot 205 Ac- deze AANBIEDING: de eerste
cent.LP.G., '86, ƒ 9950,-. Volvo 10 lessen voor ƒ32,50 per les
240 GL aut. '83, L.P.G., ƒ 9950,- (vol uur). AUTORIJSCHOOL
Opel Rekord 2.0s m.86, L.P.G., FRANS. Tel. 020-331826
ƒ9950,-. Hyundai Stellar 1.6
-GSL '85, ƒ6950,-. Jaguar 4.2
serie 3 m.82, ƒ 9950,-. Opel Kadett 1.2 aut. '84, ƒ 7950,-. Volvo Autosloperij
,DE, R120MBIE
360 GLS '84, ƒ 6950,-. Mini me- vraagt te koop: schadeauto's
tro '86, ƒ6950,-. Mercedes Tevens verkoop van alle mer200d '80, ƒ5950,-. Mercedes ken onderdelen. Gespeciali300d '81, ƒ 7950,-. Nissan Bleu- seerd in verkoop van motoren.
bird 2.0 GL '86, L.P.G., Inbouw mogelijk. Osdorperweg
ƒ 10.950,-. Rat Regata 85.S, bij- 520 A,
Amsterdam-Osdorp.
na '86, ƒ 7950,-. Fiat Panda 34 Tel. 020-107566.
'86, ƒ5950,-. BMW 525i '83,
AUTOWRAKKEN tegen de
ƒ8950,-. BMW 525'81, ƒ 4950,-.
hoogste prijs voor de deur
Mazda 323 H.B '83, ƒ3950,-.
gehaald. Autosloperij Jan.
VW Jetta GLS '81, ƒ 3450,-. VolTel. 020-361178/02907-6248.
vo 244 GL '80, L.P.G., ƒ 2950,-.
Opel Kadett 1.2 '81, ƒ3450,-.
„SHOWROOM"
Opel Rekord 2 3 diesel combi
Postbus 156,
'82, ƒ3950,-. Mini 1000 Hl '83,
1000 AD Amsterdam
ƒ2950,-. VW Derby'81, ƒ 2950,•"„SHOWROOM",
en nog diverse auto's v.a.
de autorubriek
ƒ1000 tot ƒ 15000 Alle auto's
voor Amsterdam
A.P.K. Hoge inruil, fine. mogeen omgeving
lijk. Let op!! V.a. ƒ4000,- 1 jaar
Tel 020-6658686
schriftelijke garantie

Autosloperijen

NIEUW VAN MICHEU
INKOOP AUTO'S, + ANWB1e les ƒ3,95
pr„ snelle afw. a contant m
(alleen brandstof)
vrijw bew , def. geen bezw.
overdag
020-853683
Tel. 020-108280/149352.
's avonds
.. .. 020-181775
Koop- of VERKOOPPLAN- Purmerend .. 02990-40087
NEN? Bel dan snel Nationale Zaandam
075-174996
Occasionlijn 023-365206

AUTORIJSCHOOL ZEEMANS
Al meer dan 30 jaar uw adres
voor een gedegen nj-opleidmg.
NU. Rooseveltlaan 213, A'dam
Tel 020 - 460699.

Accessoires en
onderdelen
Wie doet wat voor het 9milieu''
Hoe werd TNO misleid
TNO-test betrof niet de l-CATi
„Nieuw" verhaal in Auto-Visie:
toen hun CAT in hun Peugeot
zat bleef alles gelijk, maar toen
hun CAT in Doyer's Peugeot
zat, was het mis! Dat kan niet,
tenzij je via een1 vetfilter water
i/d motor spuit TNO-Ing.
Hollemans 6/10. „Auto-Visie
gaf géén opdracht hun CAT te
onderzoeken." TNO-lr Rijkeboer geeft in Trouw 23/9 toe,
dat 'n lab chef de échte I-C AT
uit Doyer's auto haalde
Conclusie- TNO gebruikt ten
onrechte de term l-Cat in het
rapport!
Doyer Motor, 02159-45265.
I-CAT= + 25% schone kracht!
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's Erkend
inbouwbednjf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligmgssystemen.
Valkenburgerstr. 134 Tel. 020-240748
Autoshop J. Schievmk, Rozengracht 69-71-73, A'dam, tel.
234986- ACCU'S, imperiaals,
laddersteunen, fiets- en skidragers, ski-boxen, alle kleuren
autolak, gereedschappen
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-5435
Lid Nevar

Aulorubnek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag m Het
Parool.
Daarnaast elke week in alle edities van Weekmedia, t.w.:
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode,
De Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant en Zondvoorts Nieuwsblad.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131 of Rokm
110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Dorpsstraat 54-56; Purmerend, Weerwal 19;
Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat l 3;
Zandvoort, Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór dinsdag 16.00 uur of donderdag 20.00 uur m ons
bezit zijn, worden de volgende dag reeds geplaatst.
Totale oplage 730.000 exemplaren.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
Voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet

ƒ 25,ƒ11,ƒ 5,68
ƒ 6,10

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

ZOEK DE "FOUTE
SHOWROOM-ADVERTENTIE

en win een ayto naar keuze! * ««

|
2 jaar garantie, volle financiering,
*
inruil mogelijk
lle auto's zijn grondig nagekeken en gekeurd
Keuze
uit ± 1 5 0 stuks
-;

?

ifRED HEHL autobedr b v
||| KRUISWEG 1493/1531, HOOFDDORP

"bij Schiphol
l
Tel. O23-29240O/294O72
l ^Donderdag en vrijdag koopavond tot 21 uu.

1. Ford Pick-Up (open),
lengte 24 cm.

2.Bentley
lengte 27 cm.

3. Ford Roadster(open),
lengte 24 cm.

4. BugatffRoyal, type 41.
lengte 28 cm.

Tot het eind van het jaar heeft SHOWROOM een leuke wedstrijd voor u. Zoek de
"foute" SHOWROOM-advertentie op en win een fraaie, grote miniatuurauto naar keuze
of een gratis advertentie. Als u een advertentie op de SHOWROOM-pagina's tegenkomt
met bijvoorbeeld: 'Trabant met buitenboordmotor" of "Ford met terugtraprem", dan weet u
dat u de "foute" SHOWROOM-advertentie gevonden heeft. Vervolgens vult u bijgaande
bon in, geeft u de auto van uw keuze aan of een gratis advertentie en zendt u de bon in
een gefrankeerde envelop naar: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam.

Gratis advertentie
In plaats van een miniatuurauto kunt u ook een gratis advertentie winnen (ter grootte
van 3 regels) waarin u uw eigen auto te koop aanbiedt (natuurlijk kunt u ook deze gratis
advertentie aan iemand cadeau doen).

Per week 100 prijswinnaars
In de autorubriek
"Showroom"
vindt u veel
meer parkeerruimte
voor u
auto advertentie

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

6. Rolls RoysSilverCloud II,
lengte 24 cm.

5. Ford brandweerwagen,
lengte 24 tm.

Bon

7. Ford Pick-Up (gesloten),
lengte 24 cm.

8. Ford Roadster (gesloten),
lengte 24 cm

40

De "foute" SHOWROOM-advertentie betreft

Als ik win wil ik graag auto nr.

of een gratis advertentie (doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam.
Adres:
Postcode/woonplaats.
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan. SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam of afgeven
Het Parool, Wibautstraat 131 / Rokm 110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Purmerend,
Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, p/a fa. Ruitenbeek, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.
Medewerkers/sters van Perscombinatie N V en reclamebureau Dorland B V zijn uitgesloten van deelname

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
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Ik slof
Jij sloft
Hij sloft
Wij sloffen
Jullie sloffen
Zij sloffen

Originele
Spaanse sloffen
beige
12,50

Wat de Hema betreft is 't
tijd om de benen te strekken.
,J

••••iiBMBMBMHHBOHBMHa
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GOED *KOOPJf

zwart, cyclaam, turquois, lila

20 herkent u aanbiedingen m de Hema

zo herkent u aanbiedingen m de Hema

14,95

Grote Krocht 22, Zandvoort

Breigaren Aquarel. 60% wol/40%
acryl. Bol a 50 gram. Bol over?

Kinder typemachine met handvat

Geld terug.

en Nederlandse tekst op rol.

STEENGRILL RESTAURANT

Van 16 t/m 26 oktober wegens
vakantie gesloten!

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

5&Ï5"

44.75

Leren dameshandschoen m 3 kleu-

ren. Mt S t/m EL.

Koelvloeistof. Kant en klaar voor
gebruik. Beschermt tot -26°. Inhoud 5 liter.

29,50
Alles zoveel u wilt!!

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

Canvas reistas met schoudernem,

Gaarne reserveren

schoudertas of boodschappentas.
In diverse kleuren.

Doos met 50 theelichtjes m cap-

3 Delige kookset:

Draagbare stereo radio met dub-

sule.

zondag
geopend vanaf 17.00 uur

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

""

139.-

~'

l kookpan met deksel 0 20 cm,

bele cassette. LG/MG/FM. Speelt

l steelpan met deksel 0 16 cm en

op batterijen of lichtnet. l jaar

l steelpan zonder deksel 014 cm.

Wie de mode volgt, mH*A^±A+JR**M |0opt snel even naar
de Hema. Want daar vindt u panty's in 12 (!) eigentijdse kleuren, voor 'n onvoorstelbaar prijsje. 20 Denier, ongevormd. In de maten 36/40 en 40/44.

Hema garantie.

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

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.
ONZE

MINIPOSTER
is echt een plaatje
om gezien te worden.
Tijdelijk voor een
LAGE PRIJS
formaat 30 x 45 cm
van eigen negatief

snooker bar
zandvoort

of dia

8,95

OKTOBER:
op vri|dag,
zaterdag en
zondag
van ló.OO tot
17.00 uur
HAPPY HOUR

ALLÉÉN BIJ:

BIJVERDIENSTE
ƒ 250,- PER MAAND
of meer is de vergoeding voor
een ochtendwijk van

v

\

GELEGEN NABIJ NS-STATION, TRAP AF
TELEFOON 02507-18500
OOK VOOR RESERVERINGEN

\

Zandvoopts Hieuwstolad
Fa. Kroonenberg
De Spar
Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplem 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr. 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag.
De Krocht

Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

DE VOLKSKRANT EN TROUW

FOTO

BOOMGAARD

CENTRAGAS
VAN GALEN BV
LANDELIJK ERKEND GAS- EN WATERFITTER
• CENTRALE VERWARMING
• ZELFBOUWPAKKETTEN MET
TECHNISCHE BEGELEIDING
• ELEKTRO- EN KOELTECHNIEK
• VLOERVERWARMING

• COMPLETE
BADKAMERINRICHTING
• DAK EN ZINKWERK
• ONDERDELENVERKOOP
• ENERGIEZUINIGE APP.

023-380381
RIJKSSTRAATWEG 244 - HAARLEM-NOORD

Grote Krocht 26
Zandvoort -Tel. 02507-13529
óók 's maandags geopend van 9.00 tot 18.00 u.

in Amsterdam of Diemen/Duivendrecht
Minimum leeftijd: 15 iaar
(ook voor tijdelijk!)
Tel. opgave: 020-562.2925 tussen 09.00 en 18.00 uur.

Z A N D V O O- R T

Pak'n plakje (of 2).
Berliner worst 100 gram
125, Palingworst 100
gram l 45 of Snijworst
100 gram 1.50
200 gram
naar keuze

2r

Kip-kernesalade Bakje a
300 gram
3£5 3.35
Croissants Per stuk O 75 :
2 voor 1.25
Rauwmelkse kaas, Hollandse gaten kaas of kaas
25% minder zout. l kg
112.50
'14 "Mulur I"SM b

Tompoucen. Gevuld met
echte
banketbakkersroom 110 4 voor 3.25
'\ Verpakte cake -a 500
'•' gram
2-ëfl 2.15
Privilege de Gascogne
Côtes de Saint Mont.
Witte of rode kwaliteitswijn uit Z W.-Frankrijk.
5.50 2 voor 8.95

ju lurken! u Lijnbieilinyen in de Hem i

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.

BANDENHAL
Speciaal adres voor:
gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

Adres: Parallelweg 1O
(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
Geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Tel. 020-226445.

BOULEVARD
RESTAURANT
's Zaterdags v.a. 17.00 uur.
Lekker dineren met het hele gezin.
Uw kinderen worden in een speciaal ingerichte hoek van het
restaurant aangenaam beziggehouden terwijl het kindermenu
daar wordt geserveerd.
Diner Buffet f 34,50. Kindermenu f 11,50. •
's Zondags om 11.30 uur.
Weer eens wat anders!
Neem gerust de tijd om bij ons te komen Bruncheh.
Een zeer uitgebreid en gevarieerd aanbod.
Kopje soep vooraf, diverse broodsoorten, warm vlees, ragodts,
roereieren, diverse desserts en vers fruit.
Het kost f 22,50. Reserveren gewenst.
Voor meer informatie en reserveringen kunt u bellen' 02507- 20000.
Of bel de INFO-lijn: 02507 - 2 00 64,

61 6.000 gezinnen ontvangen
iedere week een krant van

\

Nieuwsblad
Los nummer ƒ 1.25
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Thee Dansant
in Gran Dorado

Tg-yBTMBtf»,^^

Cruciaal voor Gran Dorado

Beslissende fase
Duinbeheersplan
ZANDVOORT - De discussie
over het omstreden Duinbeheersplan Zandvoort is vandaag in een beslissende fase gekomen. Vanmiddag om drie
uur komt het plan aan de orde
in de commissie Ruimtelijke

• De Brandweer, die nog steeds
niet geheel op sterkte is, zoekt
nog vrijwilligers
Pag. 3
• De begroting 1990 is een goed
doortimmerd stuk. Wethouder Aukema van financiën en zijn ambtenaren krijgen veel lof van de
raadsleden
Pag. 3
• De actie 'Overleven' in het Gran
Dorado bungalowpark
bracht
7500 gulden op
Pag. 3
• TZB en Scandals op winst bij
zaalvoetbal
Pag. 5
• Voor Frans Vörös met het volgend seizoen raak zijn
Pag. 5
• De Klink blikt terug in het verleden
Pag. 7

(ADVERTENTIE)

VERVOLG OP PAGINA 3

Tot tien jaar geleden vond het
Thee Dansant elke zondagmiddagplaats in Bouwes. Van 14 tot 18.30
uur kan men elke zondagmiddag
voor het Thee Dansant nieuwe stijl
terecht in het Gran Dorado hotel. Op
muziek van een eerste klas dansorkest is volop gelegenheid tot zowel
ballroom- als klassiek dansen. De
toegangsprijs bedraagt 12,50 gulden
per persoon. Van de bezoekers
wordt verwacht dat zij passende kleding dragen. Reserveren mogelijk
bij Gran Dorado, tel. 20000.

Kerst-In zoekt
vrijwilligers

Het betreft hier de subsidieregeling ten behoeve van verbetering van
door eigenaren bewoonde woningen, een regeling die deel uitmaakt
van de in 1984 ingestelde 'Subsidieverordening Stads- en Dorpsvernieuwing'. In de voorafgaande jaren
bleek het beschikbare budget niet
toereikend om alle aanvragen te honoreren en ook dit jaar wordt het
totale bedrag uitgekeerd. Een en an-

ZANDVOORT - De Kerst-In zoekt
vrijwilligers voor Kerstavond en
Eerste Kerstdag. De Kerst-In, die dit
jaar voor de tiende keer wordt gehouden, vindt op die dagen plaats in
het Gemeenschapshuis, waar tal
van activiteiten georganiseerd worden. Jong en oud kunnen er genieten
van een bijzonder gevarieerd programma. Voor kinderen zijn er speJ letjes, kerststukjes maken en een
play backshow. Voor de ouderen
wordt er bridgen en klaverjassen georganiseerd. Daarnaast zijn er optredens van Zamor, de balletschool Mawaterzuiveringsinstallatie, zijn nog vier kavels niet verkocht.
rijke Fancher, de groep Relite en de
zanger Joe Bourne. Uiteraard wordt
Volgens een uitspraak van de gemeenteraad in juni 1987 mogen zich op het
er op Eerste Kerstdag een uitsteindustrieterreintje kleinschalige bedrijven vestigen in de ambachtelijke of
kend kerstdiner verzorgd.
dienstverlenende sector.
Voor het slagen van deze dagen is
de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk. De organisatie is dan ook op
zoek naar enthousiaste mensen die
Politieke partijen geven hun mening
het leuk vinden om bij deze activiteiZANDVOORT - Maandag- en dinsdagavond a.s. zijn er vanaf 19.30 uur de ten te helpen. Belangstellenden die
algemene beschouwingen in het raadhuis. Maandag geven alle politieke zich willen aanmelden kunnen dit
partijen hun mening over de politieke situatie in Zandvoort. Dan volgen doen bij mevrouw T. de Leeuw, Wilhelminaweg 7, tel. 02507-17436.
respectievelijk reacties van het college van b en w en de partijen.

Nieuw industrieterreintje krijgt vorm
• Het nieuwe industrieterreintje aan de rand van Zandvoort, Nieuw Noord
begint al flink vorm te krijgen. Op het min of meer geïsoleerd liggende
terreintje worden in totaal 39 loodsen gebouwd voor verschillende soorten
bedrijfjes.
.
Van de kavels op het terrein aan de Max Planckstraat, tussen de Remise en de

Subsidie verbetering voortaan
meer gericht op behoud woning

ZANDVOORT - De subsidieregeling voor het opknappen
van de eigen woning gaat er
met ingang van volgend jaar
anders uitzien. De nadruk bij
het verlenen van subsidie
komt te liggen op het instant
houden van de eigen woning.
Voor een aantal zaken, zoals
het aanbrengen van centrale
verwarming, wordt daardoor
geen geld meer beschikbaar gesteld.

De juiste

ZANDVOORT - Vanaf aanstaande zondag herleven in het
Gran Dorado gebouw in Zandvoort oude tijden met de start
van een wekelijks terugkerend
'Thee Dansant'. Het komend
winterseizoen wordt deze vroegere traditie weer nieuw leven
in geblazen.

Ordening van Provinciale Staten van Noord-Holland. Van
deze behandeling hangt af of
de tweede fase van het Gran
Dorado bungalowpark op tijd
gerealiseerd kan worden. De
door Zandvoort gewenste parkeerplaatsen tussen het circuit
en de boulevard blijven een
knelpunt.
Na moeizame onderhandelingen
tussen de gemeente en de provincie
zijn het college van burgemeester en
wethouders en Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland een zogenaamd
convenant overeengekomen. Dit bestuurlijke 'contract' geeft voor de
omstreden parkeerplaatsen tussen
het circuit en de boulevard echter
geen grote duidelijkheid. In het
duinbeheersplan, waar de comrnissie Ruimtelijke Ordening zich vanmiddag, in de Oosterkerk in Hoorn,
over buigt staat het bewuste gebied
aangegeven 'met een nog nader te
bepalen invulling'. Volgens het convenant is het gebied primair bedoeld
als vervangende lokatie voor de
camping De Duinrand. Maar of deze
lolcatie tevens benut zal dienen te
worden voor het creëren van parkeergelegenheid, zal afhankelijk
zijn van een nader onderzoek in het
kader van het Plan van Aanpak Nationaal Circuit Zandvoort. Bovendien wordt in het convenant gesteld
dat de parkeerlokaties binnen het
circuit mogelijk benut kunnen worden door strandgasten.

Oplage: 4.650

Editie 22

der leidde vorig jaar bij de begrotingsbehandeling tot een discussie,
waarna toegezegd werd dat de subsidieverordening zou worden aangepast. De nadruk zou daarbij komen
te liggen op 'het in stand houden van
de woning'.

ook voor het aanbrengen van centrale verwarming, jmdat'dit een 'geriefsverbetering' is en geen verbetering van de 'bouwkundige kwaliteit'.
Ook de nadere voorwaarde ter verkrijging van het subsidiebedrag (art.
2.7.4.) vervalt daardoor. 5) De geldende normbedragen worden als
voldoende stimulans beschouwd.
Maatregelen
Daarom vervalt de 'extra stimulans'
De aanpassing zal nu komend jaar van 10% van de som van de voor de
worden doorgevoerd, hetgeen neer- getroffen voorzieningen geldende
komt op de volgende maatregelen: bijdrage.
1) Afschaffing van de splitsing in
toegekende bedragen voor 'woningen die voor l januari 1945 voor be- Gebreken
Voor het opheffen van bouwtechwoning gereed zijn gekomen' en
'overige woningen'. 2) Aanpassing nische gebreken ligt de 'maximum
van de normbedragen: subsidie voor bijdrage ineens' op ƒ17.000,- indien
geriefsverbeteringen blijven be- een woning een fundering op staal
staan, maar de beoordelingscriteria heeft, op ƒ 19.000,-bij een woning met
zullen stringent worden gehanteerd. een fundering op palen. In - naar het
3) Subsidie voor het creëren van af- oordeel van burgemeester en wétzonderlijke slaapkamers in bestaan- houders - bijzondere gevallen kan
de situaties wordt als onlogisch ge- deze bijdrage op een hoger bedrag
zien en vervalt dan ook. 4) Dat geldt worden bepaald.

PvdA wil betere verdeling woonruimte
deze commissie vertegenwoordigd hebben, en de woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht
moeten zijn.
Als dit plan, dat in het concept (EMM). Omdat beide niet hetzelfde
verkiezingsprogramma voor de ge- puntensysteem hanteren is de huidimeenteraadsverkiezingen
van ge gang van zaken volgens de PvdA
maart volgend jaar staat, door de ondoorzichtig. De EMM gaat bij het
gehele raad wordt overgenomen, toekennen van de punten uit van de
komt er een eind aan het huidige tijd dat men lid is van de vereniging
"ondoorzichtige"
verdelingssys- terwijl de gemeente de duur van inschrijving als maatgevend hanteert.
teem.
Nu zijn er in feite twee instanties In het nieuwe, dopr de PvdA gewensdie woningen toewijzen: de afdeling te systeem, wordt alle woonruimte
Volkshuisvesting van de gemeente, toegewezen door de woonruimte-adDe Partij van de Arbeid vindt dat waarbij de raadsleden geen invloed viescommissie.
er, zoals in de meeste gemeenten het
geval is, een woonruimte-adviescommissie moet worden ingesteld.
(ADVERTENTIE)
De leden van die commissie zouden
een maatschappelijke afspiegeling
moeten zijn van de bevolking. Zowel
de gemeente als de woningbouwvereniging, als de huurders zouden in

ZANDVOORT - De Partij van
de Arbeid wil dat de verdeling
van de woonruimte in Zandvoort op een betere manier verdeeld wordt dan op het ogenblik gebeurt. De socialisten geven daarmee te kennen het
eens te zijn met de kritiek van
de nieuwe vereniging Wurgent
op de in haar ogen oneerlijke
woonruimteverdeling.

de juiste Regen van oorkonden voor sportkampioenen
ZAND-

Herenoverhemd
295518r
Van modern streepje tot klas-1
siek effen. Mt 37/38-43/44. f

HEMA i
LEcht Waar Voor Je Geld J
Waterstanden

B

HW

LW

LW

01.20
01.53
02.29
03.05
03.25
04.08
04.39
05.09
05.42

09.26
09.55
10.50
11.05
11.45
11.55
00.14
00.55
01.14

Datum

26 okt
27okt
28 okt
29 okt
30 okt
31 okt
1 nov

2 nov

3 nov

HW

13.3621.24
15.1522.25
14.4922.54
15.19 23.25
15.47 23.50
16.17 --.-16.49 12.34
17.19 13.16

17.48 13.45

Maaristanden: 29 okt. NM 16.07 u.
Springtij 1 nov. 04.39 u. NAP+113cm.

WAJANG

VOORT - Een
bijzonder geslaagde avond
vonden de beide
bode's
Theo van Koningsbruggen
en Mario van
der Voet de
traditionele
bijeenkomst
van de Zandvoortse sportkampioenen
1989.
Maar
liefst 206 kinderen kwamen in aanmerking voor
een oorkonde,
die op deze
avond voor de
tweede keer in
successie
door burgemeester Van
der Heijden in
het raadhuis
werden uitgereikt.
De raadszaal
leek te klein om
alle kinderen te
kunnen herbergen, maar.dankzij het nodige
sjouwwerk van
Theo en Mario,
waarbij het gehele meubilair ten • De raadzaal was overvol met alle Zandvoortse sportkampioenen
behoeve van de
broodnodige ruimte tijdelijk elders gen door zijn collega Prits van Cas- mens. Geassisteerd door de ad-intemoest worden ondergebracht kón- pel. De voorzitter wees de jeugd ver- rum wethouder van sportzaken
den ze er allemaal in. Sportraad- der op het belang van een goede Frits van Caspel reikte Zandvoorts
voorzitter Wertheim toonde in zijn sportbeoefening, waarna burge- eerste man aan alle kampioentjes
openingswoord veel waardering meester Van der Heijden het spreek- hun oorkonden uit.
voor het initiatief van Jan Termes, gestoelte beklom. Namens het geDertig trofeeën voor Casino Zanddie negen jaar geleden als wethou- meentebestuur wenste hij alle 206
der van sportzakeri het voortouw kampioenen veel geluk en hield zijn voortmeeuwen Handbal, zesenveerhad genomen voor deze happening. jeugdige toehoorders voor, dat tig voor de Zandvoortse Hockyclub,
Termes kon wegens ziekte niet aan- sportprestaties bijzonder belangrijk drieëntwintig voor de Tennisclub
wezig zijn en werd dan ook vervan- zijn voor de ontwikkeling van de Zandvoort, twee voor de schaakclub

De p l a n t a a r d i g e m a r g a r i n e
"Zi O

ISI •> E fffc

K U N S T M A T I G E
KLEUR-,
GEUR-,EN
SMAAKSTOFFEN

IMieuwsbl
dertien weken voor maar ƒ10,
Naam:.
Adres:.
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon: _

Foto Bram Stijnen

en acht voor Gymnastiek en sportvereniging O.S.S. Voetbal vereniging Zandvoort '75 scoorde met achtenveertig exemplaren het hoogst,
terwijl Zandvoortmeeuwen vierendertig maal wist te scoren en De Zeeschuimers voor hun uitzonderlijke
prestaties, behaald tijdens de nationale kampioenschappen, maar liefst
vijftien onderscheidingen mee naar
huis mochten nemen.

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.

„

„

n

8 7 1 0 3 f 1 U17UUj

bellen kan ook: 020-668.130C
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FAMILIEBERICHTEN
P RO V l N C lE

Met droefheid geven wij kennis, dat heden, plotseling is overleden onze lieve vader, broer en
vriend

Johannes de Valk

Noord-Roiiand

BEKENDMAKING

op de leeftijd van 58 jaar.
Amsterdam:
Ronald en Beate
Haarlem:
Anneke en Patrice
Zandvoort:
Peter en Meta
Den Haag:
C. W. B. Heijbroek-de Valk
en verdere familie
Zandvoort, 23 oktober 1989
Van Kinsbergenstraat 11
Correspondentieadres: R. J. de Valk,
Groen van Prinstererstraat 18 - l, 1051 EE Amsterdam.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheid nemen donderdagavond 26 oktober van 19.00 tot 19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 27 oktober a.s. om 11.00 uur in het Crematorium Velsen te Driehuis.
Gelegenheid tot condoleren na de crematieplechtigheid in de ontvangkamer van het Cremato-

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken ingevolge
artikel 8, lid 3 van de Taxiverordening van de provincie NoordHolland bekend dat zij bij hun besluit van 26 september 1989
vergunningen hebben verleend voor het verrichten van taxivervoer binnen en vanuit het vervoergebied Amstelland en
Meerlanden aan
- de heer F H J Meconi en mw M Roelofs-van Bentum met
ten hoogste een taxi.
- de heren R F Biggeman en B Kist met ten hoogste één taxi.
Tegen deze beschikkingen staat, ingevolge artikel 65, eerste lid
van de Wet personenvervoer, beroep open voor degene die
door de beschikkingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen.
Het beroepschrift dient binnen een termijn van dertig dagen na
heden te worden gericht aan het College van Beroep voor het
Bedrijfsleven, Postbus 20021. 2500 EA 's-Gravenhage

rium.

LANDELIJK ERKEND GAS- EN WATERFITTER

Voor uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van

COMPLETE
BADKAMERINRICHTING
DAK EN ZINKWERK
ONDERDELENVERKOOP
ENERGIEZUINIGE APP.

023-380381

Gerry Horning
betuigen wij u onze welgemeende dank.

RIJKSSTRAATWEG 244 - HAARLEM-NOORD

Uit aller naam:
Ursula Bosman.
Zandvoort, oktober 1989
Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden

van

Louise Catharina Smit
weduwe van A. C. van Rooy

en
Hermanus en Cornelis van Gog

DEAGE

H. C. van Gog jr.

ADVERTENTIES

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

let een Micro komt
11 onder de mensen.

Fit en met een goed figuur
de winter tegemoet
In de week van 6 november t/m zaterdag 11 november
gaat weer de nieuwe „Sportief afslanken"-kursus van
start.
SUCCES VERZEKERD
Uw gewicht zal min. 1 kg per week verminderen.

was-,

reparattedienst
droog-, koelapparaten e.d.

telefoon: 023-385478
UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DUUR VAN DE KURSUS
10 weken waarin u 2x per week een aangepast trainingsprogramma krijgt en begeleid wordt t.a.v. de voeding (dieet).

GEEF NU ALVAST OP!
KOM NAAR ONZE INTRODUCTIEDAGEN:
vrijdag 27 oktober
zaterdag 28 oktober
zaterdag 4 november

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

Tijdens deze introductiedagen zal het gehele begeleidingsteam aanwezig zijn
om u volledig te informeren en uw vragen te beantwoorden. Kunt u deze dagen
niet komen; dan is natuurlijk ook telefonische informatie en inschrijving mogelijk.
TEL: 023-253256
SPORTACADEMIE NAUWELAERTS DE AGÉ

Tel. 02507-13278

Bloemendaalseweg 152 - Overveen
Aangesloten V.E.S. (Vereniging Erkende Sportinstituten)

IfpMematies:
y^ffitiï^w&'ï"-^--^
• ••• .-•
f|j9Épi|i9j; onze belangrijkste
'taak en dienstverlening.
3
PiW^w'; •'<;.;• •
- Daarnaast kunt u bij ons
'

START KURSUS
In de week 6 november t/m zaterdag 11 november. Door de geweldig goede resultaten van de afgesloten kursus hopen wij weer een nieuwe groep kursisten op een goed
en gezond spoor te zetten.

DA G en NACHT bereikbaar

.. ,

i

'

Drukkerij Randstad
Stationsweg 38
Postbus 233
I 4 3 0 A E Aalsmeer
Telefoon: 02977-25 1 4 1 *
Telefax: 02977-21 968

•.•.<• - , , •

inschrijvingen
-

Specialisten in organisatie- en publiciteitsdrukwerk
Groot genoeg voor een efficiënte produktie, klein genoeg om U bij thuis te voelen

.

De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060
Walra bad- en slaapkamermode

Als adviseuse van modieus linnengoed kunt U
minimaal drie dagdelen, m.n. in de avonduren,
per week zelfstandig en creatief bezig zijn.
Uw enige investering is aktiviteit en creativiteit.
Honorering op basis van provisie en omzetbonus.
Adressen van geïnteresseerde consumenten
worden ter beschikking gesteld.
Ook dames van 45 jaar en ouder worden verzocht te reageren.
Bel vrijblijvend voor verdere info
Walra 04904-82128.

actieve
agent(e)

l
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J

Het „uitstekende" seizoen is over.
Wij hebben nu weer tijd voor
onderhoudsbeurten aan uw fiets
ad ƒ35,- inkl. ontroesten en
invetten.
LET OP!!!
l.v.m. onze toekomstige
verhuizing bieden wij de laatste
partij nieuwe en gebruikte fietsen
aan met zeer hoge kortingen.

Rijwiel Taxi Centrale
Zandvoort
Grote Krocht 18
tel. 12600
Dag en nacht Service

voor het uitdelen van de krant
op donderdag
Aanmeldingen:
Gasthuisplein 12. Tel. 17166.
Dr. C. A. Gerkestraat 133: Tussenwen,
met voor- en achtertuin, opp. 149 m2, ind.
entree, hal, gang, toilet, woonk. met open
keuken, bijkeuken, 1e et. 3 slaapk., badk.
met bad, toilet en wastafel, 2e et. 1 slaapk.,
entresol, bergkamer.
Vraagprijs ƒ 235.000,- k.k.

Moet u nog steeds bij Arie Koper zijn
Een nieuw seizoen staat voor de deur
Onze haringkar geen het dorp meer kleur
Vanaf morgen zijn wij weer open
Om u te verwelkomen, naar wij hopen.

Westerstraat 23: Eengezinswqn., opp. 105
m2, ind. entree, hal, toilet, ruime woonk.,
keuken, 1e et. 2 slaapk., balkon, badk.
(douche, toilet) 2e et. zolderk.
Vraagprijs ƒ 239.000,- k.k.
Prof. Zeemanstraat 7: Vrijst. won., garage,
opp. 180 m2, ind. entree, hal, woonk., open
keuken met inb.app., 1e et. 3 slaapk., hobbyk., badk. (douche, ligbad, dubbele wastafel), zolderberging.
Vraagprijs ƒ 329.000,-k.k.

HARINGKRAAM „ARIE KOPER"
Raadhuisplein

Schuitengat 19: Hoekapp. op 1e etage,
ind. entree, hal, woonk., luxe keuken met
inb.app., slaapk., bergruimte, badk. (douche, dubbele wastafel), toilet, balkon (zuid),
serv.k. ƒ475,- p.m.
Vraagprijs ƒ 147.500,-k.k.

cVèbea/kozijnentechniek
Modelwoning en administratie:

KIEVITSLAAN 67 - VINKEVEEN 02972-2150/2170
Geopend 900-1700 uur Zaterdag en 's avonds volgens afspraak

RAMEN, DEUREN,
KOZIJNEN EN SERRES
IN KUNSTSTOF

Thorbeckestraat 3/11: 4 kamermaisonnette op 1e en 2e et, ind. entree, hal, toilet,
woonk., keuken, 2e et. 2 slaapk., badk.
(wastafel, douche, toilet), zolder: slaapk.,
serv.k. ƒ180,- p.m.
Vraagprijs ƒ 225.000,-k.k.
C. v.d. Lindenstraat 2/21: 3/4 kamermaisonnette met garage, ind. 3e et. entree, hal,
toilet, gr. woonk. met half open keuken met
inb.app., 4e et. gr. slaapk. (vh 2), slaapk.,
badk. (ligb., douche, wastafel, 2e toilet),
serv.k. ƒ400,-.
Vraagprijs ƒ247.500,- k.k.
Van Schaik makelaar o.g. zoekt voor
cliënt:
halfvrijstaande woning
in Zandvoort Zuid,
prijsindicatie ƒ 200.000,- -ƒ 250.000,-.

GRATIS WONINGBROCHURE

OOK LEVERBAAR IN ALUMINIUM EN HARDHOUT
BIJPASSENDE HORREN
VERKRIJGBAAR

VERKOOP/MONTAGE
KUNSTSTOF
DAKGOOTBEKLEDING
Ramen en deuren zijn vervaardigd
van
Thyssen-kunststofprofielen.
Thyssen Plastik KG Munchen is 's
werelds grootste producent van
Hard-PVC-profielen en op dit terrein toonaangevend in kwaliteit en
vorm.
Aan aannemer en particulier rechtstreeks af
fabriek. Dus... betaalbare prijzen voor een
kwaliteitsprodukt! Montage geschiedt door
in de fabriek getrainde monteurs! U krijgt 10
jaar garantie op de konstruktie van de
puien, plaatsing en het meegeleverde isolatieglas.

NAJAARS-AKTIE
10% KORTING OP HET MATERIAAL

d'HONT
.

Voor informatie: onderstaande bon in ongefrankeerde envelop aan antwoordnummer 5580, 3600 ZP Vinkeveen.

HP^ARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
§2041' KT Zandvoort.
|?Teï. 02507-17244

- wijziging van diverse belastingverordeningen;
- toekennen diverse subsidies in 1990;
- wijziging van de gemeenschappelijke regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland;
- vaststelling educatief plan basiseducatie 1990;
- principe-besluit over subsidiering van een kinderdagverblijf;
- krediet voor de aanschaf en reparatie van de opname- en geluidsinstallatie in de
raadzaal;
- verhuur van een perceel grond naast het pand Burgemeester Nawijnlaan 22;
- krediet voor het uitvoeren van een rioolonderzoek.

EEN LEUKE BIJVERDIENSTE.

,

f* #•.*•\;.*•: •

De gemeenteraad behandelt
maandag 30 en dinsdag 31 oktober
de Begroting voor 1990. Beide avonden begint de vergadering om 19.30 uur.

als het U gaat om

lllflfrjEÉij rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

iïtVt&fvXï-:

Gemeenteraad behandelt Begroting 1990

Wat staat u te wachten?
Het doel van de kursus is op een verantwoorde en natuurlijke manier overtollig gewicht kwijt te raken én vooral ook uw figuur te verbeteren. Wij doen dit door een
kombinatie van een speciaal aangepast trainingsprogramma en juiste voeding. Het voedingsgedeelte staat onder leiding van onze diëtiste
Ineke Kroezen en de trainingen staan onder leiding van gediplomeerde sportleraren.
Deze mensen zullen er voor zorgen dat de trainingen in een rustig tempo zullen beginnen, waardoor iedereen naar een goed niveau Kan toewerken.
De arts, verbonden aan ons instituut, zal zorgen dragen voor de medische begeleidmg.
Tevens wordt voor u een streefgewicht bepaald door verschillende metingen.

KOSTEN
ƒ 200,-. Voor de gehele kursus inclusief de gehele begeleiding.

CHRIS HARDENDOOD

Val eens binnen!
bij

vraagt een

Zandvoort, oktober 1989

U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts f 27,00 (excl. 6% BTW).

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

Zandvoorts
Nieuwsblad

Uit aller naam:

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders.
Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen moet echter zonder meer een vergunning worden verleend. Dit is
een wettelijke verplichting.
Verder kan een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

3PORTACADEMK
NAUWEUERTC

zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank.

Gefeliciteerd

5J* ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

J. BLUYS

CENTRALE VERWARMING
ZELFBOUWPAKKETTEN MET
TECHNISCHE BEGELEIDING
ELEKTRO- EN KOELTECHNIEK
VLOERVERWARMING

Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances
waren voor ons een grote troost.

023-315855

BLOEMENHUIS

Wij willen u heel hartelijk bedanken voor alle bloemen
cadeaus en andere blijken van belangstelling die we, tei
gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksfeest, van u kre
gen. Ook de bijdragen aan het jubileumboek zijn voo
ons onvergetelijk.

2041 AM Zandvoort, oktober 1989
De Ruvterstraat 74

,

Aangevraagde bouwvergunningen
maken aanbouw aan de woning
de Ruijterstraat 10-3
Koninginneweg 21
- dichtbouwen van carport
bouwen van een loods
Max Planckstraat 8
plaatsen van een dakkapel
Weimarweg 8
plaatsen van een dakkapel
Lorentzstraat 8
Zandvoortselaan 21 en 23 - vergroten slaapkamer
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

165 B-89.
166 B-89,
167 B-89,
168 B-89.
169 B-89.
170 B-89,

Op de agenda staan verder onder meer de volgende voorstellen:
De beschikkingen liggen gedurende dertig dagen na heden ter
inzage bij bureau documentatie, kamer l l 3 van het gebouw
van de dienst Wegen. Verkeer en Vervoer. Zijlweg 245 te
Haarlem

Vertrek van het Uitvaartcentrum om 10.00 uur.

J. Schuiten
M. Schuiten-Verspuy

'u ma fa f m

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

Met een Micro komt u onder de mensen

Hogeweg 56 a /2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

Naam:
Adres:
PC en woonpl.
Telefoon:

EEKMEDIA22

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Verkzaam zijn in Zandvoort niet meer strikt noodzakelijk

Parkeerplaatsen
bij ven knelpunt

irandweer is nog op zoek naar vrijwilligers
ZANDVOORT - Het vrijwilli.rskorps van de Zandvoortse
andweer is nog steeds niet
.heel op sterkte. Wervingsao
>s tijdens de afgelopen maan>n zorgden wel voor een aanaanmeldingen, waaronder
ikele vrouwen, maar er zijn
)g vier vacatures.
3e Zandvoortse brandweer timert de laatste tijd, onder leiding
n commandant Bob Schröder, beorlijk aan de weg. Enkele maann geleden ging men zelfs huis aan
is om folders te verspreiden en in
gember hield men in Zandvoortoord een oefening op locatie, om
iangstellenden een kijkje te bien op wat het brandweerwerk zoal
kan houden. De voornaamste tan zijn uiteraard bluswerk en
mdpreventie, maar de brandweer
nnt tegenwoordig, sinds het opffen van de Bescherming Bevolng (BB) ook de 'kern' van de ram;nbestrijding. Men heeft in voorkoende gevallen de coördinatie. In
'iband met dat laatste is de opleing van brandweerlieden behoork uitgebreid.

c kort
De wervingsacties zijn niet zonder
•sultaat geweest. De eerste actie le>rde drie mensen op, de tweede één
ieuwe vrijwilliger. Later kwam
aar nog één bij, omdat de eisen
oodgedwongen - tijdelijk- werden
jgesteld. Normaal gesproken prereert men vrijwilligers die, behale dat zij hier wonen, ook in Zandoort werkzaam zijn. Door het handaven van deze regel moest een aangegadigden afgeschreven woren, maar het probleem dook op dat
en ook in de avond met een tekort
vrijwilligers kwam te zitten,
aardoor worden momenteel, voorpig, ook mensen aangenomen die
et in deze gemeente werkzaam
n. En die worden uiteraard niet
:er weggestuurd, aldus Schröder.
Met de wervingsacties is het aan1 dames van het korps verdubbeld.

OLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
4444.
RANDWEER: tel. 61584, alarmummer 12000.
MBULANCE: tel. 023-319191 (Onevalllen), Centrale Post Ambulanevervoer (CPA) Kennemerland.
IERENAMBULANCE (Dierenbecherming): 023-246899,
oor de huisartsenpraktijken B. van
ergen/H.A. Scipio-Blüme en G.
lol/P.C.F. Paardekoper, heeft
eekenddienst: dr. Mol, Koningincweg 34 a, tel. 16737. Spreekuren:
aterdag 07.30/12.00/17.00 uur, zonag 12.00 en 17.00 uur.
Inlichtingen omtrent de overige
eekenddiensten worden verstrekt
ia de telefoonnummers van de taerokken huisartsen: Anderson,
2058; Drenth, 13355; Flieringa,
2181; Zwerver, 12499.
'andarts: Hiervoor de eigen tandrts bellen.
ipotheek: Zeestraat Apotheek,
I.B.A. Mulder, tel. 13185
Vij k verpleging: Voor informatie
>ver de dienstdoende wijkverpleegamdige: 023-313233.
'eiioskundige: Mevrouw Tine
iudshoorn, Kochstraat 6A, Zandoort,
tel. 02507-14437, bgg:
123-341734.

lierenarts: Mevrouw Dekker, Thor«ckestraat 17 te Zandvoort, tel.
5847.

ferenbescherming: Vermissingsienst, 023-383361, Asiel Zandvoort
tevens pension) 02507-13888, Asiel

i Kerkdiensten
Vcekend: 28/29 oktober 1989
lervormde Kerk, Kerkplein:
•ondag 10.00 uur: Ds. J.A van Leeufen
weformeerde Kerk:
tondag 10.00 uur: Ds. J. Tiersma,
Santpoort
tïjzinnige
Geloofsgemeenschap
M'B:
Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d. Meer,
Haarlem
'Uomskatholieke Kerk:
'rijdag 10.00 uur: E.V.
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met samenang, H. Kaandorp
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is opgericht in

Tegen deze mogelijkheid heeft de
gemeente echter groot bezwaar.
"Dat is volstrekt ondoenlijk. Hoe
controleer je of mensen die hun auto
daar neerzetten ook werkelijk naar
het strand gaan en niet 'gratis' op de
tribune gaan zitten", verduidelijkt
wethouder Van Caspel.
De afkeer van de politieke partijen
in Provinciale Staten van parkeerplaatsen tussen het circuit en de
boulevard, is ruim twee jaar geleden
uitgesproken in de motie van Van
der Gaast, waarin staat dat er "geen
planologische medewerking verleend mag worden aan verdere ontwikkelingen in het noordelijk duingebied, waaronder Roggeveld, circuitterrein en het Zeereepgebied."
Indien het convenant vanmiddag
wordt goedgekeurd zal de commissie dus moeten besluiten de motie te
verwerpen, hetgeen in feite politiek
gezichtsverlies
betekent. Voor
Grand Dorado is de uitkomst van
vanmiddag van cruciaal belang. Als
het convenant wordt goedgekeurd
kan er nog net op tijd begonnen worden met de bouw van de tweede fase
van het bungalowpark. Zo niet dan
moet de bouw eenjaar worden uitgesteld.

Teleurstelling
De brandweercommandant had
veel hoop gevestigd-op de gemeente-ambtenaren. "Er zijn veel technische ambtenaren en dat zijn bij uitstek geschikte mensen. Mede omdat
zij in de gemeente werkzaam zijn en
een werkgever hebben die hen zeker
de gelegenheid biedt om zich op
deze manier voor de gemeenschap
in te zetten. Maar van hen heeft niemand gereageerd, dat heeft ons wel
wat teleurgesteld". Overigens verwacht Schröder dat de 'werkgever'
geen belemmering hoeft te zijn voor
dit werk. Meestal maken die er geen
probleem van, vaak zijn zij zelfs blij
dat zij een in dit werk opgeleide
werknemer hebben.

Opleiding
Die opleiding gebeurt in de periode van ongeveer september tot en
met april, één avond per week. Maar
een nieuwe vrijwilliger kan direct al
meedraaien, onder goede begeleiding, hij of zij hoeft dus niet eerst
maanden achter de boeken te gaan
zitten. Dat zou het enthousiasme en
de motivering alleen maar temperen.
Daarentegen gaat het juist beter
met de 'motivatie' van de vrijwilligers, omdat zij daadwerkelijk kunnen optreden als zij worden opgeroepen. Dat komt doordat het korps
is onderverdeeld in vier teams, twee
in Zandvoort noord waar nu - bij de
Remise - eveneens een blusvoertuig
is ondergebracht, en twee in het centrum. Die vierendeling houdt ook in
dat zij slechts éénmaal per vier weken beschikbaar hoeven te zijn, in
de andere weken zal hooguit bij calamiteiten een beroep op hen worden
gedaan. Daarnaast wordt erop gewe-

Collecte Stichting
Brandwonden

• De brandweer hield kort geleden in Zandvoort-noord een oefening op locatie in de hoop dat belangstelling zou wekken onder de plaatselijke bevolking.

zen dat de vergoeding van de brandweerlieden nu op peil is gebracht,
aangepast aan de normen van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Zandvoort-noord

Weekenddiensten
leekend: 28/29 okt. 1989

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Men is erg ingenomen met deze ontwikkeling al betekent de verdubbeling van twee naar vier vrouwen natuurlijk nog geen grote aanwas.
Maar ook deze groep is van harte
welkom en krachtpatsers of 'body-building types' hoeven de dames
niet te zijn.

Haarlem 023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische, afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van' de maand van
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Dat er nu ook een blusvoertuig in
noord is ondergebracht, is vooral gedaan vanwege de drukte op zomerse
en mooie winterdagen. Op dat soort

momenten, met veel filevorming is
het voor de brandweer uiterst moeilijk om binnen korte tijd ter plekke
te zijn. Met deze maatregel is een beperkte - oplossing gevonden voor
dit probleem.
Dat er meer jonge vrijwilligers komen, is volgens Schröder van groot
belang. "We hebben al een jong
team, maar vorig jaar hebben we uitgerekend dat onder de officiers en

onderofficiers de gemiddelde leeftijd rond de 43,5 jaar lag. En met 55
jaar geldt het functioneel-leeftijdsontslag. Je moet nu eenmaal aan de
toekomst denken en dus mensen opleiden die deze functies later kunnen overnemen".

Foto: Berlott

kunnen zij een van de vier volgende
telefoonnummers bellen, bijvoorkeur het eigen nummer van de
brandweer overdag: 61584. Eventueel 's avonds 15207, 18952 of 13116.
Eén lichtpuntje voor de (verre) toekomst heeft Schröder al: een van de
'Brandweerkindje'
brandweervrouwen verwacht een
Hij hoopt dan ook op wat meer baby. "Dat wordt ons eerste brandgegadigden. Voor meer informatie weerkindje".

Maandag en dinsdag behandeling in de gemeenteraad

'Begroting 1990 goed doortimmerd stuk'
ZANDVOORT - De gemeentebegroting 1990 heeft in de
commissievergaderingen van
afgelopen maand veel lof gekregen. In de commissie voor
financiën was men er erg over
te spreken, al had men op sommige punten nog wel kritiek.
De begroting staat ook op het
programma van de gemeenteraadsvergaderingen van komende maandag en dinsdag,
die avonden komen de partijen
met hun algemene beschouwingen.

missie. Met die toekomstvisie voor
Zandvoort zal het voor zijn partij
makkelijker zijn te kiezen voor bepaalde investeringen.

Ambitieus

Wethouder Aukema aanvaarde de
lofuitingen met onder andere de
constatering dat het collegeprogramma, dat 3'/2 jaar geleden werd
opgesteld en dat in het teken stond
van bijna l miljoen gulden, bijna geheel gerealiseerd is, plus dat daarnaast ook andere zaken tot stand
zijn gekomen. Hij gaf toe dat het
investeringsprogramma vrij ambitieus is en dat het nog maar de vraag
Lof was er in de commissie voor is of de gemeente kapitaalkrachtig
financiën voor wethouder Aukema
en zijn 'team' ambtenaren. Aangaande de begroting waren kreten als een
'goed doortimmerd', 'helder', 'voortreffelijk' en 'zeer helder en gedegen'
stuk niet van de lucht. De tevredenheid van Methorst, VVD, was er
mede op gebaseerd dat in de afgelopen jaren een tekort van ruim acht
ton is weggewerkt.

genoeg zal blijken om alles uit te
voeren. Méér subsidie aanvragen bij
de rijksoverheid kan volgens hem
alleen als dat in samenwerking met
andere recreatiegemeenten gebeurt.
Vragen over het circuit beantwoordde hij met de opmerking dat
er beslist geen 'gat' zou vallen indien
het circuit de vier ton huur niet zou
kunnen opbrengen. Dat zou volgens
hem opgevangen worden door de opbrengsten van Fase II van Gran Dorado (toeristen- en onroerend-goed-belasting). Overigens zijn volgens
hem de financiën van de stichting
ECP op orde en zal zij binnenkort
met het verzoek komen een langduriger contract, waarschijnlijk voor
vijf jaar, af te kunnen sluiten.

Tijdens de vergadering kwam ook
de kustafslag nog even ter sprake.
Op opmerkingen van Ingwersen en
anderen antwoordde Aukema dat
momenteel een rapport op het ministerie ligt, dat bestudeerd wordt.
Wat betreft de verkeersproblematiek, met name de aan- en afvoer van
verkeer op drukke dagen, noemde
hij het een 'illusie' te denken dat
daar een oplossing voor te vinden is.
Aan de hand van het rapport van het
bureau Goudappel en Koffeng, destijds ingeschakeld om de voor en
tegens te onderzoeken van het doortrekken van de Herman Heyermansweg, wordt momenteel in regionaal verband naar een oplossing
gezocht.

Overleven brengt 7500 gulden

ZANDVOORT - Door bewoners
van de Van Lennepweg werd in de
nachtelijke uren van zaterdag op
zondag gezien dat er werd ingebroken in een bouwkeet tegenover hun
woningen. Een telefoontje was voldoende om de politie te alarmeren.
Toen de agenten ter plaatse kwamen, zagen deze nog juist hoe een
man uit de keet kwam en met gezwinde spoed in de richting van de
J.P. Thijsseweg vertrok. De snelheid
waarmee dit gepaard ging was voor
de agenten aanleiding om van een
achtervolging af te zien. Het is niet
bekend wat eventueel vermist
wordt.

ZAKELIJK

ZANDVOORT - Sinds kort is in de
Haltestraat een nieuwe CD-idee winsel. In het pand, waar tot enkele
aren geleden de platenzaak van
Wim Peters gevestigd was, heeft Karen Eldering met een CD-idee winkel haar intrek genomen.
In datzelfde pand, dat momneteel
drie winkelruimten telt, zijn enkele
iaren geleden An en Han begonnen.
An verkoopt in het eerste gedeelte
*leding en Han in het tweede gedeelte zelf ontworpen lampen, tafels,
stoelen en dergelijke. Het derde gedeelte wordt nu dus beheerd door
Karen Eldering met haar zaak voor
muziekliefhebbers. In het pand is
ook nog een vierde gedeelte, waar
log geen bestemming voor gevonden is.

Keur zamelt verien glasresten In

Burgerlijke stand

Geboren
Manuela, dochter van: Urfali, Ugur Inwoners
Kuijken, PvdA, wees er onder anen Til, Jodefa Maria Cecilia Johanna.
dere op dat er ook aandacht besteed
Ivo Jasper, zoon van: Laarman, moet worden aan de eigen inwoners
Klaas Hermanus Barend en De en niet alleen aan het uiterlijk van
de gemeente, bijvoorbeeld door het
Jong, Hendrika Wïlhelmina.
Karima, dochter van: El Bouzrute, geven van subsidies. Daarnaast
wacht hij al lang op een parkeernotiAtadelilah en Bohali, Malika.
Manon Christina, dochter van: Van tie. Samen met Sandbergen was hij
der Storm, Marcel André Richard en van mening dat het vastrecht voor
kleinverbruikers van gas niet verKoopmann, Laurentia.
Dana, dochter van: Neervoort, Paul hoogd zou moeten worden.
en Fijma, Maria Johanna.
Bij het CDA baart de bezuiniging
Melanie Ashton, dochter van:
Wright, John Sidney en De Vries, op de politie grote zorg, met name
Karina Christina.
betreffende het handhaven van de
openbare orde. Ingwersen, die pveriOverleden
gens van mening was dat de finaniWelvaart geb. Visser, Wilhelmina ciële positie van de gemeente nog
rooskleuriger had kunnen zijn inReina Alida, oud 79 jaar.
dien er anders onderhandeld was
Berghoff, Bernard, oud 89 jaar.
Horning, Gerda Petronella Theodo- met Vendorado, wacht in spanning
ra, oud 60 jaar.
op het rapport van de structuurcom-

Inbraak

CD idee winkel
in Haltestraat

Verkeer
Daarnaast had hij, evenals de overige commissieleden toch ook wel
kritische kanttekeningen, met name
Zondag 10.30 uur: E.v. m.m.v. koor, betreffende de reserves. "We komen
D. Duijves
onherroepelijk in de knoop met verKerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, keersbegeleiding en het parkeren",
Haarlem:
aldus Methorst. Hij miste de verZondag 09.30-10.20 uur: zondags- keers- en parkeerproblematiek, die
school en bijbelgespreksgroepen
volgens hem een plaats moet hebZondag 10.30 uur: morgendienst, ds. ben tussen de overige zaken die de
J. Overduin
komende jaren grote investeringen
Crèche en kindernevendienst
vergen. Als reden gaf hij op dat van
Zondag 19.00 uur: avonddienst, J. deze problematiek allerlei andere
Overduin, Doopdienst
zaken afhangen.
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Flieringa, GBZ, deelde deze zorg.
Hij was van mening dat de gemeente
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag in Den Haag moet aankloppen voor
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, overheidssteun, omdat zij de kosten
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. van oplossingen van de verkeersproblematiek niet alleen kan dragen.
023-244553.
Sandbergen beperkte zich in eerste
instantie tot wat algemene opmerkingen, omdat hij in de overige commissies al uitgebreid commentaar
had gegeven. Hij gaf het college een
Periode 17 - 23 oktober
compliment voor de sluitende begroting, waarmee zijns inziens een
gezonde basis is gelegd waarop in de
Gehuwd
Prins, Job en Wildeboer, Alexandra toekomst voortgeborduurd kan
worden.
Christina.

ZANDVOORT - De komende
week, van 30 oktober tot en met 5
november, collecteert de Nederlandse Brandwonden Stichting ook in
Zandvoort. Volgende week zaterdag
is er zelfs een bliksemactie. Jaarlijks
brengen ruim 16.000 slachtoffers
met brandwonden een bezoek aan
een ziekenhuis of polikliniek. De Nederlandse Brandwonden Stichting
probeert dit aantal te voorkomen of
te verminderen. Daarnaast propageert deze stichting de juiste eerste
hulp: 'Eerst water, de rest komt later'. Voor dit werk ontvangt de Nederlandse Brandwonden Stichting
geen subsidie, zodat bijdragen van
gulle gevers noodzakelijk zijn. Behalve een gift geven aan de collectanten kan men ook geld storten op
giro 202122 of bankrekening
707070643.
In Zandvoort wordt er bovendien
op zaterdag 4 november een bliksemactie door de gehele gemeente
gehouden, waaraan steun verleend
wordt door de brandweer. Belangstellenden die willen helpen om de
actie zo goed mogelijk te laten slagen kunnen zich aanmelden bij mevrouw S.T. Dorst.tel. 14698.

• Een cameraman en geluidstechnicus maakten in het bungalowpark voor de AVRO opnamen van de actie
'Overleven'
Bram Stijnen
Foto

ZANDVOORT - De grote televisie-actie 'Overleven', die vorige week
ook in het Gran Dorado Bungalowpark werd gehouden, heeft 7500 gulden opgebracht. De actie in Zandvoort is geheel volgens plan verlopen. Volgens directeur Jim Vermeulen van het park kwamen er opvallend veel girocheque's van honderd
of tweehonderd gulden binnen. "Er
zijn meer bedragen van honderd gulden dan van vijf gulden binnengekomen. Al met al ben ik erg tevreden
over het verloop van de actie. Maar
toch voel je je wel een beetje klein
als je op televisie al die grote bedragen hoort." De actie werd vooral gehouden onder de bezoekers van het
bungalowpark en enkele Zandvoortse gasten. Van de actie werden door
de AVRO opnamen gemaakt voor de
grote televisieuitzending.

j Dommel
EN PS- &0&Ret*\ Z'JN PDLC»T ze gEVAN AF zars
ZE KOMEN HEróR/YTlS SREMfr

20 v&ei- Aisje NAAR

ZANDVOORT - De milieuvriendelijkheid neemt ook in Zandvoort
iteeds grotere vormen aan. De firma
Seur aan de Paradijsweg '2 biedt de
mogelijkheid om verf- en glasresten
m te leveren in bij de zaak geplaatste
containers. De ingezamelde resten
worden een keer per week opgelaald en op milieuvriendelijke wijze
verwerkt. De schildersbranehe is
overigens druk bezig om deze bedrijfstak nog milieuvriendelijker te
naken.

WEEKMEDIA 22
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Jarenlange ervaring bij aan- en verkopen, taxaties
en bemiddeling bij hypotheken en assurantiën
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen,
telef. 02507-15531
telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zand voort

H. W. COSTER B.V.

NVM

UAXElAAfl

WIKA B.V.

uw drukker voor:

1954

Autoruiten en kentekenplaten
ook voor lekkages van voor- of
achterruiten (met garantie).

geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw

SMs

handelsdrukwerk

Zelfs de pnjzen zijn
extra lekker bij de Hema.

Bel 020-739931
of na 18.00 uur 02507-14634
Wika is echt de goedkoopste

drukkerij van petegem b.v.
kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54 - 2040 ab zandvoort

30.-

Medewerker/ster
gevraagd
voor ± 20 uur p.week.
Leeftijd tot 20 jaar.

^14.75

J3&Ï5'
Oversized herenoverhemd. 70%
Katoen/30% polyester. In
diverse modieuze kleuren en
dessins. Mt 37/38 - 43/44.

Sportbeha van elastisch katoen.
In wit of skin. Mt 75-90 B/C en
75-85 D.

Inl.:

Bloemenhuis J. Bluijs
Haltestraat 65, Zandvoort
tel. 12060 na 19.00 uur 15680

OPENINGSBAL
29 OKTOBER
Elke zondagmiddag in De Ruyterzaal
van het Grand Dorado Hotel
van 14 00- 18 30 uur.

Alle soorten Nederlandse kaas. Heerlijk vers van 't mes.

3.90
Spaar
Vakkundig
gediplomeerd
pedicure

Thé Dansant van weleer
Eerste klas dansorkest.
Entree- f 12,50 p p. gepaste kleding gewenst.

10.-

Gebreide kinder-bivakmuts.
100% acryl. In 5 kleuren.

Katoenen herensokken. In
diverse kleuren. Mt 39/40
45/46.

Wil van Looy-Boon

Voor meer informatie en reserveringen kunt u b«llen: 02507-20000
Of bel de INFO-lijn: 02507-20064

Ben. volg. afspraak.
Tel. 16883.

Zandvoorts Nieuwsblad

3 voor
HANDWERKBOETIEK CHARLOTTE

Fa. Veldwijk

Haltestr. 22, Zandvoort

Wij verkopen modieuze stoffen
tegen zeer voordelige prijzen;
grote collectie breigarens; handgebreide truien voor groot en klein;
zelfvervaardigde speelgoedbeesten, etc.
Openingstijden: dinsdag - zaterdag 10.0017.00 uur.

AKO

Kerkplein 3, Zandvoort

BILDERDIJKSTRAAT 2 - ZANDVOORT

Fa. Kroonenberg
De Spar
Weekmedia

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

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort

Drog. Bakels

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag.
De Krocht

Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

4.50

Witte katoenen baddoek met
gekleurde band. 60 x 110 cm.

Katoenen meisjesslips. Effen of
gedessmeerd. Mt 104 - 164.

vanaf
3.50

3 voor

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor Uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenplein.

Aardewerk borden. In wit: ontbijtbord 3.50, diep- of platbord
4.25. In zwart: ontbijtbord 4.-,
diep-of platbord 4.75.

Dameswmterondergoed. 50%
wol/50% acryl. Mt 40 - 50
Long slip
m% 9.75
Hemd
U^ 15.75
Spencer
i&?517.75

4.75
3 voor

10.-

Fantasiepanty's. In diverse
kleuren en dessins. Mt 36/40 40/44.

10.-

75

vanaf

4 voor

17.75

Alle satijn, jacquaro^en chenille
weefstoffen.
0^75 14.75
16.75

Côtes du Rhône 1988 Appellation Côtes-du-Rhône Contrôlée.
Een kwaliteitswijn met een aangenaam bouquet en een volle
fruitige afdronk. Draagkarton a 4 flessen.

80% van de schade aan gebouwen kan voorkomen worden,
'n Kwestie van
planmatig onderhoud. De schilder
helpt u dat te
organiseren.

6.50
Nylon dameswant. In diverse
kleuren. Mt S-EL.

COUPON

Stuur TIIJ geheel \.ri|blij\end uitgeb'eide
dokurnentatie over het Wei u sxsteem

DESCHILDER

'

Speelhuis met sleutel, vormen
en poppetjes.

Vinyl handschoenen. In zwart,
grijs of blauw. Mt S-EL.
Dameshandschoen3r?5" 4.75
Herenhandschoen ji-TS" 5.75

Roomboteramandelstaaf. Royaal gevuld met zuivere amandelspijs. Vers uit eigen banketbakkerij.

Anti-vnes. Inhoud l liter.

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.

Naam
Adres
Postkode - plaats
Teleloon

ENHOE.

U kunt deze antwoordcoupon m een envelop zonder uobtzeoel
zenden aan JAN VAN DER VLUGT & ZOON BV
Antwoordnummer 31-1 1970 VB Umuidpn

^JLUGT

VAN DER;

Paradijsweg 2,

Cornwallstraat 6 - Umuiden - Tel 02550-30624

Zandvoort

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal
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MENINGEN

Zandvoortmeeuwen

'Wurgent'
In grote trekken ben ik het eens
met hetgeen 'Wurgent' (= Woning
Urgent?) in uw blad van 19 oktober
stelt met betrekking tot het huisvestingsbeleid in Zandvoort. Echter: er
zijn toch behoorlijk veel woningen
voor 'e'en en tweepersoonshuishoudens in de loop der jaren gebouwd
(Groot Kijkduin, De Schelp, De Visserstraat enzovoort). Maar wat gebeurt er in 'onze prachtige plaats om
te wonen'? Vele tientallen woningen
voor alleenstaanden zijn - na toewijzing - slechts kort of zelfs helemaal
nooit bewoond door de betreffende
huurders. Wel nee, die zogenaamede
Alleenstaanden' zijn na korte tijd bij
hun partners ingetrokken, of verkeerden op het moment van toewij-

zing reeds in die situatie.
En wat deden zij met de hun toegewezen woningen, waarin zij dus niet
wonen? Juist ja, stiekem onderverhuren aan mensen die zelf nog lang
niet aan de beurt zijn om een woning
toegewezen te krijgen. Het zal
E.M.M, en Huisvesting een zorg zijn
wie de woningen bewonen, als de
huur maar op de eerste van de
maand betaald wordt. En wij spreken wel over de sociale woningbouw. Misschien kan 'Wurgent' het
iniatief nemen dit asociale gedrag te
onderzoeken en aan de kaak te stellen. Hopelijk zal er dan eindelijks
iets aan deze wantoestand gedaan
worden, want de heren bestuurders
weten het best hoor. Al jaren!

Wall Street
in 't Stekkie

ZANDVOORT - Morgenavond om
20 uur wordt in 't Stekkie aan de
Celsiusstraat 190 de film Wall Street
vertoond.
De film gaat (uiteraard) over de
effectenbeurs in New York. "Een
vierkante kilometer van hebzucht,
yuppies, vroegrijpe miljonairs, hartklachten op je 25ste, bedrijfsovernames, topposities en ondergang....",
meldt het affiche. Binnen deze "poel
van verderf" is Gordon Gekko één
van de machtigste figuren. Hij wordt
verafgood door de jonge beursmakelaar Bud Fox, die na veel moeite een
baantje bij Gekko weet te bemachtiA. Bakels-Hennis gen. Zijn toekomst is verzekerd,
Zandvoort mits hij het geldspel speelt volgens
de niet altijd even eerlijke regels van
zijn baas. Als de luchtvaartmaatschappij waar Buds vader werkzaam is, ten onder dreigt te gaan aan
de zakelijke sluwheid van de beurskoning, besluit Bud om Gekko te
gaan tegenwerken. Hij bedenkt een
ingenieus, waarvan de gevolgen niet
te overzien zijn.
dien leer je om zelf meridiaan-massage toe te passen, om zo zelf klachten, zoals rugpijn, hoofdpijn, verkoudheden zelf te verminderen of te ZANDVOORT - Zaterdag opent het
voorkomen. 'Jong geleerd, oud ge- bestuur van de Stichting Christelijk
daan', lijkt het motto van PING. Kindercentrum Aerdenhout-Bent"Eenmaal geleerd heb je er een leven veld en nieuwe peuterspeelzaal bij
lang plezier van. En dat kost niets. de Tyo H. van Eeghenschool 2 in
Je hebt letterlijk zelf altijd alles in de Aerdenhout. De openingsactiviteihand", aldus de heer Kho.
ten vinden plaats van 10 tot 13 uur.
De cursus wordt gegeven door De officiële openingshandeling
Ruud Westerkamp, die onder ande- wordt verricht door wethouder P.J.
re oprichter is van de BOCAM-aca- van der Ham.
demie, dat staat voor Beweging, Ontspanning, Coördinatie, Ademhaling
en Manuele Therapie. Hij is ook bestuurslid van het NOVAG en maakte
zich de kennis van de zelfmassage
HEEMSTEDE - De Stichting
tien jaar lang eigen in China. De kosten vvoor deelname aan de work- Ecologisch Beheer start een jongeshops bedraagt 65 gulden. Voor in- ren werklozenproject. Mensen zonbaan met een leeftijd van achtformatie kan men terecht bij P.T. der
tien jaar en ouder kunnen gedurenKho, tel. 18938 of 14892.
de twee jaar ervaring op doen in natuurwerkzaamheden. Aan het project doen ook vrijwilligers mee die,
die helpen deze werkzaamheden te
verrichten.

PING organiseert twee
workshops overmassage
ZANDVOORT - De Zandvoortse PING-stichting organiseert op de zondagen 29 oktober en 5 november twee workshops over Chinese zelfmassage-

Deze week opnieuw een foto van Zandvoortmeeuwen, 'een allegaartje' zoals
inzender J. Maas het team betitelt.
De foto stamt uit 1947. De spelers, waarvan velen helaas inmiddels zijn overleden, zijn (v.l.n.r.):
Staand: Arend van Duin, Jan Fogarasy, Leo Bluijs, Herman Slagveld en Jan
Maas.Middelste rij: Joop van Soolingen, Joop Mooy, Dirk Visser (Slappe Dirk)
en Klaas Verschoor.
Zittend: Rein Körver en Piet Steggerda.

De serie 'Hoe goed kent U Zandvoort' is inmiddels beëindigd. Daarvan heeft
twee weken geleden de laatste foto in de krant gestaan, maar het goede antwoord en de namen van de prijswinnaars had men nog van ons tegoed.
De foto was gemaakt in de Diaconiehuisstraat van de nummers 5 en 7. De loting wees de volgende winnaars aan: mevr. A. Kemp, A.J. v.d. Moolenstraat
12; M.J. Schuiten, Hobbemastraat 24 en H. Schoo, Haarlemmerstraat 62.

VERENIGINGEN

PERSONALIA

Postzegelveiling

Pauline Stokman
is psychologe

derland heeft in totaal een bedrag
van 10.981, 05 opgebracht.
Dit is meer dan de voorgaande jaZANDVOORT - Pauline Stokman
ren. De organisatie dankt de collectanten en gulle gevers voor hun bij- heeft op 10 oktober haar studie psycholpgie voltooid aan de Rijksunidrage.
versiteit van Leiden. Afgelopen
woensdag werd haar de doctoraalbul overhandigd.

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Postzegel Club heeft vrijdag 27 oktober haar clubavond, in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat.
pok is er deze avond weer een
veiling, waar diverse kavels onder de
hamer van veilingmeester Hendriks
komen. De veiling begint om negen
ZANDVOORT - Moeder Teresa, de
uur 's avonds. Voor die tijd is er nobelprijswinnares
voor de vrede,
gelegenheid de kavels te bekijken. staat centraal bij de
Nederlandse
De zaal is open om zeven uur.
Vereniging van Huisvrouwen afdeling Haarlem. Op 2 november om
tien uur 's morgens wordt in wijkcentrum De Meervaart aan de SchalZANDVOORT - De Vrouwen Van kweg in Haarlem een film over haar
Nu kijken vrijdagmiddag om twee en haar medezusters en broeders
uur naar de dia's en films die geno- vertoond.
men zijn tijdens hun reis naar Andorra. Uiteraard worden er dan ook
herinneringen opgehaald. Ook wie
niet aan de reis heeft deelgenomen
is uiteraard welkom in het GemeenZANDVOORT - Andragpge Veltschapshuis.
meijer geeft een cursus 'Mens en
medemens' op 8 en 22 november en
op 13 december. De cursus begint 's
morgens om half tien en is een iniatief van de Nederlandse Vereniging
van Huisvrouwen.
ZANDVOORT - De onlangs in
Waar de cursus plaatsvindt en
Zandvoort en Bentveld gehouden hoeveel dat kost wordt medegedeeld
collecte voor de Nierstichting Ne- via 023-263044.

Moeder Teresa

Dia's van Andorra

Mens en medemens

Opbrengst
collecte

De afstudeerrichting van Stokman is 'arbeids- en organisatiepsychologie', waarbij zij zich toelegde
op de 'veranderkunde'. Ze zal net als
haar vader in dienst treden van de
PTT en wel als organisatiekundige.

Vernielingen
ZANDVOORT - Medewerkers van
het circuit ontdekten vorige week
maandag dat vier auto's en een gedeelte van het hekwerk langs de racebaan waren vernield. Van de auto's waren beugels verbogen en lampen en reclameborden weggenomen.
De auto's werden deerlijk gehavend
door krassen en deuken. Een gedeelte van het hekwerk bleek omvergeduwd en verbogen. De politie vermoedt dat de vandalen hun vernielingen in de nacht van zondag op
maandag hebben verricht. Zij stellen
een onderzoek in.

Het verhaal van Capito
ken waren van de snelle opmars van
de troepen van de Prins van Oranje,
werden inderhaast verschillend krijgsoversten van de Spanjaard voor een
beraad bijeen geroepen. De conclusie
van dit gesprek was, dat de zwakke
punten moesten worden gezocht
langs de kust. Men hoorde van een
zekere Capito, commandant van een
huurleger in Rotterdam, van de brutale stunt die de Watergeuzen uithaalden. Ze vielen ergens zomaar
In het verhaal van de oude binnen en het koste hun weinig moeiAgathakerk zinspeelt de heer v.d. te om de dorpen waar zij aanlegden
Mije op een oude overlevering; In voor de prins te veroveren.
een gevecht om de macht in
Haarlem werd Zandvoort, of 't
Capito stelde voor om een strafexwilde of niet, er bij betrokken en peditie langs de dorpen aan de
in deze strijd werd de kerk, op de Noordzee te houden, maar de andetoren en een achterstuk na, bij de ren vonden dat wat. te kras. „Misgevechten vernield. Maar hoe en schien waren de bewoners van de
door wie dit allemaal gebeurde, kustplaatsen gedwongen om de zijde
vertelde de overlevering niet.
Over het wel en wee van de bevolking van Zandvoort in het cruciale jaar 1572 is heel weinig bekend. Er woonden toen nog geen
schrijvers in het dorp, die verslagen maakten van vreemde gebeurtenissen, die zich in en rond
het dorp afspeelden en zo is deze
geschiedenis in het journaal van
Zandvoort een witte vlek gebleven.

Het boekje van Capito
Toen in 1987 de bibliotheek van
het oude seminarie Warmond, in
1967 geplaatst in het gebouw van
de theologische faculteit van Amsterdam, na overleg met het bisschoppelijk bestuur, werd overgebracht naar de Limburgse universiteit te Maastricht, heeft men
oude boeken met geschiedkundige gegevens van Noord-Holland
overgebracht naar de bibliotheek
van de bisschop van Haarlem.
Men heeft mij verzocht deze boeken te inventariseren en in de
bibliotheek te plaatsen en dat heb
ik graag gedaan. Nu bevond zich
in de verzameling een klein boekje van een Spaanse oorlogscorrespondent over de activiteiten
van het huurleger van een zekere
Rodrigo Capito, dat gestationeerd was in Rotterdam. Bij het
doorbladeren vond ik een korte
beschrijving van het drama van
Zandvoort in 1572 en daarmede
kan ik weer een stukje Zandvoortse geschiedenis vastleggen.

door Bertus Voets

van de Prins te kiezen en als men hen
zonder onderzoek ging brandschatten dan deed men meer kwaad dan
goed". Men sprak toen met elkander
af om, zo mogelijk, langs de kust te
patrouilleren en dan naar bevinden
te handelen.

Oproep aan Capito
In de zomer van 1572 dreigden er
voedseltekorten voor de Spaanse
huurtroepen. Nu waren er in Amsterdam veel schepen met graan
aangekomen en de opperbevelhebber vroeg of Capito met zijn mannen dat wilde halen. Hij kon dan,
overeenkomstig zijn voorstel bij
het beraad van de legercommandanten langs de kust trekken. Dat
was niet tegen dovemansoren gezegd. Capito ging op weg en legde
zijn oor goed te luisteren. Hij begreep dat deze kustplaatsen voor de
Prins uitermate belangrijk waren
en daarom besloot hij op de terugweg deze plaatsen maar plat te
branden.

Belangstellenden kunnen hiervoor van 10 tot 16 uur terecht in het
Palace hotel aan het Burgemeester
Fenemaplein 1.
De Chninese zelfmassage heeft
volgens organisator Ping Kho de bedoeling beter met je gevoel te leren
omgaan. Het gaat er daarbij klachten en dergelijke te voorkomen. "Via
de Chinese zelfmassage, die men
zelf gedurende twee keer tien minuten moet doen, kun je al een enorme
verandering in je hele welbevinden
veroorzaken. De opgedane kennis
kun je direct overdragen aan familie, vrienden en kennissen. Boven-

Peuterspeelzaal

Natuurproject voor
jeugdige werklozen

Politioneel huwelijk Monique en Willem

De werkzaamheden bestaan uit
maaiwerk (onder andere met een
bosmaaier) en boomwerkzaamheden, zoals het lieren en hakken van
bomen op de ecologische manier.

ZAND-

VOORT - Vorige
week
woensdag was
het
dubbel
feest bij de
Zandvoortse
politie.
Op die dag namelijk trouwde
twee medewerkers op dezelfde
tijd en op dezelfde plaats.
"Een unicum",
noemt politievoorlichter
Hans Konijn het
feit dat twee van
zijn
collega's
met elkaar in het
huwelijksbootje
stapten. De 32-jaHet stralende bruidspaar Monique Bouma en Willem
rige hoofdagent
Willem van
Rhijn en de 25-jarige receptioniste men te gaan wonen. Het experiment
Monique Bouma hadden elkaar hun slaagde wonderwel, zodat werd bejawoord gegeven. Hoe zij elkaar heb- sloten de ambtenaar van de burgelijben leren kennen, moet voor ieder- ke stand in te schakelen. Ten overeen duidelijk zijn. Monique kwam, staan van familie, vrienden en colleWillem zag en Amor deed de rest. De ga's werd in het stadhuis van Haardoor hem afgevuurde pijl bleek tref- lem het een en ander officieel gerezeker. Een huis in Hillegom was geld. "Ik heb zelden een charmanter
snel gekocht en na een fikse opknap- echtpaar gezien", mompelde de
beurt besloot het paar als proef sa- ambtenaar vanuit zijn pandjesjas.

De Stichting Ecologisch Beheer is
eind mei 1989 opgericht en was voorheen de Vereniging Natuur en Landschaps Beheer werkgroep Zuid-Kennemerland. Ecologisch Beheer zal
zich zaterdag officieel presenteren
tussen een en vier uur op het natuurveldje aan de Fazantenlaan in
Heemstede. Wethouder Noorman
van cultuur zal daar ook aanwezig
zijn.
Er wordt koffie en thee geserveerd. De stichting raad de bezoekers aan bij slecht weer regenkleding mee te nemen en waterdicht
schoeisel aan te trekken.
van Rhijn.

Foto Bram Stijnen

De reeds lang gestorven vroede vaderen, gevat in de olieverf schilderijen aan de muur knikten instemmend. Hierna vertrok het hele gezelschap voor een samenzijn naar Lisse. De receptie werd druk bezocht.
Nagenoeg het voltallige korps, inclusief enkele leden van de Zandvoortse brandweer waren aanwezig om
het bruidspaar te feliciteren.

Auto in brand
ZANDVOORT - Bij een brand van
het injectie-systeem van een personenauto vorige week zaterdag op de
Tolweg moesten politie en buurtbewoners optreden om de brand onder
controle te krijgen. Uiteindelijk lukte dit, door middel van een poederblusser en enkele haastig aangedragen emmers water. De auto, eigendom van een 47-jarige Duitser, werd
gedeeltelijk vernield.

Historisch beeld van Zandvoort van De Klink

sersdorpen. „U heeft duidelijk gemerkt dat de Zandvoorters, toen
we door hun dorp trokken, ons erg
behulpzaam waren. We denken dat
we meer kwaad doen dan goed om
zo'n plaats zonder pardon met de
grond gelijk te maken". Capito wilde daar niets van horen. Hij meende dat hij alleen verantwoordelijk
was voorde operatie en dat zijn wil
wet was. „Als we ons werk in Amsterdam hebben gedaan en de bevoorrading van onze troepen hebben geregeld, dan gaan we op
Zandvoort af en laten allen in het
zand bijten.

De

bestraffing

En zo was, volgens het plan
van Capito, Zandvoort het eerste
dorp, waarop de Spanjaarden
wraak gingen nemen. In het
boekje staat dat het enthousiasme voor het houden van een
strafexpeditie niet groot was,
maar de soldaten konden zich
daar niet aan onttrekken.
Bij de aanval spaarden ze de
bevolking: ze lieten hen wégvluchten in de duinen en stonden
zelfs toe, zo staat er in het verslag, dat zij hun schamele bezittingen mochten mee nemen.
Capito had zich uiteindelijk
daarmee verenigd, maar eiste
wel, in het verband met verovering van Haarlem op de troepen
van de Prins, dat alles in Zandvoort zou worden vernield, zodat
er geen geuzensoldaten meer
konden landen. Ook de kerk
moest het ontgelden omdat deze
een baken kon zijn voor de geuzen, maar de verwoesting was
maar half. De toren en het hoogkoor bleven als twee bakens overeind staan.

Verder wordt er in het boekje
niet meer over Zandvoort gesproken. Over de andere kustplaatsen wordt veel meer gesproken. Het lijkt alsof het leger dat 16
juli
1572 weer terugkwam op
Reis langs de kitst
Protest
haar basis, toch wel een kater
Zijn soldaten voelden niets voor had overgehouden over de oneerToen in de zomer van 1572 de
Spaanse bezetters erg geschrok- een confrontatie met de rustige vis- lijke bestraffing van Zandvoort.

• Een prachtige luchtfoto van Zandvoort is deze week de leden van het
Genootschap Oud-Zandvoort ten deel gevallen. Het gaat hier om een historisch
exemplaar uit 1929 dat afgebeeld staat in de nieuwste uitgave van De Klink.
De foto werd in 1929 boven Zandvoort genomen. Rechtsboven naast de

watertoren staat hotel d'Orange. In het midden hotel Groot Badhuis met verder
langs de boulevard de hotels Seinpost en Marina. Naast hotel Marina ziet men
Zeeduin, het badhuis voor 'minvermogenden', zoals dat in die tijd heette. Iets
meer landinwaarts is het Haarlems Kinderhuis te zien.
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POLYETHER MATRASSEN - GOED SLAPEN!
SPECIALITEIT
UIT ONZE FABRIEK

NATUURRUBBER
MATRAS

80x190 S.G. 35
90x200 S.G. 35
140x200 S.G. 35
(14 cm dik!)

14 cm dik +

80x190 S.G. 40
90x200 S.G. 40
140x200 S. G. 40

110.125.245.-

FABRIEKSPRIJZEN

MEUBEL
STOFFERING

Wij stofferen 10 bankstelkussens
_ ooc
rondom
v.a. J Z9urinkl. stof.

Wij stofferen alle
soorten meubels

Last van uw rug

schapewol afgedekt
90x200

295.'

140x200

495.'

160x200

595.'

(14 cm dik!)

Wij kunnen héél voordelig
* Boot en caravan
stofferen
(ook oude kussens)
* Alle soorten en maten
polyether op maat gesneden, heel voordelig.

GORDIJNEN GROOTHANDEL
ZANDVOORT

Wie wil teg.

HONDENKAPSALON
ELLEN CATS

verg. dagelijks

Aangesl. bij DIBEVO
Volledige en vakkundige vacht-,
voet-, oor-, tand- en wasverzorging van uw hond. Tevens ontklitten van langhaar katten.
Afspr.: Ir. Friedhoffplein 10,
Zandvoort, tel. 02507-12773.

om ±21.00 uur
mijn hond
uitlaten?
K. Doormanstraat.
Tel. 15668.

SCHILDERWERK

Vraag vrijblijvend

Tel. 13599
Vragen naar
mevr. v. Houten

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Vitrage van 20,95 voor
Gratis gemaakt

_
8f

B

Div. soorten
bijv. M boog of sluierIQg
gordijn p.m.
v.a. ISJf
Gratis gemaakt.
1000 verschillende soorten

van ƒ 39,95 voor
Gratis gemaakt.

MEDEWERKER M/V
voor 10 uur per week
Taak:
Het schoonhouden van kantoren.
Werktijd:
Van 07.00 - 09.00 uur.
Salaris:
Volgens het CAO-Ziekenhuiswezen, F.W.G.-functiegroep 15, t/m 21 jaar zijn de jeugdlonen van
toepassing.
Vanaf 21 jaar min. ƒ514,75 en max. ƒ619,- bruto per maand.

model gordijnen

M bogen.
Velours overgordijnen

MEDEWERKER M/V
voor 30 uur per week
Taak:
Het schoonhouden van bewonerskamers, sanitair, overige dienstruimten.
Salaris:
Volgens het CAO-Ziekenhuiswezen, F.W.G.-functiegroep 15, t/m 21 jaar zijn de jeugdlonen van
toepassing.
Vanaf 21 jaar min. ƒ 1.544,25 en max. ƒ 1.857,- bruto per maand.

v.a. 5,95 p.mtp.

C

0q

MEDEWERKERS M/V OP AFROEP BESCHIKBAAR

Taak:
Het schoonhouden van bewonerskamers, sanitair, overige dienstruimten.
Salaris:
Volgens het CAO-Ziekenhuiswezen, F.W.G.-functiegroep 15, t/m 21 jaar zijn de jeugdlonen van
toepassing.
Vanaf 21 jaar min. ƒ 11,90 en max. ƒ 14,31 bruto per uur.
Telefonische informatie kunt u, tussen 10.00 en 12.00 uur, verkrijgen bij Carla Beek, waarnemend
hoofd huishouding.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de dienst Personeelszaken en Opleidingen, t.a.v. Anja Zijderveld, Postbus 263, 2040 AG ZANDVOORT.

3
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de VRIES
HAARLEMMERDIJK 1B8 AMSTERDAM
Tel. 020-220981

STICHTING BESCHERMENDE WOONVORMEN ZANDVOORT
Boulevard Paulus Loot 1
2042 AD ZANDVOORT
Telefoon: 02507-14941
De Stichting beheert
beschermende
woonvormen, welke onder
meer gevestigd zijn in het
Stranühotel en de Meent te
Zandvoort.
Aan de bewoners die voor
kortere en voor langere tijd
in de huizen verblijven
wordt huisvesting en
begeleiding geboden.
De begeleiding richt zich op
het (opnieuw) leren
opbouwen en hanteren van
sociale relaties, het zich
eigen maken van een
dagritme, het aanleren en
toepassen van sociale
vaardigheden, ontwikkelen
dan wel handhaving van
andere vaardigheden,
vorming ten aanzien van
sociale aktiviteiten en
bevordering van
zelfredzaamheid.

Wij vragen voor het Strandhotel een:

BANDENHAL

Receptionist(e)/Telefonist(e)
in part-time dienstverband (75%) met wisselende diensten.
Functieomschrijving:
- Bedienen van de telefoon
- Het te woord staan van bewoners en bezoekers
- Voorkomende typewerkzaamheden.
Functie-eisen:
Enige ervaring in soortgelijke werkzaamheden is gewenst.
Aanstelling geschiedt volgens de C.A.O. voor Dagverblijven en Tehuizen voor Gehandicapten, min. 1973,44 - max. 2553,85.
Inlichtingen: mevr. K. Koper.
Sollicitaties te richten aan bovenstaand adres t.a.v. dhr F. W. Haak.

éénmalig

Speciaal adres voor:
gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

Adres: Parallelweg 1O
(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
Geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Tel. 02Q-226445.

WEEKENDREKLAME donderdag vrijdag zaterdag

MONSTERKOLLEKTIE

Hagelwitte Champignons per doosje
Prachtig mooi ÜOPagOld

JUMPERS

Vol vitamine KJWÏ'S

(slechts 100 stuks)
normale prijzen ƒ 79,- ƒ98,- ƒ 119,- ƒ 159,alleen
vrijdag en
zaterdag

biedt een aangepaste woon- en leefomgeving aan ± 200 lichamelijk gehandicapte mensen.
Voor de afdeling HUISHOUDING hebben wij de volgende vacatures

A

VITRAGE

GORDIJNEN GROOTHANDEL

3 ochtenden
p.w.

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

Vrijblijvend

10,-

Huish. hulp

NOVILON MARMOLEUM

offerte.

inkl. stof
bijv.
lederlook

Gevr.

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Een barkruk

SHOVVROOM ATEUER FABRIKAGE
AMPERESTRAAT 10
ZANDVOORT
TEL 02507-19347 of 12330

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

heel voordelig.

NIEUW UNICUM TE ZANDVOORT

l ,

héél kilo l ,95
5 voor 2,75

Van de chef:

Krieltjes a la Bonne femme
(aardappelbakschotel)

per pond

39,- 49,- 59,met 'n

Groente en fruit
Grote Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort

GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

2.74 M, 3.66 M, 4.10 M, 4.50 M, 4.88 M of 5.50 M!

En nog veel meer...

BIJVERDIENSTE
ƒ 250,- PER MAAND
cf meer is de vergoeding voor
een ochtendwijk van
DE VOLKSKRANT EN TROUW
in Amsterdam of Diemen/Duivendrecht
Minimum leeftijd: 15 jaar
(ook voor tijdelijk!)
Tel. opgave: 020-562.2925 tussen 09.00 en 18.00 uur.

Mi Ook
geschikt voor
badkamerplatonds

geschikt voor
badkamerplalonds

geschikt voor
badkamerplalonds

GRAfoLON®
RONDKANTPANELEN-MDF

GRAfoLUX® MDF
RONDKANTPANELEN

PVCKUNSTSTOFPANELEN

LUXALON®
ALUMINIUM PLAFONDS

Nieuw in het exclusieve programma van De
Graaf: het GRAfoLON® plafondpaneel op
MDF-basis, met afgeronde kanten. In een
prachtige zachtwitte Essen-repro struktuur.
Een bijzondere verfraaiing voor uw interieur!
GRAfoLON® (met groef en messing) heeft een
royale maatvoering: 16 mm dik en 235 mm
werkend breed. Bovendien in verschillende
kamerbrede lengtematen:
zie hierboven.
GRAfoLON®

U heeft liever geen houtstruktuur? Bewonder dan het
GRAfoLUX® paneel. In witte of
grijze satijnglans met een fraaie
softline.
125 en 200 mm breed, waarbij
het witte paneel van 200 mm
breed leverbaar is in de lengten:
2.60 M, 3 M, 3.50 M, 4.10 M en

Een vrijwel hagelwit paneel met
een sprekende Essen-repro
houtsiruktuur.

Ook kamerbreed, met weereen geheel
ander karakter: Luxalon® aluminium
lamellen. Zij worden in elke door u
(vooraf) bestelde lengtemaat geleverd.
Zelfs tot 6 meter!
Bij De Graaf in 4 breedtematen (50,100,
150 en 200 mm werkend) en in een
ongekend kleurenprogramma van maar
liefst 70 varianten. Daaruit kunt u ongetwijfeld uw persoon®
lijke keus maken!
LLJXAUOTM

E=^ RONDKANTPANELEN MDF

^

450 M

'

GRAfoLUX
$=3lll)NDKANTPAN!LrNHUF ei

Dit moderne paneel heeft rechte
kanten en is 125 mm werkend
breed.
Uit voorraad leverbaar m de
lengten: 2.60 M, 3.05 M, 3.50 M,
4.10 en 5.10 M.

r ALUMINIUM PLAFONDS ~\

Bij De Graaf gaat er een wereld voor u open.
Nergens in Nederland treft u zoveel verschillende
panelen voor wanden en plafonds. Alleen al meer
dan 25 soorten gefineerde panelen. Naturel of dekkend gelakt, in moderne kleuren en tinten.
Plus een handig montagesysteem, onder meer voor
het eenvoudig verlagen
van een plafond.
Kom bewonderen, dan
weet u wat er (nog meer)
te koop is1

de Graaf plafonds
SHOWROOM AMSTERDAM: Danzigerkade 15 (Houthaven)
1013APAmsterdam -Tel 020-848483
Geopend Dl t/mvri| 10 00-17 00 u Zaterdag 10 00-16 00 u

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis. Toeren (autonieuws, uitstapjes) en andere aspecten van Vrije tijd.
Redactieadres: Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.: 020 - 562.2285 (alleen 's morgens). Coördinatie: Trudy Steenkamp.
• 'De keuze van het aantal Watts
dat een peertje levert, is niet bepalend om de juiste touch te krijgen.
Het gaat om het armatuur'

'Verlichting
is meestal
de sluitpost'
Eigentijdse lampen zijn al
ioi zonder dat ze licht geven.
n de vormgeving - het design
vordt zoveel aandacht gemnken dat ze als decoratieve
jccten op zich niet misstaan
een moderne inrichting.
uir het gaat om het licht dat
geven en daarbij worden tegkerende fouten gemaakt,
jt W. Molman, commercieel
ecteur van Indoor BV.
.Vrijwel altijd richten mensen
•n huis in zonder aan licht te denIn. Dat leidt tot ongelukkige situa•s", vindt W. Molman. „Licht is bij
inrichting van woningen meestal
sluitpost. Er is te weinig begroot
de financiële tegenvallers worden
et de aanschaf van lampen gecomnseerd. Maar mensen vergeten
ze daarmee alle andere inspannin verknoeien. Dat gebeurt niet aln in de particuliere woonkamers,
k in bedrijfsruimten."
Een verklaring dat inrichters pas
een laat stadium rekening schijn te houden met licht heeft Molin niet. „Ik snap het niet, het is
n kwestie van goed nadenken. Het
toch logisch dat je niets aan je
nier hebt zonder goed licht."
Indoor importeert, produceert en
ngeert als lichtadviesbureau. Volns Molman heeft de consument de
iging teveel licht te gebruiken in
ri kamer, „zich niet realiserend
t de behoefte aan nog meer licht
sommige plekken blijft bestaan.
i ogen willen contrast, dat hebben
dus ook nodig in een fel verlichte
imte. Het beste is, alleen lampen
gebruiken op de plaatsen waar je
e nodig hebt en dan is het prima
t er donkere plekken zijn."
In de woningbouw wordt altijd rening gehouden met de stroomorziening voor lampen. Meestal
rat dat neer op een aansluiting
n het plafond midden in de kamer,
(ADVERTENTIE)

;

INTERNATIONAL BV
..X**\L
'#!\. .3 '^

j^Wfp^a-A
ZOEKT DRINGEND
voor werknemers van buitenlandse
bedrijven:
gestoffeerde en/of gemeubileerde

FLATS EN HUIZEN
in de driehoek
Amsterdam/Utrecht/Den Haag
020-44.87.51 (4 lijnen)
RENTHOUSE INT. B.V.
Nederhoven 19-21, Amsterdam
(lid WW)
(vergunning v.d. gemeente A'dam)

een gegeven dat een optimale inrichting al tegenwerkt. Molman: „De
aangebrachte aansluitingen zijn in
de bouw gestandaardiseerd, maar
die gemene deler kan nooit aan indi-

viduele wensen voldoen. De gekozen
plekken zijn bijna altijd fout en je
bent daardoor niet meer vrij in de
inrichting. Een oplossing wordt nog
wel eens gezocht door een ruimte
vanuit de vloer met halogeenlampen
te verlichten, maar halogeen is absoluut niet een middel bij alle kwalen.
Variabele aftappunten zou ideaal
zijn, maar helaas verdraagt de prijs
dat niet."

Voor in de keuken geldt een voor
de hand liggend advies. „Het is belangrijk dat je daar niet in je eigen
schaduw gaat staan. Je moet zorgen
dat je kunt zien wat je handen doen
en datje niet over een drempel struikelt. Als je daar maar vanuit gaat,
kan alles. Maar nog steeds zie je in
teveel keukens slechts één lamp
hoog aan het plafond hangen!"
Voorstander van sparende lampen (TL-buisjes, etc.) is Molman
niet. Rendabel is het fluorescentilicht volgens hem hooguit aan het
tuinpad, de bekende bol die dag en
nacht de tuin een sfeertje meegeeft.
„Voor het geld hoefje geen sparende
lampen aan te schaffen. Het levert
heus niet zoveel op, maar belangrijker is dat je zoveel moet inleveren
op de atmosfeer. De kleurbeleving
bij fluorescentie-licht is zoveel anders dan bij een gloeilamp. Sparende lampen blijven altijd koel en
koud licht leveren. Halogeen is ook
witter, maar dat wordt meestal meteen al gedimd."
Een dimmer is uitstekend te benutten om de lichtbronnen goed op
elkaar af te stemmen. Door een
lamp wat zachter of feller af te regelen zijn bij het moment passende
sferen te creëren. Veel armaturen
(ook halogeenlampen) beschikken

'Light' proeven

tegenwoordig over zo'n dimschijfje
aan het snoer.
Over het algemeen vinden mensen
de relatief zachte gloeilampen het
meest aangenaam. Sommigen houden van een huiselijke sfeer in een
kantoor, anderen gebruiken 'kantoorlicht' in een woonkamer. Meestal echter zijn er sparende lampen
aangebracht in werkruimten. „Misschien vloeit dat voort uit een gewoonte of wordt het gedaan om de
mensen het gevoel te geven dat ze
niet thuis zijn. Misschien is er wel
een andere behoefte, maar zij beslissen niet welke lamp boven hun bureau hangt... in de directiekamers
zie je dan ook altijd een ander soort
licht."

Kaarslicht
„Eten bij kaarsjes wordt door velen als prettig ervaren. De gloeilamp
is de lamp die dat het meest benadert. Maar de mogelijkheden om een
groter assortiment armatuurmodellen te maken zijn door het halogeenlicht flink toegenomen. Je kan nu
bijvoorbeeld met kleine lampen
toch veel licht krijgen. In de toekomst zal de verkoop van halogeenlampen toenemen; mensen raken
zeer onder de indruk van mooie en
modische dingen. Tegenwoordig wil

Het kan zijn dat bij u deze week
een bus van firma NutraSweet in
de buurt staat. De fabrikant zal de
komende acht weken met speciale
bussen zo'n 70 winkelcentra in
vijftig plaatsen bezoeken. De taedoeling van deze campagne is om
de consumenten kennis te laten
maken met suikervrije en light
produkten die NutraSweet als zoetend ingrediënt bevatten. De vraag
is alleen of het 'light' effect not;
werkt als u Pepsi Light, 7UP Light.
Candarel en Flix (alternatieven
voor suiker), Wrigley's extra
kauwgom, Fruityoghurt Light,
Frisvla Light en Oetker Mousse
Light moet proeven.

men wel meer geld uitgeven aan uiterlijkheden. Maar daardoor komen
er ook goedkopere produkten op de
markt en dat kan leiden tot soms
bedenkelijke kwaliteiten. Kijk, halogeen is een sterke lichtbron die een
goede reflectie in het armatuur nodig heeft. Als je dat niet uitbuit is het
zonde van het materiaal."
De keuze van het aantal Watts dat
een peertje levert, is niet bepalend
om de juiste touch te krijgen. Het
gaat om de lampekap, het armatuur.
Molman: „Ik kan met honderd Watt
een hele straat goed verlichten en
moeite hebben om een tafel goed uit
te lichten. Het resultaat wordt bepaald door het armatuur. Je moetje
vooraf realiseren wat het doel van
een lamp moet zijn en daarna gaan
kiezen welk soort licht daarbij past.
Dat wordt vaak vergeten. Terwijl het
net zo is als met kleding kopen. Als
een broek nergens bij past heb je er
ook niets aan."
PERDINAND RUSCH

Voor degenen die regelmatig bij de
viskraam staan om een 'harinkie'
te eten, heeft het Nationaal Visbureau een tip voor het uitzoeken
van een goede maatjesharing. Een
goede haring heeft blank, roomkleurig visvlees en is grijs of zilverkleurig onder de huid. Op de
graat zitten geen bloed of bloedresten. Natuurlijk zitten er ook
geen buikgraten of stukjes huid op
de haring. De smaak moet zilt, romig en iets gerijpt zijn. Het vlees is
mals en stevig en de haring moet
worden geserveerd op een temperatuur tussen de 5 en 10 graden.

Voetmassage in schoen

• De nieuwe Hyundai Excel onlangs op de markt verschenen Foto Greenib Car

Een inleg-zool met honderden
unieke rubbernoppen die de voet
steunen en masseren, dat is het
nieuwe produkt van de firma Verta in Vught. De lucht tussen de
noppen moet in de winter zorgen
voor heerlijk warme, en in de zomer voor koele, voeten. De zool
ondersteunt, door het verschil in
grootte en vormgeving van de noppen, de gehele voet. Een ander
voordeel, aldus fabrikant, is het
schokabsorberend effect. 'De rubberzool is verend en kan daardoor
oneffenheden en schokken opvangen'. De inlegzolen zijn er in diverse maten. Door een ingebouwde
deodorant en anti-transparantmiddel blijven voeten, sokken en
schoenen fris ruiken. De tainnenzolen kosten inclusief verzendkosten f 49,50 per paar en zijn te
bestellen bij Verta, tel. 073-579130.

Nieuwe Hyundai Excel
lijkt op zijn voorganger
De Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai
heeft deze week de nieuwe Hyundai Excel op de
markt gebracht.Deze middenklasser vertoont qua
lijn een sterke vergelijking met met de onlangs
geïntroduceerde grote Hyundai Sonata.
De Excel wordt gekenmerkt door dezelfde moderne wigvormige carrosserie met een lage luchtweerstandcoëfficiënt, een groot raamoppervlak en
eenhoge koffer, zonder de lastige hoge 'drempel'. Hij is standaard uitgerust
met een 1,5 liter motor (met electronisch geregelde carburateur), die een
royaal vermogen van 53kW levert.
De prijs van de auto ligt tussen de ƒ 21.000 en ƒ 30.000,-

Milieuvriendelijke koelvloeistof
De firma Cyclon Europe uit Gameren heeft een nieuwe koelvloeistof en
vorstbeschermingsmiddel zonder giftige stoffen op de markt gebracht
onder de naam Pureon. Ze bevatten uitsluitend grondstoffen op farmaceutische-medicinale basis, meldt de fabrikant.
De werking van de produkten is uitvoerig getest door officiële Duitse
instanties (zoals de chemie-afdeling van EMPA St. Gallen). De resultaten
van deze tests geven aan dat de werking van de niet giftige Pureon minstens
gelijkwaardig zou zijn aan die van bestaande giftige middelen. Uit de Duitse
testen is inmiddels ook vast komen te staan dat Pureon de metalen delen
van koel- en verwarmingselementen beter beschermt tegen roest en kalkafzetting. Dit is vooral van belang voor de levensduur van de systemen.
Voor meer informatie kan men terecht bij de Zaanse handelsonderneming G. Baart, tel. 075-352590.

Goede maatjesharing'

Expositie amateurs

• Lederen en gebreide kleding ziet men niet overdadig in de modewarenhuizen in de kledingrekken hangen. Deze kleding is vrij exclusief, omdat het
vaak 'met de hand' wordt gemaakt. Het mode-duo Henk van Manen en
Willem Bruno van Albada ('De Jongens') uit Arnhem gaven zondag in
Ouderkerk aan de Amstel een presentatie van hun nieuwe collectie. Getoond werden onder andere blousons van gebreide stof waarin veel angora
is verwerkt en luxe leder, overhemden van zeer verfijnd leder, pantalons
• Anke van de Berge uit Amsterdam van linnen satijn en vesten en pullovers met drie dimensionale grafische
met haar verzameling geboortekaar- effecten, in ongewone kleurcombinaties en bijzonder geconstrueerde
sjaals.
loto Bram de Hollander
tjes
Tijdloos noemen ze zelf hun modellen en dat is ook maar gelukkig voor de
klanten, omdat de prijzen van de getoonde kledingstukken varieren van 600
een zakje meegestuurd. „Dan moet en 1500 gulden. "Ons doel is kleding te ontwerpen en te maken die steeds
je dus puzzelen om achter de naam opnieuw gedragen en getoond moet kunnen worden en die een onderdeel
te komen. Hij bleek Konstant te he- moet zijn van een uitgebreide garderobe die je in de loop van je leven
ten, een andere oplossing was er opbouwt. Op de foto van Luuk Gosewehr staan de twee internationale
modellen Julian en Pritz die allebei een pullover met bijzondere kleurenniet."
Een ander exemplaar toont een combinatie aanhebben, gedragen op een lederen broek.

In de Expohal te Hilversum komen op zondag 29 oktober 275
amateur kunstenaars bijeen die er
hun werk van de afgelopen maanden tentoonstellen en verkopen.
Zo zijn er onder andere poppen,
keramiek, sieraden, houtbewerking, exclusieve kleding en wanddecoraties te zien. De Expohal is
geopend van 11 tot 17.30 uur. Toegangsprijzen ƒ 5,- en ƒ 2,50 voor
kinderen onder de 16 jaar.

Sreboortekaartjes stromen binnen bij Anke
Hoewel ze pas in het voorlar is begonnen met het aansggen van een verzameling geoortekaartjes, groeit deze als
ooi. Anke van de Berge uit
msterdam werkt bij een kinerdagverblijf en zit dus dicht
ij de bron. Ze beschikt over
riginele
kennisgevingen
'aaruit blijkt dat de ouders
eer trots zijn op het wonder
at zij ter wereld hebben geholen. Haar verzameling bevat
ok een aantal gewone kaartes die ze weliswaar saai vindt,
naar toch koestert. „Je verzanelt geboortekaartjes of je veramelt ze niet."

aquareltekening van een clowntje,
door de moeder gemaakt. Leuk
vindt Anke ook de kaart van Toshiro. Een Chinese moeder en een Surinaamse vader hebben hun zoontje
een Japanse naam gegeven, ze noemen hem een pittige wereldburger.

Pasje

„Ik heb vorig jaar zelf een aantal
eboortekaartjes gemaakt, in opracht. Stuk voor stuk zat ik ze met
coline in te kleuren, heel leuk.
oen ik begon te werken in het kinerdagverblijf lenemienie hoorde ik
at iemand geboortekaartjes beaarde en die kon ik overnemen.
'at was een goed begin. De hoeveelis nu verdrievoudigd. Ja, het
uke van een verzameling is ook dat
e groot is."

Sommige mensen hebben gebrek
aan fantasie, volgens Anke. „Of ze
hechten niet zoveel waarde aan een
leuk plaatje of versierinkje. Enkele
kaarten hebben een geheel witte
voorkant of alleen een blauw lintje
of een roze vlakje. Maar ja, ze denken natuurlijk ook niet: laten we een
mooie, aparte kaart maken, want
Anke verzamelt ze."
Hoewel er wel over nagedacht is
door de ouders, vindt ze een computerkaartje niet leuk. Het is een geplastificeerd pasje waarop heel koeltjes de gegevens van het nieuwe
mensje staan. Naam:., voluit:., lengte:.. gewicht:., etc. „Zo zou ik het
nooit doen, dat is te afstandelijk."

De 28-jarige Anke uit de Lekstraat
in Amsterdam heeft door haar
f
erk veel met kleine kinderen te
laken. Ouders van een pas geboren
«by vinden het blijkbaar wel lollig
"n één van hun kaartjes aan de voor
'ün onbekende verzamelaarster te
*ven,
„Soms krijg ik twee exemplae
n, omdat ze niet weten hoe ik ze
'Pberg. Dan heb ik er één voor in een
'lakboek en één voor op mijn prik'°i'd. De stroom neemt wel steeds
'e. Dat komt ook door mijn familie,
3ar gaat het aan de lopende band."

\veverig
.,Een hele mooie vind ik die van
n tweeling. Dat is een kaart die je
uitvouwen waardoor er twee
e
djes ontstaan. Er gebeurde iets
bijzonders. Op deze dag zagen
voor het eerst ome ouders, zo

e

luidt het tekstje erbij, dat vind ik wel
origineel. Soms staan er heel gedragen teksten of gedichten op. Dan
weet ik niet zo goed wat ik ermee
aan moet. Al kan ik het wel begrijpen, hoor. Misschien dat ik zelf ook
wel heel zweverig doe als ik een kind
krijg."

Hoewel verse ouders het druk genoeg zullen hebben rond de geboorteperiode, worden er vaak creatieve
kaartjes vervaardigd. Een eigen verzonnen stripverhaaltje, bijvoorbeeld. Of een kaart in de Ot & en
Sien-sfeer met een leesplankje erop.
De letters van de babynaam zijn in

Afgaande op de verzameling van
Anke zijn korte namen in dit geboortejaar populair. Liesje, Claartje,
Wim, Jaap en Imre worden bijvoorbeeld gebruikt. Stijn stijgt inpopulariteit en er komen ook* opvallend
veel Borissen. Favoriete namen van
Anke (vroeger Ankie) zijn Merel
voor een meisje en Melle of Thijs
voor een jongen. De ouders verzoeken vrijwel altijd middels het visitekaartje van hun zoon of dochter
vooraf te bellen als men op bezoek
wil komen. Soms staat het eerste
bankgironummer van het kindje
vermeld. Als stille hint.

Beschuit is een g
In samenwerking met het Voorlichtingsbureau voor de Voeding
brengen we op deze ATV-pagina iedere veertien dagen een rubriek met
vraag en antwoord. Uw vragen kunt
u richten aan het Voorlichtingsbureau.

produkten uit vak l van de maaltijdschijf.
In dit vak staan plantaardige produkten
(zoals brood, beschuit, rijst, macaroni,
aardappelen en peulvruchten) die de basis
vormen van een goede voeding. Deze kunnen elkaar vervangen, wat de variatiemogelijkheden bij de maaltijd behoorlijk
groot maakt.

Deze week: de voedingswaarde van
brood, beschuit, knackebröd en
crackers.

On:e baby van zes rnaandcn mag van de
arts van het cojisiiltatiebiireau geen bruinbrood hebben, /toe komt hij nu aan voldoende vitamine B? EJI mag hij wel icitbrood?
Bruintarood, maar ook witbrood, beschuit
en andere graanprodukten. bindmiddelen
zoals maizena. rijst, rijstebloem en tarwemeel zijn leveranciers van B-vitamines en
ijzer. Omdat de darmen van een jonge
baby nog niet volledig zijn ontwikkeld,
kan het tot zes maanden het best vezelarme uii glutenvrije bindmiddelen zoals maizena, rijst
en rijstebloem krijgen. Guiten is een graaneiwit waarvoor een baby gevoelig kan zijn. Vezel is goed voor de
darmfunctie, maar niet als de baby nog jong is.
Na zes maanden kan langzaam worden begonnen met
graanprodukten die wel gluten maar weinig vezel
bevatten. Dat zijn produkten zoals beschuit, cornflakes, soepstengeis, tarwebloem en witbrood. Wanneer
dit allemaal goed wordt verdragen, kunnen langzaam
produkten die wat rijker zijn aan vezel worden gegeven, bijvoorbeeld licht bruinbrood, gezeefde havermout of baby-ontbijtgranen. Vanaf één jaar kunnen
grove graanprodukten en volkorenbrood in het menu
in het menu worden opgenomen.

Alleen witbrood eten is toch ongezond?
Witbrood levert minder voedingsvezel, vitamines en mineralen dan bruin- en volkorenbrood. Wie alleen witbrood eet, moet
deze voedingsstoffen vooral ook uit andere voedinsgmiddelen halen, zoals zilvervliesrijst, volkorenmacaroni. aardappelen, groente en fruit.

Vraag en
antwoord
over
voeding

Kun je beschuit eten in plaats ucm brood?
Beschuit, knackebröd en crackers zijn een goede
broodvervanging. De voorkeur gaat wel uit naar de
volkorensoorten. In beschuit en knackebröd zit per
stuk minder energie dan in een boterham. Pas wel
goed op als de weegschaal enkele kilo's te veel aangeeft, want als er twee beschuiten in plaats van één
boterham worden gegeten, is het dubbele beleg meestal de dikmaker.
In Frankrijk eten we geen aardappelen, maar wel
veel stokbrood bij de warme maaltijd. Kan dat kwaad?
Brood en stokbrood kunnen goed als vervanging van
aardappelen worden gebruikt. Brood is een van de

Voor vr;ii;t*n: VooHk'htintrsuurtMu voor dim Voodini;, postbus
85700. 2508 CK 's CittiviMihiujir: infolijn Oli-821.22.~2
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AUDI

Seat

LPG, staaigryi met, 95 000 !v%rcaoeB23Öfc,Oj. 8?, . «i, J'S7,
b
ds

e!,^ïss;.»,ss*A'*

Audi 100 Avant L5E, 5 drs, 80 LS 100 PK motor perf st
zilver met, m nw s t , m '81 eind '79, m '80, nwe APK
rijdt 100%, ƒ2950 020-320657 ƒ2250,- APC 020-732120
Audi 80 S 1 8 m '89, spierwit,
blauw Pullman mter, 5 bak etc
etc , ƒ 29 950
Gar, m r , financ Autobedrijf Austm-Rover Montego 2 Ltr
mayfair .'85, met blue, elec raAirport 023-286459, -286460
men, centr vergr, verstelb
spiegels, sch dak, 90 000 km,
APK 9-'90, pr ƒ 7950,-, nw gas
ƒ1300,- Tel 02208-96770
Blauw-groen metalic,
Autobedrijf RECORD A'DAM
1e maand '88, 13000 km,
Metro 1000E, goud, 1983
sport pakket,
60 000 km
ƒ 5 250
NIEUWPRIJS/69500,Metro 1000LS, blauw, 1984,
75 000 km
ƒ 8 500
Metro 1300 surf, wit, 1986,
39000 km
ƒ11250
Maestro 1300, rood, 1987,
21 000 km
ƒ17500
Nog vele andere occassions m
elke prijsklasse
BMW, ALKMAAR
Duivendrechtsekade
75-77,
072 - 617844
A'dam 949266 Rover-dealer

JO.
1275,
>£•
i.6

Austin

AUDI 90 2.3 E

NU ƒ 44.500,-

MAARAL

'3-HRA S. bj, '86. *wad.
•'««, 42QQ3 km, vf.

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
STOP STOP STOP
BIJ aankoop van een occasion

kortingen tot 2000 gulden
ƒ1000,- Fiat Panda
ƒ1500,- Ritmo en Uno
ƒ2000,- Regata en Croma

BMW
BMW 324 Diesel autom m '88,
blauw, electr ramen, sportvelgen etc etc , ƒ 28 950
Gar, mr, financ Autobedrijf
Airport 023-286459, -286460

H
voor
sion
veen

VAN POELGEEST B V
uw betrouwbare occaStationsstr 7-11-AmstelInfo 020-410051

of 9 maanden uitgestelde betaling
BIJ aanschaf auto (nieuw of gebruikt)

Fiat jack kado.

BMW 323 i autom , sch dak,
BMW 520 i, nw model, spoi- sportw , grijs met, alarm, APK
lers, sp win, APK, grijs met, '90, m '82, ƒ 6450 020-320657
bj '82, ƒ 6450 Tel 020-320657 T k BMW323i82APK90igst.
BMW 728 l, autom , Ipg, apk, met veel extra's kleur blauwsportw Pullman, zeer mooi, M- gnjs meta ƒ 7 000 02972-4158
81 ƒ5450 Tel 020-320657

Fivan Amsterdam b.v.
van der Madeweg 28
bij metrostation Duivendrecht/De Makro
tel 020 • 93 48 64
vrijdagavond koopavond

Chevrolet

315, '83 werkel uniek mooie
GARANTIE TOT ZEKERHEID
uitv! verk
m nieuwstaat
ƒ8950,- APC 020-732120
T k 6 cil Chev Malibu wagon
NAJAARS AANBIEDINGEN
'79 Autm stbekr met bl.
BMW 316, 1978, ƒ2950
T
e
a
b
Tel.
02968-92700
Tel 02997-3709
FIAT Uno 45 IE KAT, 31-08-89, 8 km, ƒ3.000,- onder nw. prijs
FIAT Panda 1000 L IE KAT 31-08-89 12 km '
DANCE pakket GRATIS + ƒ 500,- onder nw. prijs.

Chrysler

ALLEEN DE MAAND OKTOBER

Chrysler Haarlem

FIAT Tipo 1 6 DGT Abarth Design 12-07-89, 8000 km
ƒ 4 000,- onder nw prijs
.ƒ 740,- p m Fiat Uno 45 Riviéra IE KAT, ƒ 2.000,- aan extra's GRATIS
ƒ810,- p.m FIAT Croma SL IE KAT Bussmess Class ƒ 2.800,- accessoires
ƒ 852,- p m GRATIS + ƒ 5.000,- korting (zonder inruil)

Financ LEASE-TARIEVEN
ES 2 5i MAT
GTS 25i M/T
Voyager 2 5i M/T
Bovengenoemde prijzen zijn
excl. BTW en assur

FIAT "WEISS" B.V.
BURG DE VLUGTLAAN 119-123
1063 B J Amsterdam tel 020-133579

Bel Lease Infolijn
* 023-264 000 *
P. Krugerkade 10
OOK VOOR PARTICULIEREN

Citroen
T k Citroen GSA Club 82 LPG BX 16 TRS, LPG, 6-'86, BX 14
APK tot 9-'90 Nw banden, 9-'86 mod. '87 BX 14 RE, LPG
i.g.st. ƒ2000,- 02975-61130
6-'86, BX 16 TRS, LPG 11-'84,
C15 diesel, 3/'87 rood, 70.000 BEREBEIT 020-6627777.
km. ƒ 12.900 02979-84866.
Qtr. GSA, '81, APK3-'90, g s t ,
ƒ1 100 Tel. 020-148205 (na
2200 u.)/05700-34732
Citr. VISA 2 super 4. Apk, nw
band Nw staat. B.j '83. ƒ 3450.
Tel. 020-320657.

Vanaf ƒ 120,-. 5 veerbollen op
druk brengen met garantie bij
de Citroenspecialist van Zaanstad garage RENÉ SPAAN,
Visserspad 11, Krommenie,
075-281193 of 353788 Vraag
tevens naar onze inruilauto's.

Rat Panda 45 S, 5 bak, apk, 3 UNO 45 S Fire eind '87; UNO
drs, rijdt 100%. Plaatje. M-84 45 S Rialto m.'86; Panda white
mei '85; Ritmo 70 L '86.
ƒ3750 Tel. 020-320657.
SEAT Autocentre APC
Rat Regata 85S bouwjaar 1986
Ruysdaelstraat 77-83
APKtotokt 1990,29.000 km. 4
A'dam-Zuid 020-732120.
deurs, centrale deurvergrendeling, elektr. raambediemng, ge- Rat Uno, 55 S, 3 drs, rood, nwe
tint glas, i.z.g s v. onderhoud, banden. Nw. staat M-84 ƒ 5950.
te koop wegens verhuizing Bui- Tel. 020-320657
tenl. Tel. 02972-4677.
RAT VERMEY B.V.
RAT RITMO diesel bj '82
Keuze uit ruim 35 occasions.
ƒ2500.
A Philipsweg 13, Uithoorn.
Telefoon: 02968-92654/97486. Tel. 02975-62020.

Ford

DIESEL Escort DCL, apr. '87, Ford Escort 1 6 CL, bj 9-'86,
blauw metallic, m. radio, nwe 47.000 km. met. zilver. Tel.
banden, perf. onderh. Vrpr. 02972-4722.
ƒ 15.750. Tel. 01725-71483.
CX 22 TRS, met airco 10-'85
Ford Scorpio 2.0, bj.'Sö, met
Escort 1.3 L, bj '80, aut., als LPG-install.,
perfecte auto ƒ 16500
150.000
km,
nw., met nwe APK ƒ 2.450. Inr. ƒ17.500. Tel. 02977-41085.
075-354904 en 175789.
mog. Tel. 02990-37825.
GSA Break 6-'84, goede st.
Ford Sierra 2.0 L, m. '83 met
o a 2 CV's, AX, BX
Escort 1.6 L, 5-drs, LPG, m. '84, LPG, 5-drs, zeer mooi ƒ 8950.
geen roest APK gek. ƒ 5 750,vanaf ƒ 27,50 excl. BTW
nieuwe APK, i.z.g.st. ƒ6.950 Inl. 020-250096.
075-354904 en 175789
Tel. 020-932750
Inr., gar. mog. 02990-37825
Monacoblauwe 2 CV 6 special,
Ford Taunus 1.6, '82, 4drs,
S. Stevinstraat 12a, A'dam
Escort 1600 Diesel Bravo, bl„ 5- extra luxe uitv., in prima staat
bj '86, 58000 km, m perf
cond. 1e eigenaresse, Vrpr. Visa Club '82 wit APK 4/'90, deurs, 33.500 km, aug. 87, ƒ3500. Tel. 02975-67024.
mot./techn. erg goed, km. vr.pr. ƒ17500,-.
ƒ 6800,-Tel. 03240-18661.
Mustang 8 cil., autom., Ipg,
64.000, ƒ2250. 020-869324.
Tel.: 02979-86915.
Te koop Citroen 19 D. b.j. okt
Sportw., apk. i.pr.st. M-80
Visa
diesel
17
RD,
10-'85
FORD ESCORT 1300 L '80, ƒ3950. Tel. 020-320657.
'85, grijs metallic, mschuifkanƒ2950. Lada Wetter.
teldak, 5 deurs, 5 versn. Vr.pr. nieuw staat ƒ 8 750,T.k. FIESTA, i.z.g.st., APK tot
075-354904 en 175789
Tel. 02907-6572
ƒ 12.000, Tel 02990-21926
30-7-'90. Vr.pr. ƒ1500. Tel.
VISA
II
RE
eind
'87
ong.
33000
MUSTANG Grande Mach l, 02977-27549, na 18 uur.
Te koop GSA-Club, eind '81
km
i
nwst,
zwart,
ƒ
10.950,-.
sp.wln., APK 10-'90, autom.,
Geen roest, loopt perfekt.
TRANSIT, bj '80, APK 7-'90,
APC 020-732120
gerest., bj '71, ƒ8950
ƒ750 Tel. 020-931622
met ramen, rad.cass., ƒ3700.
Tel 020-320657
Andries Snoekstr. 153, A'dam.

Lancia

GEBR. HAAKER BV
LY 10, rood, Alcantara
39000 km., '86
Y 10, wit, Alcantara
43000 km., '86
Y 10, rood
59000 km., '87
Y 10 LX, alle opties
6000 km., '89
PRISMA 1500, goud met
53000 km., '86
PRISMA 1600, goud met
58000 km., '87
PRISMA 1.6 I.E. Monte Carlo, rood
14000 km., '88
DELTA E,6 GT i.e., zilver, schuifd., comp.car.4300 km, aug.'89
THEMA ie., blauw
73000 km., '86
THEMA i.e. Turbo, blauw
52000 km, '87

Omdat wij graag wat extra's doen.
Tel. 02968-94859
Er is NU in Amsterdam
een garage met onderscheid

Auto Halan
Een bedrijf van H.Haaker

autoverhuur

Daihatsu

Daihatsu 1000 minibus 8 pers , Mmibestel 7/'85 m. ramen,
verh dak 65000 km, goed on- 38.000 km , rad/cass., APK
derh ƒ6950,- Tel 075-286571 ƒ4950 075-158811/166143.
Daihatsu Cuore TX, luxe uitv.,
5-bak, grijs, 19000 km, mei '88,
ƒ9995 Tel 020-459358

Adverteren m
„SHOWROOM"

FSO
Autobedrijf Hagenaar BV

Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Telefoon 020-71 34 57

Tel 020 - 665 86 86

Fiat
Tijdelijk op gebruikte wagens boven
ƒ5000,- 1 JAAR CD GARANTIE
FIAT "WEISS" BV, B DE VLUGTLAAN 119-123
Telefoon. 020-133579

(D/-5Z7

Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- mcl. BTW
Aktie. FSO Prima SLE Dolina van ƒ 14 199,NU VOOR ƒ 13499,- mcl. BTW.
U kunt ook terecht voor occasions.

Honda

T k FIAT PANDA 750 cc, zwart, KAMPER Fiat 242 diesel, grijs Honda Aerodeck 2.0 EX m '88, Honda Prelude autom., bj. okt.
okt '88,11 000 km, radio Vr pr. kent, mot 100%, een plaatje, rood, LPG, etc etc ƒ20950. '79, rijdt als een trein, ƒ 1000.
bj '78, ƒ 5950 020-320657
020-798092 na 16 uur.
ƒ10500 020-108111/420961
Gar., inr, financ. Autobedrijf
Airport 023-286459, -286460
•Auto te koop? Plaats een
Honda Ovic nw mod '82, aut, SHOWROOM advertentie. U
nwe APK, rijdt perf ƒ 2 950
zult verbaasd staan over het
Inr mog Tel. 02990-37825
resultaat.

Hyundai
Auloruonek SHOWROOM verschi|iil elle vrijdag in Hel
Parool
Daornaosi elke week in alle edities van Weekmedia, t w
Amsterdams Stadsblad, Buiteineidertse Courant, Dietner
Courant, De Nieuwe Bi|lrner, Nieuwsblad Gaasperdam,
Nieuwsblad De Purmer, De Zaunse Ge^msbode,
De Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstolveens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|daa tussen 8 30 en
20 00 uur Tei 020-6658686 Fax 020-6656321
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus l 56, 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parool, Wibautstraat l 31 of Rokin
l 10, Amsterdam
Algeven kan ooi bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Purmerend, Weerwal l 9
Uithoorn Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33,
Zandvoort, Gasthuisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schnlteli|ke) die
voor dmsdr g 16 00"uur of donderdag 20 00 uur in ons
bezit zi|n, worden de volgende dag reeds geplaatst
Totale oplage 730 000 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
/ 25.Voor elke extra regel ƒ11,mm-pnjs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ 6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

T k Hyundai Pony 1200 GL, 5 HYUNDAI Service Dealer
drs , b j bijna '84, 1e lak, zeer Auto Centrum Duivendrecht
mooi APK 24/7/90, Vrpr Industneweg 27 020-955176.
ƒ3150,- Tel 020-954934.

4 x Delta 1300 van ƒ26.000,- Merc.B. 280 T, station, autom.,
voor
ƒ23.500,- sportw., apk, absoluut nw. st.
'80 ƒ 7950. Tel. 020-320657.
Uit de test van Auto Visie
Mercedes 190 D. m. '88, blauw,
Lancia Delta integrale
verlaagd, sportvelgen, nieuw16 klepper, rood
staat, ƒ37.950.
Lancia Thema 16 klepper
Gar., mr., financ. Autobedrijf
Airport 023-286459, -286460.

OCCASIONS
Keuze uit 15 Lancia occasions
Lancia A112 junior 31 dec.
1985, rood
ƒ 9.250,Lancia
HPE
Volumex
1984
ƒ 19.500,Thema stationwagon, Turbo
Diesel, 1987
ƒ42.500
Thema automaat
2000 ie, 1988
ƒ44.750,-

020-665.0050

Lada 2107, 16, '86, slechts
51 000 km, LPG, ƒ6850
Tel 02990 - 23741
Lada 2107, 1985, trekhaak,
LPG 020-924244
Lada
Lada
Lada
Lada
Telef

LADA WETTER
1200 S
'82
1200 S
'86
1200 S
'85
2105 13
'86
02907-6572

ƒ 1750
ƒ 5750
ƒ 4500
ƒ 7700

LADA-DEALER biedt aan
Div Lada's b] '84-'87
v a ƒ 3500 tot ƒ 7500
BONTEKOE AUTOBEDRIJF
Verrijn Stuartweg 6, Diemen
Tel 020-992865
WOLFS, LADAspecialist ba
4 X 1200, '86/'87, v a ƒ4750
5X2105/2107, 1,5, '85/'86/
'87, v a ƒ5500 2 X Combi,
'85/'87, v a ƒ 5950 Bovag garantie, mr/fin mog Noordermarkt 22, A'dam 020-241575

Mercedes 260 E automaat,
m. '80, rookzilver, leder,
schuifd., velgen, etc. etc.
Alle opties, ƒ49.950.
Gar, inr., financ. Autobedrijf
Airport 023-286459, -286460.
Mercedes 307 D, 1980, verlengd en verhoogd, ƒ 6500. Tel.
02977-41085.

Mercury/Lincoln
MERCURY SABEL

De Rinesstraat 22, t.o. Makro
Amsterdam.

LS 1988 automaat, airco,
speedcontrol, ƒ 52.500,Tel. 02997-3709.

Mazda
AUTOBEDRIJF

't Amsterdammertje
voor Mazda-occasions
Amstel 340-t/o Carré
Telefoon 020-236491.
Mazda 626 1.6, LX coupe,
begin '87, ƒ 15.500.
Tel. 035-855602/832080.
Mazda 626, diesel hatchback,
bj. 4-'86, ƒ 16.450. m. BOVAGgar. 02968-92654/97486.
Mazda 626 LX, bj.'86
ƒ 13.750. BOVAG gar.
02968-92654/97486.

6261.6,GLX,4-'86,6261.6LX,
LPG, 6-'86, 626 1.6 LX, 5 drs.
LPG 8-'85 BEREBEIT
Amsteldijk 25. 020-6627777.
626 4-drs SEDAN m. '84 werk.
in staat van nieuw! ƒ7950,APC 020-732120.
Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

nieuw en gebruikt uit
voorraad leverbaar.
Minor Motor Cars Rover dealer,
Sloterkade 43-44 020-177975.

'83,

Opel Rekord 2.0, 4-drs, bj. '79,
APK '90, radio, pr. ƒ950.
el. 02968-95683.

COLT 1400 TURBO zilv. gr.
met. ong. eind '84 perf. staat
ƒ7950,-. APC 020-732120.
Colt 1 S GLX autom., b.j. 8-'85,
radio/cass. ree., elektr. spiegels, APK 9-'90, auto verk. in
perf.
staat,
ƒ 10.500.
020-159362.
T.k. Mitsubishi Sapporo '80,
APK tot 7-90 vr. ƒ 1000. Tel.
02502-5127.

Nissan MICRA TRENT bj. '88,
sport. uitv. ƒ 14.000. Tel.
020-844953 tussen 16.30 en
18 30 u

Opel Service

Lada

Meer Garage

VW Golf 1.6 D diesel
'82
Met BOVAG garantie

Opelcentrum Geldrop heeft 70
Lada 2105 1300S, bj. 05-1986, ANWB gekeurde occasions
kms 63000, met gasmst. APK Emopad 43, Geldrop. Zien is
gekeurd,
m
nieuwstaat, kopen, info 040-862483.
ƒ 5500,-. Seat Abbmg Autoserv. Rekord 2. OS, LPG, 2 deurs
Hoofddorp, 02503-16113
Bwjr 4-'81, APK t/m 4-90
ƒ2700,-. Tel 020-991433.
• „ SHOWROOM ", de autorubriek voor Amsterdam
en omgeving Oplage 730 000 ex Tel 020-6658686.
RIVA-OPEL
OSDORP
Uw beste Opel adres!
NOTWEG 38 A'DAM
Osdorp Info 196575.

Suzuki dealer voor Amsterdam-Noord
omgeving ZEILEMAKER LANDSMEER,ia
de dealer die méér voor u doet,
Dorpsstraat 74, Landsmeer, 02908-4343

V. part. OPEL Kadett 1.6 D, 5 Alto GL bj. 6/'87, 3-drs. wit,
km.,
ƒ11.500
d., caravan, revisie noodz. 13.150
APK, Prijs ƒ 5.950. 020-6646217 02979-84866.
Autobedr. Luykx b.v. voor uw
Giant Suzuki-modellen. Tel.
02968-94330. Off. dealer.
505 GR '81 LPG ƒ2250. wit,
Tel.: 075-158811/166143.

KUUUIJb MtUütU l

• 3 maanden garantie op
arbeidsloon en onderdelen
• geen eigen risico
• geen uitsluitingen
• geen kilometerbeperking
• geen bep. bepalingen
• omruilgarantie
• aanvullende gar. mogelijk
Peugeot 205 GE Accent08-86
Peugeot 205 GL
04-86
Peugeot 205 GL
01-85
Peugeot 205 GR
02-86
Peugeot 205 GR
11-85
Peugeot 205 GR 1.3... 11-85
Peugeot 205 GRD
04-87
Peugeot 205 GT
04-86
Peugeot 205 GTI 130 pk04-87
Peugeot 205 XE Accent 09-88
Peugeot 205 XT
01-86
Peugeot 305 SRD . . . . 06-86
Peugeot 309 GL 1.1 .. 04-86
Peugeot 309 GL 1.1 . 04-86
Peugeot 309 GL profil 03-87
Peugeot 309 GL profil 10-86
Peugeot 309 XE 1.1 .. 07-86
Peugeot 309 XL
06-87
Peugeot 309 XR 1.3 .. 07-87
Peugeot 505 Fam.GL . 01-87
Peugeot 505 GR
01-86
Peugeot 505 GTI
10-85
Peugeot 505 Select ...03-85
DIVERSE MERKEN
Talbot Samba GL
03-86
BMW 324 D
00-86
Citroen Visa Club
03-86
Lada 2107 LPG
01-87
Lada 2107 LPG
02-87
Renault 5 TL
02-87
Renault 18 GTL
11-83
Renault 21 Nevada Fam.04-87
Renault 9 GTX LPG . . . 08-86
WESTELIJK HALFROND 70
Amstelveen - Tel. 020-455451
KUPERUS
voor alles van Peugeot nw. en
"gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij
Makro-A'dam-6683311-020.

Suzuki 100 coupé eind
zeer zuinig, nieuwe AF
ƒ3990. Inl. 020-250096.
SUZUKI ALTO GL S6
ƒ 10.750. Tel. 02907-6572
Suzuki S J 410 Q open kap
wh.drive, bulbar, APK, m.
ƒ 7950. Tel. 020-320657.

Talbot

COBUSSEN-AMSTERDAM
Peugeot-Dealer
205GL2-'84
ƒ 9.800
205 XE 3-'87 Junior ƒ 14.700
205 XR 3-'87d.blauw ƒ 16.950
205 XR 2-'88 schuifd. ƒ 19.500
309 GR 2-'86 gas
ƒ 16.500
Kadett 1.3 GT 2-'85 ƒ14.200
En nog vele anderen
Alle auto's worden geleverd
met 100%
LEEUWEKEUR GARANTIE.
BAARSJESWEG 249-253
AMSTERDAM 020-121824

SAMBA cl m. '84 groen met. Talbot Solara 1.6 SX autom
neen tweede zo mooi, nwe drs., rijdt nieuw, APK '90,
APK ƒ 4950,-. APC 020-732120. '83, ƒ 2950. Tel. 020-320657

Toyota
TOYOTA - BROUWER
VELE MERKEN - VELE PRIJZEN
2e Jan Steenstraat 42-48
Amsterdam - Oud Zuid. Tel. 020 - 763829
Amsterdam - Noord
Hamerstraat 3-15. Tel. 020 - 360401

T.k. Toyota Corolla DX, bj. 80, Toyota Corolla coupé, bj. l
5-'90,
ƒ1200. *
Gevraagd PEUGEOTS 504, APK 7-90. Prijs ƒ 1750,-. Kleur APK
020-115442 (na 18 uur).
505, sloop of schade enz. Af- licht bruin. Tel.: 020-999962.
stand geen bezw. 020-244255.
T.k. Toyota Corolla 1.8 diesel, Toyota MR 2 1.6 Twin-Cam
KAMPEERAUTO,
Peugeot b.j. '84, v.v. sunroof en trek- m. '87, groengrijs, uitneemba
dak, 5-bak, etc. etc. ƒ2495
J7D, b.j. '74, 5 pers. bovensla- haak. Vraagprijs ƒ 8750,-.
Gar., inr., financ. Autobed
per, volledig zeer luxueus inge- Tel. 02977-27054.
Airport 023-286459, -286460
richt, geïsoleerd, vr.pr. ƒ 6750,Tel. 02982-5955.

Peugeot 205 Accent, 11-'86,
rood, 44.000 km, APK 11-'90,
ƒ9450. Tel. 020-322316.

Volkswagen

Auto Beckeringh BV biedt aan:
onderstaande auto's met 1 jaar garantie

Peugeot 205 Junior, bj. '87,
.ƒ 13.50
21.000 km, ƒ 12.950,- Inr., gar. VW Polo coupé, 7-'86, 43000 km, blauw
VW Polo, 2 drs, 1300cc, CL, '86, 29500 km, zilver . .ƒ 15.9ffl
mog. Tel. 02990-37825.
VW Golf GTI, '88, alle opties, zwart
.ƒ32.90
•
PEUGEOT 309 PROFIL
VW Golf GTI, '87, 65000 km, groen met
.ƒ27.90:
bj. 03-1987, kms. 79000, rood, 5
VW Golf C 1300, '87, 43000 km, grijs
.ƒ 17.90:
drs, met gasins. In nieuwstaat,
ƒ 15950. Seat Abbmg Autoserv. VW Golf CL 1600, 5 drs., '87, 65000 km, rood . . . .ƒ21.90
VW Jetta C 1600, 2 drs., '86, 86000 km, groen met. .ƒ 16.90:
Hoofddorp, 02503-16113.
VW Passat Variant 1600, 3-'89, 19000 km, rood . . .ƒ31.50:
Peugeot 505 GL '84, Autom., VW Passat Variant 1600, 7-'85, 79000 km, beige met../15.90:
met gas, Bordeaux rd. Vr. prs Audi 80 Diesel, '88, 40000 km, rood
.ƒ3390
ƒ3.975,-. 020-371200.
Audi 80 1.9 E, '88, alle opties, 25000 km, rood . . .ƒ3750
ƒ 1225
T.k. PEUGEOT 305 GL, bj. 7- Renault 5 TS, 4-'86, 69000 km, zilver
ƒ 13.90:
'82, APK 9-'90, LPG, ƒ2700,-. Opel Corsa, 4 drs., 3-'86, 56000 km, blauw
Ford Sierra 1600 CL, 5-drs, 96000km, wit
ƒ11.90:
Tel. 02990-21861.
Ford Resta, 3 drs., 6-'85, 69000 km, beige
ƒ 9.90
Rat Uno 60 S, 5-'87, 68000 km, zwart
ƒ 12.75
Tevens zijn wij op zoek naar mooie gebruikte auto's.
Informeer vrijblijvend naar onze aankoop c.q. bemiddelingsPontiac Phoenix b.j. 5-81 APK condities, toestel 13, de heer A. Harskamp of de heer H. Pou»
t/m 28-9-1990 vraagprijs
Inruil en financiering mogelijk.

Pontiac

ƒ5.400,- tel. na 18 uur
075-159976 veel nieuwe onderdelen

Auto Beckeringh B.V.
officieel VAG dealer voor Uithoorn en omstreken
tel. 02975-63418

Renault

Renault
Benelux
biedt aan occasions
in uitstekende staat
met bovag-garantie

Te koop V.W. Jetta GLS 1600 2xVW Transporten 1 pers. bus
cc, b.j. 1980, getint glas, goede 1x grijs kent. Rijden 100% apk
4 TL bj. 1/'83, 90.000 km., banden. Vr.pr. ƒ2.500. Tel. m-81 ƒ3450. Tel. 020-320657
blauw,
ƒ3500.
Tel.: 02990-21926.
Diverse Golfs diesel bj. '84,
02979-84866.
T.k. SCIROCCO GT, bj. '78, '85, '86 v.a ƒ11.950. BOVAG
FUEGO 2 liter eind '80 weinig APK-gek. Vr.pr. ƒ 3250,gar. 02968-92654/97486.
km's ƒ 1250. Moet wat opge- Tel. 02998-3595.
Golf GLD, bj. '80. APK okt '90
knapt. Tel. 020-160919.
Volkswagen Golf, diesel, 1982, veel nieuw/extra, i.z.g.st., va'
Ren. 18 i stationcar, stuurbekr., ƒ6.950. Tel. 02997-3709.
part. ƒ4200. Tel. 020-6682893
airco, blauw met., Amerik. uitv.,
VW
Golf
1300
CL,
APK
okt.'90,
Golf GT11800 cc., b.j. '77, mo
m.'82, ƒ 2950. Tel. 020-320657.
b.j. '81, uitstekende staat. tor '83, sportvelgen, uitge
Ren. Fuego TX, alles elektr. Nw Vr.pr. ƒ3000. Tel. 020-310507. bouwd, rood, pr. ƒ2500. Te'
banden i.n st. Brons met. M-81
VW Golf CL 1.3, LPG, 5-'87en 02526-89535.
ƒ3950. Tel. 020-320657.
Golf 1.3, 1-'87, BEREBEIT
VW Passat C, 5-drs, 1e eig
Renault 20 TS, autom., b.j. 'öu Amsteldijk 25. 020-6627777.
55.000 km '85, ƒ 14.500
met stuurbekr. en schuifd., meSaab- Dealer Jorritsma,
tal. blauw, 81.000 km., zeer VWGolf GTI, 6-'81, rood, APK
Wagenweg 10, Purmerend
goed ƒ 2.250. Tel. 020-712068. gekeurd, met accessoires,
Tel. 02990 - 23741.
Vraagprijs ƒ 8.000. 075-214307.
Renault 25 GTS '85, 1e eig.
VW Passat Variant diesel
VW
Golf
GTI.
Bj.
1984.
Kl.
wit.
nieuw staat, 03240-13102
65.000 km. st.inst. Vr.pr. bak, bj. 4-'86, ƒ17.450. BO
VAG-gar. 02968-92654/97486
ƒ15.500.
Tel. 02503-38112.
Renault 5 TL jan. '86, Renault
4 F6, 4-'85, BEREBEIT
VW Kever, geel, bj. '76, leuke VW POLO, 5-'85, 32.000
Amsteldijk 25, 020-6627777.
auto, 1 jr. APK, vr.pr. ƒ 2250. met.grey, radio, mooi!
ƒ9.250. Tel. 020-456558.
Tel.
075-163008.
Renault 5TL, autom., b.j. '80,

Bankrashof
Amstelveen

**Autoveiling'*

voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorn
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), i
020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581.

T.k. Opel Kadett, b.j. 1980,
APK gek. tot juli '90, 3 deurs, Alto bj. 6/'88 4-drs GL wit km.
prijs n.o.t.k. Tel. 02977-23290. 17.500 ƒ 12.500 02979-84866.

Nissan
Sunny 1.3L, 3 drs., 9-'86,
Sunny 1.3L, 3 drs. LPG, 3-'8
Stanza 1.6, LPG, 7-'82.
BEREBEIT 020-6627777.

Suzuki
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

Peugeot

Mitsubishi

Opel

• SHOWROOM", de autorubriek
m Het Parool en Weekmedia
Huis aan huis m heel Amsterdam en omgeving
Oolaae 730 000 ex Tel 020 6658686

KADETT diesel
ƒ5950.
02968-92654/97486.

T.k. Opel Kadett Hatchbak Lux
13 S, 4-deurs, '82, 45.000 km.,
APK juni '90, van dame. Radio,
automaat, ƒ8000. 020-868214.
Keuring ANWB aanwezig.

Renault 19 GTX
'89
Renault 5 GT Turbo
'89
Renault 5 SL-GTX
'89
Mini Spec., '79, APK 6-'90, Renault 19 GTS/GTX . . . . '89
i.z.g.st., ruilmot., nwe. uitl. + Renault 5 GTL
'87
band. e.a„ ƒ 1500.01720-37190 Peugeot 309
'87
Peugeot 205 XE
'87
Renault 5 TUGTL
'86
Renault 21 GTS
'86
'86
Galant hatchback, 2.0 GLX i, Renault 25 TD
Ford Escort 1.6 autom.... '86
zilver, '89, 13.000 km,
'84
Mitsubishi - Dealer Jorritsma, Ford Escort 1.6 L
Ford Sierra 2.0 GL
'86
Wagenweg 10, Purmerend.
Renault 5 TL
'85
Tel. 02990 - 23741.
Renault 25 GTS-GTX . . . . '85
Mitsubishi Colt 1.5 GL,
Ford Escort 1.6
'85
1986, ƒ 13.950.
Lada 2104 Break
'85
Tel. 02997-3709.
Lada Samara
'87 APK tot 1-90, i.g.st. Prijs ±
'85 ƒ400,-. Tel.: 020-940531.
Mitsubishi Galant EL, 01-'87, Volvp 340 DL
'84
RENAULT AMSTERDAM
34.000 km, vr.pr. ƒ 14.500. Info: Austin Maestro LE
Renault 11 GTL-GTX-TSE .'84
Top occasions met 1 jaar
020-965626 (na 17.00 uur).
Renault 25 GTS-GTX . . . . '84
garantie
Inruil
Financiering
Wibautstraat 224
SHOWROOM DAGELIJKS
020-561 96 11.
GEOPEND TOT 18.00 UUR
Datsun 280 ZX 2 + 2, 5 bak,
T.k. Renault 4 GTL, '81 APK tot
injec., rood, sp.wl., abs. nw., m.
okt. '90. Pr. auto met trekh.
'83, ƒ11.750. Tel. 020-320657.
ƒ 1250,- Tel. 020-974049.
Datsun Cherry 1.4 GL bijna '82,
Telefoon 020-418073/453251 T.k. Renault 9 GTL, beige met.,
nwe APK, rijdt prima, ƒ 1950.
LPG-install. i.z.g.st., roestvrij,
Wegens studie Renault 18 GTS bj. eind '82. Vraagprijs ƒ 5300.
Inr. mog. Tel. 02990-37825.
'79, APK 3-'90, LPG, tr.hk. Tel. 02993-62582 (na 18 uur).
Nissan Bluebird, stationcar, ƒ800. Tel. 020-84675821 uur.
met LPG, 1986, ƒ10.950
Tel. 02997-3709.

T.k. Nissan Sunny 1.3 LX, 3-drs,
met blauw, 31.000 km, maart Te koop Nissan Bluebird, aut.
'87. 1e eig. Prijs: ƒ15500.
78.000 km, bouwjr. '86, prijs
WESTDORP
ƒ16000. Tel. 03240-25203
vertrouwd en bekend adres Tel. na 18 uur: 020-260578.
voor uw nieuwe of jonge LADA.
Natuurlijk met echte BOVAG
garantie en APK keuring. 100%
financiering, v a ƒ 250 p m.
NIEUWE LADA v.a. ƒ9995.
Reeds 28 jr. iedere maandag,
2105 "Concorde" uit voorraad Westerstraat 146-174 A'dam.
in het Olympisch stadion
leverbaar, diverse echt mooie
inschrijving y.a. 9.00 u.
Tel.: 249074/236691
occasions vanaf ƒ 4250
Aanvang veiling 13.00 u.
Corsa 1 O S LS 3 drs
. '87
Adres verkoop:
Tel. 020-473004.
Corsa 1 2 S LS 3 drs
'87
Adm. de Ruyterweg 398,
Kadett 1.3 club 3 drs
'87 Kadett 13 S, 1985, 73.000 km,
A'dam, tel 020-825983.
Kadett 1.8i GT 3 drs
'87 1e eig., ƒ 11 500,Kadett 1.2 S LS 3 drs
'86 Kadett 1980, slechts 27.000
Ascona 1 6 S traveller LPG'86 km, 1e eig., ƒ 4.750,Ascona 1 6 LS diesel
'86
Mitsubishi Dealer Jorritsma,
Rekord 2.3 D diesel
'86
Wagenweg 10, Purmerend.
Senator 2.5 E
'84
Tel. 02990-23741.
Renault 25 TS
'85
Lmnaeuskade 5-7
Kadett
13S, 3-drs, bj.'85, echt
Rat Uno 60 S
'86
1098 BC Amsterdam
Volvo 360 DL LPG
'84 in nw.st, van part., APK-'90,
020-929548
Talbot Solara'80 ƒ8750 020-134288.

LADA 1200 S, '86, 37000 km,
i g s t , nwe banden ƒ 5800.
Tl. 02990-36260.

OPEL

Mini

Lada
Lada 2105 GL, okt '84, (mcl.
1 jr APK) ƒ3250 BEREBEIT
Amsteldijk 25 020-6627777.

Merc. 200 D, type 123, wit, '83,
APK tot 15 maart '90. Vr. prs
ƒ 10.250,-. 020-371200.

Merc. 200 D type 123 GRS,
Nederlands grootste exclusie- zonnedak 1984 APK tot 28
ye Lancia dealer heeft voor u jan.'9Q. ƒ 12500; 020-371200.
ingekocht de volgende nieuwe
Merc. 350 SE, bj. 11-79,
auto's:
3 x Y10 Fire ie kat. van sp.wln., Pullman, in nw. st.,
ƒ 18.150,-voor
ƒ17.500,- APK'90, ƒ8950. 020-320657.

Citroen BX 14 E, LPG april '86,
kl. blauw, verkeert in goede st
ƒ 9950. Tel 075-287733

ingdijk

Mercedes Benz

Opel Kadett automaat, 1984,
44.000 km, beige, ƒ 8950,Tel. 02997-3709.

Div. MARBELLA'S, bj. '87-'88 SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
en '89; IBIZA'S in alle uitvoerin- v d. Madeweg 23 bij Makro
gen bj. '85-'86-'87-'88 en '89; A'dam - 020-6686146.
nog enkele FURA'S van '84 en
• „SHOWROOM",
'85; RONDA'S van '84 1.2 GL
de autorubriek
met LPG eind '87; RONDA 1.5
voor Amsterdam
GLX jan. '88, dit alles en veel
en omgeving.
meer, nu sterk afgeprijsd
Tel. 020-6658686.
tijdens onze
Adverteren m „Showroom
SHOWROOMVERBOUWING !!
Tel. 020 - 665.86.86
SEAT Autocentrum APC,
FAX 020 - 665.63.21
2e Schinkelstr. 18-28 A'dam
Postbus 156, 1000 AD A'dE
020-791144/711635.

Rover

Off. ROVER DEALER:
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375
AUTOBEDRIJF
RECORD A'DAM
Nu uit voorraad: (normaal + 2
mnd. levertijd) De nieuwe
MONTEGO 20 DL ESTATE
TURBO DIESEL. Pr. ƒ38.120.incl. afl. kosten. Bel voor info
020-949266 off. Roverdealer,
Duivendrechtsekade 75-77
De nieuwe ROVER 216 S, met
lederen bekl. schuif/kanteldak
1600 CC + 5 bak ƒ 27.995,Nu in onze SHOWROOM,
Minor Motor Cars, Rover dealer
Sloterkade 43-44 020-177975.

ROVER 827 Vitesse aut., 8000
km, juni '89, zeer interress.
prijs. Minor Motor Cars,
Sloterkade 43-44 020-177975.
T.k. ROVER 216 SE, 2 jr. oud,
metallic blue, elec. ramen,
centr. vergr, elec. spiegels,
deelb. achterb., getint glas,
slechts
18.000
km.
Tel.
02208-96770, prijs 19.750,-.

Skoda
RAPID coupé m.'85,49000 km,
verkeerd in absolute nieuwstaat, ƒ 5650,SEAT Autocentrum APC
Ruysdaelstr. 77-83
A'dam, 020-732120.

Saab

T.k. SKODA '84 ƒ 600. 59.000
km. APK kost + ƒ 1500. Bel
T.k. Saab 99 GL, LPG, '81, 020-270175 of 6630262.
Kadett 1,6D stat. eind '84, APK ƒ3250. 020-105625, na 18 uur.
11/'90, nwe schokbr., sunroof
etc. i.z.gst. ƒ6950,-. Tel. De Saab die ü zoekt van 1e eig.
en ong. km-stand staat bij
020-730050.
MUSEUM-AUTOBEDRIJVEN
Saab Dealer Jorritsma,
Opel Ascona 1.3, 1983 nieuw
Uw off. SUBARU-dealer
Wagenweg 10, Purmerend.
model, 142.000 km APK gek. 8in A'dam-A'veen e.o.
Tel. 02990 - 23741.
90 ƒ 6.500 tel. 02990-34063
Ruysdaelkade 75-77,
Adverteren m
A'dam-Oud-Z. Info:
Opel Kadett 12 S bj. '85 nw.
„SHOWROOM"
020-732853/6623167, m prijs
mod., LPG ƒ11.500. tel/
FAX. 020 - 665.63.21
gelijk.... in service beter!!
075-171223.
• De advertentie-afdeling be- Showroom open dag. 8-17 uur.
höudt zich het recht voor adZaterdag 11-16 uur.
T.k. Opel Hekord bj. '81, met vertenties eventueel zonder
open dak, zeer mooi APK opgaaf van redenen te weige- Subaru mini jumbo, 6/88, d.bl.,
24/4/90. Vr pr. ƒ 2250.
km,
schadevrij,
ren (Art 16 regelen voor het 16100
Tel. 020-462647
ƒ11000,- Tel 02977-41455.
advertenliewezen)

Subaru

Volvo
Ron Geurs Personen Auto BV
Voor exclusieve Volvo's
A'dam-Oost. Info 020-920505.

Volvo 245 DL, i.z.g.st., '78, AR
5-89, ƒ 1500,-. Tel.: 020-970855
na 19.00 uur.

T.k. Volvo 244 GL'79 LPG APK Volvo 340 DL 1.7, LPG, 5-dr<
6-'90. Schuif d.+radio i.z.g.st. jubil. uitv., 3/87,1e eig., 65 Off
Prf3750. Tel. 020-151592.
km, ƒ 16000. 02977-25168
Volvo 244 GL, heel dure uitv.,
m.'82, LPG, ƒ6.950. Inr. mog.
Tel. 02990-37825.

Volvo 66L b.j. '80 d.groen,
eig. APK t/m 6-'90. Prijs n.o t
Tel. 02979-88084.

BERICHT VOOR ADVERTEERDERS

Extra voordeligin
SHOWROOM?
Wilt u extra voordelig adverteren m SHOWROOM? Sluit dan
een advertentie-contract af, hieronder ziet u hoe voordelig
dat is:

Slag advertenties
Losse mm-prijs
1 000 mm-contract
2.500 mm-contract
5.000 mm-contract
10.000 mm-contract

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

15.000 mm-contract
20.000 mm-contract
25.000 mm-contract
50.000 mm-contract
100.000 mm-contract

f 5,0'
f4£
f4,77
f 4,67
f4,5

Vignet/foto advertenties
Losse mm-prijs
f6,10
1.000 mm-contract f5,85
2.500 mm-contract f5,80
5.000 mm-contract f5,68
10 000 mm-contract f5,56

15.000 mm-contract
20.000 mm-contract
25.000 mm-contract
50 000 mm-contract
100.000 mm-contract

f 5,4
f5,3
f5,1
f5,0
f4,9

Een contract heeft een looptijd van 12 maanden.
Meer weten?
Bel SHOWROOM, Joop van der Willik 020 - 5623073 of
Daan Verschoor 020-5622442

PERSCOMBINATIE
ADVERTENTIE BE DRIJF

Wibautstraat131
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HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto a contant
met vrijwarmgsbewijs geen
sloopauto s Tel 0299037825
INKOOP AUTO S ± ANWB
pr snelle afw a contant m
vnjw bew def geen bezw
Tel 020108280/149352

Volvo
w 340 S, 5 drs LPG, 10 86
5500 Volvo 345 DLS, LPG
32 ƒ4250 Volvo aut 1078
450 Volvo 244 GL, LPG, 11, (i schade) ƒ 1000
REBEIT Tel 020-6627777
^ö~66 DL autom , Pullman
„l APK '90, rijdt nw , m 81,
450 Tel 020320657

VOLVO 343 DL B j 10 77 APK
t/m 26 9 1990, mooie auto en
zeer goed Tel na 18 uur
075 159976 Vraaqpri|S / 1500
Volvo 340 DL '83/6750
Inl 020250096
Volvo 340 DL eind 85 met
LPG, 3-drs, zeer mooi, ƒ8950
Inl 020250096

Algemeen

Gigantische autoshow bij

FRED HEHL

-iis
«J
JO,
12
75,
*e
16
'•3,

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Koop of VERKOOPPLAN
NEN7 Bel aan snel Nationale
Occasionlijn 023365206
« SHOWROOM
De autorubriek voor
Amsterdam en orrgev ny
Oplage 730 000 e

PRIJSWINNAARS
ZOEK DE FOUTE
SHOWROOM-ADVERTENTIE
6 t m 12 oktober

l AUTOBEDRIJVEN B.V.

De oplossing moet zijn
KEVER BRILMODEL ROOD MET ZWARTE STIPPEN VLILGT
a 75 3 O Itr V6 inj, amenka 30 000 km, alle opties 89 ƒ 37 950
NAUWELIJKS MEER GAUW VAN DE KOOK SLECHTS 10000
a 75 20 Itr Twin Spark, alle denkbare opties '88 ƒ 26950
biedt aan een aantal goed geselecteerde occasions met
BOVENKERKERWEG 137 A AMSTELVEEN bij Uithoorn
VLIEGUREN DUIDELIJK METAALMOE T E A B BR O MR
•a 75 20 Itr 5 bak, elek ramen, doorlock, LPG, 87 ƒ 19950
AUTO ELEKTRA HECHRI BV Grote sortering ONDERDELEN
SPECIALE NAJAARSPRIJZEN
470 10464 V D BLAD
02974-559/602
•a 75 1 8 Savalli 16 inch velgen verlaagd
87 ƒ 19 950 Audi 100 cc, m 85, spoilers, nieuwstaat
ƒ 14 900
Klaar terwijl u wacht Ruilstar van alle schade aulo s alle
DAGELIJKS GEOPEND DONDERDAG KOOPAVOND
merken alle bouwjaren
'a 75 1 8 5 bak, groen met, doorlock enz
87 ƒ 15950 BMW 316, b) 83 lapisbl i z g st
ƒ 7 900
ters en dynamo s Erkend
a GTV 2 O coupe, Savalli-uiU , 16 inch vlg , enz 85 ƒ 15 950 Datsun 280 ZX, Targa, bronsmet, m'81
mbouwbednjf van TBBS/TNO Ravenstijn 025025435
ƒ 10950
86 ƒ 14950 goedgekeurde
•a 33 1 5 Quadrofoglio, 5-bak, elek ramen, enz , '85 ƒ 9950 Ford Granada 2 O, LPG, m 83
ƒ 5 950 Audi 80 CC, Diesel, 5 bak, bronsmet
autobeveili MAZDA RUITEN voor zij en Gratis advertentie gewonnen door
BMW
316
i,
4-drs,
grijsmet,
div
opties
m
89
ƒ
27
950
•a 33 1 5 Tl, LPG, elek ramen, doorlock enz
88 ƒ 13950 Ford Escort Van, blauw, bj '82
ƒ 5 250
gingssystemen
Valkenbur achter Voor alle types uit
AU Wezenberg A v d Moerstr 13 Adam P van t Wout
BMW
318
i,
5
bak,
getint
glas
87
ƒ
18
950
a Sud 1 5 Tl, quadrofoglio, zwart,
83 ƒ 5 950 Ford Escort 1 1 GL m 87, wit,
ƒ 13 250
gerstr 134 Tel 020240748
voorraad leverbaar Fa E de Melkweg 52 Amstelveen D van Straten Langeweid 31 Koe
BMW
320
i,
4
drs,
5-bak,
zwartmet
m
88
ƒ
26950
idi 200 Turbo Quattro, 4x4 duurste uitv
86 ƒ 28 950 Ford Sierra 2800 XR4i, alle opties als nieuw, m'85 ƒ 16500
ƒ 35 950 Autoshop J Schievmk Rozen GRAAFF Koninginneweg 48 dijk E de Miranda K Doormanlaan 312 Hilversum
id 100CS 23E Quattro Avant 4x4, alle opties, '88 ƒ39950 Ford Sierra m 86, 2 3 D, bronsmet, 5 bak
ƒ 12 950 BMW 324 Diesel sportvelgen div extra M 89
Prijswinnaars krijgen van ons bericht
ƒ13950 gracht 697173 Adam, tel Haarlem Tel 023314275
idi 100CD 2 3E autom , schuifd , magn vlg , enz 86 ƒ 17 950 Ford Scorpio 2 O GL bj 86, blauwmet, LPG
ƒ 16 950 BMW 524 Turbo Diesel automaat bl metallic 85
8 3 / 9 950 234986 ACCU S impenaals
idi 100CD 2 3E diam -zwart met, zeer compleet, '88 ƒ 28 950 Honda Prelude m 85, zilvermet LPG, 5-bak
ƒ 14000 BMW 728 i, autom , alle opties, LPG enz
m 86 ƒ 9 950 ladders'eunen fiets en ski
di 80 1 8S serret uitv, 5 bak diepdonkerblauw, 88 ƒ 26 950 Honda Civic, automaat, m 83, nw staat,
ƒ 5 250 Citroen CX 2000, reflexwit
m 85 ƒ 8950 dragers ski boxen alle kleuren
W 525i Schnitzer, 17mch vlg , verl, diam zwart, 89 ƒ 62 950 Honda Civic, automaat, bj '80,
ƒ 2 950 Citroen BX 16 TRS,
Miniatuurauto gewonnen door
8 7 / 9 950 autolak gereedschappen
1W 335i Motronic Hartge uitv , zeer exclusief, 87 ƒ39950 Mazda 323 stationcar, bj 82
ƒ 4 500 Citroen Visa RE diesel, blauwmet
8 7 / 8 850 Grote sortering ONDERDELEN SPIJKER van voor de eerste Fam Gasselmg Patrijzenweg 30 Landsmeer W Westheider
1W 732i automaat rauchsilber, zeer compleet, 86 ƒ 24 950 Mitsubishi Galant 1600 GL, LPG, 5 bak, m '83
ƒ 5350 Rat Uno 45 Fire
Baweanstr 20 hs Adam T Klein 1e v Sv\mdenstr 541
8 4 / 4 950 van schade auto s, alle
iW 320i high Imer, LPG sportvlgn , diam zwart, 87 ƒ 24 950 Mercedes 280 SLC, autom , bj '80, USA-uitv
ƒ 35 000 Fiat Panda 34
wereld oorlog gevonden op Adam P J Bodenstaff J v Lennepkade 731 Adam H Tin
IW 518 sturrbekr, schuifdak, antr grijs,
83 ƒ 6950 Mercedes 300 D, b) '86, rookzilv, ABS, alarm, 5-bak ƒ44900 Rat Ritmo 130 TC Abarth rood sportwielen '86 ƒ 8950
merken alle bouwjaren
laag water behoorlijk roestig mer Stentorstr 6 Adam F J Weide Gaffelstr 16 Purmerena
'W 524 Turbo Diesel, autom , blauw met,
86 ƒ 18 950 Mercedes 190 D, goud met, c lock, ww-glas, m '86 ƒ 28 750 Ford Scorpia 20 GL LPG metallic 87 ƒ 19950
RAVENSTIJN 025025435
en krom t e a b Br o nr 483 J M Envets de Jongh Luiendijk 4 14 Purmerend J A Haak
87 ƒ 15450
.W 524 TD Turbo Diesel, diam zwart, alle opt, '87 ƒ 24 950 Nissan Micra, rookzilv, rad/cass, m'86
Lid Nevar
ƒ 9750 Ford Sierra 1 6 Laser, 5 drs bronsmet
11303 bur v d blad
Kerkstr 182 Oostzaan R Fernandez Hoogwoudstr 3 Adam
IW 525 Turbo Diesel, zwart metallic,
'87 ƒ 24 950 Nissan Sunny 1 3 LX, bj '88 1e eig , 23 000 km , i z g st ƒ15 900 Ford Sierra 20 GL Combi 85 ƒ 11 950
LH Meijer Helmholtzstr 91 hs Adam A Stouten Oud Racf
IW 316 5 bak, zwart, spec velgen,
'85 ƒ 15 950 Opel Kadett 1600 D, 5 drs, m 87
ƒ 13 250 Ford Sierra 23 D Laser 5 drs beige 87/15950
feldamweg 2 Hobrede G Roeberts Torneastr 12 Zaandam
Ford
Escort
1
3
CL,
blauwmet
'86
ƒ
12950
,IW 320i Hartge, 16 inch magn vlgn ,spoil,
85/19 950 Opel Kadett 1300 LS, b] 86, 44 000 km , i z g st
ƒ 16 250
D J C de Roode Nwe Achtergracht 101' Adam J Pais
8 5 / 4 950
/IW 324 Diesel, zwartmetallic,
'87 ƒ 22 950 Opel Kadett 1600 HB zilvermet, 3 deurs, b] '84
ƒ 8750 Hyundai Pony 1200 luxe, bronsmet
Garage Baas
APK KEURINGSSTATION
Nieuwlandhof 193 Adam R Bergraaf Stichtstr 8 Adam
Lancia
Prisma
1500
Sedan,
LPG,
blauwmet
86
ƒ
9450
IW 324 Diesel Hylmer,
'88 ƒ 28 950 Opel Kadett 1300 13 S, zilvermet, m 83
ƒ 6900
VW-AUDI SPECIALIST
O S M A Shukrula Bennebroekstr 32' A dam A W Jansen E
Keuren zonder afspraak
Mazda
626
HB
20
LX
Diesel
rood
'86
ƒ
12950
IW 735i automaat, alle denkb opties,
'85 ƒ 18 950 Opel Kadett 1 2 S, m '80, LPG,
ƒ 2 950
Reparaties APK schadeHeimanstr 92 Zaandam H G J Bond Broekerhavenplnts 8
Feenstra & Jimmmk
86 ƒ 13950
troen BX 19 GT, sport uitv, alle opties,
86 ƒ 12 950 Opel Kadett 1 3S, m '83,
ƒ 6 950 Mazda 929 Limited, automaat alle opties
Volendam J K Maase Oosterhoutstr 9 Almere J lerrane
Asterweg 24A A dam 364702 herstel verkoop nieuwMercedes
300
G
automaat
alle
opties
8
6
/
4
4
950
troen BX 19 TRD Diesel zilvermet,
'88 ƒ 18950 Opel Manta GTE, m '80 i z g st
ƒ 3 250
gebruikt Jac v Lennepkade Anjehersstr 106 Adam A Meulenbelt Nwe Meerdijk 182
Mitsubishi
Galant
20
GLS
ie
blauw
met
86
ƒ
12950
APK
laswerk
en
reparatie
keutroen BX 19 TRD, Diesel, nieuw model,
87 ƒ 15950 Opel Rekord 23 D, m '85, staalbl met, in nwe st
ƒ 8 950
Badhoevedorp A Stncker Roosterbos 23 Hoofddorp F Ever
82 ƒ 5950 ring klaarmaken ieder merk 295 Adam 020183855
troen CX 2 5 TRD Turbo Diesel type 2, uniek 88 ƒ 29 950 Opel Ascona 1600 D, blauwmet, bj 84, 5-drs
ƒ 9 250 Mitsubishi Galant 23 Turbo Diesel, GLX, wit,
aardt Bemsdorpstr 3 Nieuw Vennep Th Willems Nijenrode 21
Garage
ROBE
gespec
in
rem
Nissan
Bluebird
20
LX
Diesel
4
drs
86/11
750
auto
vooraf
prijsopgave
Auto
Etsun Stanza 1 6 GL, LPG, sportvlgn , zilv met, '83 ƒ 3 950 Opel Ascona 1600 Hatchback, m'82, 5-drs
ƒ 6950
8 5 / 8 950 bedrijf Been Aalsmeerderdijk men en fricties Comeniusstr Landsmeer F J Bos Vooruitstr 19 Purmerend A J v d Meu
at Regata 85S, antraciet grijs, zeer compl,
' 8 8 / 9 950 Opel Ascona 1800 SRE, m'85, Ricardo int, nv, staat ƒ 15950 Nissan Laurel Diesel 28 GL bronsmet
m '88 ƒ 14950 386, Aalsmeerderbrug
455 020 177388 Lid BOVAG len Gruttostr 33 Purmerend W Post Ringweg 61 Zaandam
at Seat Marbella, 5 bak, sprtvlgn spierwit,
8 8 / 7 950 Renault Fuego, m 82, blauwmet LPG
ƒ 5 250 Opel Kadett 12 S, Sedan, blauw
Fam Bras Vlielandstr 20 A dam R Snelderwaard Stigterhof 7
Opel
Kadett
1
6
D
3
drs
Blauw
met
8
3
/
4
950
Tel
0297727262
rd Scorpio 2 9 Ghia, autom , katal, zeer compl, '88 ƒ 34 950 Renault 5 TX, automaat, grijs met, m '83
ƒ 4 950
Garage verzorgt uw auto
Abcoude R Gill Venloweg 46 Almere J Matiasen K/,mts
Opel
Rekord
2
3
D,
bronsmet,
4
drs
8
4
/
6
950
}rd Scorpio 2 O GL, 5 bak, elek ramen, alle opt, '87 ƒ 19 950 Rover 213 SE grijsmet m'87, alle opties
ƒ 14 500
APK KEURING
AUTOSPUITEN v a ƒ350 in
heulstr 10' Adam J J Steenhuis Hagedoornweg 20 Zv.olle
jrd Sierra 2 Oi inj S-sport, 24 000 km,
'89 ƒ 24 950 Skoda 120 LS, bj '84 60000 km , 1e eig
ƒ 3950 Opel Rekord 2 3 D Traveller 5 bak etc 86/10 950
ong spuitcab mcl verf Ook Vooraf prijsopgave Garage E R Emmeng Weiver 65 Krommeme M Bobeldijk Groenen
Opel
Rekord
2
O
S,
4
drs,
LPG,
roodmet
8
3
/
4
950
ird Sierra 2 O CL, LPG, 5 bak, Aub rood, nw mod '88 ƒ 19 950 Toyota Tercel m '82,
ƒ 3 950
schaderep + tax 020 152507 Chrysant, Chrysantstr 14 B daalstr 25 Adam P de Kreek Gondel 31 54 Lelystad O \ d
ird Sierra 2 O CL, 4-drs sedan, LPG, antr gr met, '88 ƒ 19 950 VW Golf 1300, 1e eig , bj 87, antr grijs
ƒ 16900 Toyota Canna DX HB Diesel wit 5 drs 88 ƒ 15950
AdamNrd Tel 020340549
Molen Wormerweg 12 West Beemster H Th v Ooij Noordein
Erkend APK station
VW
Golf
C
Diesel,
5
drs,
wit
GTI
uitv
89
ƒ
20
950
ord Sierra 2 O Laser, 2drs coupe, LPG, 5-bak,zwart '87/14 950 Mercedes 300 D, autom m 79 i z g st
ƒ 5 950
9
de 101 Monnickendam J Komgsmann Leliestr 9 Rosmalen
•Auto
te
koop
Plaats
een
olie
verversen
v
a
ƒ29
50
1
Drd Sierra 2800 XR-41 inj, zeer snelle uitv ,
'85 ƒ 17 950 VW Transporter Caravelle klembus, 10 pers , m 86 ƒ 11 500
Let op Topoccasions bij
J R de Reijke J A Bnnkmanstr 37 Almere i Oostvnesland
FIAT
127
Van
Diesel
1985
SHOWROOM
advertentie
U
groot
onderhoud
gratis
APK
ird Sierra 2 O Laser HB, LPG, 5 drs , 5 bak, apart, '86 ƒ 13 950
Inruil + bemiddeling financiering mogelijk,
RENAULT Trafic verhoogd WAGENPARK JOHAN BOOM, Auto Centrum Duivendrecht
zult verbaasd staan over het Buiten Kadijk 43 A dam A v d Ven v d Linde Geleenstr 21
ird Sierra 2 3 Diesel, HB, 5 drs , 5 bak, stuurb , '87 ƒ 14 950
APK gekeurd, 6 maanden garantie
Zuiderakerweg 83 A dam Os- Industneweg 27 020955176
Adam M H Gortworst Gruttostr 37 Wormer M Morlang
1984
IVECO
35
10
met
koelresultaat
ird Escort 1 4 CL, nwste mod RS uitv , ferranrood, 87 ƒ 14 950
Burg de Kooimanweg 10 A, Purmerend, tel 02990-39383
dorp, tel 020-101021/105478
IJdoorn 107 Zaandam G C de Jongh Bonairestr 97' Adam
bak
voor
marktkoopman
met
nd Escort XR3 spierwit, sunroof, magn vlgn ,
' 8 3 / 9 950
Geopend maandag t/m zaterdag 930 1800 uur,
Mitsubishi Galant 1 6GL, m 87
H Korenstra W Alexanderstr 21 Aalsmeer W Barens Nieuwe
220
V
koeling
1985
Autobedrijf
ard Escort XR3 spierwit, sunroof, magn vlgn , '82 ƒ 7 950
vrijdagavond koopavond
LPG, ƒ 11 950, Mitsubishi Lan
Karselaan41 Amstelveen M v Rossenberg Grift 48 Uithoorn
de
Witte
02993
72951
onda Shuttle 1 5 VAN, autom , zeer apart,
'85 ƒ9950
eer EL, nw mod 88 LPG,
J Geensen Beatrixstr 12 Koog ad Zaan T J M Blokdijk
NIEUW VAN MICHtU
mcia Thema IE Turbo Savalli uitv lederen int, '88 ƒ 28 950
GARAGE HENRIETTE
ƒ12500, Ford Escort 14CL,
AUTORIJSCHOOL ZEEMANS Beatnxstr 49 De Rijp F A Letschert Zwaan 20 Mijdrecht P C
1e les ƒ3,95
ïncia Prisma Turbo Diesel,
'87 ƒ 15950
Akerdijk 275, Badhoevedorp 87, ƒ13950, Peugeot 205XT,
Al meer dan 30 jaar uw adres Ofman Krommeniedijk 96 Krommeme A P Epke Heikes Hof
(alleen brancfstof)
azda 626 2 O GLX, 2 drs coupé 2x, LPG, stuurb , '87 ƒ 14 950
Tel 02968-92915
eind 87, 32000 km ƒ13950
BIEDT AAN EEN AANTAL GOED
020 853683 voor een gedegen rij opleiding 10 De Rijp Fam Mathijsen Bovenover 179 A dam J Geugjes
azda 626 2 O GLX, 2 drs coupe, 12 valve, alle opt, '89 ƒ 28 950
Opel Kadett, GT 16 S, m 87 Peugeot 205 Accent, 86 LPG, overdag
s avonds
020181775 NU Rooseveltlaan213 Adam t Voorwerf 4 Adam, P de Vries Weth Rijkeboerweg 21
azda 626 2 O GLX, 5 drs, HB, LPG, rood, alle opt, '89 ƒ 27 950
1e eig 58000 km zeer mooi ƒ 9950, Volvo 240GL m 84 au
GESELECTEERDE
OCCASIONS:
Halfweg A Bartels Boendermaker 9 Zaandam J Tromp
Tel 020 460699
Purmerend
02990 40087
azda 626 2 O GLX, 5 drs , HB, LPG, 12 v, stuurb , '88 ƒ 24 950
ƒ17750
Ford
Scorpio,
2
O
GL,
tomaat, LPG ƒ 9950, Rat Uno Zaandam
Purmerland 32 Purmerland, F v Dillen Sandhorst 52 A dam
Deze maand bij aankoop van een auto
075174996
1111
azda 626 automaat, nw mod , LPG, 4 drs , sedan, '88 ƒ 22 950
sept
'86,
LPG,
5
bak,
centr
een radio-cassetterecorder cadeau'
60S, 5 drs 87, ƒ 9950, Volvo
G v Leeuwen De Jonge Gerard 3 Nes a d Amstel J Dik B
ercedes 300 Diesel, zilv gr met, get glas, 5-bak, '86 ƒ 39 950 BMW 745 i Turbo, m 82, automaat, elektr ramen, sportvlgn, vergr ƒ17950 Mercedes 230 360GLS, 84, ƒ6950, Nissan
Hollanderstr 52, Middenbeemster S v Horssen K Onneslaan
ercedes 260 E, AMG, diepd bl spec vlgn ,verl, '87 ƒ 44 950 Dullman int, centr lock, zeegroenmet
E,
aut,
dec
83,
duurste
uitv
,
Cherry diesel m 85, ƒ7950,
28 Badhoevedorp, R Klok, Archangelstr 98 Zaandam J Torn
ƒ 10 750
ercedes 230 E ,AMG, spec vlgn , verl, mar -rood, 86 ƒ 36 950 BMW 3251, bj 86, 210 PK, Bilstein onderstel, spare diff, 15 inch ƒ14950 Volvo 340 GL, m 86, Hyundai Stellar GSL, 85,
Burg Dalenbergstr 16 West Graftdijk T Bilstra OudeKeern29
T k gevr door verzamelaar
ercedes 190 E 2 3 16 klepper, raucvsilb alle opt, '87 ƒ 59 950 sportv , Ricardo mter, w w glas, stereo, afst alarm, zeer snel en centr vergr, linker deur par ƒ6950, Opel Rekord 2 OS,
Landsmeer, P G de Keijzer Meteorenweg 120 Purmerend D
MINIATUURAUTO
S
b
v
ercedes 190 E 2 6 Itr, AMG uitgev, ABS, airco, '88 ƒ 54 950 mooi, W rood
keerschade,
ƒ8950
Volvo
360
m 86 LPG ƒ9950, Opel Ka
Tol, Trumanplein 3 Egmond a Zee O Kok Wakerdijk 97
ƒ 31 750
Wiking of metalen auto s
ercedes 190 E ,AMG, 16 inch vlgn, verlaagd, spoil, '86 ƒ 32 950 BMW 316 aut, bj 82, zilvergroen-met, w w glas, sportvelgen, GLS, 2 l, m 84, 5 bak, ƒ7950 dett 1 3 HB, eind 84, ong
Purmerend M Mooy Baas Witte Duifstr 7 Wormer F J Berg
Tevens ook oude treinen b v
ercedes 190 Diesel, AMG, spierwit, veel opties, '85 ƒ26950 n nw st
Vaartoren 29 Amstelveen H Boekeloo Fresia197 Krimpen a d
ƒ 6 950 Passat diesel 5 drs, 1986, 5 23000 km, ƒ8950, Mazda 323
Marklm
etc
Tel
02972
1929
ercedes 190 E ,AMG uitv , verlaagd,
'84 ƒ 22 950 BMW 320, m '79, lapisblauw, spoilerset
bak,
ƒ
14
950
VW
Polo
Oxford
15HB '84 ƒ6950, VW Golf
ƒ 3 950
IJssel J Baruch A W Grootehof 152 Adam, C Frank Burg
ercedes 280 SE ,alle opties,
'83 ƒ 24 950 BMW 316, m '79, zilver-met, w w glas, sportvelgen ƒ 3250 chopper, 1e eig 33000 km, GLD, m '82 ƒ 3950, Mercedes
Kastelemstr 21 Dnemond J F Harm jr Paukenhof 125 Zaan
ercedes 300 Diesel automaat, alle opties,
8 7 / 4 4 950 "itroen Visa II RE, bj '87, bordeauxrood
/ 5 950 1986, ƒ 10500 Mitsubishi colt, 300D, bijna '81, ƒ 6950, Mercedijk J Remijnsen Trompstr 13 Ede A R H Brehm Perzikstr 26
tsubishi Spacewagon 20 GLX, Van-uitv,
'86 ƒ 17 950 Citroen BX 14 RE, m '84, 5 bak
GLX,
1985,
ƒ
10500
Mercedes
des 200D, 80, ƒ5950, BMW
ƒ 6 950
hs, A'dam, B C Slinkert Peerdecamp 52 Monnickendam M
tsubishi Sapporo 2 O GLX 20 l, met LPG,
' 8 3 / 5 950 Daihatsu Charade D, Van, uitv met ramen, bj '86 ƒ 6950 300 TD, schuifdak 1980, ƒ 9950 728, 78, ƒ 1950, Renault 5, '83 Autosloopbedr Onne van de AUTOWRAKKEN tegen de v d Kerkhoff Lindenlaan 1 Zaandam, M Wmk Ranonkellaan 6
tsubishi Lancer Turbo, 170 pk, zwart, apart,
'82 ƒ 9950 Ford Escort 1 1, m 87, wit, 1e eig
Stadt,
mk
v
sloop
en
Peugeot
305
SR
break
1981,
hoogste
prijs
voor
de
deur
ƒ 2950, VW Golf 1 1,'80, ƒ 2450,
Beverwijk K v Amstel Goudriaanstr 134 Zwaanshoek H J
ƒ 12950
ssan Laurel 2800 SLX, Dies ,nw mod ,alle extra's, 88 ƒ 22 950 Ford Escort 1 6, m '83, bronsmet, electr sunroof, sportvelgen ƒ2950 Toyota Corolla DX Renault 4GTL, eind 81 ƒ1950, SCHADEWAGENS, verk auto gehaald Autosloperij Jan
v d Star G v d Boschpad36 A dam, T v d Ploeg Koningsstr
ssan Laurel 24 E SGL inj, zeer compleet,
'87 ƒ 15 950 spoilers, sportstuur, LPG
onderdelen
Rijshoutweg
4,
Tel
020361178
/
029076248
1982,
ƒ3950
BMW
728
l
aut
Ford Taunus 1 6 Bravo 81
35 hs A dam J W Heijligers, Schellumenstr 29 A dam F Kok
ƒ 6 950
ssan Bluebird 1 6 LX, LPG, Fer rood, nwste mod , 87/14 950 Ford Escort 1 3 Giha, 5-drs , m '82, d blauw, Pullman int ƒ 5 950 LPG, 1983 ƒ9950 Ford Sierra ƒ 1950, Opel Commodore aut, Zaandam Tel 075 165272
Grote sortering ONDERDELEN Schoofstr 32 Purmerend A v d Laan Dr Schaepmanstr 23
ssan Bluebird 2 O, station, 5 bak, enz ,
86/10 950 Ford Sierra 2 3 D , rookzilvermet, m '86
20
Laser
1985
wit,
ƒ11750
m 80, ƒ 1950, Opel Kadett, 81, Autosloperij
ƒ 13 900
DE ZOMBIE
alle schade auto s alle Zaandam, J M Koopmans Marienstein 94 Heiloo Concreet Eu
pel Monza 30 E GSI, automaat, zilv blauwmet, '84 ƒ 16950 Ford Sierra 2 3 GL aut, m 85, blauw met, 5-drs w w glas, Opel Rekord 23 L Diesel, 5 ƒ2950, Toyota Corolla 82, vraagt te koop schadeauto's van
romarketmg Postbus 1 Vreeland H J Kruger Vensstraat 51
merken, alle bouwjaren
pel Senator 2 5 E CD, autom , alle extra's,
'84 ƒ 12 950 stuurbekrachtiging
mak,
nw
mod
,
83,
ƒ
8
250
koppeling stuk, ƒ1950, Lada Tevens verkoop van alle mer- Ravenstijn, 02502-5435
Hoofddorp, R Hutten Karnstr 66 Purmerend C M v Hartmgs
/10 950
pel Kadett 1 6 LS, automaat,
'87 ƒ 13 950 Honda Prelude bj '82, zilvermet
BMW
318,
brons,
leren
bekle2105 82, ƒ 1450, en nog div ken onderdelen Gespeciali Het HOOGSTE BOD1" Bel veldt, Schuilkerkpad 19 Laren, R W Radevan Wilhelmmastr
ƒ 5 750
pel Kadett Diesel 1 6 GLS,
'88/17 950 Honda Civic 1 3 luxe goldmet, 5 bak m '86
dmg,
1979,
ƒ3750
auto s v a ƒ 1000 tot ƒ 15000 - seerd in verkoop van motoren voor vrijblijvende prijsopgaaf
106' A dam, A Paauw Hofdijkstr 2 Zandvoort E H Scheep
ƒ10 750
eugeot 505 GTI injection,
'83 ƒ 4 450 Mazda 626 GLX, 2 L, bj 83, LPG, electr ramen
maker Bosranklaan 267 Gouda G P Kraayeveld Wemmingen
ƒ 4950 Zeilboot merk Drayer pol, 4 Alle auto's APK Hoge inruil, Inbouw mogelijk Osdorperweg
eugeot 505 GRD, Diesel, zilvermet, zeer compl, '87 ƒ 15 950 Mazda 626 GLX HB, LPG, blauwmet, 1e eig , m '87 ƒ 16 900 slaappl, b b motor, kookgel, financ mog V a ƒ4000,1 jaar 520 A Amsterdam Osdorp Loop, sloop en schadeauto s 11, Nieuw Vennep R Passchier Bmnenpolder 22 Diemen Zuid
met vrijwaring Tel 020754193
ïugeot 505 20 SX, LPG, jubileumuitv , alle opt, '87 ƒ 14950 Mercedes 190 D, m '85, bordeauxrood, c lock, schuifd ƒ 24 950 4 zeilen, taxrapp aanw van schriftelijke garantie Geopend
H J Leurs v Walbeeckstr 73' Adam HM Kooistra G Vak
Tel 020107566
eugeot 305 GL stationcar, zeer mooi,
'86 ƒ 6 950 Mercedes 200 D m '82, w w glas, stuurbekr, i p st ƒ 8 900 ƒ15000 Vrpr ƒ7950
van 900 tot 1900 uur Zaterkeshof 12 Leek
eugeot 205 1 6 GTI, zilver met, alle opties,
'85 ƒ 14 950 Mercedes 200 D, m '86, w w glas, stuurbekr, kl wit, centr Alle auto s zijn of worden APK dag tot 1700 uur
:ugeot 205 GT, LPG, 5 bak, d blauw, 5drs , enz, '87 / 14 950 lock
ƒ28500 afgeleverd Zat dags geopend OPEL Kadett 1 3 LS Ipg, 85,
eugeot 205 XRD Diesel zilv met, siervlgn ,
87/14 950 Mercedes 200 D bj 82, kl wit
ƒ 8 900
T k gevr LOOP , SLOOP
• , SHOWROOM verschijnt 86 87 Kadett 1 3 LS, station
DE HOOGSTE PRIJS
orsche 924, 5 bak, rood, magn vlgn , enz,
'85 ƒ 29 950 Mercedes 300 D, bj 86, rookzilver-met, abs, niveauregel, centr
Prijswinnaars krijgen de prijs thuis bezorgd
huis aan huis in geheel
elk merk auto a contant met en SCHADE AUTO S
'86 Rekord 20 LS, Ipg, '86
enault Espace Turbo Dies , TX-uitv, zilv met,
86 ƒ 28 950 lock, alarm inruil mogel
(Ov/er de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd)
ƒ44900
Amsterdam
en
omgeving
Tel
020
104659
vniw
bewijs
Tel
020
105478
BEREBEIT
020
6627777
enault Espace Turbo Diesel, DX uitv , rood,
'88 ƒ39950 Mercedes 300 SE, bj 86, rookzilvermet, autom, w w glas, LPG,
enault 25 GTS, aubergmerood met, alle opties, '87 ƒ 17950 centr lock, 4 hoofst, schuif-kanteld , alarm, in nw st ƒ50 500
enault 25 GTS, d blauw met, alle opties,
87 ƒ 17 950 Mercedes 500 SEC, m '86, rookzilver met gladde bepl, beige
enault 25 GTS, automaat, rosgrijs met,
87/17 950 leder int, airco, BBS sportvelg, alle opties
ƒ 99 000
enault 25 GTX, turqoise met, 5 bak, enz,
'85 ƒ 12 950 Mitsubishi Colt GL, m '85, blauw, w w glas
ƒ 8 950
enault 21 GTX, Nevada station, sp wit, alle opt, 88/19 950 Mitsubishi Lancer bj '85, 4 drs wijnrood
ƒ 7 950
enault 21 Nevada, 5-bak, wit,
'88 ƒ 15 950 Mitsubishi Galant GLS, autom , m '82, zilver groenmet, sportv,
oover Sterling 2 5, 6 inch, 24 klep alle opt,
88/29 950 w w glas, i z g st
ƒ 4 950
aab 900 Turbo, autom , antr grijs met,
84/14 950 Mitsubishi Cordia, bj '85, zilvergrijs met, sportvlgn , w w glas, 5o/ota Canna II 2 O DX Diesel, spierwit,
88 ƒ 15 950 bak, overdr, spoilerpakk, dubb spieg, zeer apart
ƒ 10 750
o/ota Supra 2800i, inj, diepzwart,
'83 ƒ 12 950 Mitsubishi Galant GLX 1 6, bj '86, met, LPG
ƒ 13 250
oyota Canna II 20 Diesel, 5-drs , HB,
88 ƒ 17 950 Opel Corsa 1 O S, m '85, wit, 3-drs
ƒ 8750
oyota Canna II 20 DX, 5 drs , HB, rookzilv ,
'88 ƒ 17 950 Opel Corsa 10 S, m '86, zilvermet, LPG w w glas ƒ 10 750
.V Golf GTI 1 8 inj, spierwit, sportvlgn ,
'86/18 950 Opel Kadett 1 6, m '86, lapisblauw
ƒ 13 250
W Golf CL Turbo Diesel, ferranrood,
'87 ƒ 17 950 Opel Kadett Hatchback 1 3 limited, bj '87, blauwmet, w w glas,
"W Golf CL, Diesel, 5 drs , auberg rood,
'88 ƒ 18 950 dubb spiegels, 5 bak
/ 15 750
W Golf CL katalysator, LPG, 5-bak,
'88/17 950 Opel Ascona 1 6 D Hatchb , bj '84, blauwmet, 5-drs ƒ 8 950
"V Passat Variant stat 5 drs , 2 2 GT, 5 cyl inj,
Opel Kadett 1 6 D, Van met ramen, bj '84
ƒ 6 950
pk, zeer compleet
'87 ƒ 22 950 Opel Kadett 1 6 D, Hatchback, 5 drs , m 86, bronsmet ƒ 11 750
1
.
' •
•' '-r •• vr'•'•' • •'•*
••,•.•.•.-•-..r vi^pSwf
olvo 760 GLE Turbo Diesel, intercooler, alle opt, '83 ƒ 14 950 Opel Omega 2 Oi, bj '87, wit, LPG, w w glas
ƒ 21 750
olvo 740 GLE automaat, zeer compleet,
86/19 950 Opel Rekord 2 3 D, m 84, zilvergroenmet, i p st
ƒ 8 950
olvo 740 GLD Diesel,
89/32950 Opel Rekord 2 3 D, m '84, zilvermet
ƒ 7 750
olvo 240 GL grand luxe, LPG, stuurbekr,
'85 ƒ 12 950 Porsche 911 Targa, bj 71, 935 uitgev, rood, geh gerest, in
olvo 240 GL grand luxe, LPG,
84/10 950 nw st, tax aanw
Prijs op aanvraag
4950
Renault 9 C, m 84, wit, 4 drs
'2 jaar garantie, volle financiering,
3950
Renault 9 GTL, m 83, blauwmet, 4 drs
*
inruil mogelijk
6950
Seat Ronda, m 85, zwart, 5-bak, w w glas
Alle auto's zijn grondig nagekeken en gekeurd
3250
Skoda 100 L, m '85, 1e eig
Keuze uit ±150 stuks
6250
Volvo 343 DLS, m '83, 2 L, wijnroodmet, LPG
ƒ13900
VW Golf Turbo D, m '85, 5-bak, w w glas
9850
VW Passat Diesel, m 85, 5 drs , 5 bak
3450
Ford Transit, m '82, gesloten bestel
l KRUISWEG 1493/1531, HOOFDDORP
7250
Mercedes 307, open laadbak, m '81
Verbindingsweg Hoofddorp en Heemstede,
7950
Mercedes 207, pickup met huif, '80, 1e eig
bij Schiphol
8950
Mercedes 207 combi, rn '82
:
Tel. 023-292400/294072
watergek,
VW Transporter Caravel, kl bus, 10 pers
Donderdag en vrijdag koopavond tot 21 uur.
ƒ 10 500
m'85
VW transporter Caravel, kl bus 10 pers watergek,
3 Ford Roadslcr (open),
5 Ford brandweerwagen
1 Ford ftdt-Up (open},
ZBwttey!
6 RollsRoysSilverCloudll
7 Ford Piek Up (gesloten)
8 Ford Roadster (gestoten)
4 BugatMoyal type 41.
ƒ11500
lengte 24 cm.
lengte 27 cm
lengte 24 cm.
lengte 24 cm
lengte 2 4 cm
lengte 24 cm
lengte 28 cm.
lengte 24 cm
'Bewijsnummers van een geplaatste „SHOWROOM' adver- m'86
SpeedbootVIP
Louisiana165pk
Mercury
mboard,
cabr
kap
+
«ntie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
Tot het eind van het jaar heeft SHOWROOM een leuke wedstrijd voor u Zoek de
nwe
Damco
kanteltrailer,
tandemasser
ƒ
28
500
dvertentie kenbaar maakt
**foute" SHOWROOM-advertentie op en win een fraaie, grote miniatuurauto naar keuze
WK 42
Speedcruiser Skagerak, 8 pers, 8 cil Chrysler mboard met
s kosten daarvoor bedragen ƒ 3,
of een gratis advertentie Als u een advertentie op de SHOWROOM-pagina's tegenkomt
hekdrive + tandemasser trailer
ƒ 22 500
met
bijvoorbeeld
'Trabant
met
buitenboordmotor"
of
"Ford
met
terugtraprem",
dan
weet
u
De foute SHOWROOM advertentie betreft
• De autorubriek „SHOWROOM'
Div mruilers tegen leuke prijzen
dat u de "foute" SHOWROOM-advertentie gevonden heeft Vervolgens vult u bijgaande
heeft een oplage van 730 000 ex
Inruil/bemiddeling financiering mogelijk
bon m, geeft u de auto van uw keuze aan of een gratis advertentie en zendt u de bon m
6 maanden garantie, APK-gekeurd
•De occasion die u zoekt staat al klaari
een gefrankeerde envelop naar SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam
Geopend ma t/m za van 9 30 18 00 uur
In , SHOWROOM leest u waar
DONDERDAG KOOPAVOND
• De occasion die u zoekt
Als ik win wil ik graag auto nr
of een gratis advertentie (doorhalen wat nieUantoepa«ipais)
Osdorperweg 928, tel 02907-2021, Amsterdam-West
In plaats van een miniatuurauto kunt u ook een gratis advertentie winnen (ter grootte
staat al klaari
Ook div caravans en boten
van 3 regels) waarin u uw eigen auto te koop aanbiedt (natuurlijk kunt u ook deze gratis
Naam
In „ SHOWROOM leest u waar
advertentie aan iemand cadeau doen)

Automobielbedrijf NIC BART

Henry van Gerve Auto's

Accessoires en onderdelen

Klassiekers en
oldtimers

Service en reparatie

Rijscholen

CARBO AMSTERDAM

Miniatuurauto's

Autosloperijen

Auto's te koop gevraagd

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

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

f RED HEHL autobedr. b.v.

Bon

Gratis advertentie

Per week 100 prijswinnaars

In de autorubriek
"Showroom"
valt u om
van verbazing
over het aanbod.

Wekelijks verloot SHOWROOM 100 miniatuurauto's of gratis advertenties onder de
goede oplossers Heeft u eenmaal een auto gewonnen, dan kunt u blijven meedoen
om de hele sene compleet te maken U vult dan volgende week weer de bon m en geeft de
auto van uw keuze adn Kortom, volop kans om voor uw zoon, neef of gewoon voor uzelf
een aardig cadeau te winnen dat zeker niet
'[:' •£-.~• 'Tlssr^^t-!•"• T-?~IL"."''
misstaat m de zak van Sint of onder de kerst- "T"J"fcW *--«^~•• •- »» -"J
boom (de actie loopt tot 31 december a.s)

Adres
Postcode/woonplaats
Opsturenmeengefrankeerdeenvelopaan SHOWROOM PostbusISG lOQOADAmsterdamofafgevtn
Het Parool Wiboutstraat 131 /RokinllO Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen Dorpsstrait 54 56 Pui merend
Weerwal 19 Uithoorn Stitionsstraat 70 Weesp p/a fa Ruitenbeek. Nieuwstraat 33 Zandvoort
Gasthuisplein 12
Medewerkers/sten, van Pet *combinatie N V en reclamebureau Dorhnd BV zijnuitgcslutun. indt.Ummt.

De autorubriek voor Amsterdam en
Inzendingen moeten op woensdag 1 november In ons bezit zijn. Prijswinnaars worden bekend
gemaakt In Het Parool van 3 november en In He Weekmedla-ultgaven van 7, 8 en 9 november.

ANDVOORT VANUIT DE LUCHT
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ZANDVOORT VANUIT DE LUCHT
% . v '-*H.,, , .
> ,V *» - *v

•*

SsV»*

** '" * - -

'•"7--***
^r^-^sT
•y-l ,^
-*r%3»»
; . ^ - -^t
<rr
s

"" i - * - - *^?^\j&. » * ' "'*sTi. " ^'" '^ ~^«

Het Zandvoorts Nieuwsblad plaatste de afgelopen vijf weken verschillende kleurenfoto's van Zandvoort gezien vanuit de lucht. Deze foto's zijn
speciaal voor het Zandvoorts Nieuwsblad gemaakt door Aerophoto Schiphol b.v. Op deze pagina ziet u een overzicht van alle geplaatste kleurenfoto's. Vele lezers van het Zandvoorts Nieuwsblad maakten al van de
mogelijkheid gebruik om één of meerdere kleurenfoto's op een formaat
van 20 x 25 cm te bestellen.
Nabestellen
U kunt één of meerdere kleurenfoto's bestellen door het overmaken van 25
gulden per exemplaar op postrekeningnr. 34.34.586, t.n.v. Weekmedia,
Amsterdam onder vermelding van ZN én het onder de foto aangegeven
nummer. Uw bestelling dienen wij uiterlijk twee weken na verschijning
van deze pagina ontvangen te hebben. U ontvangt de foto('s) circa een
maand na publikatie.

81.167

Nieuwsblad
Wie 'm leest, weet meer!
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ZANDVOORT - In de zaalvoet- 777
.
J
l
7~>
7 r? • 7
balcompetitie
kwam
TZB/Teujberste
necLerLaao
Bad
Zuid
nissen voor de vijfde maal op

TZB en Scandals op
winst bij zaalvoetbal

rij tot een overwinning. Het
lastig te bespelen Garage V.
werd met 3-1 geklopt. Bad
Zuid, dat eerder in de week
moeiteloos NAS met 7-3 versloeg, gaf de koploper Carr.
Snoeks erg goed partij maar
moest toch met een 2-5 nederlaag genoegen nemen. Een op
volle oorlogssterkte spelend middels een snelle counter scoorde sen Heemstede erg tevreden mee Willem van der Kuyl was kansloos,
Scandals haalde verrassend Marun Kruijff opnieuw, 3-0.
zijn.
1-3. Snoeks ging door en zorgde nog
uit tegen Ellerman en won met
voor de rust voor de vierde treffer, 15-8.
4. Het pleitte voor de Zandvoorters
In het tweede gedeelte kwam

TZB-Teunissen
In de eerste helft liepen de combinaties al niet erg bij TZB/Teunissen.
Garage V. verdedigde stug en gaf de
Zandvoorters weinig vrijheid. Toch
was de eerste helft beslissend. Via
een solo van Einus Bruinsma kwamen de Zandvoorters op een 1-0
voorsprong en even later werd die
verdubbeld toen een voorzet van
Nico de Boo door Martin Kruijff
werd ingetikt. Garage V. merkte dat
er meer in zat en trok ten aanval.
Nog voor de pauze strafte TZB/Teunissen het aanvallende spel af en

TZB/Teunissen niet meer aan de
bak. De Zandvoorters werden door
Garage V. geheel vastgezet op eigen
helft en leken overspeeld te worden.
Hadden de veldspelers een totale
off-day, doelman Kuub Halewijn
maakte een uitzondering. Hij verrichtte de meest fantastische reddingen en voorkwam zodoende dat
de voorsprong verloren zou gaan.
Slechts éénmaal moest hij zwichten
voor een Garage V. inzet (3-1) maar
voor het overige maakte hij alle
schoten en kopballen op zijn doel
onschadelijk. Met tien punten uit
vijf wedstrijden gaat TZB aan de leiding, een positie waar spelers en
sponsor aannemersbedrijf Teunis-

Bad Zuid/ZVN

De start was voor de Zandvoorters
dramatisch toen Snoeks door een
beoordelingsfout van Jack Goedegebuure de stand al binnen dertig seconden op 0-1 had gezet. Geenszins
door deze vroege achterstand aangeslagen trok Bad Zuid/ZVN verwoed
ten aanval op jacht naar de gelijkmaker. In de zevende minuut kwam die
gelijkmaker toen Rik Keur inknalde
na een gave voorzet van Ilya Gazan.
De gelijke stand bleef niet lang op
het scorebord staan, want twee minuten later werd onzorgvuldig uitverdedigen in de Zandvoortse defensiie genadeloos afgestraft. Een paar
minuten later opnieuw balverlies en

Schoorl op de paal en lat maar het
bleef 2-5. Ondanks de eerste nederlaag verdienden de Zandvoorters
toch een groot compliment voor het
vertoonde spel en hun inzet.

Scandals

Is Scandals compleet dan is het
voor iedere tegenstander een gevaarlijke ploeg. Dat ondervond Ellerman
in eigen home Amsterdam. Ellerman en Scandals maakten er een
zeer aantrekkelijke partij van met
veel doelpunten. Beide teams waren
in de eerste helft geheel aan elkaar
gewaagd, maar na 25 minuten spelen
hadden de Zandvoorters toch een 3dat zij taleven knokken voor een be- 4 voorsprong genomen door doelpunten van Richard Kerkman, Pim
ter resultaat.
Na de rust zette Bad Zuid/ZVN van Dord en tweemaal Rob Verstraalles op de aanval en waren ook veel ten.
feller. Dat resulteerde in de vierde
Na de doelwisseling heeft Ellerminuut al in een doelpunt. Na een man tevergeefs geprobeerd de achgave combinatie tussen Frans Post terstand weg te werken. De aanvalen Gerard Ramkema kon Rik Keur len van de Amsterdammers werden
zijn tweede treffer scoren, 2-4. Bad rustig en bekwaam opgevangen
Zuid drong nog sterker aan, kreeg waarna snelle en gevaarlijke aanvalwat kleine kansjes, maar tegelijker- len door Scandals werden opgezet.
tijd kreeg Snoeks veel ruimte waar- De badgasten hielden het hoofd koel
van in de tiende minuut werd gepro- en voerden de stand verder op naar
fiteerd, 2-5. Het bleef voor het pu- een prachtige en zeer verdiende 8-5
bliek een aantrekkelijke partij zaal- overwinning. De doelpunten van
voetbal doordat Bad Zuid bleef tweemaal Hans Schmidt, Pim van
vechten. Het grote offensief leverde Dord en Patrick Tenthof waren van
slechts schoten op van Marcel een uitstekend gehalte.

Zandvoort '75 onderuit
ZANDVOORT - Zandvoort
'75 kende afgelopen zaterdag
een volkomen off-day en leed
de eerste nederlaag van dit seizoen. SIZO scoorde al vroeg in
de wedstrijd het enige en beslissende doelpunt, 1-0.

Foto: Bram Slljnen

TZB komt eindelijk op toeren
ZANDVOORT - Door een
;eer overtuigende overwinning
leeft TZB in de tweede klasse
ïVB, de laatste plaats overgelaan aan Spaarnevogels. De
nannen van trainer Thijs Bouna waren vooral in de tweede
lelft erg goed op dreef en overclasten Overbos met 6-2.

De badgasten konden toen wat
Na een serie van zeven wedstrij- rustiger aan doen, waardoor Overden waaruit slechts één punt werd bos meer tot aanvallen kwam, echbehaald moest er wat gebeuren bij ter zonder een moment gevaarlijk te
TZB. Mede door een paar blessures worden. William Rubeling maakte
was Bouma genoodzaakt een beroep zijn rentree in het TZB team op de
te doen op de „oude" garde. Peter juiste wijze af door in de slotfase de
Auberlen (43), William Rubeling en eindstand op 6-2 te bepalen. Trainer
Cees d'Hont brachten een stukje Thijs Bouma haalde na afloop opgeroutine in het elftal terug, dat best lucht adem. „Haal je geen punten
gebruikt kon worden. Met de gevaar- dan zakt de animo," stelde Bouma.
lijke William Rubeling in de spits „Nu je weer eens wint hebben de
ging er direct meer dreiging uit van spelers er direct weer zin in. Het
de aanval en in verdedigend opzicht ging vandaag erg lekker en vooral in
ZANDVOORT - Morgenavond zorgde Auberlen voor de broodnodi- de tweede helft liep het gesmeerd.
vrijdag) start de voetbalvereniging ge rust.
Toen zaten we nog feller op de bal en
landvoortmeeuwen de eerste wedspeelden de linies korter op elkaar.
In de eerste helft liet TZB zien dat Het eerder aanpakken van de tegentrijd voor het open kampioenschap
oppel-kalverjas. In een serie van vandaag de punten gepakt moesten stander lukte goed en twee punten
es wedstrijden, op iedere laatste worden. Na een overwicht in het eer- halen bij de start van de eerste periorijdagavond van de maand, wordt ste halfuur viel aan de andere kant de is een lekker begin. Ik ben blij dat
m de titel gestreden. De maand de- echter de openingstreffer, 0-1. TZB ik een beroep kon doen op de oudeember valt hierbuiten. Van de zes zette snel orde op zaken en door een ren. Zij wilden het dit jaar rustiger
wedstrijden tellen de vier beste voor strak schot van Rene van der Drift aan doen en lager spelen, maar dat
et eindklassement. Plaats van han- was de stand weer gelijk, 1-1. De ze toch weer willen meedoen vind ik
eling is de kantine van Zanvoort- vreugde was van korte duur daar erg fijn."
even later de TZB defensie niet alert
neeuwen aan de Vondellaan.
reageerde waardoor Overbos voor
De aanvang is 20.00 uur terwijl het de tweede maal de leiding nam, 1-2.
In de tweede helft toonde TZB nog Zaterdag
ischrijfgeld is vastgesteld op ƒ 7,meer lef. De Zandvoorters gaven
>er koppel.
Het zaterdagteam van TZB beOverbos nog minder ruimte om de haalde eindelijk weer eens een punt.
bal aan te nemen en dat werkte. Bin- Het talentvolle team was de laatste
nen twintig minuten had TZB de weken minder op dreef, maar in de
wedstrijd geheel ten goede doen ke- uitwedstrijd tegen DEM was een
ren. Hans Klok maakte snel gelijk licht herstel kenbaar. Na een 1-0 achen een paar minuten later zorgde terstand gaf Te Kort met twee gave
William Rubeling voor een Zand- treffers de Zandvoorters hoop op
TZB had de een overwinning.
ZANDVOORT - Door, een voortse tevoorsprong.
pakken en bleef Overbos
overtuigende overwinning op smaak
een stevige druk houden. Het offensief dat DEM toen ontwik'indeman heeft Hans Drost de onder
Mark Kanger en Rene van der Drift kelde bracht voor de gastheren alsoppositie in de interne com- zorgden er voor dat de strijd belist nog
de gelijkmaker, 2-2.
letitie ingenomen. Al weken was, 5-2.

koppel-klaverjas

tahaakvoorzitter
leemt macht over

tond Drost in de top tien van
e Zandvoortse Schaakclub
laar telkens bleef een resulaat uit dat hem naar de bovente plaats zou brengen.

Tot de wedstrijd van vorige week
!gen Lindeman waarin Drost zijn
ans waarnam. Bovendien speelde
et defensieve spel van zijn directe
oncurrenten hem in de kaart. Zij
'eelden namelijk allen remise. Dat
aren Van Kempen tegen Geerts,
yress tegen Van Brakel en Termes
'gen Cliteur.
Toch vielen er ook overwinningen
' noteren en die kwamen op naam
in Bosman, Molenaar, Gude, Maruenie en De Bruin, terwijl Van den
os en Gorter remise overeen kwaien. De beste tien zijn: 1. Drost, 2.
an Eijk, 3. Lindeman, 4. Geerts, 5.
an Kempen, 6. Van Brakel, 7. Ay, 8. Cliteur, 9. Termes, 10. Moleaar.
Vanavond speelt voor het eerst
nds lange tijd een tweede team van
s Zandvoortse Schaakclub mee in
• externe competitie van de Noord
ollandse Schaakbond.
In het Gemeenschapshuis wordt
•; strijd aangebonden tegen het zesteam van De Uil uit Hillegom.
en sterk team Zandvoort 2 dat een
'ar weken geleden het eerste Zand'ortse team met 5-3 versloeg.
Voor de Zandvoorters nemen ach-.
het schaakbord plaats: Drost,
eerts,
Twint, Ayress, Molenaar,
D
srna, ten Bruggen en de jeugdige
euwkomer Pepijn Paap.
r

Uitslag vijfde bridgewedstrijd
ZANDVOORT - In de A-lijn van de
vijfde wedstrijd van de bridgecompetitie speelde het gelegenheidsduo
van de heren Emmen sr. en Groenewoud een goede wedstrijd. Zij wonnen met 59,38 procent.
Mevrouw Spiers met de heer Emmen jr. werd tweede met 56,38 procent. Het echtpaar Van Beek blijft
onveranderd op kop staan in deze
lijn. Het heeft een voorsprong van 25
% op de nummers twee, de heren
Groenewoud en Smit.
Ook in de B-lijn werd een gelegenheidskoppel eerste, mevrouw Slegers speelde met de heer Kleijn en
zij scoorden 55,06 procent. Tweede
werden de heren Spiers en Veldhuizen met 54,76 procent.
(ADVERTENTIE)

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor

12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

Op de eerste plaats blijven met ruime voorsprong de heren De Leeuw
en Polak staan. Mevrouw Paap en de
heer Vergeest blijven tweede. Aansluiting met de kopgroep hebben nu
ook de dames G"otte en Koning gevonden. Met een voorsprong van
acht procent op de nummers vier,
maken zij een goede kans op promotie naar de A-lijn.
Het echtpaar Potharst blijft het onveranderd goed doen in de C-lrjn,
ook nu weer werden zij eerste met
57,74 procent en promotie kan hen
niet meer ontgaan. De dames van
Mancius en Veltman werden tweede
met 57,14 procent. Met een voorsprong van ruim veertig staat het
echtpaar Potharst dus eerste in de
C-lijn, de dames van Os en Suaeressig blij ven tweede, maar naar de derde plaats zijn nu mevrouw De
Kruyff en de heer Kleijn opgerukt.
In de D-lijn werd een monsterscore
geboekt door de dames van der
Nulft en Verhagen. Met maar liefst
73,6l|procent lieten zij de rest van de
D-lijn ver achter zich. Met de nog
zeer goede score van 61,81 procent
werd het echtpaar Van Til tweede.
Door hun uitzonderlijke score zijn
de dames Van der Nulft en Verhagen
nu koploper geworden in de D-lijn.
De dames Berkhemer en Briejer
werden naar de tweede plaats verwezen en de dames Bos en Klinkhamer
kwamen op een derde plaats terecht.
Er is nu nog een wedstrijd in deze
competitie te spelen en dan volgt
promotie en degradatie.

de punten en met man en macht
werd de 1-0 voorsprong verdedigd.
Wat de Zandvoorters ook probeerden er was geen doorkomen meer
aan.

Standen voetbalclubs

In het eerste kwartier leek het allemaal best goed te gaan met Zandvoort '75, dat een groot veldover- Vierde klasse KNVB
7-6
wicht opbouwde. De doelpogingen Renova
7-13 De Brug
7-11 TYBB
7-6
hadden echter niet de juiste richting Velsen
om SIZO op achterstand te zetten. Nw. Vennep 7- 9 Geel Wit
7-5
7-4
SIZO was geheel nog niet gevaarlijk VSV
7- 8 DSOV
geweest maar de eerste aanval was Hoofddorp 7- 8 Van Nispen 7-3
7-3
direct raak. De snelle SIZO spits Onze Gezel. 7- 8 Z'voortm.
speelde zich vrij en schoot van verre
de bal door de handen van doelman Vierde klasse KNVB Zaterdag
7-11 EHS
7-8
Wiebe Beekalaar, 1-0. Een minuut NAS
7-7
later was het bijna opnieuw raak Zandvoort'757- 9 SIZO
7- 9 Hoofddorp
7-4
maar nu wist Wiebe Beekelaar na- SMS
7-4
der onheil te voorkomen.
OSDO
7- 9 Bl'daal
7-4
DOSC
7- 9 SCZ'58
7- 8 DSC'74
7-2
Het spelpeil zakte toen en voor het Aalsmeer
publiek was er weinig meer aan. Na
Tweede klasse HVB
een klein half uur spelen kroop
,
8-15 BSM
8-8
Zandvoort '75 door het oog van de EHS
8-6
naald toen een SIZO speler geheel Spaarnestad 8-14 KIC
vrij voor doel hopeloos faalde.
SVIJ
8-13 Vogelenzang 8-6
8-5
Heemstede 8- 9 Overbos
8-3
Even leek het erop dat Zandvoort THB
8- 8 TZB
'75 zich herstelde en nog voor de Schalkwijk 8- 8 Spaarnevogels 81
rust op gelijke hoogte zou komen. In
korte tijd werd driemaal het doel
van SIZO onder vuur genomen, Eerste klasse HVB zaterdag
8-14 Z'voortm.
maar de Zandvoorters zagen geen SCW'
8-8
8-12 Hillegom
8-6
kans de bal over de doellijn te wer- Velsen
8-12 J. Hercules 8-6
ken. De tweede helft was een copie SVIJ
8-4
van de eerste en ook nu dus geen Kennemers 8-11 HBC
Energie
8-11 DCO
goed voetbal.
7-1
Beide ploegen kwamen niet verder Halfweg
8- 9 VSV
7-0
dan een aantal hoekschoppen, die
Tweede klasse HVB zaterdag
niets opleverden.
Overbos
8-15 TZB
7-7
Renova
8-13 BSM
8-6
Slotoffensief
Geel Wit
8-12 KHFC
8-4
7-3
Tegen sluitingstijd ontwikkelde Van Nispen 8-11 DSOV
Zandvoort '75 nog een slotoffensief. Stormvogels 8-10 DEM
8-3
8-10 Concordia
De Hillegommers knokten fel voor SVJ
8-0

Z'meeuwen deelt depunten
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen is in het belangrijkste duel met DSOV een punt
rijker geworden, 1-1. Door dit
gelijkspel en het verlies van
Van Nispen wordt nu de laatste plaats met dit team gedeeld.

vrijwel geen kans door de hechte
Zandvoortse defensie te komen. Bas
Heinze zorgde al snel in de wedstrjd
voor een 0-1 voorsprong, die Zandvoortmeeuwen knap verdedigde.
Toch kwamen de voetballers uit Beverwijk op de uiteindelijke 1-1 stand,
maar hadden daar de hulp bij nodii;
van de scheidsrechter. Voor iederOndanks de verdedigende tactiek een zeer verrassend kende do
kwam Zandvoortmeeuwen al na een scheidsrechter De Kennemers een
kwartier voetballen met 1-0 achter. strafschop toe na een onschuldige
Een defensieve fout werd door situatie in het Zandvoortse doelguTjeertes afgestraft, 1-0. DSOV werd bied. Dit buitenkansje liet De Kendaarna meer onder druk gezet en nemers zich niet ontnemen.
van dit toch wel zwakke DSOV
mocht niet verloren worden. Na een
half uur spelen kwam de verdiende
gelijkmaker. Frans Post zette voor
en Erik Grimberg kopte schitterend
en onhoudbaar in, 1-1. De Meeuwen VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen-VS V
bleven het beste van het spel behouden en Willem Paap was dicht bij 14.30 uur terrein Vondellaan
Vogelenzang-TZB 14.30 uur
een tweede doelpunt.
Zaterdag: Zandvoort '75-SCZ '58
De tweede helft begon opnieuw
met een licht veldoverwicht van 15.00 uur terrein binnencircuit
DSOV, dat na tien minuten een doelZandvoortmeeuwen-HBC 14.30
punt opleverde. Opnieuw was het uur terrein Vondellaan
TZB-Geel Wit 14.30 uur terrein
Tjeertes die met een knap schot
doelman Willem van der Kuyl het Kennemerweg
nakijken gaf, 2-1. Zandvoortmeeu- HOCKEY
Zondag: ZHC dames - Alkmaar
wen moest toen wel wat meer aanvallend gaan voetballen, maar echt 13.00 uur Duintjesveld
ZHC heren - Echtrop 14.30 uur
uitgespeelde kansen ontstonden er
niet. De hoge ballen voor het doel Duintjesveld.
werden vrij eenvoudig door de ZAALHANDBAL
Uitslagen: DS ZVM 2-DSOV '2 23-4,
DSOV afweer onschadelijk gemaakt. Met nog vijf minuten te gaan HS ZVM 2-IJmond 3 16-11, HS ZVM
kwam Zandvoortmeeuwen toch op 3-ZVM 4 30-15, HJ-B ZVM-HVL 23gelijke hoogte met DSOV. Willem 10, MA-A ZVM-IJmond 8-7, MA-A
Paap bleef op een kans loeren. In het ZVM 2 -Concordia 6-10, MA-B ADOzestien metergebied rolde de bal ZVM 13-4, JA-B ZVM-HVH 7-5.
Programma aanstaande zondag,
voor Paap zijn voeten en hij aarzelde
geen moment om de bal in te knal- Uitwedstrijden: 11.10 uur MA-A
len, 2-2. In de slotfase drongen beide Blinkert-ZVM 2, 12.50 uur MA-A
teams niet meer aan, aangezien zo- Wijk aan Zee-ZVM, 10.30 uur JA-B
wel Zandvoortmeeuwen als DSOV KIC-ZVM.
Thuiswedstrijden in de Pellikaantevreden bleken te zijn met het gehal: 09.30 uur MA-B ZVM-DSOV,
lijkspel.
10.15 uur DS ZVM 3-OG 2, 11.20 uur
Volgens de Zandvoortse zegsman DJ-A ZVM-DSOV, 12.25 uur HJ-B
Henk Kinneging had er tegen dit ZVM-Schagen, 13.30 uur DS/ZVMzwakke DSOV meer in moeten zit- JHC, 14.45 uur HS ZVM-HVH, 15.55
ten, alhoewel hij achteraf toch tevre- uur HS ZVM 4-BSM 3.
ZAALVOETBAL
den was met het ene punt. „Er zit
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
wat angst in de ploeg, maar we hebben eerder laten zien een ploeg te 18.00 uur Z '75-Hillegom d-jun., 18.30
hebben, die niet onder aan de rang- uur ZVM-IJmond '73 2 c-jun., 19.00
uur Z'75-DSS dames, 19.45 uur ZVM
lijst behoeft te staan."
2-De Zon 2,20.30 uur TZB-Concordia
vet, 21.15 uur TZB 2-TZB 4, 22.00
Zaterdag
uur TZB 3-Kalmthout 2.
Maandagavond in de PellikaanOok het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen kwam niet verder hal: 20.45 uur Nihot/JBS-Gooiland,
dan een gelijkspel. De Kennemers 21.40 uur Zandvoort Noord 3-Out '2,
was vanaf het eerste fluitsignaal de 22.20 uur Zandvoort Noord 2-Scanmeest aanvallende ploeg maar zag dals 2.

Sport agenda

Autocoureur Frans Vörös

„Volgend seizoen moet het gebeuren
ZANDVOORT - Ook al is
een tweede plaats in een Nederlands c.q. Beneluxkampioenschap een uitstekend resultaat, in de sport en zeker de
autosport telt alleen maar de
eerste plek. De Zandvoortse
antislip-instructeur Frans Vörös reed het afgelopen seizoen
met een pechduiveltje naast
hem waardoor er niet meer in
zat dan die tweede plaats. Voor
zijn racetoekomst is het echter
van belang om eerste te worden en met dat doel voor ogen
wordt reikhalzend uitgezien
naar het volgende raceseizoen.
De 27-jarige Frans Vörös was al op
zijn tiende verjaardag vaak te vinden bij de Zandvoortse racepiste.
Ook al deed hij aan de voetbalsport
de snelle auto's trokken hem toch
meer. Van het één kwam het ander.
Auto's wassen op de slipschool, zelf
achter het stuur kruipen en antislip
onderwijs geven en dan maar de
stap gewaagd naar het grotere werk
de racewagens. Van de Formule
Ford 2000 in 1985 tot aan dit jaar bij
het Opel Dealer Team Holland in de
Opel/Lotus klasse was de Zandvoorter meestal in de voorste gelederen
te vinden.
„Jan Lammers begon al te racen
toen hij zestien jaar was en dat zag ik
ook wel zitten," vertelt Frans Vörös.
Toen kon je nog zonder rijbewijs
meedoen, wat een paar jaar later
niet meer kon." Toen Vörös zijn
kans kreeg in het racegebeuren
greep hij die met beide handen. „Om
uit een raceauto het uiterste te halen
is bijzonder interessant. Hoe je het
best een wagen af moet stellen om er
alles uit te halen en om dan met
veertig wagens tegelijk om de eerste
plaats te moeten knokken geeft ontzettend veel spanning. Het is heerlijk om te doen. In de sterk bezette
Opel/Lotus-klasse is weinig snelheidsverschil, dus je moet er keihard voor werken om voorin te eindigen."

vrije tijd in de auto van Vörös terwijl
Peter Kox, die dit jaar de titel pakte,
wordt gesteund door Ronald Heiligers en Alain Voordrager. De teamcoördinator is Rob Franssen en
chauffeur Piet Laarman brengt met
de vrachtwagen het geheel naar alle
racepistes.
De Vitaal Race Organisatie van eigenaar Jan Lammers blijkt een perfecte ploeg te zijn. „We hebben een
goed georagniseerd team", vindt
Frans Vörös. „De ervaring van Jan
Lammers is erg belangrijk. Hij laat
je je gang gaan maar zijn er vragen
dan kan je bij hem altijd terecht.
Wat de monteurs betreft die staan
altijd voor je klaar, ze vinden het
nooit erg om twee nachten door te
werken als het nodig mocht zijn.
Zelf weet ik wel te vertellen hoe het
met de wagen gesteld is maar aan
het sleutelen daar waag ik mij niet.
De monteurs doen dat perfect, ik
hoef mij alleen maar met het racen
bezig te houden.
Met de steun in de rug van die
uitstekende organisatie moet de
Zandvoortse autocoureur volgend

seizoen hoge ogen gaan gooien. Een
eis die hij zichzelf ook oplegt en hij
heeft er het volste vertrouwen in dat
het gaat gebeuren. „Ik had gehoopt
dat het dit jaar zou lukken en reed
ook goed voorin, maar door pech
werd ik vaak teruggeworpen. Om
verder te kunnen komen moetje een
kampioenschap halen. De druk
wordt wel groot, maar die was er ook
dit jaar en zoals ik al zei zonder pech
had ik een eind kunnen komen. Ondanks die druk moet ik volgend jaar
slagen en ik denk dat het er wel inzit.

moet het gebeuren. Tweede of derde
plaatsen zijn best leuk maar tellen
niet. Kom je bij sponsors dan is altijd de vraag, wie er eerste is geworden."

Ander spelletje

„Ik geloof er wel in maar mocht
het niet lukken dan moet ik een ander spelletje gaan zoeken. De autosport blijft me toch boeien en het
lijkt me dan leuk om de jeugdige
talenten te begeleiden." Maar daar
gaat hij niet van uit. Winnen is zijn
Jan Lammers geeft je een kans om devies voor het nieuwe raceseizoen
mee te doen en wil je graag helpen en op het verkorte Zandvoortse cirmaar je kan niet jaren blijven aan- cuit, die hij als zijn broekzak kent,
modderen. Ik zelf geef me nog één zal hij zeker niet gemakkelijk te
seizoen om de titel te bereiken zodat kloppen zijn. „Een fijn circuit waarje een stapje hoger kan komen. Hoe op je hard moet werken," zegt hij.
hoger de klasse is waarin je rijdt hoe En hard werken ter voorbereiding
sterker het deelnemersveld. Het is op een succesvol seizoen wordt nu al
een uitdaging om bijvoorbeeld in de gedaan. Serieuzer dan voorheen
Duitse toerwagens of Groep C te wordt gewerkt aan de conditie door
kunnen racen. Kom je daarin te- training in het Grandorado com
recht dan kan je beroepsmatig al- plex. Niets wordt aan het toeval
leen maar met racen bezig zijn, daar overgelaten, alles wordt op volgend
is het om te doen. Het hangt echter seizoen gezet, dan moet Frans Vörös
allemaal af van volgend jaar, dan slagen.

Team
Samen met Peter Kox vormt
Frans Vörös het Opel/Lotus-team,
bijgestaan door een groep enthousiaste medewerkers, die er voor zorgen dat de wagens in perfecte conditie aan de start verschijnen. De monteurs Age Buis, Mare Bijster en Edwin Kraaijenoord stoppen al hun

Frans Vörös bij zijn race-auto

Folo: Bram Stijnen
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SPAR SUPER - NOORD
Ruime 'parkeergelegenheid

Vers van 't mes Stegeman

Runtiergehakt

slagers
leverworst
1r((

mei noot
. , i
100 gr i

Héél Boeren

Eieren

tarwebrood

Zuurkool

Vers uit't Vat

nr 4

: 500 gr.

Satsuma

Spar maaltijd

Pelmolen

spliterwten
'

±

'

"

••'

bruine bonen,

erwten, kippe of
tomaten

iedere maandagochtend open

&K 'W^-''lGéicïusstraat ;192."" . . , . . ' •

STEENGRILL RESTAURANT

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

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0 3 6 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1600 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 2
2042 JM Zandvoort
• Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant
Diemer Courant De Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam alle edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuwsblad De Purmer De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe
Weesper en alle bijbehorende advertentie-edities
ƒ 6 0 1 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
• BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 3 00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Alles zoveel u wilt'!

(grondontsmettlng speciaal voor tulpen)

Zeestraat 36
tel 12092
b.gg. 17616
Gaarne reserveren
Geopend vrijdag,
zaterdag en zondag
vanaf 17 00 uur

Bollenmandjes
Bollenplanters
^\en beplanting
™Ivoor winterbakken

ervaren timmerlieden
WIJ BIEDEN U
- Gevarieerd werk
- Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
- vVekelijkse afdracht RBS rechten
- Salaris + onkostenvergoeding volgens de bouw CAO
Heeft u interesse bel voor een afspraak
020 7698 11 van 700 tot 1800 uur

Horecapersoneel gevraagd
Raden Mas Amsterdam

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
Schoonmaakbedrijf

De Witte Tornado
voor uw gebouwen
en kantoren
Tel 02507 18546
Tuincentrum biedt zich aan
aanleg bestrating en alle
hekwerk Tevens onderhoud
Vrijblijvend prijsopgave Le
vering alle materialen Tel
023 390815/371443 na 18 uur
ZEER ERVAREN SCHILDER
HEEFT NOG TIJD OVER

vraag ter versterking van haar restaurantbngade per direct
Tel 02507 14177

kelners - part-time
leerling-kelners

Kunst en antiek

Gezocht wordt naar enthousiaste jonge mensen die graag bij
willen dragen aan het succes van dit restaurant
HEDEN INBRENG van goede
Voor meer informatie verzoeken wij geïnteresseerden telefo ren v d veiling van 6 en 7 nov
nisch kontakt OD te nemen met Robeit Jan Di|kstra of Ongkie VEILINGGEBOUW AMSTEL
VEEN Frans Halslaan 33
Hendarsm Tel (dageli)ks na 1200 uur) 020854041
A veen Tel 020473004
( s Maandags gesloten )

Weggelopen of
gevonden dieren

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Kleding

* Verm sinds begin oktober
zw niet gecastreerde kater * Gefeliciteerd Marcel met
met wit snuitje en wit staart]e je baret11
Draagt rode vlooienband Fam Brouwer
omg Mansstr Tel 12561
Gevr HUISHHULP lx p w
Tel 02507 18652
Oppas gevraagd/ Gevr hulp in de huishouding
aangeboden
Tel 17027 na 1800 uur

COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste mo
dellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken ook
veranderwerk Voor alle leef
tijdsgroepen en maten
Tel 02507 17370
* Te koop sportkostuum
• LM
rubrieksadvertentie maat 56 een keer gedragen
Moeder tevens gedipl km kunt u zowel schriftelijk als Prijs ƒ 125 Tel 02507 13868
derverz heeft wee- tijd om telefonisch opgeven Zie voor
op 1 of meerdere kinderen te adres en of telefoonnummer
Muziekpassen Tel 02507 19315
de colofon m deze krant

instrumenten

GRATIS
Wonmggids van Zandvoort

CEftf E

make|aars

Tel. 02507-12614

°-gNVM
tMKCUVAR

Te koop
aangeboden
diversen

* Aan doorzetters was ie be
loofd Vandaag mag de groe
ne baret op Marcel s hoofd1
Van harte gefeliciteerd Manon, Herman en Shanna

SNOWWHITE

De Munt Timmerwerken B V
zoekt voor diverse projecten in de regio
Amsterdam en omstreken

Oproepen
Mededelingen

06-320.320.77
Praatpaal voor Vriendinnen

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

Woninginrichting
Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
* Opklapbaar grenen bed
met ombouw (3 opbergkas
tjes boekenplanken en klerenkast met 2 schuifdeuren)
ƒ100 Tel 023331948
TE KOOP
eikehouten
BROODKAST,
1 mtr breed x 1 50 mtr hoog,
ƒ 500, eikehouten KAASKAST
met afsluitbaar t v gedeelte,
lectuurbak en wijnrek, 170
mtr breed x 205 mtr hoog
ƒ1500
Tel
0324023057
(Almere)
* Te koop aangeboden in
bouwwasemkap
nieuw
ƒ 150 Tel 02507 17413
• * I e koop eiken bankstel
met losse kussens + tafel,
3+1 + 1 zits compleet ƒ250
Tel 02507-19242
* Te koop hangend bureautje ƒ40 Tel 02507 13803
* Te koop mooie fauteuil
met ronde pootjes lichte stof
vrpr ƒ75 Tel 02507 16442
* Te koop mooi baby of km
derledikantje lang 120 cm,
ƒ25 Tel 0250714989
* T k 5 drs witte linnenkast
+ bovenkastjes ƒ 100 Tel
02507 20160
T k eiken 3 ZITS BANK + 2
CLUBS alles met losse kus
sens z g a n
ƒ900 Tel
02507 18079
* T k zonnescherm, 3 m
breed oranje ƒ300 Tel
02507 17109

Dieren en
dierenbenodigdheden

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort •
Tel.02507-12372
DROGISTERIJ

BOUWMAN

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
* Vooral in december heeft
de Ver Vrouwen v Nu een vol
en gezellig programma Word
ook lid of bel met tel nr
02507 14462

Boeken
Tijdschriften

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan
Tel 12164

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Gezocht APP v 2 nette jongens, ±ƒ800 incl Tel
02507-12524, tussen 1430
22 00 uur, vr nr l Brahim
T h gevr ruim ZOMERHUIS
JE of 2 KAM APP met eigen
Lessen en clubs
opgang indien mog met bmnenpl of eigen tuintje, hr tot
* Maandagavond
tussen ƒ800 incl per mnd Bellen
half negen en half tien is het tussen 18-19 uur 18343
heel rustig op straat, iedereen
trimt in de Pnnsessehal U
Woningruil
ook?
Nederlands en Benelux kamWoningruil aangeboden zonpioen Lollipop start deze
week nwe cursussen Rock 'N nige 4 kam flat, 3e etage, de
Schelp Gezocht elage geRoll 020 946088 of 239336
deelte of eengezinswoning
VOOR TAFELTENNIS
Tel 0250719315
SC UNICUM Maand/dondavond voor d/h sen Inl tel
Vaar/surfsport
023 330745 of 02507-16511
* Wie heeft voor mij te koop
het boek ,Taxi naar het para
dijs , geschreven door D
Harris? Tel 02507-13895

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort
tel 025071570518812 voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Te koop
gevraagd
diversen

* Te koop gevraagd gasfornuis m goede staat Tel
02507 12498
•* Te koop gevr rijbroek mt
DENNIS PAPEGAAIEN
152 rijlaarzen, mt 37/38 Tel
een begrip in Nederland Bel na 18 00 uur 17027
voor gratis infoboek 020
•*• Wie heeft tegen verg voor
665 7658 Inruil en fin mog
mijn moeder om te handwer
• Zie de colofon voor opga ken div kralen Tel 02507
ve van uw rubieksadvertentie 17193

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

~ R estaurant

uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Bloemendaal aan zee
Tel.: 023 - 252280
Het WILDSEIZOEN is begonnen.

Auto's en
auto-accessoires
Te koop VOLVO 343 DL, 11-9'81, APK tot 19-10'90 Tel
02507-14769 of 18403, na 18
uur
T k OPEL ASCONA 16, bj
'77, APK tot 4- 90 Prijs ƒ 995
Tel 02507-15567, na 19 uur
Zie ook de pagina s
SHOWROOM
m deze krant

Bij ons vindt u op het wildmenu:
Wildsoep
Hazerugfilet
Wildzwijnbiefstukjes
Eendeborstfilet
Natuurlijk voeren wij hiernaast ons
gebruikelijke assortiment vis- en
vleesgerechten.
Verder voor de liefhebbers: GEKOOKTE of
GEBAKKEN MOSSELEN, met garnituur.
alle dagen van het jaar geopend
ruime eigen parkeergelegenheid
gemakkelijk toegankelijk voor rolstoelen
invalidentoilet aanwezig

Het Nederlandse Rode Kruis
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant
• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zon
der opgave van redenen, te
Weigeren (art 16 Regelen
voor het Advertentiewezen)

Diversen

Broodje Burger
verzorgt HET HELE JAAR
door * lunchpakketten
* borrelhapjes
* salades enz
Belt u voor informatie of haal
vrijblijvend de folder m onze
winkel Tel 02507-18789
X Y Z BV verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag/nachtservice 020 424800
• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven Zie voor
adres en/of telefoonnummer
de colofon in deze krant

Afdeling Zandvoort
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de
Algemene Jaarvergadering, die gehouden
zal worden op woensdag 15 november
a.s. m het Rode Kruisgebouw,
Nic. Beetslaan 14, Zandvoort.
Aanvang 20.00 uur.

Agenda:
-

Uw huis op dit formaat m
de krant kost meestal
minder dan een maand
hypotheekrente en
verkoopt sneller want

Opening
Verslag vorige vergadering
Verslag penningmeester
Verslag Kolonne
Verslag Welfare
Verslag Jeugd Rode Kruis
Rondvraag
Sluiting

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

Voor belangstellenden liggen verslagen ter
inzage op bovengenoemd adres.
Namens het bestuur,
R. van Essen, sekretaris
En de makelaar weet van
wanten en kranten

—M\ CRO
5 REGELS

M ^VC
GRATIS

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

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

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

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 16.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt komma of cijfer een vakje Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft

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

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

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

r
Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

Voordelig overwinteren m
Manna Monnickendam ƒ 10
per m2, veel faciliteiten, voort
durend toezicht 02995 2595

6
7
8
9
10

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
Diverse AROLA 4-WIELIGE
INVALIDENWAGENS, in goe
de staat, rijden 40 km p u
V a ƒ4500 Inl 020910518
Te koop HONDA MT 80, bj
84 i z g st Vraagprijs ƒ 800
Tel 020368209
* Tk
zwarte opoefiets,
moet opgeknapt worden,
ƒ 85 Tel 02507 19957
• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven Zie voor
het adres en/of telefoonnum
mer de colofon op de adver
tpnliomcvna * an deze krant

De
autorubriek
"Showroom"
zal
wel
heel
wat
autoadverteerders
uit
hun
tent
lokken.

Rijles auto's
en motoren

25,- p. week

VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507 14534

ƒ110,- p.mnd
borg ƒ 200,Inl. tel. 15212

van DENSEIM en ZN.

gesloten.

VIDEOTHEEK

Kredietbemiddelingsbednjf Ook s avonds en zaterdags
Jan van Galenstraat 311 1056 CB Amsterdam

1 nov. tot
1 april '90

naar

Dinsdags
de gehele dag

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

Bel direct 020-838301
Amstel-Crediet

te huur van

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud

BLOEMBOLLEN
Bizolex

Essen salont, ƒ 50, br leren
bankstel, ƒ250, br t v-stoel,
ƒ150, 10 bankst kussens,
elektr kookpl, ƒ115,
Foto Boomgaard * Arjen zelfs een cornervlag ƒ425,
elektr kachel m therm,
Grote Krocht 26
gaat niet opzij Nu loop je ƒ125, schommelstoel ƒ75,
Telefoon 13529
campingtoilet, z g a n , ƒ 75
weer in het gips Sterkte
UW FILM OP VIDEO
Tel 14734
*
Commando
v
Duyn
Van
ƒ 1 75 per minuut met
harte gefeliciteerd met je * Te koop kofferschrijfmagratis achtergrondmuziek
Cora. Sltiirsstrait 21
chme, nieuw type Rover 6000
groene baret
Til. 02507-12070
de Luxe, ƒ 150 Tel 15208
Dag/nachtservice Opa en Oma Bos
l TV EN VIDEOREPARATIE De geur van energie en ont- * Te koop serveerwagen
Per geslaagde reparatie 30% spanning Bel Fred van Beek wit/messing ƒ 50, olielamp,
5,-/7,50 p.d.
| korting Snel en betrouwbaar 06 32032885
elektr,ƒ45 Inl 02507-19968
5 films
Meestal thuis gerepareerd
* Te koop telefoonbeant*
Eindelijk
die
graspol
op
je
Vrijblijvende prijsopgaaf
hoofd1 Marcel is vandaag een woorder, Sanyo TAS 265
Geen voorrijkosten
1 Prijs ƒ 275 Tel 02507-16848
Verhuur Movli-boxen
echte Commando geworden
Tel 020 912427
Van harte gefeliciteerd
* Te koop treinwagens, rails,
Pap en Mam Keizer
trafo, diverse accessoires, St
* Help de Polen Stuur eens Nicolaas cadeau, ƒ 150 Tel
Correspondentie- en contactclubs
een voedselpakket' Geen 02507-17038
adres9 Dat hebben wij voor u' * Tka houten fort ƒ25,
Inl tel 02907-5235
tramrails met draaibord (plas* Hoera, Marcel heeft zn tic), ƒ 10, kinderboekjes, ƒ 1 groene baret, we hebben een ƒ 1 50, romans 50 cent Tel
Commando m de familie11 18371
Van harte gefeliciteerd
50 et p m
Hans, Patncia en Joyce
Huwelijk en
* Hoera Oma Tony wordt op
kennismaking
30 oktober 77 jaar' Een fijne
dag toegewenst door Miche'
en Irene uit Singapore Tien Aantr Ital /Port j man, 39 jr,
1 74/sl, z k m lieve vrouw v
en Henny1
schoonmaak/glazenwasserij
ser rel, kind welk Br m foto
* Lieve Carolien Welkom o e r o nr 755-76696 bur bl
thuis Papa, Mama Mare en
Tel. 02507-17935
Bob Schmidt
ALLEEN ZIJN MOE"? Bel dan
Rakker
Parasol Reis en Contacten
* Marcel is vandaag Com club 023 356840 (mfoband)
mando geworden, van harte
Financien en handelszaken
Alleenblijven
hoeft
niet
gefeliciteerd
Tante Martha en Ome Nico RELATIEBUREAU 50 PLUS,
vertrouwde bemiddeling voor
Discreet en snel geld per telefoon Meestal 4 uur later geld * Marcel na 16 zware we- ouderen Tel 022893570
ken eindelijk een echt bed en
Lopende leningen geen bezwaar Rente 11,7%
• Reflectanten op advertenƒ 5000- = 48 x ƒ 129ƒ 35000- = 120 x ƒ 485- op je hoofd die begeerde ties onder nummer gelieven
ƒ 12500- = 60 x ƒ 272ƒ 60000- = 120 x ƒ 831 - groene baret Gefeliciteerd ervoor te zorgen dat het num
ƒ17500-= 72 x ƒ334ƒ 90000-= 120 x ƒ 1247- XXX Sandra, Mischa
mer in de Imker-bovenhoek
11
ƒ 22500- = 84 x ƒ 387ƒ 120000- = 120 x ƒ 1663- * Marcel te gek Je verdient op de envelop staat vermeld
je groene Commando baret en dat de brief geadresseerd
Langer dan 60 maanden voor boot caravan en woning
Loes & Wim
verbetering Vergelijk onze lage tarieven"
wordt aan Centrale Order
* Paars van ellende, wit vanafd Weekmedia, Postbus
vermoeidheid, groen is je be- 122,1000 AC Amsterdam Dit
loning Gefeliciteerd Marcel voorkomt vertraging in de be
handeling
Misha

Autoverzekering

1075 AM AMSTERDAM

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

29,50

Ons adres is ZEKERINGSTRAAT 49 (A dam-Sloterdijk)
Voor reparaties onderdelen en accessoires t b v
PHILIPS Audio en Video Tel 020 881301

Technisch personeel gevraagd
ORANJE NASSAULAAN 87

P. van KLEEFF

aardappelgerecht

Philips Service Centrum

'l

KwekerIJ

*

en een

Radio, tv en video

ICRO

"

Garage
bij de Schelp

reeds meer dan 25 jaar
voor

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen
Zonder vermelding vraagprijs (beneden ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren
Naam
Adres

•

Postcode

Plaats

Telefoon

S v p m rubriek

regels
regels
regels
regels
regels

/
ƒ
/
ƒ
ƒ

3,43
3,43
3,43
4,58
5,72

ƒ 6,87
ƒ 8,01
ƒ 9,16
ƒ 10,30
ƒ11,45

Alle prijzen incl 6% BTW

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER

Donderdag 2 november 1989

Nieuwsblad

Los nummer ƒ 1.25
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Eenstemmigheid kenschets politiek hoogtepunt

Politiebeleid is enige
lete hangijzer in raad

ZANDVOORT - Grote eenstemmigheid, zoals in de Zandvoortse politiek niet vaak voorkomt, kenschetste maandagen dinsdagavond de algemene
beschouwingen, die het jaariijkse hoogtepunt in de pplitiek van de badplaats zijn.
Over de begroting van 1990 waren de raadsleden tevreden en
met het oog op de verkiezingen
in maart volgend jaar stelden
de oppositiepartijen CDA en
GBZ zich nadrukkelijk kandidaat voor deelname aan het
nieuwe college van burgemeester en wethouders. Slechts het
beleid ten aanzien van de politie maakten nogal wat tongen
los én leidde tot twee moties,waarvan er één werd aangenomen..

ten, financiële administratie en onderhoud van het wagenpark. Volgens de indieners van de motie zou
dit een besparing voor de politie van
140.000 gulden opleveren. Hiermee
kan de teruggang van de korpsgrootte van 60 naar 50, onder andere als
gevolg van rijksmaatregelen, gedeeltelijk kunnen worden gecompenseerd. De CDA-motie behelsde
65.000 gulden van de post onvoorzien, 190.000 gulden groot, over te
hevelen naar de politie. Eveneens
65.000 gulden wilde indiener Peter
Ingwersen toevoegen aan de reserve
voor grote werken. De post onvoorzien zou door het aannemen van
deze motie teruggaan naar 60.000
gulden, het bedrag dat vroeger hiervoor ook gereserveerd werd.

hondenpoep, maar dat haalt niets
uit", opende Ruud Sandbergen van
D66 de discussie. Na dit gezegd te
hebben bracht hij deze stelling meteen in praktijk. "Het stinkt, is onsmakelijk, ziekteverwekkend, milieuvervuilend en vergiftigt de omgeving met cadmium en lood." Terwijl
hij deze woorden als machinevuur
door de raadszaal slingerde, was menige lachspier al in werking getreden en burgemeester Van der Heijden liep er zelfs rood van aan. Toch
kreeg de 'poepspecialist' van de democraten bijval van verschillende
kanten voor zijn pleidooi voor een
poepvrij Zandvoort. Wethouder Van
Caspel zegde toe dat er binnen enkele weken een actieplan klaar ligt met
concrete maatregelen.

Voorbarig

Imago

Als enige liet Jan Jongsma van
GBZ weten voldoende perspectief te
zien in de landelijke ontwikkelingen
omtrent de samenvoeging van rijksen gemeentepolitie en de regionale
samenwerking. "De vullingen vallen
ons uit de kiezen, bij het aanhoren
deze moties. Het is vestzak broekzak", zei hij.

Een grote meerderheid van de gemeenteraad pleitte bij het onderwerp onderwijs voor het laten voortbestaan van de Wim Gertenbach-Mavo. Het is niet zozeer de kwaliteit van het onderwijs als wel het
imago van deze school waardoor
ruim vijftig Zandvoortse Mavo-scholieren buiten de gemeente onderwijs volgen. Wethouder Aukema
zei dat het imago inmiddels was opgevijzeld door een modern computerlokaal dat onlangs in gebruik genomen is. Volgens hem is er bij de
schoolleiding voldoende enthousiasme om op een goede toekomst te
hopen.

Maandagavond stond tijdens de
lange zit van de raad het politiebeleid centraal. Op GBZ na wilden alle
partijen de plaatselijke politie meer
armslag geven. Om dit te bereiken
werden twee moties ingediend, één
om geld van de gemeente naar de
politie over te hevelen en één om
taken van de politie naar de gemeenNa een schorsing door het college
te over te hevelen. Beide 'overheve- van burgemeester en wethouders,
lingsmoties' leverde een flinke dis- liet burgemeester Van der Heijden
cussie op.
weten geen behoefte te hebben aan
de moties. Hij zei wel de motie van
VVD, PvdA en D66 bij het lopende
Besparing
onderzoek te willen betrekken. De
VVD, PvdA en D66 stelden in een CDA-motie vond hij voorbarig. Na
gezamelijke motie voor om de poli- een flinke discussie werd de CDAtie te ontlasten door een aantal -motie verworpen met 13 tegen 3
werkzaamheden, die de politie nu stemmen en de VVD-PvdA-D66-moverricht worden, over te hevelen tie aangenomen met 10 tegen 6 sternnaar de secretarie en de dienst Pu- men.
blieke Werken van de gemeente. Als
voorbeelden noemde woordvoerder
Jaap Methorst van de VVD de Hondenpoep
vreemdelingenadministratie, verIn de, voor Zandvoortse begrippen
gunningenstelsel, bijzondere wet- tamme, algemene beschouwingen
kwamen dinsdagavond twee zaken
aan de orde die het vermelden waard
(ADVERTENTIE)
zijn. Hondenpoep en onderwijs. Dat
er wat aan de overlast van hondel
PASÏOE VISION 90.
poep gedaan moest worden was voor
SPEL VAN KUBUSVORM
de meeste raadsleden wel duidelijk,
maar met het formuleren van dit
EN KLEUR.
oerhollandse hardnekkige probleem is nog niet een begin van een
oplossing gevonden. "We praten
hier wel in een lacherige sfeer over

Skxcrweg 139 Badhoevedcxp02968-94ó3l

Nieuw pasje in
Europees jasje
ZANDVOORT - Sinds gisteren wordt er door de gemeente
Zandvoort een nieuw soort Nederlands paspoort, naar Europese maatstaven, uitgegeven.
Dit vervangt het huidige zwarte model. Het belangrijkste
kenmerk van het nieuwe Europese model paspoort is de rode
kaft. Verder is het rode paspoort iets kleiner van formaat
dan het huidige zwarte paspoort.
Voor de inwoners van Zandvoort
heeft de overgang naar het rode paspoort nauwelijks gevolgen. De zwarte paspoorten behouden hun geldigheid tot de daarin vermelde datum,
ook als die na gisteren valt. Zolang
de zwarte pas nog geldig is, blijft het
mogelijk om kinderen daarin bij te
schrijven. De prijs van het nieuwe
paspoort is gelijk aan die van het
oude, namelijk 77 gulden. De enige
wijziging is dat de zwarte paspoorten sinds gisteren niet meer kunnen
worden verlengd na afloop van de
geldigheidsduur. In plaats van verlenging wordt een nieuw paspoort
uitgereikt
Inwoners van Zandvoort die meer
informatie willen over het nieuwe
paspoort kunnen met hun vragen
terecht bij de afdeling Burgerzaken
van de gemeente aan de Schoolstraat 6. Deze afdeling is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9
tot 12 uur.

Waterstanden
2
8
4
5
6
7
8

nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
9 nov
10 nov

HW

05.09
05.42
06.15
06.48
07.45
09.10
10.25
11.45
00.16

LW HW

00.55
01.14
01.45
02.15
03.05
04.20
05.50
07.37
09.05

PASTOE L 160
DE KLASSIEKER
ONDER DE MODERNEN.

Deze in hoogte
en breedte variabele wandkast
leveren wij in diverse kleuren.
Ook Monlis en Mctaform
.hebben wij in onze collectie.

BCETIEr-IN
Skxenreg 139 Badhootdorp 02968-94631

museum

j
LW

17.19 13.16
17.48 13.45
18.25 14.14
19.05 15.05
20.0516.05
21.45 17.00
23.04 18.05
-.-- 19.25
12.46 20.34

Maanstanden: 6 nov. EK 15.11 u.

ZANDVOORT Onder grote belangstelling is
dinsdagmiddag
het Beach Hotel
in Zandvoort officieel geopend.
Samen met de
bekende goochelaar Richard
Ross verrichtte
burgemeester
Van der Heijden
met veel vuurwerk, rook en
champagne de
openingshandeling voor het oog
van ruim vierhonderd belangstellenden.
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» Zandvoort moet verder kijken
dan zijn neus lang is
l'ag. 3
•

Zaïidvoortmceuwcn

troeft

VSV af

Pag. 5

• Nieuw Unicum heeft geen be-

hoeftc aan sexy show

Pag. 7

• Marcel van Duijn sliep slechts

vier uur per week, maar werd
rijkelijk beloond

Pag 7.

Milieucontroleur
tijdens jacht niet
buiten zijn boekje
ZANDVOORT - De Zandvoortse
milieucontroleur is enkele weken
geleden bij een vossejacht op het
strand niet buiten zijn boekje gegaan. Burgemeester Van der Heijden deelde deze uitkomst van een
een intern onderzoek vrijdag mee.
Na aanleiding van de avond-vossejacht op het strand waren bij de politie klachten binnen gekomen over
gevaarlijk schietgedrag. Regelmatig
schiet de milieu-ambtenaar klein
schadelijk wild af om het natuurlijk
evenwicht in stand te houden, ook
Door het nieuwe motief lopende de Boulevard De Fauvage op het strand. Op de bewuste avond
en de Boulevard Barnaart in elkaar over. De natuurstenen schrok een Amsterdamse maramuur langs de boulevard is vervangen door een gekleurde thonloper zo van het geweervuur dat
hij meende ternauwernood aan de
betonnen rand.
Als alles klaar is zal ook het Oude Mannetje van Kees dood te zijn ontsnapt.
Een aantal raadsleden vond het te
Verkade terugkeren. Ten noorden van Palace Hotel wordt
gevaarlijk als er op het strand jacht
een nieuw parkeerterrein voor 28 auto's aangelegd.
gemaakt wordt op vossen, hoewel
Foto Berlott dat volgens de vergunning van de
milieucontroleur wel is toegestaan.
Besloten werd tot het vorige vrijdag
afgeronde onderzoek, waaruit blijkt
Zandvoorts
dat de ambtenaar op geen enkele
wijze buiten zijn boekje is gegaan.
Nieuwsblad
Er zal echter minder gejaagd worden om onrust tegen te gaan.
nieuws uit de buurt!

Boulevard ondergaat metamorfose
• De Boulevard de Fauvage in Zandvoort ondergaat op het
ogenblik een ware metamorfose. De renovatiewerkzaamheden zijn in volle gang. De 2,4 miljoen gulden kostende
opknapbeurt, waarvan de gemeente slechts tien procent
betaalt, wordt uitgevoerd door de firma Nelis uit Haarlem en
moet voor het eind van het jaar gereed zijn.
Een van de meest In het oog springende veranderingen is
de vervanging van tegels door gekleurde exemplaren. Op
de foto is duidelijk te zien welk patroon deze gaan vormen.

Paaltjes, banken en bakken
maken Dorpsplein veilig
ZANDVOORT - Er worden
paaltjes, banken en papierbakken op het Dorpsplein geplaats
om veiligheid voor voetgangers te bevorderen en de parkeeroverlast tegen te gaan. Op
het Wagenmakerspad komen
paaltjes. Dat blijkt uit een plan
van de gemeente, dat sinds gisteren ter inzage ligt bij de afdeling Algemene Zaken.

en wethouders van Zandvoort is opgesteld, moet een oplossing bieden
voor de onveiligheid voor voetgangers op het Wagenmakerspad. Ook
komt er een eind aan de Parkeeroverlast op het Dorpsplein. Op het
Wagenmakerspad wordt op twee
meter voor de gevels aan de w; izijde een rij paaltjes geplaatst. Hierdoor wordt parkeren daar onmogelijk en er ontstaat een afgescheiden
ruimte voor de voetgangers.
Het college vindt dat het DorpsHet plan, dat na veel klachten plein door doorgaand verkeer gedoor bewoners van het Dorpsplein bruikt moet kunnen worden, maar
door het college van burgemeester de rijbaan wordt versmald tot drie
meter. Om deze rijbaan duidelijk
aan te geven worden er paaltjes, banken en papierbakken geplaatst. Ter
hoogte van café Sam Sam komt een
laad- en loshaven.
Bij de Bodeweg en de garages aan
het Dorpsplein worden wegneembare paaltjes geplaatst om deze bereikbaar te houden. Het plan ligt dagelijks tussen 9 en 12 uur ter inzage bij
de afdeling Algemene Zaken.

Beach Hotel opent zijn deuren

De flexibele wanükasl. geschikt
voor inbouw van royale TV's.
54 cm diep. Wij ver/orgen il e
inbouw en indeling.

Datum

(ADVERTENTIE)

« Leo Buursema heeft een uniek

Volgens directeur
R.D.A.J.
Kuyt van het Beach Hotel is het
zeer verheugend
dat er eindelijk
weer eens een
hotel in Zandvoort is gebouwd. "Want
1989 is het jaar
van definitieve
come-back, het
jaar waarin onze
badplaats met
een nieuw elan
en met tal van
initiatieven zijn
voorname positie aan de Nederlandse kust terug verovert".
De stralende
zomer van dit
jaar noemde hij
letterlijk een geschenk uit de
hemel,
dat
Zandvoort het
gouden randje
heeft gegeven • Om de 'graantje mee te pikken' was het Beach Hotel tijdens de stralende zomer al in
dat het verdient. fasen opengesteld.
"De Zandvoortse stralenkrans was immers een er sinds half juni al gasten in het past in de badplaats". De sleutel
beetje mat geworden in de jaren hotel. Het hotel is in fasen openge- tot de hernieuwde opbloei van
zeventig en tachtig. Sommigen ge- steld om volgens Kuyt 'een graantje Zandvoort is volgens hem de sabruikten zelfs het woord 'ingedut' mee te pikken'. Op een haar na zijn menwerking tot de publieke en
om de toestand te schetsen waarin alle werkzaamheden afgerond. particuliere sector. Dat hij het Beonze badplaats verkeerde. En dat Slechts de betegeling van de sauna ach Hotel als een van de pijlers
kon toch niet voor het zo fraai laat nog even op zich wachten, om- van het nieuwe Zandvoort begelegen en van een historische in- dat de levering van speciale tegels schouwt, bleek uit het symbolifrastructuur voorziene Zand- uit Italië vertraagd was.
sche optreden van Zandvoorts
voort. Vooral dit jaar was het meburgemeester tijdens de act met
nens met het streven om ZandVolgens burgemeester Van der de Bennebroekse goochelaar Rivoort in zijn oude glorie te herstel- Heijden is de opening van het Beach chard Ross, toen de naam van het
len."
Hotel een hoogtepunt in de ontwik- hotel met uit een pijler komend
Mede door de mooie zomer zijn keling van Zandvoort. ."Dit hotel vuurwerk onthuld werd.

(ADVERTENTIE)

WAJANG
De p l a n t a a r d i g e

m a rg a r i n e

o isi
K U N ST MA T l G E KLEUR-,
G E U R - , EN SM A A K S T O F F E N

Provincie akkoord met contract over duinen

Bouw van 163 nieuwe bungalows
Gran Dorado start binnenkort
ZANDVOORT - De tweede
fase van het Gran Dorado bungalowpark mag gebouwd worden. De commissie Ruimtelijk
Ordening van Provinciale Staten van Noord-Holland heeft
vorige week donderdag haar
goedkeuring gehecht aan het
convenant tussen de provincie
en Zandvoort over het gemeentelijk duingebied. De bouw van
de 163 bungalows zal hoogstwaarschijnlijk l december beginnen.
Het heeft lang geduurd voordat
het omstreden Duinbeheersplan tot
stand gekomen is. Twee eerdere ontwerp-beheersplannen voor de duinen werden door de provincie afgewezen. Om de bouw van het Grand
Dorado bungalowpark mogelijk te
maken, werd een bestuurlijk contract, een zogenaamd convenant, opgestejd. Eerder hadden Provinciale
Staten, met het aannemen van een
motie van het PvdA-staten Van der
Gaast, laten weten geen ontwikkelingen toe te staan in het noordelijk
duingebied tussen het circuit en de
boulevard. In dit gebied ligt echter
het gedeelte waarop Gran Dorado de
tweede fase van het bungalowpark
had gepland. Volgens de plannen
van Gran Dorado zou de bouw hiervan eigenlijk al voor de bouwvak-vakantie hebben moeten beginnen.
In de vergadering van de commissie bleek dat de meeste statenleden
bereid waren het gedeelte van de bewuste motie Van der Gaast, dat betrekking had op de tweede fase van
het bungalowpark, buiten werking
te verklaren. Slechts D66 en Klein
Links, met uitzondering van de
CPN, waren hiertegen. De democraten verklaarden uit wantrouwen jegens Zandvoort tegen te stemmen,
omdat 'steeds gebleken is, dat Zandvoort zich niet aan gemaakte afspraken houdt'. De tegenstander hadden
erg weinig vertrouwen in het beleid

van Zandvoort, als het gaat om een
natuurvriendelijk beheer van het
duingebied. Om de bouw van de 163
bungalows mogelijk te maken moet
nu het streekplan door middel van
een artikel-19 procedure gewijzigd
worden. Nadat dit op 23 november
door de commissie wordt besloten,
kan met de feitelijke bouw van de
bungalows begonnen worden. Directeur Jim Vermeulen van Gran Dorado verwacht dat de bouw op l december zal beginnen. "De komende
weken zullen we moeten gaan bekij-

ken of er nog problemen te verwachten zijn. Mochten die er onverhoopt
toch zijn dan wordt de bouw uitgesteld, omdat we dan niet voor het
volgende seizoen klaar zijn." Uitstel
zou volgens Vermeulen miljoenen
kosten.
Ten aanzien van de door de gemeente gewenste parkeerplaatsen
tussen het circuit en de boulevard,
werd door de commissie besloten
om het onderzoek naar de noodzaak
hiervan in het kader van het plan
van aanpak Circuit Zandvoort.

Naam:.
Adres:.
Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon:.

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ 4,25* O kwartaal ƒ 13,50 O halfjaar ƒ 24,75 O jaar ƒ 44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam.
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FAMILIEBERICHTEN

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

PROVINCIE

Geheel onverwacht overleed mijn lieve vrouw,
moeder en oma
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echtgenote van J. J. Corvers
op de leeftijd van 72 jaar.
Zandvoort:
J. Corvers

F[
;,
ï
i
f
>'

Haarlem:
M. v. Dorrestein-Corvers
en kinderen
Zandvoort, 25 oktober 1989
De teraardebestelling heeft op maandag 30 oktober op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort plaatsgevonden.

[.

DAG en NACHT bereikbaar

Maria Margaretha van der Ploeg

Noord-olland

BEKENDMAKING

Inspraak Structuurvisie Noord-Holland 201-5

J. Corvers

In september van dit jaar heeft de provincie de OntwerpStructuurvisie Noord-Holland 20 1 5 gepresenteerd. In deze visie
geven gedeputeerde staten - het dagelijks bestuur van de
provincie - aan hoe de ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting
van de provincie in de periode tot 2015 moet plaatsvinden en
hoe dat gerealiseerd moet worden.
De structuurvisie ligt ter inzage in alle gemeentehuizen en in alle
openbare bibliotheken in Noord-Holland.
Reacties op de Ontwerp-Structuurvisie kunt u sturen naar:
Gedeputeerde staten van Noord-Holland
Dreef 3
20 1 2 HR Haarlem.

Bedroefd, maar met grote dankbaarheid in ons
hart voor alles wat hij voor mij, voor zijn dochter
en zijn allerliefste kleinkind is geweest en betekend heeft, geven wij U kennis van het plotselinge overlijden van

Daarnaast zal er een aantal inspraakbijeenkomsten in de
provincie worden gehouden waar u ook uw mening over de
ontwerp- structuurvisie kunt geven.
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden:
6 november 1989 om 9.30 uur in Beverwijk. Cultureel
Centrum De Nieuwe Slof, Kerkstraat 146.
8 november 1 989 om 9.30 uur in Amsterdam, Zuiderkerk,
Zuiderkerkhof 72.
9 november 1 989 om l 9.30 uur in Hilversum, Hotel Het Hof
van Holland. Kerkbrink I.

Albert van Lingen
op de leeftijd \an 73 jaar.
H. van Lingen-Schulze
Kitty
Leticia
en mede namens zijn
broers en zusters
26 oktober 1989
de Favaugeplein 23 I,
2012 TP Zandvoort.
De crematie heeft dinsdag 31 oktober plaatsgehad in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld.
Rust in vrede.

Als u het woord wilt voeren op één van de bijeenkomsten
wordt u verzocht dit van te voren te melden bij de dienst
Ruimte en Groen van de provincie, mw. W. Smit, tel.
023-143211.
In februari 1990 bespreken de Provinciale Planologische
Commissie en de statencommissie voor de ruimtelijke ordening
in openbare vergaderingen de ontwerp-structuurvisie, de ingekomen reacties en de ontwerp-statenvoordracht. Naar verwachting zullen provinciale staten in april 1 990 de Structuurvisie
Noord-Holland 20 1 5 vaststellen.

Heden heeft de Here tot Zich genomen onze zeer
geliefde moeder, schoonmoeder, overgrootmoeder, schoonzuster en tante

Johanna Susanna
van der Mije-Kampman
weduwe van Louis van der Mije
op de leeftijd van 100 jaar.
Met veel dank aan de goede verzorging van het
„Huis in het Kostverloren" en dokter Anderson.
Zandvoort:
Jan en Neeltje
Louis en Elly
Klein- en achterkleinkinderen
en verdere familie
Zandvoort, 31 oktober 1989
Corr.adres: W. van der Mije
Celsiusstraat 34, 2041 TK Zandvoort.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van het „Huis in het Kostverloren", Burg. Nawijnlaan l te Zandvoort, alwaar bezoek is op
donderdag 2 november van 19.00-20.00 uur.
Op vrijdag 3 november zal om 10.00 uur een
rouwdienst gehouden worden in de grote zaal
van het „Huis in het Kostverloren", waarna de
crematie om 11.30 uur zal plaatsvinden in het
Crematorium Westerveld te Velsen.
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in een
der ontvangstkamers van het Crematorium.

Voor meer informatie over de structuurvisie kunt u bellen met
bureau voorlichting, tel. 023- 1 69933, daar kunt u ook een
gratis samenvatting van de structuurvisie opvragen.

WEEKENDREKLAME donderdag vrijdag zaterdag
5 voor

1,95

heel kilo

1,95

heel kilo

1,95

Grote grapefruits
Heerlijk zoet

Comice peren
Hollandse

Elstar appels

Tel. 02507-13278

Openbare commissievergaderingen

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

1

/2 pond

1,95

Alle mensen die meegewerkt hebben aan het
slagen van ons 60-jarig huwelijksfeest,
bedanken wij heel hartelijk

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

143 B-89 Grote Krocht9

Aangevraagde bouwvergunning

P. J. d'HONT

ADVERTENTIES

Verleende bouwvergunningen
139 B-89 Tolweg 14
142 B-89 Burg. Nawijnlaan 10
146 B-89 C. Huygensstraat 14

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

Grote Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort
Het Bejaardencentrum
™
Huis in het Kostverloren met
97 bewoners en 57 bejaardenwoningen
te Zandvoort.
In de huishoudelijke dienst zijn vacatures ontstaan
voor

A assistente huishouding
voor 1 2 uur per week
Sof 4ochtenden
werktijden in overleg.

voor 20 uur per week
werktijden in overleg.

\an bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.

U tx'reikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts f 27,00 (excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de
C.A.O. Bejaardentehuizen.
Inlichtingen te verkrijgen bij het hoofd huishouding
Mevr. A.A.M. Rijbroek
Sollicitaties te richten aan mevr. B.C.C.M. van Dril,
directrice Huis in het Kostverloren,
Burg. Nawijnlaan 1,
2042 PM Zandvoort
tel. 02507-1 6945
•

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE KRUISVERENIGING
ZANDVOORT

l

2november1989

nodigt haar leden uit tot houden van
een Algemene Ledenvergadering
en wel op donderdag 16 november
1989,20.00 uur in het Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen l te
Zandvoort.
AGENDA.
1. Opening
2. Notulen
3. Mededelingen w.o. voortgang fusiebesprekingen in regionaal verband
4. Jaarverslag 1988
5. Jaarrekening 1988
6. Begroting 1990
7. Rondvraag
8. Sluiting

I.V.M. VERHUIZING ZIJN WIJ VAN MAANDAG
13 'NOV. T/M DONDERDAG 16 NOV. GESLOTEN

INGWERSEN &
HELMIG

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

W^lra-adviseuse
(in de avonduren)
Via adviseuses verkoopt Walra (meer dan 100 jr.)
haar zeer gewilde linnengoed. Uw verdienste?
Een gezonde provisie. Auto noodzakelijk. Adressen
worden verstrekt. Geen investeringen. Interesse?
Bel nu

DE WIT VERHUIZINGEN

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

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

DROGISTERIJ

HONDENKAPSALON

BOUWMAN

RENEE

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Een begrip voor Zandvoort,
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd in poedels en terriërs.
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

13.00-18.00 uur
9.00-18.00 uur
9.00-18.00 uur
9.00-18.00 uur
9.00-18.00 uur
9.00- 17.00 uur

DIER.PLEZIER
qrote krocht 20 zandvoort:.

WALRA 04904-82128.

uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor Uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenplein.

STEENGRILL RESTAURANT

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

A N DVOORT

BOULEVARD
RESTAURANT

29,50
Alles zoveel u wilt!!

[RKB4DE
VRHUIZRS

- plaatsen garage
- vergroten dakkapel
- plaatsen dakkapel

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen tien dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus2, 2040 AA Zandvoort.

SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

B assistente linnenkamer
Dezi' aa\«rtentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoon kunt u gebruiken om een aankondiging te doen

- vergroten winkelruimte

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezichtop dinsdag- en vrijdagmorgen
van 8.30-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en
wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend (wettelijke verphchting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Stalen nodig is.

UITVAARTVERZORGER

Groente en fruit

GEEN PRAKTIJK
TOT 13 NOVEMBER
Waarnemers de huisartsen
Anderson, Flieringa, Zwerver

Verkeerssituatie Dorpsplein
Het college van burgemeester en wethouders heeft een plan ontwikkeld voorde verbetering van de verkeerssituatie op het Dorpsplein en het Wagenmakerspad.
Dit plan ligttot en met woensdag 15 november 1989 ter inzage bij de afdeling Algemene
Zaken in het Raadhuis, Swaluëstraat 2. Deze afdeling is van maandag tot en met vrijdag
geopend van 9.00-12.00 uur. U kunt bij de afdeling Algemene Zaken ookterecht met uw
vragen over het plan.
Gedurende de periode dat het plan ter inzage ligt kan er schriftelijk op worden gereageerd. Die reacties moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wéthouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

ADVOCATEN EN PROCUREURS

J. Kaspers
F. J. Kaspers-v. Inge

Huisarts

De vergadering van de commissie Maatschappelijk Welzijn op dinsdag 7 november
1989 gaat niet door.

De sekretaris, F. Bakker.

Bietensalade

R. Drenth

Publieke Werken
donderdag 9 november 1989, 20.00 uur

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Natu rauitvaartovereenkomst

Uit onze keuken
Heerlijke

DOKTERSBERICHTEN

De volgende commissies vergaderen volgende weekin het Raadhuis. De stukken voor
deze vergaderingen liggen ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis.
Algemene Zaken
woensdag 8 november 1989, 20.00 uur

Zeestraat 36
tel. 18092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren
Geopend vrijdag,
zaterdag en zondag
vanaf 17.00 uur
Heeft u door de week een feest,
verjaardag of wilt u gewoon
gezellig uit eten, bel ons dan even.
Vanaf ± 1 0 personen reserveren wij
ook op weekdagen.

"~

's Zaterdags v.a. 17.00 uur.
Lekker dineren met het hele gezin.
Uw kinderen worden in een speciaal ingerichte hoek van het
restaurant aangenaam bezig gehouden terwijl het kindermenu
daar wordt geserveerd.
Diner Buffet f 34,50, Kindermenu f 11,50.
's Zondags om 11.30 uur.
Weer eens wat anders!
Neem gerust de tijd om bij ons te komen Brunchen.
Een zeer uitgebreid en gevarieerd aanbod.
Kopje soep vooraf, diverse broodsoorten, warm vlees, ragoüts,
roereieren, diverse desserts en vers fruit
Het kost f 22,50. Reserveren gewenst.
Voor meer informatie en reserveringen kunt u bellen 0250
Uf bel de INI-O lijn. 02507 20064
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Strandpachters
zijn de dupe van
rechtsongelijkheid

Fotospeurtocht
tuinen geslaagd
ZANDVOORT Op het Zandvoort
se volkstumencomplex werd vorige
week zaterdag voor de leden een
speurtocht georgamseeid Op het
complex waren m de afgelopen pe
node foto s van tuinen huisjes of
onderdelen daarvan gemaakt Een
aan de hand daarvan was vei zocht
bij de betretfende foto het juiste
tumnummer te noteren Speurend
en zoekend doorkruiste ouders en
kinderen de lokatie
De ruim 35 deelnemers hadden er
behoorlijk wat moeite mee vertel
len de beide organisatoren Van de
Bos en Pools Zij laten weten dat
ondanks de enkele 'moeilijke' foto s
toch alle deelnemers hun formulie
ren juist wisten m te vullen, zodat
loting uit moest maken wie voor
welke prijs in aanmeiking kwam
Een geslaagd en orgmeel expeii
ment en zeker voor herhaling vat
baar daarover was iedereen het
eens

ZANDVOORT - De Strandpachters aan de Noordzeekust zijn
de dupe van rechtsongelijkheid Dat is de centrale stelling in het
zwartboek, dat de Nederlandse Vereniging Strandexploitanten
Noordzeestrand (NVSN) vorige week vrijdag heeft uitgebracht.
Het zwartboek werd tijdens de jaarvergadering van de NVSN m
Katwijk aangeboden aan mr. W de Boer, directeur-generaal
diensten Midden- en Kleinbedrijf van het ministerie van Economische Zaken
Volgens voorzitter Paul Zonne
veld uit Zandvoort worden de
Strandpachters langs de Noordzee
kust geconfronteerd met een veel
heid aan ondoorzichtige regels
"Eenzijdig opgelegd en met gerela
teerd aan de bijzondere positie die
de strandexploitant aan de andere
kant van de zeereep nu eenmaal in
neemt" In het zwartboek van de vo
rig jaar opgerichte vereniging staan
tal van problemen, waar de strand
pachters mee te kampen hebben

Wirwar
Als een rode draad loopt 'de
rechtsongelijkheid' door het zwart
boek, waar behalve veel problemen
ook aanbevelingen staan om deze op
te lossen "Het is een wirwar van
regeltjes, ge- en verboden, afzonder
lijk opgesteld door een veelheid van
instanties die er zeggenschap heb
ben zonder oog te hebben voor de
ondernemer, die er mee moet wer
ken", aldus Zonneveld De instanties
waarmee de strandpachter te ma
ken heeft zijn gemeente, provincie,
hoogheemraadschap, staatsbosbe
heer en de rijksdienst der domeinen
en waterschappen Al die instanties
leggen de strandpachter allerlei re
gels op, zoals vergunningen heffin
gen Een probleem is dat die van
gemeente tot gemeente verschillen,
zodat er bij de Strandpachters een

gevoel van onzekerheid heerst "Wat
m de ene plaats wel kan, mag niet m
de andere"

Volwassen
Uit de pachtcontracten blijkt volgens het zwartboek een grote recht
sonzekerheid De NVSN wil graag
dat er pachtcontracten voor een lan
ge termijn, bijvoorbeeld voor tien
jaar, gesloten kunnen worden Vol
gens Zonneveld prevaleert de hoogte
van de pachtprijs om daarmee de • Leo Buursema
kosten van het onderhoud van het in zijn unieke Testrand m de hand te kunnen nou- lexmuseum.
den Ook willen de Strandpachters
dezelfde rechten als andere horeca Foto Willred Overwaler
-ondernemers, omdat ze zich wel
aan dezelfde regels moeten houden
Nu moeten veel paviljoens 's avonds
om negen uur dicht zijn of is het
verboden alcohol te schenken Bo
vendien willen de Strandpachters
dat het mogelijk wordt om de pavil
joens 's winters op het strand te la
ten staan "Uit de zeilen tenten van
weleer zijn de volwassen strandex
ploitaties gegroeid
De paviljoens kunnen weer en
wind doorstaan, ze voldoen aan alle
eisen die er aan horeca-ondernemmgen worden gesteld, aan de eisen
met betrekking tot veiligheid en hy
giene en ook het vakmanschap van
ZANDVOORT - Sinds ander- maar ook oude schrijf en rekenma
de ondernemer staat buiten kijf", al- half jaar bezit de Zandvoorter chines en zelfs een complete antieke
dus Zonneveld
Leo Buursema met zijn unieke telefooncentrale" Aan het woord is
de Zandvoorter Leo Buursema, op
Telexmuseum in Badhoeve richter
en eigenaar van het unieke
dorp een bijzondere trekpleis- Telexmuseum

Zandvoorter toont verzameling communicatie-apparatuur

Telexmuseum van Leo Buursema
van hobby tot unieke trekpleister

Weekenddiensten
Weekend: 4/5 november 1989
POLITIE tel 13043, Alarmnummer

14444
BRANDWEER tel
nummer 12000

61584, alarm

AMBULANCE tel 023319191 (On

gevalllen), Centrale Post Ambulan
cevervoer (CPA) Kennemerland
DIERENAMBULANCE (Dierenbe
scherming) 023246899
Voor de huisartsenpraktijken B van
Bergen/H A Scipio Blume en G
Mol/P C F
Paardekoper,
heeft
weekenddienst dr. Paardekoper,
Koninginneweg 34 a, tel. 16737.
Spreekuren zat 7 30/12 00/17 00
uur, zondag 12 00 en 17 00 uur
Inlichtingen omtrent de overige
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de be
trokken huisartsen
Anderson,
12058; Drenth, 13355; Flieringa,
12181; Zwerver, 12499.
Tandarts Hiervoor de eigen tand
arts bellen
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H B A Mulder, tel 13185
Wijkverpleging Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleeg
kundige 023 313233
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand
voort,
tel
0250714437, bgg
023 341734
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor
beckestraat 17 te Zandvoort, tel
15847
Dierenbescherming: Vermissings
dienst, 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens pension) 02507 13888, Asiel

Haarlem 023 244443
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening Voor informatie, advies en
hulp tel 17373, op alle werkdagen
van 10 30-12 30 uur Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Dienstencentrum Zandvoort: Konin
ginneweg l, tel (02507) 19393
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd
t/m vnjd 09 00 09 30 uur
Belbus Om van de belbus (voor be
woners van 55 jaar en ouder) ge
bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel 13141, tussen 1100 en 1700 uur De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel 13459 tagg
023 320899 of 320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver
der volgens afspraak Deze hulpver
lening, beschikbaar voor iedere in
woner van Zandvoort, is gratis

ter voor museumbezoekers
Op de bovenverdieping van
zijn bedrijf aan de Badhoevelaan 84, dat gespecialiseerd is
in materialen voor telex, fax en
computers, staat de bezoeker
oog in oog met de geschiedenis
van de telecommunicatie, die
begint met de sempaal (optische telegraaf) uit 1793 en emdigt met de modernste computerapparatuur.

"Dertig jaar geleden begon ik in
Amsterdam met de verkoop van te
lexrollen voor heel Noord Holland,
omdat de telexdienst toentertijd met
de verkoop daarvan stopte Hierdoor kwam ik in contact met ver
schillende mensen die met telexap
paratuur werkten En af en toe tikte
ik, bijvoorbeeld op het Waterloo
plein, zo'n oude telexmachine op de
kop Langzamerhand werd dat een
hele verzameling van allerlei machi
nes Niet alleen telexmachines,

rie De panden moeten plaats
maken voor de ontsluiting van
het Stationsplein en voor de
bouw van een nieuw hotel

Zondag 09 30 10 20 uur zondags
school en bijbelgespreksgroepen
Zondag 10 30 uur morgendienst, ds
J Overdum (H A )
Crèche en kindernevendienst
Zondag 19 00 uur avonddienst

Hobby
"Toen ik mijn bedrijf twintig jaar
geleden verplaatste naar Badhoeve
dorp, verhuisde de hele verzameling
mee Lnagzamerhand werd het zo
veel, dat we de bovenverdieping heb
ben verbouwd en alles overzichtelijk
hebben opgesteld Door de grote be
langstelling, vooral van PTT ers,
voor de verzameling heb ik er een
museum van gemaakt"
Met hulp van de oud PTT ers Joop
Laheij en Jacques Pronk, die enkele
jaren geleden in de VUT zijn gegaan,
is de bovenverdieping van het be
drijf van Leo Buursema omgetoverd
tot een museum, waar iedereen, die
met tekst te maken heeft zijn ogen
uitkijkt Joop Laheij en Jacques
Pronk die, als instrumentmakers en
monteurs van allerlei oude tekstver
werkende machines, hun sporen bij
de PTT verdiend hebben, zijn een
dag in de week in het museum aan-

jaren geleden de 'pollepel' zwaaide
Na de verbouwing tot een Spaans en
Italiaans restaurant ging de hele
zaak zienderogen achteruit Onder
houd werd er met meer gepleegd en
de buurtbewoners klaagde over de
slechte staat waarin het geheel verkeerde Uiteindelijk besloot de ge
meente de beide panden aan te ko
pen en tot sloop over te gaan Een
juist besluit, vindt menig Zandvoor
ter Het mes snijdt nu van twee kan
ten, is men van mening Ten eerste is
men nu verlost van dit bouwval en
ten tweede kan nu een begin worden
gemaakt met de herstructurering
van het stationsplein De open ruim
te die er na de sloop ontstaat moet
gaan dienen als verbreding tot de
toegang van het plein het overige
gedeelte zal worden benut voor de
bouw van een nieuw hotel (de haal
baarheid hiervan wordt onder
zocht) Met de voormalige eigenaar
werd afgesproken dat de panden
leeg diende te worden opgeleverd,

De uit 1902 stammende gebouwen
staan er nu onttakeld bij Het wach
ten is op de slopershamer De gemeente heeft, om te voorkomen dat
er krakers intrekken, het geheel on
bewoonbaar gemaakt Oorspronke
Jehova's Getuigen Gem Elswoud, lijk werden de voormalige restauSmedestraat 37 te Haarlem
rants gebouwd als villa's, maar in
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Zat 17 00 - 19 00 uur en maandag 1945 besloot de restauranthouder
NPB:
1900 2100uurlnl RvanRongen, Van Hoorn hier een eethuis m te
Zondag 10 30 uur drs A A in 't Veld, L Meeszstraat 14, Haarlem, tel vestigen In de vijftiger jaren werd
Haarlem
023 244553
het restaurant overgenomen door
Van Houten die er tot voor enkele
Roomskatholieke Kerk.
Vrijdag 10 00 uur E V
Zaterdag 19 00 uur Woord/Commu
ZANDVOORT - Het lokale
medienst, B J van Gaart
en regionale bedrijfsleven
Zondag 10 30 uur E v m m v jeugd Periode 24 30 oktober
moet bekend gemaakt worden
koor, D Duijves
met de activiteiten die de
Ondertrouwd
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, Poppen, Hendrik en Van der Veld, Haarlemse Kamer van Koophandel in Flonda (USA) heeft
Haarlem:
Theodora Christma
Schuitenmaker, Bart en Ramakers, ondernomen m het kader van
een uitwisselingsprogramma van de Kamer, om zich als burge
Irene Gerardme Theodora
"Zandvoort moet verder kij- meester van de badplaats, en dus als
ken dan zijn neus lang is", dus belanghebbende op het gebied van
Gehuwd
Zandvoorts
Bezuijen, Maarten en Van Soolin- ook burgemeester Van der het toerisme, te oriënteren Na de
Nieuwsblad
recente reis is Zandvoorts eerste
gen, Astnd Ivonne
Heijden was er bij
burger er heilig van overtuigd dat er
Peschar, Martin en Stam, Margare
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Van der Heijden, net terug uit het voor Zandvoort ook in de rest van de
tha Corinne
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op don
land van de ongebrensde mogelijk wereld veel mogelijkheden zijn
derdag Uitgave Weekmedia BV Bladmana
ger J F Sas Hoofdredacteur J M Pekelha
heden, heeft als een van de Florida
Geboren
ring
Jollen Willemijn, dochter van Van gangers veel contacten gelegd met Mogelijkheden
der Hoff, Roeland Leonardus Maria het plaatselijke bedrijfsleven en de
Kantoor Gasthuisplein 12 Zandvoort tel
02507-17166 Postadres postbus 26 2040
"De toeristische markt van Zand
en Hoonakker, Louisa Regma Jo lokale overheid om in een uitwisse
AA Zandvoort
hngsprogramma te bezien in hoe voort gaat verder dan West Duits
hanna Maria
Kantoor geopend maandag 13 16 u dms
verre er tussen de beide contmgen land", laat hij weten De Haarlemse
dag 10 13 14 16 u woensdag 9 11 u don
derdag 10-12 en 13-17 u vrijdag 9-12 u
Meike, dochter van Hulshof, Caio ten, op termijn, van enige samen Kamer van Koophandel is al enige
Advertentieverkoop Stationsstraat 70
lus Theodorus Johannes en Scipio werking sprake kan zij n Het betoog tijd actief in de regio Pmellas Coun
1421 AA Uithoorn Tel 0297540041 Posta
van Van der Heijden laat aan duide ty in Florida, waar in de hoofdstad
Blume, Henriette Albertme
dres Postbus 223 1420 AE Uithoorn
lijkheid niets te wensen over Met Tampa, met zijn tweeenhalf miljoen
Faxnummer adv verkoop 0297561095
Verkoopmanager B Lodewegen
enthousiasme verhaalt hij in inwoners enige tijd geleden ten be
Romy Amber, dochtervan De Jager, veel
Micro advertenties tel 020 562 6271 Telex
zijn werkkamer over de contacten hoeve van de plaatselijke handel en
Marcel en Teesselmg, Wilhelmma die
advertenties 10730 PCADV
de negen man sterke delegatie, industrie een vestiging van de Ka
Redactie Gasthuisplein 12 Zandvoort tel
Elise Louise
bestaande uit leden van de Haarlem mer is geopend Omdat het een uit
02507 12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
se Kamer van Koophandel, verte wisseling betreft kan men ook op
Dick Piet (red chef) Joan Kurpershoek Rob
Ken, zoon van Koeleman, Ronald genwoordigers van gemeentebestu het kantoor in Haarlem terecht voor
Boerngter
en Ruijselaar, Sylvia
ren en de Regionale VVV, m de informatie over de mogelijkheden,
Faxnummer redactie 020 452508
Abonnementspnjzen ƒ 13 50 per kwartaal
plaats Tampa hebben gelegd Van die er zijn voor regionale en Zand
Overleden
ƒ 24 75 per half jaar ƒ 44 75 per jaar Voor
dpr Heijden was daar op uitnodiging voortse ondernemers aan die andere
postabonnees gelden anderp tane"en Losse
Van der Meulen geb Steensma,
kant van de wereld Burgemeester
nummers ƒ 1 25
Klaasje
Rmske,
oud
90
jaar
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc
De
Valk,
Johannes,
oud
58
jaar
ma t/m vr 08 30 17 uur tel (020) 6 68 13 00
Zandvoorts
Bemiddelaar
Bezorgklachten vrijdag 9 12 u tel 02507
De Jager, Gerardus Johannes, oud
17166
Van der Heijden heeft zich m Amen
54 jaar
Nieuwsblad
ka voornamelijk geconcentreerd op
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
Geerts, Johannes Gerhardus, oud 63
nieuws uit de buurt!
het toerisme en de verkeersproble
1941
jaar
matiek
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10 00 uur Ds J A van Leeu
wen
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10 00 uur Drs L C van
Drimmelen, Amsterdam ( H A )

urgerlijke stand

wezig "We hebben van ons werk
onze hobby gemaakt Alle machines
die hier staan onderhouden we en ze
werken allemaal We geven de be
zoekers uitleg over de machines en
over de geschiedenis van de tele
communicatie", aldus de beide gast
heren van het museum

communiceerde Na de gebrekkige
communicatie in de oudheid met
vuur en rooksignalen ontwikkelde
de Fransman Claude Chappe m 1793
de optische telegraaf, een sempaal
met bewegende armen, die m ver
schillende standen het gehele alfa
bet kon weergeven Vanaf de negen
tiende eeuw met vele uitvindingen,
onder andere van Morse, zijn de ont
Nostalgisch
wikkelingen erg snel gegaan Met
De toegang tot het museum is gra nostalgisch aandoende machines
tis Bezoekers, alleen of in groeps worden deze ontwikkelingen in het
verband, zoals schoolklassen, moe Telexmuseum duidelijk aan de be
ten van tevoren even opbellen voor zoeker getoond
een afspraak En bezoekers kunnen
zelf berichten oVer de telex naar el
Behalve schrijf en telexmachines
kaar versturen In het museum is de zijn er allerlei oude telefoontoestel
ontwikkeling van de tekstverwer len, dictafoons, reken, tel en eti
kende apparatuur overzichtelijk in keermachines te bewonderen Ook
beeld opgesteld Vanaf de oude verschillende
gereedschappen,
schrijfmachines uit het eind van de waarop de heren Pronk en Laheij
vorige eeuw, die volgens een heel zelf vroeger gewerkt hebben, zijn
ander systeem werkten dan tegen uitgestald En de verzameling blijft
woordig, tot aan de modernste appa groeien en Leo Buursema is dan ook
ratuur Het grootste deel van de ver op zoek naar een grotere ruimte
Het Telexmuseum is gevestigd
zameling bestaat uit telexmachines,
waarmee de geschiedenis van de te aan de Badhoevelaan 84 in Badhoe
lex wordt getoond Tijdens de rond vedorp Voor een gratis rondleiding
leiding wordt de bezoeker door de kunnen belangstellenden telefo
gastheren op heldere wijze duidelijk nisch een afspraak maken, tel
gemaakt hoe men m het verleden 02968 94656 of 02507 13922
met elkaar over grote afstanden
ROB BOERRIGTER

Oude glorie gaat
snel tegen de vlakte

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld tel
023 329393 op werkdagen 12 00 14 00
uur en ma avond 19 00-21 00 uur
Wetswinkel Gemeenschapshuls L
Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van
ZANDVOORT - De beide res17 30 18 30 uur
taurants op de hoek van de
Huurdersspreekuur NVH Ie en 3e Zeestraat/Stationsstraat wordinsdag v d maand in 't Stekkie, Fle den binnenkort afgebroken
mmgstraat 9, 20 00 21 00 uur
Storingsdienst Gasbedrijf tel 61500 Hiermee verdwijnt weer een
stukje Zandvoortse oude gloTaxi tel 12600

Kerkdiensten
Weekend: 4/5 november 1989

Zoutgehalte
drinkwater goed
ZANDVOORT - Het Waterleiding
bedrijf Zuid Kennemerland heeft
naar aanleiding van berichten m de
media nogal wat vragen tamnenge
kregen met betrekking tot het zout
gehalte in het drinkwater
Op 24 oktober besloot de N V Wa
tertransportmaatbchappij Amster
dam de inlaat van het water uit de
rivier de Rijn met tweederde te ver
minderen omdat het natrium tn
chloridegehalte op dit moment te
hoog is
Deze verminderde inlaat en het te
hoge zoutgehalte heeft echter geen
gevolgen voor de waterlevering aan
het Waterleidingbedrijf Zuid Ken
nemerland (WLZK) HetWLZKver
werkt slechts twee procent van het
Rijnwater in haar totale waterpro
ductie Dit wordt gemengd met na
tuurhjk duinwater zodat het uitem
dehjk geleverde drinkwater ruim
schoots voldoet aan de gestelde nor
men en de inwoners van Zandvoort
en omgeving dus niet bezorgd hoe
ven te zijn over het zoutgehalte van
het drinkwater

Appartementen
op het 'Sterre der
Zee' terrein
ZANDVOORT Op het Sterre der
Zee' terrein op de hoek van de Hoge
weg en de Brederodestraat begint
over twee weken de bouw van een
complex van 24 luxe appartementen
Het geheel krijgt wisselende hoog
ten van drie, vier en vijf verdiepm
gen Ondergronds wordt een par
keerkelder aangelegd met een capa
citeit van 33 auto's De prijs van de
appartementen zal varieren tussen
de 200 000 en 400 000 gulden
Om de bouw mogelijk te maken is
onlangs het pand naast het Sterre
der Zee' terrein gesloopt Op het ter
rein stond vroeger het nonnenhuis
'Sterre der Zee' Toen dit ruim tien
jaar geleden werd opgeheven, werd
het terrein gekocht door projectont
wikkelaar Wilma Deze ontwierp en
kele bouwplannen die niet te realise
ren waren Vervolgens werd het ter
rein gekocht door de gemeente en
vorig jaar werd een acceptabel
bouwplan gepresenteerd Volgens
verwachting zal de bouw van het
complex eind 1990 gereed zijn

Aanrijding na
nuttigen van drank
ZANDVOORT - Bij een aanrijding
op 29 oktober raakte twee auto's
zwaar beschadigd Het ongeluk vond
plaats omstreeks tien over half twee
's nachts Een zevenentwintigjange
Zandvoorter reed toen met zijn voer
tuig over de Jac van Heemskerk
straat Bij de bocht met de Burge
meester van Alphenstraat verloor hij
• Over enkele dagen gaat deze oude glorie tegen de vlakte
de macht over het stuur en reed ver
Folo Bram Slijnen volgens tegen de auto van een 33
]ange Haarlemmer aan De Zand
voorter bleek alcoholhoudende
een voorwaarde die nogal wat voe ven is een offerte aangevraagd, zodat drank te hebben genuttigd
ten in de aarde leek te hebben Een op korte termijn kan worden begon
compromis werd gevonden en met nen met de afbraak van beide pan
de bewoners werd een akkoord be den, zo laat een woordvoerder van
reikt Bij verschillende sloopbedrij de gemeente weten

'Start & Stars'
zoekt figuranten

delegatie moet op korte termijn ef
fect gaan sortei en alle ingrediënten
zijn al aanwezig om de ondernemers
van beide contingenten nader tot el
kaar te brengen Wij hebben in
Zandvoort genoeg industrie die een
dergelijk project alleszins kunnen
rechtvaardigen' is zijn stellige over
De daar opgedane ervaring, van tuiging Zoals Zandvoort zich nu
vooral dit laatste, zal m een later ontwikkelt kan en mag het met ach
stadium door regionale deskundi terblijven bij andere toeristencen
gen verder worden uitgewerkt Voor tra vindt hij Vandaar dat hij er dan
wat het toerisme betreft ziet Van der ook voor pleit dat geïnteresseerden
Heijden voor Zandvooit grote moge contact opnemen met de Kamer van
lijkheden De Amerikanen kunnen Koophandel in Haarlem Om het de
al voor 348 dollar naar Amsterdam Zandvoortse ondernemers helemaal
vliegen, hetgeen volgens hem dan gemakkelijk te maken biedt Zand
ook betekent dat hiermee voor de voorts eerste bui ger aan om eventu
regio Haarlem en daarmee ook voor eel als bemiddelaar op te treden
Zandvoort een nieuwe markt open "Voor goede raad kan men altijd bij
ligt De piomotie m Flonda door de mij terecht', laat hij weten

Burgemeester met
Zandvoort de boer op

Dommel

ZANDVOORT - Figurantenbu
reau Start &. Stars zoekt medewer
kers Op vrijdag 3 november kunnen
mensen die willen figureren in een
film, of mee willen spelen m een rek
lamespot zich inschrijven Dat kan
bij het Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat 17 tussen zeven
en negen uur Inschrijfkostenbedia
*en vijftien gulden Daarvoor woidt
een fotoserie gemaakt door een vaK
fotograaf Wie de foto's zelf wilt heb
ben betaalt veertig gulden
Het bureau zoekt allerlei soorten
mensen mooie en lelijke oude en
(onge Soms worden mensen uitgese
lecteerd omdat ze dicht bij een opna
melocatie wonen aoms omdat ze bij
wijze van spreken, grote voeten heb
ben Kandidaten hoe\en dan ook
met over acteertalent of een fotopre
sentatiemap te beschikken

r
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SPAR SUPER - NOORD

reeds meer dan 25 jaar
voor

Ruime parkeergelegenheid

Spar Pizza

Magere

Bolognese

Hamiappen

pak 300 gram

Saint Rémy

stoofperen

Deelname:

Voor iedere inwoner van de gemeente Zandvoort.

Indeling:

Naar speelsterkte.

Voorronde:

Vrijdag 10 november 1989 en/of dinsdag
14 november 1989.

Aanvang:

20.00 uur. Gemeenschapshuis te Zandvoort.

Wedstrijdvorm:

Per 8 paren plaatsen zich de beste 3 paren voor de
finale op zaterdag 18 november 1989. Aanvang 10.30
uur. Uitslag plm. 17.30 uur.

THEORIE PER VIDEO

Prijzen:

10 lessen voor 145,- incl. werk- en
leerboek. Losse lessen 13,50 (zonder
boek) De nieuwe cursus start a.s.
dinsdag 7 november in het zaaltje bij
de Ger. Kerk, Julianaweg 15 van
19.30 tot ± 21.30 uur.
Inl.: auto- en motorrijschool
Frans van Sprang
023-370408
of

In de voorronden voor de nrs. l, 4 en 7 per groep van 8
paren en in de finale.

Inschrijfgeld:
(uitsluitend voor de voorronden) ƒ 10,- per paar per voorronde.

o 1,59

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

Spar

Witlof
jA

(500 gram

gloeilampen

Hazelnootpasta

25-40-60-75
•/ O UI
of 100
l UU watt
WCUL

pot 350 gram

per stuk

Zonnetje buiten
Zonnetje binnen
met bloemen van

0,69

BLOEMENHUIS

iedere
maandagochtend open
f
; ^;

BRIDGEKAMPIOENSCHAP ZAND VOORT

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

J. BLUYS

Cèlciusstratat 192

De specialist in al uw
bloemwerken'
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

Z A N D V O O R T

NIEUW VOOR ZANDVOORT

Weer of geen weer
Gezellig vertoeven m het overdekte winkelcentrum van
Gran Dorado
Een pilsje pakken op één van de terrasjes en genieten van live
music op donderdagavond of op zondagmiddag.
Gelijk even boodschappen doen in onze supermarkt
Zeven dagen per week geopend
Op Gran Place is nu ook een bruine kroeg "Gran Kroegje",
geopend vanaf 16 00 uur

Bert Hoogendijk

Voor meer informatie en reserveringen kunt u bellen: 02507 - 2 00 00.
Of bel de INFO-lijn: 02507 - 20064.

CKeïèrman

scFioonmaakJpedrijf

Gevr.

Gevr.

Huish. hulp

echtpaar
* dagdij^ schoonmaakonderhoud. ge.eomve.ri voor schoonmaakwerk* tüepckaning sanitair

3 ochtenden
Tel. 13599

kleur blauw.
bouwj. '81
licht metaal velgen.
Gonst. Huygensstraat 1
Tel. 14570

p.w.

ca. 15 uur p.w.

Tel. 02507-16023

Vakkundig
gediplomeerd
pedlcure

TE KOOP

Opel Ascona
2LSR

zaamheden.

* tapijt reinigen

A. Spiers, tel. 14628
H. Emmen, tel. 18570

02507-14946

huish. hulp m/v
of

Aanmelden:

Vragen naar
mevr. v. Houten

Wil van Looy-Boon
Beh. volg. afspraak.

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

telefoon: 023-385478

Tel. 16883.

FOTO BOOMGAARD
Ook 's maandags geopend van 9.00-18.00 uur

Td.: 02507-19292

SONY INTRODUCEERT DE CCD-F 250:
EENVOUDIGE BEDIENING, PERFECTE
OPNAMEN

ONZE KENNIS EN ERVARING

6x motorzoom, macro instelling, automatische scherpstellmg,
automatische witbalans, variabele sluitertijden (tot 1/1000)
en FM geluidskwaliteit De SonyCCD F 250
eenvoudige bediening,
prachtige opnamen

VORMEN UW GARANTIE!

CD-Shop
CD-ldee
Haltestraat 56
Zandvoort
Tel. 02507-13618

OLYMPUS AF-1TWIN
Fraai vormgegeven en robuuste 'all weather' camera, met
35 mm groothoekobjectief en 70 mm telelens
;icici \J Automatische
rvuiui i laitoui ie
belichting en motortransport mge
bouwde flitser en electronische zelfont
spanner

549r

USPMN>E BETALING
MOGELIJK
QM
FtR MAAND
Owr

WEBER'S
Schoonmaakbedrijf-glazenwassen]

HONDENKAPSALON

Specialiteit:

Aangesl. bij DIBEVO
Volledige en vakkundige vacht-,
voet-, oor-, tand- en wasverzorging van uw hond. Tevens ontklitten van langhaar katten.
Afspr.: Ir. Fnedhoffplein 10,
Zandvoort, tel. 02507-12773.

SCHOONMAAK LUXAFLEX
REPARATIE ROLGORDIJNEN
VERKOOP VERT. LAMELLEN
Verhuur: sproei extractie Tapiitreinigers
Bel voor info 14764-14090

HANDWERKBOETIEK CHARLOTTE
Wij verkopen modieuze stoffen
tegen zeer voordelige prijzen;
grote collectie breigarens; handgebreide truien voor groot en klein;
zelfvervaardigde speelgoedbeesten, etc.
Openingstijden: dinsdag - zaterdag 10.0017.00 uur.
BILDERDIJKSTRAAT 2 - ZANDVOORT

WONINGRUIL:

EN HOE.

KEUR en zoon
Zandvoort

Aangeb. 5-kamer eengez.
won. in noord met voor- en
achtertuin (zuid)
Gevr. 4-kamerwoning of ruime
flat in zuid of in centrum.
Br. o. nr. 982804 Bur. v.d. blad.

iedereen leest de krant altijd en overal

Dinsdags
de gehele dag
gesloten.

Aangeb. A'dam Osdorp
zonnige 3 kam. flat
hoogste (9e) etage, lage huur,
vrij uitzicht,
nwe. keuken m. app.
Gevr. huis
in Z'voort of omstreken.
Hoge overn. geen bezwaar.
Event. hoge beloning.
Br. ond. nr. 982793 Bur. v.d. blad.

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

G. Zwinkels

LOOK JAGUAR

Haltestraat 30
tel. 12175

Gediplomeerde

PEDICURE
KOMT OOK
AAN HUIS
Tel. afspraken tussen

18.00-20.00 uur.

Tel. 19632

SOVEREIGN COLLECTION

Joegoslavisch restaurant

DUBROVNIK
.gevestigd sinds 1971 Zandvoort, Zeestraat 41. Tel. (02507) 15110
Geopend v.a. 5 uur.
Reserveren na 2 uur.

SPECIAAL WEEKMENU
(v. maandag t/m vrijdag)

„(TT..

Bollenmandjes
Bollenplanters
; en beplanting
ivoor winterbakken

ELLEN CATS

Titanium and 14 carat gold

DE SCHILDER

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

(grondontsmettlng speciaal voor tulpen)

Grote Krocht 26 - Tel. 02507-13529

80%vandeschade aan gebouwen kan voorkomen worden,
'n Kwestie van
planmatig onderhoud. De schilder
helpt u dat te
organiseren.

P. van KLEEFF

BLOEMBOLLEN
Rizolex

schoon opleveren -van niemübouiv/
renovatie.
* gtasfo-wassing
* geven van schoonmaak^ en
onde.rhoudsad'uie.ze.n

Kwekerij

Goulashsoep (stokbrood)
div. soorten vlees
gegrild op houtskool
puree, saus, seizoensalade
palacmka

16,75

JAGUAR
OPTIK
UNDER UCENCE OF JAGUAR CARS LTD., ENGLAND

Excl. voor Zandvoort

SLINGER OPTIEK
Gediplomeerd opticien
optometnst o.v. - kontaktlensspecial/st A.N. V.C.

Grote Krocht 20A - Zandvoort
Tel. 02507-14395
Leversnocr van alle ziekenfondsen

Gespecialiseerd in
„kant en klaar"
maaltijden
o.a.
Stroganoff schotel,

Turkse Pilaf,
Chinese groenteschotel.
Wij hebben alles voor de
erwtensoep.
Ook zo voor het opwarmen.
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ZHC geklopt

Zandvoortmeeuwen troeft VSVaf
ZANDVOORT - Door met 31 te winnen van VSV heft Zandvoortmeeuwen de rode lantaarn overgedaan aan Van Nispen. Hadden de Zandvoorters
in de eerste helft nog de steun
in de rug van de stormachtige
wind (2-0) na de rust werd een
goede partij voetbal op de mat
gelegd en had de zege nog ruimer kunnen zijn. In de wedstrijd bleek duidelijk dat Zandvoortmeeuwen de routine van
de dertigers Chris Jongbloed
en Frans Post nog steeds niet
kan missen, zij speelden een
voortreffelijke partij voetbal.
Onder stormachtige omstandigheden trok Zandvoortmeeuwen onstuimig ten aanval en al na vijf minuten werd het doel van VSV doorboord. Jos van der Meij legde de bal
terug voor de voeten van Ruud Ech-

TZB organiseert
klaverjasavonden
ZANDVOORT - In augustus 1990
bestaat de voetbalvereniging TZB 40
jaar en om dat jubileum groots te
vieren zijn er centjes nodig. Daarom
organiseert de jubileumcommissie
elke eerste vrijdagavond van de
maand een klaverjastoernooi in de
kantine aan de Kennemerweg. Zes
wedstrijden worden gespeeld, waarbij een totaalklassement wordt opgemaakt. De slechtste twee resultaten worden niet meegerekend. Bovendien is elke klaverjasavond een
losstaande avond met zeer fraaie
prijzen. De voor aanstaande vrijdag
te winnen bekers zijn beschikbaar
gesteld door Aannemersbedrijf
Louis Rijnders. Het is een koppelwedstrijd, waarvoor ƒ 7,- per avond
betaald moet worden. De aanvang
van de klaverjasstrijd is om 20.00
uur.

Met de routine van Chris Jongtaloed en Frans Post in de laatste
linie hield Zandvoortmeeuwen het
overzicht en raakte totaal niet in paniek. Bovendien komt nieuwkomer
Mark Lammers steeds beter in zijn
spel en ruimde laatste man Chris
Page, na een inzinking van de laatste
weken, weer perfect op. Via goed opgezette aanvallen waren de beste uitgespeelde mogelijkheden voor de
Zandvoorters. Ruud Echteld zag
een harde inzet gestopt en de rebound werd door Michel Tibboel ingetikt doch de taal rolde in de handen van de doelman.
In die voorhoede bleef Willem

Heren falen tegen HVH

Casino-ZVM handbalsters
maken een sterk debuut
ZANDVOORT - Het naar de
derde divisie gepromoveerde
Casino-ZVM dames zaalhandbalteam maakte een voortreffelijk debuut en klopte JHC
met 12-10. De Zandvoortse heren hadden een off-day en verloren met een schamele score
van HVM met 8-10.

goed terug. Het geeft de speelsters
veel steun zo'n eerste overwinning."
Doelpunten: Casino-ZVM; Mireile
Martine 5, Elly von Stëin 4, Sylvia
Blom 2, Sigrid de Boer 1.

Heren

De start van de wedstrijd tegen
HVH was nog redelijk en CasinoZVM nam een 3-2 voorsprong. En
Een nerveus beginnend dames- daar bleef het helaas bij. De badgasteam keek al snel tegen een 6-2 ach- ten kwamen totaal niet in het ritme
terstand aan. Naarmate de strijd en het toch niet erg sterke HVH kon
vorderde kwam er rust bij Casino- bij de rust al een 4-6 voorsprong neZVM en daardoor keerden de kan- men. Ook in de tweede helft kon
sen. Met een paar fraaie doelpunten Casino-ZVM aanvallend geen opening vinden in de HVH-defensie.
was de ruststand 5-6.
Het tempo bleef te laag en de doelpoIn de tweede helft een gelijkop- gingen waren te zwak om het HVH
gaand en zeer spannend handbalge- echt moeilijk te maken. De Hoofdyecht. In het Zandvoortse doel was dorpers bleven dan ook gemakkelijk
invalster doelvrouwe Jannie Bol ge- overeind en behaalden een toch wel
weldig op dreef. Zowel Casino-ZVM verrassende 8-10 overwinning.
als JHC had bij een 10-10 stand uitCoach Jan Limbeek was erg tezicht op de overwinning.
De Zandvoortsen benutten de kan- leurgesteld over di begin. „We hadsen in de slotfase veel beter en had- den een goede voorbereiding op de
den daarbij geluk dat JHC driemaal zaal-competitie maar zaten volkohet houtwerk raakte. Toch een ver- men vast. Deze tegenstander had
diende 12-10 overwinning, waar echt gepakt moeten worden maar
coach Janna Pennings uiterst blij het lukte gewoon niet. Ja, ik had wel
meer verwacht van deze wedstrijd."
mee was.
„Met een gelijkspel was ik al tevreden geweest," stelde Janna Pennings. „Na de 6-2 achterstand zag ik
het niet meer zo zitten en was ik al
blij met een klein verlies. We bleven
echter hard werken en kwamen

De beslissende
bridgèwedstrijd

Het duel tussen Zandvoort en
Eechtrop was het aanzien best
waard. Beide teams strijden om de
bezetting van de bovenste plaats.
ZHC begon goed en forceerde al snel
een strafbal die helaas gemist werd.

Haarlem.

Zaterdag: DSV'74-Zandvoort'75
14.30 uur te Haarlem.
Zandvoortmeeuwen-Hillegom
14.30 uur terrein Vondellaan.

Van Nispen-TZB 14.30 uur 14.30
Dat is waarschijnlijk het keerpunt
in de strijd geweest. ZHC zakte weg uur te De Zilk.
en Eechtrop putte daar kennelijk
HOCKEY
veel moed uit en zette ZHC met de
rug tegen de muur.
Heerhugowaard-ZHC heren
Fit-ZHC dames
Lang hield Zandvoort stand doch
VOLLEYBAL
Eechtrop kon in het verloop van de
Zaterdag: Sporting OSS herenwedstrijd driemaal een gat in de defensie vinden en won met 3-0.
Spaarndam 20.30 uur Pellikaanhal

• Fel duel tussen Zandvoormeeuwen en VSV.

Foto Bram Stipen

Paap op zijn kans loeren en ook de
oude meester Jos van der Mey liet
zich gelden. Deze mag zijn acties
soms weieens zien stranden maar
altijd kan een solo van beslissende
betekenis zijn. Zo ook afgelopen
zondag toen Van der Mey door de
VSV defensie slalomde en in het
strafschopgebied van de bal werd gezet. Strafschop, en Jos van der Mey
Nihot Jaap Bloem Sport schiep
maakte dat karwei zelf beheerst af,
ZANDVOORT - In de inter3-1.
regionale zaalvoetbalcompeti- zich legio kansen maar wist er geen
tie maakt Nihot Jaap Bloem raad mee, mede doordat de Toy
Zandvoortmeeuwen bleef fel van Sport het elke tegenstander Shop doelman naar grote hoogte
zich afbijten en leek op weg naar een bijzonder lastig. De Zandvoor- groeide. Toy Shop kon slechts zelden in het door Jaap Bloem rustig
grote overwinning. Leuk voetbal en
toch wel aardige mogelijkheden. Zo ters kwamen afgelopen week verdedigde doel komen maar strafte
knalde Willem Paap vlak voor het tweemaal in actie en leden vlak voor de doelwisseling een miseerst een ongelukkige 2-1 ne- verstand af, 1-1.
eindsignaal in het zijnet.
Met deze overwinning en het ver- derlaag bij koploper Toy Shop.
Ook in de tweede helft een contoonde voetbal, zeker in de tweede Maandagavond bleven de punhelft, heeft Zandvoortmeeuwen la- ten echter in Zandvoort door stant aanvallend Nihot Jaap Bloem
ten zien niet in de onderste regionen Gooiland met 6-4 af te troeven. Sport dat echter verzuimde doelpunten te maken. Ivar Steen raakte
thuis te horen.
de doelpaal, Dennis Keuning zag
Dat is ook de mening van trainer
Een sterk voetballend Nihot Jaap zijn schot gestopt, en een inzet van
Herman Bosma: „Ik ben nog steeds
van mening dat we in de midden- Bloem Sport liet tegen Toy Shop Bas Heino werd van de doellijn gemoot mee kunnen draaien. In de duidelijk het betere voetbal zien. De haald Vlak voor het einde behaalde
breedte is er kwaliteit genoeg maar koploper werd vanaf het begin in de Toy Shop toch nog de onverdiende
lukt het even niet dan zak je weg. De verdediging gedrongen en door mid- zege binnen toen uit een onoverzichroutine van Chris en Frans is erg del van harde overtredingen konden telijke situatie de bal over de doelbelangrijk. De organisatie is direct doelpunten voorkomen worden.
lijn rolde, 2-1.
een stuk beter. Komen we na de 2-0 o
Wel leverde dat strafminuten op
Tegen Gooiland kwam Nihot Jaap
3-0, waar we dicht bij waren, dan is
de strijd afgelopen, nu werd het nog die echter niets opleverden. De doel- Bloem Sport zonder de geblesseerde
knijpen na de 2-1. We hebben echter man van Toy Shop was geweldig op Ivar Steen en Rene Paap in het veld
verdiend gewonnen en lieten on- dreef en stopte keiharde schoten terwijl Edwin Ariesen op halve
danks het slechte weer goed voetbal van Dennis Keuning en Bas Heino. kracht meespeelde. Dat weerhield
zien. Ja ik ben erg tevreden, de over- Na een kwartier spelen kwam Nihot de badgasten er niet van om fel te
winning is weer goed voor het mo- Jaap Bloem Sport toch op een voor- beginnen. Na vijf minuten had het
reel. Breng je in deze klasse inzet en sprong. Bas Heino speelde de opge- aanvallende voetbal al succes toen
een positieve agressie mee dan kan komen René Paap aan die raak knal- de uitblinker van de wedstrijd Bas
de, 0-1.
Heino fraai uithaalde, 1-0. Gooiland
je goed meekomen."

Sporting OSS dames-Rada'23
De ZHC-dames waren niet opgewassen tegen het hooggeklasseerde 18.30 uur Pellikaanhal
Alkmaar. De Zandvoortse dames
ZAALHANDBAL
hebben er alles aan gedaan om tot
Zondag uitwedstrijden: 10.05 uur
een goed resultaat te komen maar
moesten toegeven dat Alkmaar de HS BSM 3-ZVM 3, 11.10 uur D JA
betere was.
BSM-ZVM, 12.15 uur DS BSJ 2-ZVM
2, 10.00 uur MAB HVH-ZVM, 18.10
Na een 0-2 ruststand kwam Zand- uur DS HVH 2-ZVM 3, 13.10 uur HS
voort sterk opzetten en leek terug te Onze Gezellen-ZVM, 10.45 uur JAB
keren in de wedstrijd. ZHC schiep ADO-ZVM, 11.20 uur MAA TYBBzich wat kansen maar de Alkmaarse ZVM, 14.00 uur MAA Nieuw Vennepdoelvrouwe was een sta in de weg. ZVM 2, 09.30 uur HS Full SpeedDe gasten bepaalden zelfs in de slot- ZVM2,10.00 uur HJBJC/Vido-ZVM,
fase de eindstand op een wat geflat- 14.30 uur DS VZV 2-ZVM 1.
teerde 0-3.
BASKETBAL

Wisselend succes voor prima
spelend Nihot Jaap Bloem

Schaakteam op weg naar de zege

ZANDVOORT - De Zand- een remise uit zijn partij kan slepen.
In de wedstrijd tegen De Uil 6 zorgvoortse Schaakclub heeft met
den Drost, Ayress en Ter Bruggen
het tweede team een redelijk voor
een vol punt en Molenaar hield
uitzicht op een overwinning te- zijn tegenstander
van zich af door al
gen De Uil 6. De voorlopige snel remise overeen
te komen. De
stand is 3,5 tegen 1,5 in het afgebroken partijen moeten binnen
voordeel van Zandvoort, ter- drie weken uitgespeeld worden en
wijl uit de afgebroken drie par- zoals gemeld: het ziet er goed uit
De ranglijst na acht ronden ziet er
tijen nog één punt moet wor- voor de Zandvoorters.
dan als volgt uit: 1. Drost, 2. Van
Eijk, 3. Geerts, 4. Lindeman, 5. Van
den gehaald.

Belangrijke veranderingen vielen Brakel, 6. Ayress, 7. Van Kempen, 8.
er niet te noteren in de interne Termes, 9. Cliteur, 10. Molenaar.
, Doelpunten: Casino-ZVM; Guido
En dat zit erin omdat Twint en schaakcompetitie. De afgebroken
Weidema 4, Peter Pennings l, RiErik Jorning overheerst bij de
chard Vos l, Kees Hoek l, Evert van Marquenie op licht voordeel staan partij uit de zevende ronde tussen
terwijl Geerts waarschijnlijk nog Ter Bruggen en Van Elk werd zon- Zandvoortse schaakjeugd en heeft
der Werf f 1.
na acht wedstrijden maar liefst de
volle honderd procent gescoord. In
de A-groep was er tevens winst voor
Floyd van der Meij en Nicolas Ruijer.

16.00 uur Lions junioren jongensLisse Pellikaanhal
21.15 uur TYBB 2-Lions heren
Van Turnhouthal Haarlem
ZAALVOETBAL

Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur ZVM-Z'75 c-jun., 18.30 uur
probeerde de bakens te verzetten ZVM-Z'75 d-jun., 19.00 uur TZB-De
maar vond een ouderwets op dreef Toerist dames, 19.45 uur Z'75-SSV,
zijnde Jaap Bloem op haar weg. Met 20.40 uur Z'75 3-Beverwijk 2 dames,
snelle aanvallen waren de betere 21.25 uur ZVM-Kennemerland vet.,
kansen voor Nihot Jaap Bloem en 22-10 uur Scandals-TZB vet.
vooral Bas Heino en Rob van de
Berg wisten elkaar blindelings te
Maandagavond in de Pellikaanvinden. Tweemaal bediende Bas hal: 20.45 uur ZVM 2-VVB 2, 21.30
Heino Rob van de Berg op maat en uur TZB 5-ZVM 4, 22.15 uur Scandat betekende een 3-0 voorsprong. dals 2-TZB 3.
Het spel golfde toen snel op en neer
en vlak voor het einde van de eerste
helft zette Bas Heino, door opnieuw
te scoren, de Zandvoorters op rozen,
4-0.

Standen voetbal
Vierde klasse KNVB

Rob van de Berg liep tegen een Renova
7-13 De Brug
twee minuten straf op en direct na Velsen
7-11 TYBB
de doelwisseling profiteerde Gooi- Nieuw Vennep 7- 9 Geel Wit
land daarvan door raak te schieten, Hoofddorp
7- 8 Zandvoortm.
4-1. Bij de volgende aanval was Bas Onze Gezellen 7- 8 DSOV
8- 8 Van Nispen
Heino echter ongrijpbaar en Nihot VSV
Jaap Bloem Sport vergrootte de
marge naar 5-1. De mannen van
Vierde klasse KNVB zaterdag
coach Guus Marcelle leken op flu- NAS
8-12 Aalsmeer
weel te zitten en naar een gemakke- Zandvoort'75 8-11 SIZO
lijke overwinning te gaan.
SMS
8-11 Hoofddorp
OSDO

8-10 DSC'74

8-10 Bloemendaal
Geheel onnodig kwamen de Zand- EHS
8- 9 SCZ'58
voorters in de problemen. De span- DOSC
ning kwam daardoor wel weer terug
maar het het was geheel niet noodzaEerste klas HVB zaterdag
kelijk. De scheidsrechter beoordeel- SCW
9-16 Halfweg
9-14 J. Hercules
de een uitworp van Jaap Bloem als Velsen
9-14 Hillegom
foutief en deze liet zich dermate SVIJ
!)-12 HBC
gaan dat twee minuten afgekoeld Kennemers
9-12 DCO
mocht worden op de strafbank.
Energie
Zandvoortm.

Dennis Keuning weerde zich prider verder spelen remise gegeven. In ma in het Zandvoortse doel maar
de achtste ronde wonnen Van den werd toch gepasseerd, 5-2. De orgaBos, De Oude en Termes. Tot een nisatie was wat zoek en over en weer
remise kwamen Dennis van der vielen er twee-minuten straffen. Tot
Meij den tegen De Bruin, Van Elk 5-4 kwam Gooiland terug maar met
tegen Gorter en Cliteur tegen Van een gave individuele actie stelde Edwin Ariesen de zege veilig, 6-4.
Brakel.

9-10 VSV

Tweede klasse HVB zaterdag
Overbos
9-17 TZB
9-15 BSM
Renova
9-14 DSOV
Geel Wit
9-12 KHFC
SVJ
Van Nispen
9-11 DEM
Stormvogels 9-10 Concordia

7-6
7-6
8-6
8-5
7-4
8-4
8-8
8-7
8-G
8-4
8-4
8-4
9-9
9-8
9-6
9-4
8-1
8-0
8-7
9-6
8-5
9-5
9-4
9-0

Heren Sporting OSS gaan goed
ZANDVOORT - In de volleybalcompetitie gaat het erg
goed met het herenteam van
Sporting OSS. Tegen Van Nispen wisten de Zandvoorters
een 3-1 zege te behalen. De
Sporting OSS dames waren
kansloos tegen het bovenaan
staande Waterlanders, 3-0.

steeds beter draaiend Zandvoorts
team dat geconcentreerder en gevarieerder speelde en met 15-10 de set
pakte. Van Nispen verloor in die eerste twee sets een paar spelers door
blessures en kon zodoende de wedstrijd niet meer vervolgen.
Reglementair betekende dat dat
Sporting OSS met de 3-1 zege ging
strijken. Jammer dat op dergelijke
wijze een eind kwam aan deze gelijkDe stand in groep A is: 1. Erik
Jorning, 2. Pepijn van der Meij, 3.
Binnen een uur spelen hadden de opgaande en bijzonder leuke volleyRonald Roele, 4. Bas van der Hoek, Zandvoortse dames de 3-0 nederlaag balwedstrijd.
5. Floyd van der Meij, 6. Anta Samsu- te pakken. Het sterke Waterlanders
ria en 7. Nicolas Ruijer.
was veel te ervaren om Sporting
OSS ook maar enigszins een kans op
In groep B zorden voor een over- een redelijk resultaat te gunnen.
winning Bas Geurts, Dave Freder- Met 15-2, 15-7 en 15-4 keerde Sporking, lij e Mollerus, Menno Ovaa en ting OSS teleurgesteld huiswaarts.
ZANDVOORT - Alleen het
Frederik van Veenstra.
De heren troffen in Van Nispen HVB-voetbal op zaterdag vond
een behoorlijke tegenstander. Van doorgang en daarbij vielen verDe beste vijf in deze groep zijn: 1. Nispen beschikte over een goed blok schrikkelijk veel doelpunten.
Frederik van Veenstra, 2. Ilje Molle- en Sporting had in die eerste set nog Zandvoortmeeuwen won met
rus, 3. Rebecca Willemse, 4. Dave geen vat op dat spel gezien de 15-8
Frederking, 5. Bas Geurts.
nederlaag. In de tweede set een 5-0 van HBC maar TZB had

ZANDVOORT - De bridgers
speelden woensdag de zesde en
laatste wedstrijd van de competitie.

Voetbal kort

In de A-lijn speelden de heren
Bakker en Brandse 60,71 procent.
Op een gedeelde tweede en derde
plaats eindigde het echtpaar Van
Beek en mevrouw Stocker met de
heer Stomps met 54,46 procent.
In de B-lijn werd het gelegenheidspaar Emmen Sr. en Polak eerste
met 58,48 procent. De heren Van de
Moolen en Oostermeijer werden
tweede met 55,36 procent. In de Clijn werd het koppel De Kruyff en
Kleijn eerste met 63,84 procent.
Tweede werden de dames Dröse en
Meijer met 45,69 procent.

Zandvoort '75 haalt uit

In de D-lijn werden de dames Haverkate en Rudenko eerste met 63,10
procent, terwijl de dames Kiveron Zandvoortse swimjoggers in 't zonnetje gezet.
en Koning tweede werden met 61,90
procent.
Gepromoveerd werden de heren
De Leeuw en Polak, Vergeest en mevrouw Paap, en de dames Götte en
Koning naar de A-lijn.

Sport agenda

ZANDVOORT - De ZHChockeyteams waren niet in
staat om de op bezoek zijnde
VOETBAL
teams terug te wijzen. Zowel
Zondag: TYBB-Zandvoortmeeude heren als de dames verloren wen
14.30 uur te Haarlem.
met 3-0 van respectievelijk
Eechtrop en Alkmaar.
Spaarnevogels-TZB 14.30 uur te

teld die knap inschoot, 1-0. Met die
harde wind mee bleek het toch voor
de Meeuwen moeilijk tot goed opgezette aanvallen te komen. Zij hielden wel een overzicht maar door de
snelheid van de bal liepen de combinaties niet vlekkeloos. VSV tegen de
wind in kwam tot een paar gevaarlijke counters en een schot van de linkerspits ging rakelings naast.
Op slag van rust zou Zandvoortmeeuwen opnieuw toeslaan. Een
vrije trap van Frans Post liet de VSV
doelman glippen en de attente Willem Paap scoorde van dichtbij, 2-0.
Vanaf de aftrap van de tweede helft
leek Zandvoortmeeuwen de zaak definitief te willen beslissen. Willem
Paap drong diep door in de Velsen
defensie en loste een gevaarlijke
schuiver. De VSV doelman redde
fantastisch en maakte daarmee zijn
fout van de eerste helft weer goed.
De Zandvoorters wilden zich niet
door VSV en de storm met de rug
tegen de muur laten zetten maar
kregen toch al snel een tegenslag te
verwerken. Ruud Echteld kreeg ongelukkig de bal tegen de hand en de
scheidsrechter kende VSV een straf schop toe. Willem van der Kuijl was
daarop kansloos, 2-1. Zandvoortmeeuwen leek het zeer zwaar te krijgen, kwam wel onder druk maar
slechts indraaiende hoekschoppen
brachten soms gevaar.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Foto Bram Slijnen

Feestelijk moment voor swimjoggers

Het echtpaar Potharst en mevrouw De Kruyff en de heer Kleijn
en de dames Van Os en Saueressig
promoveerde naar de B-lij n en de
dames Van de Nulft en Verhagen,
Berkhemer en Briejer en Kiveron en
Koning naar de C-lijn.

ZANDVOORT - De 'Swim-jogging', een afdeling van de Zeeschuimers draait op volle toeren. Opgericht op l september van dit jaar beantwoordde deze club al direct aan de gestelde
verwachtingen. Binnen een tijdsbestek van
twee maanden is het aantal naar achtentwintig
leden gestegen. Zweminstructrice Ankie Joustra geloofde van meet af aan in het welslagen
van dit nieuwe initiatief.

Leden van ZBC en Zandvoorters
kunnen zich nog inschrijven voor
het kampioenschap van Zandvoort.
De voorrondes zijn op 10 en 14 november, terwijl de finale op 18 november gespeeld wordt. Aanmelden
bij de heer A. Spiers, 14628, of H.
Emmen, 18570.

"Het voorziet duidelijk in een behoefte", zo laten
enkele leden van deze vereniging weten. De 'Swimjoggers' zijn recreatieve zwemmers, van 18 jaar en ouder
die twee maal per week, onder deskundige leiding van
Ankie Joustra ieder in zijn eigen tempo in zwembad 'De
Duinpan' in-het park van 'Gran Dorado' wat aan hun
conditie willen sleutelen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werden afgelopen vrijdag enkele leden van de

ZANDVOORT - De ruime 5-1
zege van Zandvoort '75 was
toch onvoldoende voor een periodetitel doordat NAS gelijkspeelde en onbereikbaar werd.
De Zandvoorters rukten wel
op naar de tweede plaats met
slechts één punt achterstand
op NAS.

Tegen het onderaanstaande SCZ
'58 trok Zandvoort '75 direct fel ten
nieuwe vereniging in de medailles en de bloemetjes aanval. De vele voorzetten op het
gezet. Reden voor dit moment was het feit dat zij in de doel van SCZ '58 werden goed ingeloop van de korte tijd dat deze vereniging bestaat al een kopt door Philip van de Heuvel en
Jan Willem Luiten, maar doelpunopmerkelijke staat van dienst achter de rug hebben.
ten leverde dit niet op. Ook schoten
De Koninklijke Nederlandse Zwembond (K.N.Z.B.) van onder anderen Dennis Keuning
stelde enkele medailles beschikbaar als beloning voor brachten niet het gewenste resulhun zwemprestaties. Allen, op een na ontvingen een taat.
bronzen medaille die goed was voor 10 kilometer zwemBehoudens een paar hoekschopplezier terwijl de heer Koper, als lid van het eerste uur
een zilveren plak, goed voor 25 kilometer in ontvangst pen was SCZ '58 niet opgewassen
mocht nemen. Begeleider Dick ter Heijden wijt het tegen Zandvoort '75. De Zandvoorsucces van zijn ploeg aan de ongedwongen sfeer waarin ters bleven constant drukken op het
deze ontspanning wordt bedreven. ledere maandag en vijandelijke doel maar zagen geen
donderdag kunnen belangstellenden voor 2,50 gulden kans de score te openen. Uit een
van 17.20 uur tot 18.00 uur in zwembad 'De Duinpan' hoekschop zette SCZ de Zandvoorterecht. Een lidmaatschap van de Zeeschuimers, waar- ters zelfs op een 0-1 achterstand.
voor de kosten 25 gulden per jaar bedragen is wel ver- Vlak voor rust kwam Zandvoort '75
plicht. De medailles krijgt men, zo men wil er gratis bij. toch op gelijke hoogte toen Philip

van de Heuvel uit een hoekschop
fraai raak kopte, 1-1.
Na vijf minuten spelen in de tweede helft loste Jan Willem Luiten vanaf dertig meter een geweldig schot
dat op de lat uiteenspatte. De badgastenblevend op zoek naar de doelpunten en een produktieve fase van
zeven minuten leverde drie doelpunten op. In de 25ste minuut had Jan
Willem Luiten eindelijk succes met
een prima schot en nog geen minuut
later was het opnieuw raak. Een
schot van Rob Koning werd nog wel
gekeerd maar de terugspringende
bal werd door Paul Longayroux ingeschoten, 3-1. De Zandvoortse doeltnan Wiebe Beekelaar onderschepte
even daarna de bal, zette Dennis
Keuning aan het werk, die alleen op
de SCZ-doelman af ging en de bal
over deze heen stiftte, 4-1.
De Amsterdammers waren geslagen en in de slotfase bepaalde Jan
Willem Luiten de eindstand op 5-1
door eerst zijn tegenstander uit te
spelen en vervolgens hard in te
schieten. Bijna was het zesde doelpunt ook nog gevallen maar Bert
van Meelen zag zijn fraaie lob door
een SCZ-speler van de doellijn gehaald worden.

geen schijn van kans tegen
Geel Wit en verloor met de gigantische cijfers van 3-11.

Eindelijk was Zandvoortmeeuwen weer eens ouderwets op schot.
In de eerste helft kon HBC aardig
partij geven en de schade tot een 1-0
achterstand beperken. John Burger
zorgde voor het Zandvoortse doelpunt. In de tweede helft verhoogde
Zandvoortmeeuwen het tempo en
moest HBC conditioneel geheel verstek laten gaan. Door doelpunten
van Frans Valks, Bob Brune, Piet
Brune en Rob van de Berg liep de
score op naar een 5-0 eindstand. De
Zandvoorters hadden de score nog
meer glans kunnen geven maar lieten een aantal kansen liggen.
In de beginfase leek het er geheel
niet op dat TZB zo'n geweldige nederlaag zou lijden. Nadat Geel Wit
de score had geopend was het Siebe
Visser die gelijkmaakte. De partijen
wogen aardig tegen elkaar op maar
Geel Wit benutte de kansen beter en
liep nog voor de pauze uit naar een 13 voorsprong. Het verweer van TZB
was gebroken en Geel Wit denderde
door tot 1-6. Toen kon Henri MarcelIe weer iets voor de Zandvoorters
doen maar daarna opnieuw een Geel
Wit dat elk kansje benutte. Voor
TZB was het wederom Henri Marcelle die tegenscoorde maar de 3-11
nederlaag werd een onuitwisbaar
feit.
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era ars bied ing

1. De eengezinswoning

/

incS. l
snel l

VAN LEEUWENHOEKSTRAAT 1

j^ .4fe .M ^k
1049./

Huur ƒ514,74 per maand (onder voorbehoud huurverhoging)
2. De eengezinswoning

JACOB CATSSTRAAT 2
Huur ƒ440,13 per maand
Bovenstaande woningen bestaan uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., tuin
en schuur.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen
voor bovenstaande woningen slechts woonvergunning aan:
twee-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
3. De bejaardenwoning

gratis autohuur
gratis hotelcoupons
15 - 22 of 29 november

LIJSTERSTRAAT 2-14
Huur ƒ 479,54 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v., berging en lift.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen
voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden van 65 jaar en ouder
- twee-persoonshuishoudens, waarvan één van de (huwelijks)partners de leeftijd van
65 jaar heeft bereikt.
4. De 2-kamerwoning

eisburo Zonvaart
Krocht 20.
02507-12560

DE SCHELP 113

NIEUW
Een jonge opwindende
brillenkollektie met
15 moderne trendkleuren

CLUBLINE

ƒ
/

Een set van 3 monturen: V

1298?

Slechts 1 paar glazen
/ i
nodig - probleemloos verwisselbaar v ./,

Huur ƒ 586,21 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v., berging en lift.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen
voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
- twee-persoonshuishoudens
5. De flatwoning
S. De flatwoning

KEESOMSTRAAT 475
Huur/ 704,48 per maand
6. De flatwoning

LORENTZSTRAAT 37
Huur ƒ724,16 per maand
7. De flatwoning

LORENTZSTRAAT 176
Huur ƒ 722,01 per maand
9. De flatwoning

LORENTZSTRAAT 216
Huur ƒ 722,01 per maand

LORENTZSTRAAT 117

éénmalig

Haltestraat 5/Zandvoort/Telefoon: 02507-12174

met en zonder capuchon
kollekfie 1988/89
ƒ 159,- ƒ 179,-

BALK
BAKT
BETER
BROOD
Dit weekend:

ADVOKAATSCHNITT 8,25

BREDERODESTRAAT 15-20

en
biedt u de unieke combinatie van:
gezichts-, lichaams-, haarverzorging.
Wegens enorm succes weer:

Dulcia Vital
sterke satijnzachte permanent
Qrvol volume, lange houdbaarheid
HU ÖO5incl. crémebehandeling en knippen.
Gratis onder onze V-vormige gezichtsbruiner.
Maandagochtend en dinsdag de gehele dag gesloten.
PASSAGE 20. TEL. 16309

Nieuw bij uw Echte Bakker

vrijdag
zaterdag

BELGISCHE PRALINES
van het topmerk

GARTNER
exclusieve verkooprechten in Zandvoort.

TffA

met 'H

ECHTE BAKKER BALK

GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

Hogeweg 28, tel. 12989

Huur ƒ724,16 per maand
Bovenstaande flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v.,
berging en lift.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen
voor bovenstaande flatwoningen slechts woonvergunning aan:
twee-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
10. De 4-kamerwoning

Nic. Beetslaan 32:

Eengezinswon., voor- en achtertuin (zuid), opp.
119 m2. Ind.: entree, hal, toilet, trapkast, keuken
met inb.app., woonk. met parketvloer. 1e et.
overloop met gangkast, balkon (zuid), slaapk.
met wastafel en vaste kast, douche, slaapk. (vh
2). 2e et. 2 slaapk. met wastafel. Beg.gr. verd.
thermopane begl.
Vraagprijs ƒ179.000,- k.k.

Huur ƒ 643,46 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en bergruimte.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen
voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- twee-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 7 november 1989 vóór' 12.00 uur
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen/garages kan men dit kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor ieder object
een aparte brief te schrijven. U dient de woningen/garages in volgorde van voorkeur
aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het
adres tnomsqnstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling
voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE
TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 10 november a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje
aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen van woningen . Dit systeem is
gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter
minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de
gemeente Zandvoort.
11. De garage

KEESOMSTRAAT J
Huur ƒ 63,95 per maand
Alle leden van de vereniging kunnen inschrijven op bovenstaande garage.
12. De garage

Dr C. A. Gerkestraat 11:

Eengezinswon, met voor- en achtertuin, opp.
149 m?. Ind. entree, hal, gang, toilet, woonk. met
open keuken, bijkeuken. 1e et. 3 slaapk., badk.
(bad, toilet, wastafel). 2e et. slaapk. + entresol,
bergkamer, C.V.gas.
Vraagprijs ƒ 235.000,-k.k.

UITNODIGING

DEMONSTRATIE
Wij demonstreren op zaterdag 4 nov. a.s. van 11.00 tot 16.00 uur in onze SPECTRA-winkel
diverse PHILIPS-apparaten, extra zekerheid voor u, immers alleen zo kunt u zelf de
mogelijkheden van de diverse keukenhulpen beoordelen. Proef in onze zaak het lekkerste
ijs uit de PHILIPS IJSMACHINES, verbaas u over de mogelijkheden van de
FOODPROCESSOR, ontdek het gemak van de SNIJSTAAFMIXER, kijkt maar eens wat de
BLENDER allemaal kan. U bent welkom op onze kookafdelmg.

Bordenwarmer/
warmhoudplaat

Een dag zonder bloemen
is als een dag
zonder
i •• 6
zonneschijn
"erica"
Bloemenmagazijn
Sinds 1908

Grote Krocht 24
Zandvoort
Telef. 02507-12301

Luxe friteuse met afzuigsysteem
Met 3 filters
(2 permanente en
1 koolstoffilter) Inhoud
2,25 titer.
Fijnmazige
fntuurmand
Vier-in-een handgreep

Capaciteit 10 borden.
Met indicatielampje en
snoeropbergmogeli|Khera
Spectraprijs

Wij verzorgen
uw bloemwerk
door geheel Nederland

99.-

Huur ƒ 66,25 per maand
De huurders van de woningen Keesomstraat 273 t/m 395 hebben voorrang bij de
toewijzing van bovenstaande garage.
13. De garage

KEESOMSTRAAT 117 A

Brederodestraat 14:

Tussenwon. met voor- en achtertuin, opp.
176 m 2. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met erker
en open haard, keuken, kelderkast, douche. 1e
et. 3 slaapk., toilet, balkon. 2e et. zolderk. met
wastafel, C.V.gas.
Vraagprijs ƒ235.000,- k.k.

-

Huur ƒ 66,25 per maand
De huurders van de woningen Keesomstraat 397 t/m 519 hebben voorrang bij de
toewijzing van bovenstaande garage.
De toewijzing van bovenstaande garages zal geschieden in volgorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe
huurder/huurster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1,2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

1.

Aangeboden: 2-kamerwoning (voorheen 1-kamerwoning)

Prof. Zeemanstraat 7:

Vrijst. won. met garage, opp. 180 m*, bouwj.
1975, terras zuid. Ind. entree, hal, roy. woonk.,
open keuken. 1e et. 3 slaapk., badk. met dubbele wast., ligb., toilet, bergkamer, zolderruimte,
C.V.-gas.
Vraagprijs ƒ 329.000,- k.k.

RUILRUBRIEK NOVEMBER 1989
STATIONSPLEIN

Van Schaik makelaar zoekt voor
client garage te huur.

GRATIS WONINGBROCHURE

Spectraprijs

KEESOMSTRAAT 85A

Gevraagd:
2.

Aangeboden: Beneden-duplex-hoekwoning

NICOLAAS BEETSLAAN

249.Keukenmachine

Blender

Vermogen 400 watt. Met
opbergruimte voor hulpstukken en
snoer en handige
opbergdoos voor
scherpe disks
Spectrapnjs

Voor pureren, mengen, hakken
en malen Verwerkt ook droge
stoffen als noten en peterselie
Ook bruikbaar voor ijsblokjes
20 000 toeren per minuut

Gevraagd:
3.

Gafé-

SOPHIAWEG (bovenste etage)

Om eenvoudig en snel
thuis heerlijk ijs te
maken.
Met receptenboek met
64 kleurenpagina's
Spectrapnjs vanaf

Voor pureren, mengen, hakken
en malen Ideaal voor
milkshakes, cocktails, soep en
babyvoeding Met spatel en
twee kommen + wandhouder.
Krachtige 150 watt motor.
_..
Spectraprijs
•**«*?

Café gourmet koffiezetter
Los te koppelen van het
netsnoer (koffie blijft dan nog 15
minuten op temperatuur) Met
zwenkfilter en uitneembare
filterhouder.
Automatische druppelstop
Aan/uit-mdicator
Warmhoudplaat met speciaal
element
Spectrapnjs

179.-

Gevraagd:

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

Snijstaafmixer/Blender
IJsmachine

Bïoemendaal aan zee
Tel.: 023 - 252280

4.

Café duo select
Koffiezetter voor een of twee
kopjes koffie
Koniezetgedeelte afwasbaar.
Ook geschikt voor
wandbevestiging. Permanent
filter Kleur: grijs/wit
Spectrapnjs

In ons restaurant voeren wij een
uitgebreide lunchkaart en een
royaal gevarieerde dinerkaart.
Echter, de keuze uit deze laatste
beperkt zich niet tot dinertijd.
Ook tijdens de lunchperiode kunt u
bij ons genieten van een delicaat
visgerecht zoals gebakken tong,
zeewolf of scholfilet en van een
heerlijk stuk vlees zoals tournedos,
varkenshaas, kalfsoester of een
gigantische rib-eye.
alle dagen van het jaar geopend
ruime eigen parkeergelegenheid
gemakkelijk toegankelijk voor rolstoelen
invalidentoilet aanwezig

Huur ƒ 497,53 per maand (niet geharmoniseerd)
Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers, douche en bergruimte.
3-kamerwoning op begane grond.

Aangeboden: 2-kamerwoning

LORENTZSTRAAT
Gevraagd:
5.

Huur ƒ519,12 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v., berging en lift.
grotere woning, minimaal 2 slaapkamers (liefst Van Lennepweg).

Aangeboden: Eengezinswoning

CELSIUSSTRAAT

LUNCH OF DINER?

{(^ff*

Huur ƒ 198,88 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, grote tuin en bergruimte.
Boven-duplex-woning in de omgeving van Van Lennepweg/Vondellaan.

Aangeboden: 5-kamermaisonnette

Spectraprijs

-••*H ^

Huur ƒ415,28 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v., berging en lift.
Grotere (flat)woning bestaande uit 4 kamers.

STEENGRIL RESTAURANT

„De Vuurboet"

Gevraagd:
6.

Aangeboden: 1-kamerwoning

STATIONSPLEIN (hoekwonlng op Zuiden)

Zeestraat 36
Tel. 12092 b.g.g. 17616
ZOEKT VOOR DE

vrijdag, zaterdag en zondag een leuk

MEISJE VOOR DE
BEDIENING.
Liefst met een beetje ervaring.
De bedoeling is datje v. a. 1 april (voor
het hele seizoen) in vaste dienst komt.

Huur ƒ 570,05 per maand (niet geharmoniseerd)
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, zolder, douche, c.v., tuin
en schuur.
Kleinere woning op begane grond of 1e etage liefst in centrum met
voorkeur: „Zeeburg'VBrederodestraat/Lijsterstraat.

Gevraagd:
7.

Huur ƒ 415,28 per maand
Bestaande uit: woon/slaapkamer, douche, c.v., berging en lift. Het is
een zonnige woning met mooi uitzicht.
Grotere (flat)woning (geen Lorentzstraat/Keesomstraat).

Aangeboden: 4-kamerwoning

CELSIUSSTRAAT (begane grond)
Gevraagd:

Huur ƒ 500,50 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers, douche, c.v., bergruimte.
Vergelijkbare of kleinere woning in of dichterbij centrum.

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij het kantoor
van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1. Woningruil geschiedt alleen volgens de
richtlijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigmgswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op het, op
het moment van de verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.
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Gezinszorg met
kraam op de markt

[annie Schaftschool 1965-1966

ZANDVOORT - De Zandvoortse Gezinszorg heeft met
een kraampje op de weekmarkt gestaan, in een poging
op deze manier personeel aan
te trekken. Er wordt overwpgen de actie te herhalen, of in
Heemstede op de markt te
gaan staan.
Omdat advertenties en voorlichtingsdagen onvoldoende sollicitanten naar voren brachten, is de Zandvoortse Gezinszorg op de weekmarkt gaan staan, in een laatste poging het personeelstekort op te heffen. Gezocht worden mensen die

gezinnen met huishoudelijke- verzorgende en/of begeleidende taken
willen helpen.
Op de markt bleek dat veel jonge
moeders enige ochtenden zouden
willen werken, als er kinderopvang
is. Ook kwam naar voren dat velen
niet weten het mogelijk is een dagdeel van drie uur te werken en dat er
in de instelling ontplooiïngsmogelijkheden zijn door middel van het
volgen van cursussen en opleidingen. De salariëring ligt boven het
minimumloon en vanaf '90 zijn de
belastingvoorwaarden
gunstiger.
Wie wil solliciteren moet bellen
naar 023-248041.

,-v

VERENIGINGEN
Bazar vrouwengroep

Zandvoorüs
Nieuwsblad

Vannu' houden van eten. Gaan ze op
woensdag hun maag vullen met bonbons, op vrijdag 10 november doen
ze dat bij de Koksschool. Maximaal
twaalf deelneemsters kunnen zich
verzamelen om twaalf uur bij de algemene technische school aan de
Verspronckweg 150 in Haarlem, of
om half twaalf bij de halte van bus 81
aan de Louis Davidsstraat. De lunch
kost 11,50 gulden per persoon.

9 Marcel van Duijn met zijn felbegeerde Groene Baret

Marcel van Duijn
heeft Groene
&e Baret

ZANDVOORT - "Ik ben er
apetrots op. Ik heb er ontzettend voor gebeuld en vaak heb
ik gedacht: waar ben ik in hemelsnaarn mee bezig". Marcel
van Duijn (22) heeft vorige
week donderdag zijn opleiding
als commando afgesloten en is
sindsdien te trotse bezitter van
een Groene Baret, het fel beAgenda
N.V.v.H.
geerde hoofddeksel, dat het beBep zoekt mannelï
r7 A TvTT\Trr^/^-nnn
i~\
TVY„J~,-I~_^ j„„
•*•
wijs dat hij is toegetreden tot
ZANDVOORT
- De
Nederlandse
ZANDVOORT - Het gemengd de elite van het Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen heeft koor
van
het
muziekcentrum
Zuidde volgende activiteiten op haar pro- Kennemerland zoekt mannen die leger.
ZANDVOORT - De vrouwengroep
N.P.B afdeling Zandvoort houdt zaterdag 11 november haar jaarlijkse
verkoopmiddag in het gebouw Brugstraat 15. De middag wordt geopend
om twee uur en duurt tot vier uur.
Te koop zijn handwerk- en cadeauartikelen, boeken en dergelijke.

m

l Op de oude foto van deze week staat de tweede klas van de Hannie
thaftschool uit het schooljaar 196S-1966. De foto is ingeleverd door R.W. van
Ir Molen.
fchterste rij, v.l.n.r.: F. Kaislair. R. Reurts, M. Scholts, C. Bolman, S. Laurier, T.
bes, J. Koning, M. Kuypers-Wentink, N. Hoekmeijer, K. Paap.
Veede rij, van links naar rechts: G. Driehuizen, R. van der Molen, R. Konings,

M. van der Staai, T. van der Koekelt, L. Visser, ?, L. Keur, M. Termes, C.
Hezemans.
Derde rij, van links naar rechts: M. de Leon, ?, J. Henkes, P. Kerkman, W. van
Soolingen, M. Schoorl, B. Soepnel, B. Terwee, Y. Visser, S. van Soolingen, D.
Spaans. Voorste rij, van links naar rechts: J. Koper, ?, B. Versteeg, C.
Zwemmer, E. Spoelder, R. Zandvoort.

perettevereniging neemt luisteraar
lee naar musical- en operettewereld
ANDVOORT - De Zandirtse Operette Vereniging
dt de luisteraar in, in 'De
ndere Wereld van Musical
lOperette'. Onder deze laatst
noemde titel worden de
ochtconcerten uitgevoerd,
p de zaterdagavonden 11 en 18
ember om acht uur en de zonmiddagen 12 en 19 november om
e uur neemt de Zandvoortse
erette Vereniging het publiek
e op reis. Het reisdoel is: kennisken met de wonderlijke musicaloperette wereld.

Het koor heeft de traditionele
zwart/wit kleding inmiddels omgewisseld voor een cowboy/girl outfit
en brengt een zestal songs uit het
'Wilde Westen'.
In de pauze zit het publiek niet
stil, want dan wordt er een bingo
ronde gespeeld. Na de pauze wordt
geopend met een medley en worden
nummers uit Chess (onder andere
het beroemde 'I know him so welD,
L'elisire d'amore, La Bohème, Wiener Blut en Der Vogelhandier gezongen. Al deze nummers worden uitgevoerd door solisten.

:et koor opent de optredens met Voorproefje

Voorjaarsparade van Stolz, verjgens wordt 'My favorite things'
' de musical The Sound of Music
:ongen en een tweetal nummers
West Side Story. Daarna worden
Ie nummers uit Cats gezongen.

ruus Lemmens
jrug in Zandvoort
iANDVOORT - Zuster Truus
iens komt het komend weekweer terug bij haar familie in
ndvoort. Truus Lemmens, die al
jaar in Pakistan werkt voor de
:deelde kinderen, zal zondag in de
kerk ter gelegenheid van haar
'ileum bij de gezinsviering aanwezijn en vertellen over haar werk.
uster Lemmens, die ook 1985
n terug geweest is in Zandvoort,
>rdt in haar werk voor 'haar' kinren gesteund door de Zandvoortse
rochie en ook de Oranje Nassau
looi onderhoudt contacten met
ar. In oktober 1938 vertrok Truus
mmens als leek naar Pakistan, dat
:n nog Brits-Indië heette. De nu
jarige in Oostrum geboren Truus
mmens trad daar in dienst van de
andse congregatie Franciscanesn Missionarissen van Christus Kotig om zich in te zetten voor de
msten van dat land. Deze congretie was daar vijf jaar eerder door
ar oudste broer Lambert gesticht.

W geeft folder uit
ver criminaliteit
ZANDVOORT - De Vereniging
)or Vreemdelingenverkeer heeft
n folder in het Frans, Duits en En>ls uitgegeven, met tips om niet ten
ooi te vallen aan kleine criminaliit.
Het V.V.V denkt dat toeristen door
it nemen van eenvoudige voor'i'gsmaatregelen veel problemen
innen voorkomen. De folder wordt
rspreid via V.V.V. kantoren in
andvoort en Haarlem. In totaal zijn
tienduizend folders gedrukt. De
iders worden gevoegd bij toerisch informatiemateriaal dat iedere
ennemerland-bezoeker .na aanaag thuis ontvangt, of aangeboden
Tijgt bij de balie.
Door middel van een enquête oner de ontvangers van de folder zal
het eind van het toeristisch sei>en 1990 gepeild worden wat het
fect van deze actie is geweest. Inen de uitslag positief is zal de fol'r pp grotere schaal, landelijk verireid worden.
ZANDVOORT/HAARLEM - De
ichting Basis & Volwassenen Edulatie te Haarlem heeft nog plaats in
likele cursussen, voor Nederlanl'-'rs én voor Buitenlanders. Dat zijn
|e cursussen: Lezen en schrijven, zpl'el beginners- als gevorderdennil<:au; Leren, hoe doe je dat, een korte
lursus (12 weken) studievaardig•'-'id; de korte cursus Verkeersles,
•'aarbij
ook theorie voor het rijexa!
ien wordt behandeld; Open school
')or vrouwen, met diverse thema's;
'okenlessen; Alfabetisering in de ei-

L

Vervolgens is er weer een pauze
waarin bingo gespeeld wordt en als
slotstuk wordt een voorproefje uit
het later op te voeren stuk 'De Walsdroom' van Oscar Straus gegeven
door koor en solisten. Op de zaterda-

gen is er bal na.
Kaarten voor het optreden zijn te
koop voor 7,50 gulden. Donateurs
krijgen een rijksdaalder korting. De
kaarten kunnen gekocht worden bij
mevrouw J. Troupee, Celsiusstraat
95, 02507-13840, mevrouw F. v.d.
Meulen, Troulstrastraat 28, 0250716863 en bij de heer W. de Vries,
Slikkerveerstraat 120, Amsterdam,
020-972153.

De operettevereniging staat deze
keer niet onder leiding van dirigent
Bert van Poelgeest. Hij is vervangen
door Martin van Opstal, wegens conflicten met het bestuur. Volgens de
dirigent bemoeide het bestuur zich
teveel met de rolbezetting van de
solisten. Met het vertrek van Van
Poelgeest, trok ook zijn levensgezellin Tineke Krieger haar medewerking als gastsoliste van de vereniging in.

Logo van casino staat voor kwaliteit
ZANDVOORT - Voor de officiële
casino's is een logo ontwikkeld, dat
de kwaliteit moet benadrukken. Het
logo prijkt op de gevels van alle Hollandse_ casino's en is uitgewerkt tot
een huisstijl.
Het casino wil zich onderscheiden
van andere gelegenheden die zich zo
noemen. In de officiële Holland Casino's mag het publiek een eerlijk en
breed spelaanbod verwachten in een
onbesproken en sfeervolle omgeving, zo meldt het persbericht.
De Holland Casino's hebben een
vergunning van de overheid en zijn
de enige legale casino's in het land.
Het eerste casino bevindt zich in

Zandvoort en werd in 1976 geopend.
Inmiddels zijn er zeven casino's. De
casino's^ hebben een- informatief
boekje met de regels van het spel
uitgebracht, dat gratis'verkrijgbaar
is via nummer 02503-34134. Er staat
uitvoerig in beschreven wat Franseen Amerikaanse roulette is, Black
Jack en Punto Banco. Ook wordt er
het een en ander verteld over direct
geld uitkerende speelautomaten en
Jackpotclubs. Ook de franse termen
worden verklaard.
In totaal werken er bij de Holland
Casino's bijna tweeduizend medewerkers, die jaarlijks drie miljoen
gasten ontvangen.

Bloemendaals Pianoconcours
ZANDVOORT/BLOEMENDAAL Het tweede Bloemendaals Pianoconcours staat voor de deur, te houden
op 11 en 18 november. Het is een
gebeurtenis die op hoog niveau staat
en waarbij de jury gevormd wordt
door bij het podiumpubliek zeer bekende Nederlandse pianisten.
Dit concours is een vervolg op de
succesvolle eerste editie, twee jaar
geleden gehouden ter gelegenheid
van het tienjarig bestaan van de Gemeentelijke Muziekschool Bloemendaal. Gevorderde leerlingen
kunnen elkaar hier ontmoeten en
beluisteren. De deelnemers brengen

Dieven vissen
achter het net
ZANDVOORT - Op 25 oktober
trachtten enkele onbekenden een
keukenblok weg te nemen uit een
van de nieuwbouwwoningen aan de
Max Euwestraat, Na vernieling van
een raam, waarbij slot en sponning
werden vernield, kwamen de erachter dat het hier alleen een kaal blok
betrof zonder inbouw-apparatuur.
Juist om inbraak te voorkomen
wordt deze apparatuur pas later ingebouwd. De daders verlieten daarom onverrrichterzake het pand
waarbij een dubbelglasraam van de
achterdeur werd vernield.

Cursussen
educatie voor
volwassenen
gen taal, Turks" en Arabisch.
Men kan zich aanmelden of meer
informatie opvragen bij de stichting
via tel.nr. 023-319553. De cursussen
worden merendeels overdag gehouden en de kosten bedragen ongeveer
ƒ50,- per cursusjaar. Kinderopvang

zaterdag tussen 09.30 en ongeveer
18.00 uur een selectie uit de verplichte stukken, te weten een pianoconcert van Mozart en de Prelude pour
Ie Piano van Ravel, plus hun eigen
repertoirekeuze.
De jury bestaat dit jaar uit Herman Uhlhorn, Ineke Don, Miep van
Luyn, Willem Brons en Rob Husslage. Deze maakt aan het eind van de
dag bekend wie overmag naar de finale op zaterdag 18 november, aanvang 13.30 uur.
Het gehele concours is toegankelijk voor publiek. De toegangsprijs
is: ƒ5,- voor volwassenen, ƒ2,50 voor
jongeren. Belangstellenden wordt
aangeraden te reserveren bij de muziekschool, Korte Zijlweg 9b te Overveen (achter de Katholieke Kerk),
tel. 023-277470, maandag t/m vrijdag
14.00-17.00 uur.

Man betaalt met
gestolen creditcard
ZANDVOORT - Een achtendertigjarige Duitser probeerde in een restaurant in de Kerkstraat te betalen
met een gestolen Diner Club Card.
Dat lukte hem zaterdagavond rond
tien over half negen echter niet, want
de politie werd ingeschakeld en
hield de toerist aan.
Nader onderzoek van de Hermandad wees uit dat de kaart gestolen
was in Frankrijk.
is mogelijk. De minimumleeftijd is
18 jaar.
De stichting, gevestigd aan de
Parklaan 14a zwart te Haarlem, bestaat sinds januari 1988 en heeft het
edukatieve werk voortgezet van de
organisaties Stichting ABC, Vormingswerk Jonge Volwassenen, Intensieve Taalkursus van het Erasmuscollege en delen van JHVU en
buurthuizen. Op dit moment nemen
er zo'n 200 Nederlandse en 350 buitenlandse cursisten deel aan de programma's.

'Meneer Salabim'
in première
ZANDVOORT - Het toneelstuk 'Meneer Salabim', geschreven door de Zandvoortse onderwijzer Gerard van der Laar, gaat
donderdag 23 november in première. Het stuk wordt voor de
leerlingen opgevoerd door de
leerkrachten van verschillende
Zandvoortse basisscholen. De
voorstellingen worden gehouden in gebouw 'De Krocht' aan
de Grote Krocht 41. De voorstellingen beginnen om kwart over
negen en kwart over één. Op de
vrijdagavond om acht uur
wordt een voorstelling voor genodigden gegeven.

gramma: Woensdag 8 november om
kwart voor zes wordt er gezamenlijk
gegeten in het Indonesische restaurant 'De Lachende Javaan', Frankestraat 25-27 in Haarlem.
De dag daarop, om tien uur, is er een
lezing met dia's over het thema
'Vrouw, je bent groter dan je denkt!'.
De publiciste Emmy van Overeem
vertelt het een en ander over problemen die vrouwen tegenkomen.
Vrijdag 10 november om elf uur
vindt de
'Wandelcontactbijeenkomst' plaats. Tijdens een lunch
wordt het twintigjarig jubileum gevierd in het theehuis 'De Cruquius',
te bereiken met de bussen 140, 174,
176, halte museum 'De Cruquius'.

Bonbonsexcursie
ZANDVOORT - De 'Vrouwen
Vannu' storten zich op de bonbons,
op woensdag 8 november. Dan nemen ze de trein van 12.55 naar Amsterdam, om onder leiding van Els
de Jong een wandeling te maken
naar de Huidenstraat 12, waar de
groep bij de firma Pompadour gaat
kijken hoe bonbons worden gemaakt. Kosten een gulden per persoon, er kunnen maximaal dertig
vrouwen mee.

Lunch bij Kokschool
ZANDVOORT - De 'Vrouwen

graag zingen. Vooral tenoren worden met open armen ontvangen
door het koor met de naam: 'Bep,
mag ik de tango even'. Het repertoire dat Bep opvoert loopt van Beethoven tot de Beach Boys. Kijken en
meezingen kan op maandagavond in
de Eglantier in Haarlem, aan de
Gasthuisvest 47, van kwart voor
acht tot tien uur. Meer inlichtingen
via: 023-319348.

Bridgewedstrijd
ZANDVOORT - ledere Zandvoorter die kan bridgen en vier spellen in
een half uur kan spelen, mag deelnemen aan het bridge-kampioenschap.
Deelnemers worden naar speelsterkte ingedeeld. Er is een voorrondeop vrijdagavond 10 november om
acht uur en een op dinsdag 14 november om dezelfde tijd. Per acht
paren gaan de drie beste paren naar
de finale. De finale is op zaterdag 18
november om half elf. Inschrijfgeld
is tien gulden per paar per voorronde. Voor de finale is geen inschrijfgeld verschuldigd. Alle wedstrijden
worden gespeeld in het Gemeenschapshuis, Louis Davidstraat 17.
Aanmelden bij A. Spiers, 14628 of H.
Emmen, 18570. Indien nog plaats
kunnen deelnemers zich ook inschrijven aan de zaal tot kwart over
zeven.

André Hazes grote trekpleister tijdens
luidruchtige show in Nieuw Unicum
ZANDVOORT
- Het vuurwerk
Jpij aanvang van
de voorstelling
doet vermoeden
dat het wel eens
een enerverende
avond kan gaan
worden;..
Het
huisorkést' The
y Motions hebben hun oefenuurtje net ach;er de rug en de
halfduistere zaal
zit inmiddels vol
publiek. In een
oorverdovend
intro springen
The Broadcast
Dansers het podium op, om in
een wervelende
show de bezoekers alvast op te
warmen voor de
rest van de
avond. Een gedeeltelijke desillusie zoals later
zou blijken.
Het is vrijdagavond en voor de
tweede
keer
heeft 'Club Unique' bezit geno- • Het optreden van de Pin Up Club bracht de toeschouwers niet in vervoering.
Foto Bram Sli|nen
men van De
Brink in het
woonoord voor lichamelijk gehandi- deze avond op een verdienstelijke adrenaline in de aderen van de becapten in Nieuw Unicum. Evenals manier opvullen.
zoekers behoorlijk doen stijgen, is
twee jaar geleden tekent ook nu
blijkbaar de mening van de organiweer de werkgroep Evenementen
satie. Een verkeerde inschatting, zovoor de organisatie. 'Een showproals later blijkt. De rondhuppelende
gramma zonder weerga', belooft het Spreekvaardigheid
missen doen verwoedde pogingen de
toegangsbewijs, dat maar mondjesDe thermostaat van de centrale zaal in extase te brengen maar al
maat aan niet bewoners van het verwarming en de volumeknop van snel wordt duidelijk dat de meeste
woonoord wordt verstrekt. De bewo- de geluidsinstallatie blijken inmid- toeschouwers met een andere intenners zelf hebben immers voorrang, dels gevonden, want in de bloedhete tie naar deze avond gekomen zijn.
daarover kan geen misverstand be- ambiance wordt de show oorverdoHet optreden van André Hazes is
staan. Rondom het podium, inclu- vend voortgezet. De travestie-act blijkbaar datgene waarop men de
sief loopplank, staan de rolstoelen van Cara Lee blijkt een schot in de hele avond gewacht heeft, na zijn
in slagorde opgesteld. De bezoekers roos. 'Haar' komische bijdrage gaat opkomst ligt de zaal in een mum van
'van buiten' zitten achterin of han- er bij het publiek in als koek. Tussen tijd volkomen plat. De deinende
gen aan de bar. Presentator Han de de optredens van het showballet massa en de dansende enkeling laBruin heeft inmiddels de regionale door hebben inmiddels enkele be- ten er geen twijfel over bestaan dat
vedette Willeke D'Estelle aangekon- zoekers vanwege de geluidsoverlast de nummers als 'Ik moet je nu verdigd. "Ik vind het fijn om vanavond een goed heenkomen gezocht in de tellen dat ik van je houd', 'Een beetje
hier te zijn. Als je nog jong bent zoals vestibule en ook de bar wordt druk verliefd' en 'Zeg maar niets meer'
ik heb je een grote droom, ik zou bezocht. De presentator, die overi- inslaan als een bom. Het tweede opgraag in een musical willen spelen", gens een cursus spreekvaardigheid treden van de Pin Up Club is voor
laat het zangersje weten. "Willeke, bij het bekende instituut 'Retorica' sommige toeschouwers een regelniet kletsen, zingen", roept een lol- goed kan gebruiken, heeft inmiddels rechte desillusie. Rolstoelen en
broek van achter uit de zaal. Willeke halverwege de voorstelling een nieu- 'voetgangers' verdwijnen tijdens het
besluit aan het verzoek gehoor te we voorraad stoelen laten aanruk- onduidelijk gemanipuleer van met
geven en opent haar repertoire met ken en verzoekt het staande publiek zwepen en bezems uitgedoste, en
'I am what I am'. Al bij de eerste daarop plaats te nemen. Geen mens schaars geklede dames schielijk
tonen van haar lied laat het zeshon- trapt daarin want hoe verder van de richting uitgang. Als in een poging
derd koppige publiek weten dat het geluidsboxen hoe aangenamer het dit debacle nog enigzins goed te maken kondigt de speaker hierna nog
'nachtegaaltje' uit Haarlem een goe- verpozen blijkt men te denken.
eenmaal een optreden van Hazes
de keuze is geweest van het organiaan. Op de Zandvoortselaan gekoserend comité. Geïnspireerd door de
bijval van het publiek wordt haar
men klinkt vanuit de verte het liedje
bijdrage met 'Big Spender' en 'Be- Adrenaline
'De .gokker'. Door dit laatste optreWat zou 'Club Unique' zijn zonder den is de avond gelukkig nog goed
cause you are so wonderfull' in sneltreinvaart afgewerkt. Hierna is het zonder de Pin Up Club. Dit spekta- afgelopen.
weer tijd voor The D' Motions, die kel, vol sexy acts, topless nummers
BRAM STIJNEN
instrumentaal de pauzes tijdens en zeer gewaagde kleding, moet de

"Het is een loodzware opleiding.
Ik heb me daarvoor aangemeld omdat ik nogal avontuurlijk ben aangelegd en bij veel legeronderdelen
slaat de verveling toe. Tijdens de opleiding valt ongeveer 75 procent ai'.
Je wordt bij de commando's ge-,
traind op uithoudingsvermogen en
stressbestendigheid. De laatste tien
dagen van de opleiding bestond uit
de 'afmatting'. Dat is elke dag zware
lichamelijke oefeningen, met onder
andere 220 kilometer lopen met volle bepakking. En zo'n 22 uur per dag.
Per week sliep ik ongeveer vier of
vijf uur, en elke dag waren we echt
kapot. Ik dacht ook vaak: waar ben
ik in hemelsnaam aan begonnen.
Maar dan dacht ik aan de fel taegeerde Groene Baret en omdat je elkaar
moed insprak, ging je maar door. Er
waren er zelfs bij die doorgingen
met zware blessures, zoals gescheurde spieren of gekneusde botten. Als je die Groene Baret wilde
hebben moest je wel doorgaan, want
als je om wat voor reden dan ook
opgaf, viel je af en waren die maandenlange opofferingen voor niets geweest. Hoewel het zwaar is, zijn er
ook leuke oefeningen bij, zoals wildwatervaren, parachutespringen en
trainen in de ijzige kou in Noord-Noorwegen". Over tien maanden
zwaait Marcel af.

Italië door het
oog van Tonbreeker
ZANDVOORT - Fotografe Wilhelmien Tonbreeker heeft Italië met
haar fotografische lens onder de
loep genomen. Twintig foto's ademen een sfeer van eenvoud en betrokkenheid uit. Om dat extra te accentueren maakte Tonbreeker uitsluitend gebruik vari zwart/wit
films. Het werk bevat verschillende
onderwerpen, zoals realistische portretten van Italiaanse families, maar
ook surrealistisch getinte beelden.
De expositie 'Zwart/Wit' is te bezichtigen van 3 tot en met 28 november in de Zandvoortse bibliotheek
aan de Prinsesseweg. De expositie
wordt zaterdag om twaalf uur officieel geopend. De openingstijden
van de bibliotheek zijn: Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van twee tot half zes. Daarnaast op
maandag- en vrijdagavond van half
zeven tot half negen, op woensdagen vrijdagmorgen van tien tot twaalf
en zaterdag van tien tot twee uur.
Donderdag's is de bieb dicht.

Palace in
de bloemen
ZANDVOORT - Tot en met 19 november is er in het Palace Hotel aan
iet burgemeester Fennemaplein 2
in de Gallery-ruimte op de begane
grond een expositie te bewonderen
van de kunstenares Betty Giltay-Ertelens en haar broer Frans Erke.ens. De tentoonstelling, die bestaat
uit dertig recente werken, heeft als
thema 'Palace in de bloemen'.
De schilderkunst heeft in de famile Erkelens een belangrijke plaats
ingenomen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat beiden in deze riching kunstzinnig begaafd bleken.
Prans Erkelens uit Den Haag geniet
een internationale reputatie als
kunstschilder en exposeerde eerder
.n vele landen over de hele wereld.
Van hem zijn er tien schilderijen tu
,ien, met bloemen als motief. De exDOsitie is dagelijks te bezichtigen,
,o\vel overdag als 's avonds.

Geslaagde expositie
op de Nicolaasschool
ZANDVOORT - De leerlingen van
de Nicolaasschool hebben hun expressiviteit kunnen tonen tijdens de
entoonstelling 'uitvindingen en ontdekkingen'. De leerlingen hadden
an waardeloos materiaal, zoals dojen, rietjes en kurken, fraaie kunstwerken gemaakt. De kinderen lieten
zich inspireren door vindingrijke
deeën. Zo was viel een 'uitschuifjus' te bewonderen, waarmee de bus
/ergroot of verkleind kan worden, al
na gelang het aanbod van het aantal
jassagiers.
Ook de veiligheid van de voetganger, die 's avonds nog op straat is.
*erd niet vergeten. Voor hem waren
er fluoriserende schoenen uitgevonden. Het gemak voor de leerling zelf
werd ook niet over het hoofd gezien.
~Sr werd rap een huiswerkmachine
;emaakt.

,
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Weggelopen of
gevonden dieren

SNOWWHITE
schoonmaak/glazen wasserij

ICRO

Tel. 02507-17935

Bob Schmidt

* Verm. sinds begin okt. zw.,
niet gecastreerde kater met
wit snuitje en wit puntje a/d
staart. Draagt rode vlooienband, omg. Marisstr. 12561.

Kunst en antiek

Oproepen
Mededelingen

Veilinggebouw Amstelveen veilt weer
maandag 6 en dinsdag 7 november

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

* Auto winnen? BowlingtoerAanvang 1930 uur.
nooi 16-17 dec. in Claus BowKIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG, 4/11 en 5/11, 10-16 u Img Haarlem. Beschikbaar
Veel inboedels, antiek en curiosa Frans Halslaan 33,
esteld door Rat Zandvoort.
Amstelveen (hoek Rembrandtweg) Tel 020-473004.
edankt sponsor.

§

Correspondentie- en contactclubs

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0.36 per millimeter
50 Ct. p.m.
Sluitingstijd dinsdag 1600 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven. 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan
Radio, tv en video
• Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 2.
2042 JM Zandvoort
• Weekmedia Uithoorn. Stationsstraat 70.
Philips Service Centrum
1421 AA Uithoorn
Ons adres is ZEKERINGSTRAAT 49 (A'dam-Sloterdijk)
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties.
Voor reparaties, onderdelen en accessoires t b.v.
Z Zandvoorts Nieuwsblad. Nieuwsblad Haarlemmermeer.
PHILIPS Audio en Video. Tel. 020-881301
Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant. De Ronde
Vener. Aalsmeerder Courant. Buitenveldertse Courant.
Foto Boomgaard
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer. Nieuwsblad GaasperGrote Krocht 26
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad. Nieuwsl
Telefoon- 13529
blad De Purmer. De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
UW FILM OP VIDEO
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities
ƒ 1,75 per minuut met
ƒ6.01 per millimeter
gratis achtergrondmuziek
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur.
Corn. Slaiersstrait 2 B
j
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieTel. 02507-12070
Dag/nachtservice
combinaties m de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoTV- EN VIDEOREPARATIE.
1 film
ren verkrijgbaar
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening Per geslaagde reparatie 30%
korting Snel en betrouwbaar.
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm.kosten
5 films
• BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers Meestal thuis gerepareerd
Vrijblijvende prijsopgaaf.
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
Geen voornjkosten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
Tel 020-912427
Verhuur Movla-boxen
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- * Te koop 2 pracht. 3 wégnisch opgeven tel 020-562.6271 (dit nummer is niet voor speakers, Philips, nieuwpnjs
bezorgklachten) of zenden aan:
ƒ 700, nu te koop voor ƒ 240. * Te koop Philips kleuren-t.v.
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Te
beluisteren
Tel. / 100 Tel. 02507-12744.
Postbus 122
02507-15253, na 16 uur.
* T.ka. midi-set, Schneider,
1000 AC Amsterdam
Te koop kl -t.v , mcl video- a b., dubb.cass , speakers,
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing rec, ƒ875, perf st, spelend pick-up, tuner, versterker, 2jr,
ƒ300 Tel. 020-6611474.
m dezelfde week
te zien. Tel. 02507-19742.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

06-320.320.77
Praatpaal voor Vriendinnen

VIDEOTHEEK

5,-/7,50 p.d.

25,- p. week

Financien en handelszaken
Technisch personeel gevraagd

De Munt Timmerwerken B.V.
ORANJE NASSAULAAN 87 • 1075 AM AMSTERDAM
zoekt voor diverse projecten in de regio
Amsterdam en omstreken

ervaren timmerlieden
WIJ BIEDEN U
- Gevarieerd werk
- Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
- Wekelijkse afdracht RBS rechten
- Salaris + onkostenvergoeding volgens de bouw CAO

Kredietbemiddelmgsbedrijf. Ook 's avonds en zaterdags.
Jan van Galenstraat 311, 1056 CB Amsterdam

Verloren en
gevonden

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

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

* Wie heeft beige HERENREGENJAS met ruitvoering
verwisseld bij fysiotherapeut
Zandvoortselaan? Tel. 02507Gevr. erv. OPPAS voor 2 kin- 12327, drog. Bouwman.
deren (10 mnd , 4 jr), 2 dagen • Rubrieksadvertentie? Zie
p. w., in Aerdenhout. Tel. voor adres en/of telefoonnr.
023-245045
de colofon m deze krant.

Oppas gevraagd/
aangeboden

CEfl/ E
5 REGELS

Bel direct 020-838301
Amstel-Crediet
Autoverzekering

Heeft u interesse, bel voor een afspraak
020 - 76 98 11, van 7 00 tot 18 00 uur

Tel. 02507-12614

Discreet en snel geld per telefoon Meestal 4 uur later geld
Lopende leningen geen bezwaar. Rente v.a. 11,7%:
ƒ 5000- = 48 x ƒ 129ƒ 35.000- = 120 x ƒ 485,ƒ 12.500,- = 60 x ƒ 272ƒ 60.000- = 120 x ƒ 831ƒ 17.500- = 72 x ƒ 334- . . . ƒ 90.000- = 120 x ƒ 1247,ƒ22.500- = 84 x ƒ387.. ƒ 120.000- = 120 x ƒ 1663,Langer dan 60 maanden voor boot, caravan en woningverbetering Vergelijk onze lage tarieven1!

NVM
MAKELAAR

!• Jg GRATIS

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

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

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 16.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
k 0 0 P
m a a t
b r u i d 5 1 a P 0 n
m 0 d e r n e
s a l 0 n t a f e 1
3 8
e n
r i e t e n
s t 0 e 1
T e 1
0 2 - 3 4 3

T e

Brieven onder nummer ƒ 5.30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplem 12. 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvang\ van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

1 regel ƒ 3,43
2 regels ƒ 3,43
3 regels ƒ 3,43
4 regels ƒ 4,58
5 regels ƒ 5,72
6
7
8
9
10

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.
Zonder vermelding vraagprijs (beneden ƒ300) kunt u niet gratis adverteren.
Naam
Adres'

•

Postcode'

Plaats:

Telefoon

S.v.p. m rubriek:

Echtpaar zonder kinderen
zoekt hulp in de huishouding,
± 3 uur per week. Brieven bij
voorkeur met referenties o.
nr. 710-76715 bur. v.d. blad.
Gevr. bij man + 2 kind. hulp in
de huishouding, 1x p.w. van
ca 8.30-11.30 uur. Tel na 20
uur: 02507-20100.
Gevr.
HUISH.HULP
Tel.
02507-19798.

Muziekinstrumenten

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

Woninginrichting

Tel. 13529

Zandvoorts Nieuwsblad

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 6,87
ƒ 8,01
ƒ 9,16
ƒ 10,30
ƒ11,45

LOUVRELUIKEN?
Uw luikenspecialist'!
ISOLUIK
B.V., telefoon:

05913-15456 of 05915-51627.

•*• Te koop 1 eiken fauteuil
ƒ40; eiken miniset ƒ40; ouderwetse leuningstoel met
leer
bekleed
ƒ50. Tel.
02507-12815.
*• Te koop 2 rotan stoelen +
tafel. Prijs ƒ30 totaal. Tel.
02507-15295, na 18 uur.
* Te koop eethoek met 4
skai stoelen, samen ƒ50 Tel.
02507-12658, na 18 uur.
* Te koop ejken salontafel,
70x140 , ƒ65. Tel. 0250719489.

* Te koop langwerpige salontafel met rookglas + mand
ƒ75. Tel. 02507-12744.
* Te koop wandmeubel,
i.z.g.st.,
incl.
verlichting/
vitrine/bar. Prijs ƒ275. Tel.
02507-16460.
T.k. 6 grenen stoelen ƒ250;
rieten strandkorf ƒ300. Tel.
02507-18383.
* T.ka. wit keukenbuffet
met uitschuifbare eetplank
'---"J ƒ150 Tel 02507-13145.

Alle prijzen incl. 6% BTW

voor uw gebouwen
en kantoren
Tel. 02507-18546.
Tuincentrum biedt zich aan
aanleg, bestrating en alle
hekwerk. Tevens onderhoud
Vrijblijvend prijsopgave. Levering alle materialen. Tel
023-390815/371443 na 18 uur
VENSTERLUIKEN?
Uw luikenspecialistü
ISOLUIK
B.V., telefoon
05913-15456 of 05915-51627
ZEER ERVAREN SCHILDER
HEEFT NOG TIJD OVER.

CHATEAU BERNADON
PROMOVEERT.
Daarom voor u 'n fles G R A T I S !

De kwaliteitvan Chateau Bernadon maaktealjaren indruk op
de liefhebber van rode Bordeaux. Het prachtige wijnjaar van
1986 is voor de Fransen aanleiding geworden om deze
Bordeaux Supérieur, afkomstig van de rechter-oever van
de Garonne, te promoveren naar de Ier Côtes de
Bordeaux A.C. Alle reden voor feestvreugde dus, waarin
we u laten delen door u de zesde fles helemaal gratis aan
te bieden. U betaalt daardoor bij 6 flessen dus niet de
'normale (lage) prijs van ƒ6.95 per fles,
maar
slechts W 9 • per fles.

Zonnebanken

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

r

Schoonmaakbedrijf

De Witte Tornado

* Buum en Buuf. Veel geluk
in jullie flat, ik zal jullie missen
De Buuf Isadora.
* Dat kan ook niet anders
voor een ambtenaar, het kost
Tel. 02507-14177.
weinig horen wij al twaalf en
een half jaar.
Pauhne en Miralda.
* De Kerst-In heeft dringend
vrijwilligers nodig. Informatie * Te koop zonnebank, weibij mevr. de Leeuw, tel. nig gebruikt, ƒ 295. Tel. na 18
02507-17436.
uur: 02507-20160.
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
Kleding
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.. tel. 02907-5235.
COUPEUSE/
Hoe speelt MARIJKE het
MODEONTWERPSTER
klaar met ARE twaalf en een
half jaar Fam. Greeff en Kok. heeft tijd om de leukste modellen naar maat en eigen
* Oma alvast van harte gefe- ontwerp voor u te maken, ook
liciteerd met uw 66e verjaar- veranderwerk. Voor alle leefdag. Op naar de volgende 34. tijdsgroepen en maten.
Kusjes van Carola.
Tel. 02507-17370.
* Reutel-Reutel-Reutel Hup. * Te koop ski-overall, grijs/
Rob Witte op naar de volgen- rood/groen, maat 170-176,
de gouden sleutel Je weet een seizoen gedragen, was
vast wel wie.
ƒ175 nu ƒ75. Tel. 02507* Rob Witte 1-12 12'/2 jaar, 16516.
nu naar de 25. Van harte. Je * T.k. bontjas, wit, nerts, mt
bowhngteam.
40; bontjas nerts, murmel, mt
* Rob Witte bedankt voor de 42, ƒ150 per stuk. Tel.
sponsoring. Debbie, Anita, 02507-13615.
Sonja, Bert, Paul, Ruud en Johan
Dieren en
* Rob Witte gefeliciteerd.
dierenGa zo door. Bedankt voor de
benodigdheden
sponsoring Je bowlingteam.
* Rob Witte gefeliciteerd
DENNIS PAPEGAAIEN
met de gouden sleutel. Op
naar de volgende. Je bow- een begrip in Nederland. Bel
voor gratis infoboek- 020lingteam.
665.7658. Inruil en fin. mog.
* Rob Witte Zandvoort. Ga
zo door, op naar de derde * Te koop nieuwe plastic
gouden sleutel. Sonja, Jan en Amerikaanse 2-delige kennel,
90x70x60 cm, voor (lucht)reis
Cees.
van grote hond, ƒ200. Tel.
SINT en PIET. Bezoek aan 02507-15059.
huis ƒ35. Ook verenigingen.
WELK MEISJE van + 16 jaar
Tel. 02507-19065.
wil 1 avond per week tegen
Sint Nicolaas suggestie. Geef vergoeding op mijn beesten
zo'n mooie kalender van het passen. Tel. 02507-15772.
genootschap Oud Zandvoort
met foto's, allemaal na 1945.
Lessen en clubs
Prijs ƒ7,50. Verkrijgbaar bij
penningmeester
van het
G.O.Z. Tel. 02507-14632.
* Geniet de rest van 1989
voor maar ƒ 17,50 van de geVoor trouwfoto's zelligheid
bij de Ver. Vrouwen
Foto Boomgaard van Nu. Word lid of bel met
tel.nr. 02507-14462.
Grote Krocht 26 * Maandagavond half negen. Doe George nou een
Tel. 13529
plezier en trim dan even in de
* Wie doet er ook dit jaar Prinsessehal. (zonder zweweer mee aan de playback- ten) Allemaal doen hoor.
show bij de Kerst-In? OpgeVOOR TAFELTENNIS:
ven bij Milly Zandvoort. Tel. S.C. UNICUM. Maand./dond.02507-12658.
avond voor d/h sen. Inl.: tel.
Zaterdag bij ARIE & MARIJKE 023-330745 of 02507-16511.
een groot feest, jullie zullen * Wiekomteropdebadmmweten dat wij zijn geweest. ton, woensdagavond van
Fred en Fred.
18.30 tot 20.30 uur. Leeftijd
± 50 jr. Tel. 02507-19057 of
15689.
Huishoudelijk

personeel
gevraagd

ICRO

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Te koop
aangeboden
diversen

2125

1625

2125

33F

1925

18.95

0.70 liter
Finlandia
Vodka

0.70 liter
Crème
de
Grand
Marnier

1,00 liter
Olifant
Jonge
Jenever

1,00 liter
1,00 liter
Verhoe- Hoogven
houdt
Jonge
Beeren
Jenever
burg

0.70 liter 0.70 liter
Teacher's HenWhisky
nessy
Cognac
XXX
(VSJO.P.
49.95)

Croft
Port
Ruby/
Tawny/
White

Blnger
MuseaSt.
det
Rochus- surLie
kapelle Domaine
Baud

Ch.Tour Navarra LamdeCapet Crianza brusco
St.
1981
dl
Emilion
Sorbara
Grand
D.O.C.
Cru

Oranjeboom
Bier
krat 12x30cl 798
Robijn
Advokaat
0.50liter 595
Harveyx
Medlum/Pale/
Manzanilla 7?5

Ch.
La
Gordonne
Côtes de
Provence

Gulpener Looza Schweppes
Bier
Appelsap bn 2 liter
flessen
1A75 d'Orange gratis
poster
Druivensap
Tomatensap
bij iedere
liter
5 punten

Geldig van 2 nov t/m
ISnov. I989.

WIJNEN/BIEREN/DRANKEN/DRANKJE

Te koop antiek kastje, pr.
lll
ZANDVOORT: Kerkstraat 12A, tel. 02507-12532, voorheen WIJnhandel van Deursen
n.o.t.k.; zwarte lammy coat,
n,
mt 38/40, vr.pr. ƒ 275; 2 mesn
sing theetafels, samen ƒ 100;
nc
stofzuiger ƒ 25. Tel. 18693.
01
Te koop elektr. inbouwoven
10
(Neff); grote ouderwetse
11
Mangel geiser (voor meerdere aansl.). Info: 02507-15536.
Woningruil
Zalenverhuur
Rijles auto's
Rijwielen,
* Te koop grasmaaier + enkele tumbenodigheden, alles
en motoren
motoren,
in zeer goede staat, ƒ100.
Woningruil:
APELDOORN/
VERENIGINGSGEBOUW
bromfietsen
Tel. 02507-17923.
ZANDVOORT. Aangeb. 3Zie ook de pagina's
De Krocht
kam.won. v. en a.tuin +
Te koop ijshockeyschaatsen,
SHOWROOM '
schuur
in
centr.
Apeldoorn,
maat 36/37, z.g.a.n., ƒ 35; ijs- Grote Krocht 41, Zandvoort, Diverse AROLA 4-WIELIGE
in deze krant.
huur
±
ƒ
520.
Gevr.
2-kam.flat
hockeystick, nieuw, ƒ 19; ver- tel. 02507-15705-18812, voor INVALIDENWAGENS, in goekennershoed ƒ35; rood zon- BRUILOFTEN - RECEPTIES de staat, rijden 40 km p.u. in Zandvoort. Inl.: 18693.
Diverse clubs
nescherm ƒ 150; jongensfiets,
V.a. ƒ4500. Inl.: 020-910518.
KOFFIETAFELS
9 a 10 jr, kleur grijs, ƒ 150. Tel.
Vaar/surfsport
Zat. totale leegverkoop gebr.
02507-12313.
Mollige Els, 39 jr, DD borstel^
fietsen, ook div. kinderfietsen.
Huwelijk en
* Te koop Lorentzstr., flat,
B. v. Waverenstr. 35, A'veen. T.k.a. SURFPLANK, merk F2 en dikke billen. 020-3841131";
kennismaking
luxaflex, Sunflec, 181-172 en
Starlit, van sept. '89, geh.
183-170, l.groen en babylediDiversen
compl., ƒ2000. Tel. 13288.
kantje, ƒ 75. Bellen na 18 uur: Aantr. Ital./Port. j.man, 39 jr,
Onroerend goed
Voordelig overwinteren in
02507-16681.
1.74/sl., z.k.m. lieve vrouw v
en woonruimte
Marina Monnickendam, ƒ 10
Broodje Burger
* Te koop snelkookpan, ser. rel., kind welk. Br. m. foto
per m2, veel faciliteiten, voortte huur
o.e.r.
o.
nr.
755-76696
bur.
bl.
verzorgt HET HELE JAAFt
z.g.a.n.,
ƒ 45.
Tel.
durend
toezicht.
02995-2595.
aangeboden
02507-12744.
door * lunchpakketten
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
* borrelhapjes
* T.k. blankhouten schom- Parasol Reis- en Contacten* salades enz.
Auto's en
melstoel ƒ 80; telefoonluid- club: 023-356840 (infoband). KAMER TE HUUR v. werkenBelt u voor informatie of haall.I
spreker ƒ80; Teleac-cursus Alleenblijven
hoeft
niet. de jongeman, gebr. v. k./d./t.
auto-accessoires
vrijblijvend de folder in onzellt
PC-1 ƒ20. Tel. 02507-14643. RELATIEBUREAU 50 PLUS, Tel. 02507-15982.
winkel. Tel. 02507-18789.
V
T.k. buggy ƒ 50; rieten baby- vertrouwde bemiddeling voor Te huur aangeb. gestoft, kaTe
koop
TOYOTA
80
(CorolISOLATIELUIKEN?
ouderen.
Tel.
02289-3570.
wagen met dekbed, lakens,
mer v. werkend net meisje. la), APK 4-'90, t.e.a.b. Tel.
Uw luikenspecialistü
ƒ250; gasfornuis ƒ50; geCONTACTLIJN
Tel. 02507-16505.
023-245032.
ISOLUIK
B.V.,
telefoon: l
zichtsbruiner ƒ 75; Yamaha Seneus-betrouwbaar-succes
T.h. aang. SOUTERRAIN in T.k.a. OPEL Senator 30 i.c. D, 05913-15456 of 05915-51627.
b55 eiken orgel, prijs ƒ 1500;
06-320.321.35
Centr. Inl. tel. 20198.
'83, met veel extra's, bord., T.k. groot kartonnen bord
zelfbouw-auto's, 3 stuks met
JONGEREN
afstandbediening, 1 sleepcomp. Pullman int., cruise „Comming to America" van
06-320.321.5440+
boot, pr. ƒ 1000. 02507-19868. Inspreeknummer 071-763704
contr. enz. ƒ8000. Tel. 13288. Eddy Murphy. Tel. 16885.
Onroerend goed
50 cent p.m.
T.k. luxaflex Plissé gordijnen,.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Zie ook de pagina's
en woonruimte
5 st., voor kozijn van woonka- • Reflectanten op advertenkamerverhuizingen. Voll. verz.
SHOWROOM
te huur gevraagd
mer Keesomstraat, flat, kl. ties onder nummer gelieven
Dag/nachtservice 020-424800
in deze krant.
blauw, ƒ 350. Tl. 02507-18403. ervoor te zorgen dat het numT.k. Zanussi 3-sterren ta- mer in de Imker-bovenhoek Echtpaar zoekt vrije gemeub.
felmodel koelkast, z.g.a.n., op de envelop staat vermeld WOONR. van 8-12 t/m 3-5-'90,
ƒ 150;
noten
t.v.-meubel en dat de brief geadresseerd ƒ 4000 all-in. Tel. 023-274311
ƒ125. Tel. 02507-15253, na 16 wordt aan: Centrale OrderDrukkerij Randstad
afd. Weekmedia, Postbus Gezocht grote woonruimte in
uur.
Stationsweg 38
122,1000 AC Amsterdam. Dit Zandvoort, huur tot ƒ 750 incl.
Voor LOUVRELUIKEN, ven- voorkomt vertraging in de be- Tel. werk: 020-5963563, vra
Postbus 233
sterluiken en isolatieluiken. handeling.
gen naar Peter.
I430AE Aalsmeer
Levering en/of plaatsing.
Meisje, 22 jr, schoolgaand,
ISOLUIK
B.V., telefoon:
Telefoon: 02977-25 141*
zoekt woonruimte in Zand
05913-15456 of 05915-51627.
Sportartikelen
Telefax: 02977-21968
voort, huur tot ƒ 300 incl. Tel
02507-14356.
* Te koop 1 paar kunststof Te huur gevr. Zandvoort 3 of
Te koop
Specialisten in organisatie- en
ijshockeyschaatsen,
mt 4-k.FLAT of ETAGE bij Centr.,
gevraagd
publiciteitsdrukwerk
39/40, ƒ 50. Tel. 02507-16752. ongemeub. Ruilen is mogel.
diversen
* Te koop golfschoenen, Br. o. nr. 763-76722 bur. blad.
Groot genoeg voor een efficiënte
maat 6%, ƒ 100. Tel. 02507- T.h. gevr. STALLINGSRUIMproduktie, klein genoeg om U
* Gevraagd mïdgr ijskast, 14107.
TE voor vouwwagen, jaarbij thuis te voelen
liefst met vriesvak, 3-sterren, * Te koop langlaufskies + plaats of van september t/m
i.g.st Tel. 02507-16681, bellen stokken, maat 43, ƒ 75 Tel. maart, alleen stallen, geen
geklused Bel. 02507-14843
na 18 uur
02507-15148

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

Is keurmeester blijf
altijd de grote boeman'
| gebeurt nogal eens. Onenigheid tussen de APK-keurmeeshn de klant over het afkeuren van de auto. De eerstgenoemde
St een grote boeman. De schuldige die de APK heeft uitgevon[, die afkeurt en geld uit je zak klopt. "Als je mijn auto
burt, ga ik gewoon naar een ander die niet moeilijk loopt te
ibegrip, dat is waar
keurmeesters van
'periodieke keurinvoor lichte voertuikortweg APK, renatig mee geconteerd worden. Vevan hen zien verder
door de bomen het
niet meer, want de
ler met alle aanvullingen en wijigen op de keuring omvat na
jaar meer pagina's dan wat de
rmeesters moesten leren voor
examen. Vroeger mocht er nog
i pit in de ruit zitten, tegenwooris een kleine barst gepermitd. Wekelijks stromen de wijzi;en binnen. Nieuwe regels die op
rlei manieren geïnterpreteerd
nen worden, met als gevolg dat
fen de auto afkeurt, terwijl de
rman-keurmeester
dezelfde
i van een sticker en keuringsrapvoorziet. De klant is daar ook
:ergekomen en het gebeurt regelig dat iemand met een af gekeurmto de wijk neemt naar een angaragebedrijf, waar 'niet zo

moeilijk wordt gedaan'.
Piet Spijker (29 jaar
en achterneef van het
beroemde
autoduo
Spijker van weleer) van
het gelijknamige APK
Keuringsstation op het
Nieuwvennepse industrieterrein Pionier weet
er over mee te praten.
Hij bestiert één van de weinige keuringsstations waar alleen maar gekeurd wordt. Repareren is er niet
bij, hij beperkt zich hooguit tot een
reparatie-advies. Jaarlijks gaan er
naar schatting 1700 auto's onder zijn
ogen door. Hij heeft het gat in de
Haarlemmeermeerse markt ontdekt, oordeelt hijzelf. Allereerst omdat er altijd een aantal automobihsten is dat uit principe niet in de garage wenst te komen. Doehetzelvers
vaak.
Ten tweede omdat een keuringsstation tal van voordelen zou hebben. Een daarvan is dat er geen afspraak gemaakt hoeft te worden. Bij
Spijker moet de klant er ook bij blijven. Niet voor een beter resultaat,

Beurs voor Fotografica
De Vereniging Fotografica organi
seert op zondag 5 november voor
de 24ste keer een koop- en ruil
beurs m De Plint te Amersfoon
voor alles wat antiek of oud is op
het gebied van foto en film Daar
naast kunnen bezoekers meege
brachte fotografica-artikelen gra
tis bij de bestuurstafel laten taxe
ren Als extra attractie wordt or
een aantal malen een interebsanu
3 dimensionale dia-projectie geg-d
ven. De beurs is geopend van 10 30
tot 17 uur Entree f 4,- Voor m
lichtingen tel 035-41445.

•
APK-keurmeester
Piet
Spijker:"Mankementen merken
de mensen vaak
niet omdat ze
vergroeien met
hun auto".
Foto Luuk Gosewehr

zoals bij hetbotermerk, maar omdat
Spijker contact wil hebben met de
klant zodat hij meteen kan uitleggen
waarom een auto wordt afgekeurd.
Het aantal keuringen ligt echter
beduidend hoger dan bij erkende garagebedrijven. Spijker: "Bij mij ligt

\OEREN
Tot en met 10 decemIn deze nieuwe rubriek op de ATV-pagina ge- ches Ze zijn te zien in
is er in het Nederland- ven wij korte tips voor uitstapjes in Nederland en Drachten in 'De Lawei',
'extielmuseum, Gorke- omstreken. Deze trips kunnen variëren van een van dinsdag tot en met
,t 96 Tilburg, de 'Tex- eendaagse trip naar bijvoorbeeld een museum of vrijdag van 10 tot 12, van 2
•lennale', een keuze uit wat
5 en van 7 tot 9 's
langere uitstapjes naar een nieuw skigebied. tot
avonds. Zaterdags van 2
14e Biennale de la Taiene m Lausanne. De rubriek zal om de drie weken op deze pagina tot 5.
n braaf kruissteek- te vinden zijn en wordt samengesteld door reis• Het najaar is geschikt
voor korte trips. Bij Astrea
•k op merklappen, journaliste Leni Paul.
experimentele,
Reizen, postbus 30018,
.ppe textielkunst van
3001 DA Rotterdam is er in
de nieuwe brochure een
ilnemers uit onder
aanbod van 77 steden in 24
!er Korea, Rusland, de
enigde Staten en Jalanden. Nieuw dit jaar een
Vooral de laatste twee
arrangement m het Belgi.den zijn goed vertegensche Luik (zondagsmarkt
ordigd. Openingstijden
'La Batte') en het Duitse
'isdag t/m vrijdag van 10
Aken (30 gezondmakende
bronnen met thermaalwa5, zaterdag en zondag
ter). Beide steden zijn gei 12 tot 5. Entree belagt ƒ5,- volwassenen,
schikt voor een weekendje
weg.
plussers ƒ 3,50, CJP-ers
• Alleenreizenden moe,50 en jongeren tot 21
ten zich vaak behelpen. In
r zonder CJP ƒ 2,50.
Van de Nederlandse
kamers naast de lift of in
gdherberg Centrale, al
een piepklein vetrek boven de discoruimte van
ig zijn image van op geiGyongy Laky (USA), te zien op de 'Textielbiennale'. het hotel wil men nog wel
iwollensokken aardap'.schillende herbergvaeens een zonder gezel• kwijt, verscheen een brochure kerstarrangementen. schap reizend persoon 'opbergen'. Bij het sinds enkele
el mogelijkheden om de feestdagen eens op een ande- jaren bestaande Groningse reisbureau Solotours staat
manier door te brengen met vooral ruimte voor eigen men op de bres voor dames en heren die, om welke
iviteiten. Er zijn 7 arrangementen in jeugdherbergen reden dan ook, alleen op vakantie wensen te gaan. 'Het is
onder meer Nijverdal, op Texel en Terschelling. Te een groeiende groep', zo zei men ons bij Solotours. Voor
meer informatie tel.: 05193-9006.
tellen bij NJHC, tel. 020-5512155.
• Nog geen 850 kilometer naar het zuiden vindt men
Oostenrijk is nog steeds een geliefd skigebied voor
derlanders. Wie helderheid wil in de veelheid van een (nog) niet door het massatoerisme ontdekt dorado
nbiedingen op dit gebied doet er goed aan de geillus- voor de langlaufer, de Franse Jura. Tweeduizend kiloerde (gratis) folder 'Oostenrijk georganiseerd winter meter goed onderhouden paden die langs verstilde
90' aan te vragen bij het Oostenrijkse Touristenbu- dorpjes leiden. France Individuelle laat deze winter een
01, Stadhouderkade 2, Amsterdam, tel. 020-129682. luxe skibus naar dit sneeuwzekere gebied rijden, waar u
lar liefst 444 grote en kleine wintersportplaatsen zijn kunt kiezen uit kleine hotels en appartementen in de
plaatsen Mouthe, Foncine et Les Rousses. Reserveren
Tin vermeld.
Polen is onder meer beroemd om zijn theaterafft- tel. : 020-268898/264711.

dat op bijna vijftig procent. Bij garagebedrijven wordt nog geen tien procent afgekeurd. Maar daar worden
auto's vaak gerepareerd voor de
APK of wordt de keuring meegenomen in de 10.000 beurt. Het is logisch dat bij de keuringsstations dat
percentage veel hoger ligt".
Het gevoel dat hij de schuldige is,
de boeman die afkeurt, wordt hem
regelmatig bijgebracht. "Je krijgt
soms de domste opmerkingen naar
je hoofd omdat er onbegrip is. Maar
ook onwetendheid over de toestand
waarin de auto verkeert. Ik krijg
voornamelijk auto's van voor 1982
onder ogen en daar mankeert vaak
wat aan. Mensen rijden van APK tot
APK, verder kijken ze met. Mankementen merken ze niet, omdat ze
vergroeien met hun auto. Laatst had
ik hier een auto die nogal vreemd
reed, met zijn kont schudde in bochten en bij optrekken. Bleken alle ophangrubbers van de achteras eruit
te liggen. Dan kunnen er dus doldwaze dingen gebeuren".

Op zaterdag 18 en 25 november
organiseert het Landelijk Voor
lichtmgscentrum voor het Volks
tuinieren De Kemphaan m Almere
snoeicursussen. De cursus be
staat uit een theoretisch deel bin
nen en een praktisch deel buiten
in de tuinen en is bedoeld voor
zowel beginnende als gevorderde
tumhefhebbers. Op beide zaterda
gen start de ochtendcursus om 10
uur en de middagcursus om 13.30
uur Voor de snoeicursus kan men
zich telefonisch opgeven bij De
Kemphaan De cursus kost f 10,Voor meer inlichtingen: tel. 03240
11423.

KOMPLETE SLAAPKAMERS

Oldtimerbeurs in Autotron
Honderden oldtimers zullen zaterdag 4 en zondag 5 november
weer het middelpunt zijn van de
jaarlijks terugkerende Internationale Oldtimersbeurs voor auto's
m het Autotron te Rosmalen
Naast de auto's veel onderdelen,
boeken, tijdschriften en modellen
Bovendien zijn er veel clubs aanwezig die inlichtingen kunnen verschaffen en laten zien wat er allemaal komt kijken om zo'n oldtimer in optimale conditie te hou
den. De openingstijden op beide
dagen- van 10 tot 18 uur De entree
bedraagt ƒ 10,- voor volwassenen
en kinderen onder de 10 jaar mogen voor f 3,50 naar binnen Voor
inlichtingen: tel.-04192-19050

Nooit in het donker
Er zijn ook nogal wat klanten die
het op een akkoordje willen gooien.
Als het niet lukt, proberen ze het bij
een ander. Zoals die man met een
koplamp waarvan het glas zo dof
was, dat het ding nog nauwelijks
licht gaf. De auto wordt afgekeurd
en de man vraagt waarom. Spijker
doet zijn uiterste best het hem duidelijk te maken, maar de man zegt
het allemaal onzin te vinden omdat
hij nooit in het donker rijdt.
Op zich heeft hij gelijk, maar de

Oplaadbare ratel

„Men scheert een
rommelmarkt en een
verzamelbeurs vaak
over één kam, maar het
is niet hetzelfde"
• H. van Enter

jes en sigarebandjes. „Als iets niet meer bestaat, zeggen mensen 'goh dat was toch wel
mooi' en gaan ze het weer opzoeken, verzamelen. Vaak zijn de oude goedkope gebruiksartikelen, waarvan men de neiging
had ze weg te gooien, in verhouding veel
meer waard. Ze zijn zeldzamer."

Verzamelen is een zeer gezonde afwijking'
vraag en aanbod tot m detail uitpluizen.
Daarnaast is er nog een onbekend, maar
ongetwijfeld groot, aantal verzamelaars dat
soms niet van het bestaan van beurzen afweet. Vast staat dat het bijeen brengen van
bijelkaar horende goederen een omvangrijke hoeveelheid vrije tijd in beslag neemt.
Wat de 65-jarige Van Enter betreft, een zinvolle besteding.
'Een beetje gek ben ik wel', geeft de actieve spaarder ongevraagd toe. Van Enter acht
zichzelf volledig toerekeningsvatbaar, hij
vangt de manie dan ook in de omschrijving
'een zeer gezonde afwijking'. „Je doet er niemand kwaad mee. Het is zeer bevredigend
en het wekt vele interesses op. Je wilt achtergronden weten van een produkt, je wilt
weten hoe ze het hebben gemaakt. Als je
grafisch materiaal verzamelt, dan word je
ook nieuwsgierig naar de techniek, hoe de
drukpersen werken. Je bent leuk bezig en je
zit in ieder geval niet de hele avond kastje te
kijken. Tenzij je oude films verzamelt, natuurlijk."

keld eens zou bewaren... moetje eens kijken
wat je na een jaar voor verschillende wikkels hebt. Vroeger zaten er stickertjes op de
kaas, dat is ook een mooi verzamelobject. Je
kunt tot het oneindige doorgaan. Velen sparen ansichtkaarten van een bepaalde plaats,
meestal de geboorte- en de woonplaats.
Maar je kunt ook alleen kaarten met raad-

„Je kunt alles verzamelen. Het verstandigste is te doen wat je hart je ingeeft. Je hebt
ergens interesse in of je hebt het niet. Er
bestaan duizend en één soorten; behalve
postzegels is er zoveel meer de moeite
waard. Een hoop mensen gaan daaraan
voorbij. Het is zeer eenvoudig, als je elk
papiertje dat orn een sinaasappel is gewik-

„Kinderen beginnen op jonge leeftijd wel
iets te verzamelen. Maar op een gegeven
moment interesseren jongens en meisjes
zich meer voor elkaar dan voor die hele
verzameling. Het is dan goed van de ouders
als ze het bewaren. In 99 procent van de
gevallen pikken die kinderen het later weer
op en dan bezitten ze al een ontzettend
mooie basis. Verzamelingen worden ook
vaak binnen de familie doorgegeven. Men
sen herinneren zich dan van vroeger dat opa
en oma de hele tafel vol hadden met rotzooi
Mijn kleinzoon spaart nu ook postzegels, ik
neem er telkens wat voor hem mee, vijf of
tien. Ja, ik kan hem er wel tienduizend tegehjk geven, maar dan kan hij het met bijhouden. Je moet in een verzameling groeien. Als
je er steeds weer een paar bij krijgt, houd je
er lol in."

gens Van Enter is het als met-verzamelaar
zelfs leuk om in de Jaarbeurs te gaan kijken,
niet naar de stands maar naar de mensen.
„Er wordt niet gepraat over politiek of religie, de mensen hebben maar een ding voor
ogen en dat is hun liefhebberij. Ze kunnen er
urenlang over praten Ze zijn er vol van en
adviseren je op het laatbt ook iets te gaan
verzamelen. Het menselijke contact is zeer
belangrijk. De een weet dat daar en daar
spul ligt wat jij verzamelt, het sneeuwbaleffect. En alsje ergens iets ziet voor je verzameling en die man of vrouw spaart zelf pillendoosjes, dan ga je op zoek naar een pillendoosje."
FERDINAND RUSCH

huizen, scholen, of beeldende kunst verzamelen. Waar is het eind? Je kunt gaan specificeren, sommige mensen verzamelen van
de lucifersetiketten alleen de zelfbedieningsartikelen."
Volgens de voorzitter zijn oude nostalgische gebruiksvoorwerpen populair. Oude
scheerartikelen zijn in zwang, net als speld-

Elke hobby kost geld. Verzamelen maakt
daarop geen uitzondering, al was het alleen
maar voor het opbergsysteem Vaak wordt
er geruild, maar bijbetaling met geld is een
geoorloofd gebruik. Van Enter heeft er de
'vervloekte pest' aan als men het verzamelen onder de noemer handel indeelt „Men
scheert een rommelmarkt en een verzamelbeurs vaak over één kam, maar het is niet
hetzelfde. Op een vlooienmarkt willen ze
van hun rotzooi af, terwijl op een verzamelbeurs materiaal geruild wordt om te verzamelen. Je ziet ook nooit handelaren op een
verzamelaarsmarkt. Mensen met allerlei
verkoopartikelen worden door mij geweigerd op de beurzen."
Vandaar dat die beurzen een roezemoessfeer uitademen van ons-keiu-ons. Vol-

"Een universeel stuk gereedschap
waarmee u zonder handomdraai
alle klussen kunt klaren waar
moeren en bouten aan te pas komen", zo omschrijft de firma
Black & Decker de oplaadbare ratel die ze dit najaar op de markt
brengt. Met de ratel kunnen moe
ren en bouten, door een simpele
druk op de knop, vast- en loss;edraaid worden De manuele slag is
volledig vervangen door een elec
trisch aangedreven slagmechams
me m de kop van de ratel De ad
viespnjs is / 175,- (12 maanden ga
rantie).

MENUKOOKBOEI
SNfLFNSMAKEIIJK

*-

Afvallen met kookboek

Géén handel

Duizend en één
aar en weet waar het bij de ware liefhebom gaat. „Een verzameling leeft als die
l niet compleet is. Je zoekt je wezenloos,
i plaatjesalbum dat vol is, is niet meer
sressant, dat berg je op. Gelukkig zijn de
este verzamelingen nooit compleet,"
)e actieve vereniging heeft bijna achtduiid leden die in het maandelijkse clubblad

Snoeicursus

(ADVERTENTIE)

Ook oplichterij kruist dagelijks
het pad van de keurmeester. Spijker: "Komt er een auto met een te
gladde linker achterband, rechts
was wel goed. De eigenaar gaat weg
voor een nieuwe band en komt een
half uur later weer terug voor de
tweede keuring. Dan hoor je de auto
weer helemaal na te lopen. Die man
vestigde overdreven de aandacht op
de linkerband. Toen ik om de auto
heenliep, zag ik die oude gladde
band ineens aan de rechterkant zitten".

Verzamelaars verzamelen zichzelf
k graag, ze trekken elkaar aan. Ze
*aniseren beurzen om trots hun
lecties te tonen, maar bovenal om
ins te maken hun eigen verzameling
n te vullen met de moeilijk
ndbare objecten. Het oudste
onomische systeem wordt vaak
or deze hobbyisten benut, de
ilhandel. De Nederlandse
sreniging De Verzamelaar houdt
arlijks 1250 van deze evenementen.
en absolute must is de
erzamelaars Jaarmarkt in de
trechtse Jaarbeurs. Op 18 en 19
)vember zullen er weer meer dan 25
Uizend bezoekers worden geteld. Ze
eken gefixeerd naar de
rvolmaking van hun verzameling,
struinen, eventueel met ruilwaar,
ereneenhalve kilometer overvolle
fels af. Soms voor dat ene
garebandje.

lall.Een goede verzamelaar is iemand die gezelld heeft. Met veel geld kun je binnen één
}r wel een verzameling hebben aangelegd
klinkt als een klok, maar je zult er geen
*rediging van hebben. De drang om iets
elkaar te zoeken is groter dan het te
ntten." F. van Enter is al tien jaar voorzitvan de landelijke vereniging De Verza-

regels in de boeken van de keurmeester spreken andere taal. Spijker houdt zijn poot stijf en de klant
gaat kwaad weg. Kort daarop ziet
Spijker hem rijden. Met sticker. "Als
je het niet eens bent met een afkeurmg mag je m beroep gaan. Dat heb
ik al een stuk of twintig keer aangeboden, maar niemand wil dat. Als bij
een keuring in beroep blijkt dat ik
ongelijk heb, kost het mij honderd
gulden. Als ik wel gelijk heb, kost
het de klant honderd gulden". Ook
met de Rijksdienst voor Wegverkeer

is er af en toe een meningsverschil,
want ook die instantie interpreteert
de regels op haar eigen manier. Wie
bepaalt bijvoorbeeld wanneer de
grens van 'ernstig aangetast door
corrosie' bereikt is? Over het algemeen gaat het om visuele beoordelingen en daar kan verschillend over
gedacht worden.
Sinds de invoering van de APK is
de gemiddelde toestand van auto's
in elk geval beter geworden. Hoe de
toekomst voor de keurmeesters er
uitziet, is onbekend. Onduidelijk is
het volgens Spijker. "De meeste wijzigmgen gelden tot 1992, wat er daarna gebeuren gaat, weet memand"
Wat voorlopig wel duidelijk is, is dat
de klant meer moet gaan betalen
dan de oude vijftig gulden en dat
nieuwe auto's met ingang van l januari de eerste vier jaar nog niet gekeurd hoeven worden
EVERHARD HEBLY

Voor de achtste maal wordt de Vetvameloars Jaarmarkt In de Jaarbeurs te Utrecht gehouden. *>P ?aterdag 18 en zondag 19 november begint het evenement
v anaf 10 uur. Op beide dogen sluit de beurs om 17 uur.
Kutm vierhonderd verschillende verzamelingen vvorden getoond In de Julianahnl. de Margriethal en de
IWerwedehal. Entree bedraagt tien gulden. Informatie
over de vereniging Is te verkrijgen bij 11. van Enter,
telefoon 070 - 942755.

Afvallen zonder dat je naar een
club toe moet, kan tegenwooi disj
met het nieuwe Weight Watcheis.
kookboek Het boek is getaaseei c!
op het Quick Succes Piogiamnv
een uitgebalanceetd voed"ingspKui
waai mee men, volgenb de makei t
sneller afvalt dan" ooit Het boe^
bevat 250 recepten en ib in maan
den ingedeeld Per maand tieft
men een lijst aan met gioenten en
vruchten die juist m die periode
voordelig zijn Het boek is tot
stand gekomen onder supervisie
van Weight Watchers Nederland
"Dit boek is speciaal bedoeld vooi
iedereen die slank wil woiden en
slank wil blijven. Het laat zien dat
gewichtsvermindering zich uitbte
kend laat combineren met bijzonder smakelijk eten", aldus Lenie
Dmgemanse, general manager
Het boek is een uitgave van Van
Dishoeck en kost / 49,90
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80 LS met 100 pk motor, perf
staat m '80, nwe APK / 2250
APC 020-732120
Audi 100 Avant L5E, 5 drs ,
zilver met in nw s t , m 81,
njdt 100%, / 2950 020-320657
Rode Audi 80 QUATTRO licht
metalen ve!gen, ABS central
lock. alarm, okt 87. 35 000 km,
/ 32 900 02942-4645

Audi 200 turbo injectie, airco
autom, ABS, cruisecontr etc
etc bi 6-'84, in perf s t ,
f18950 020-159835/196120

33
JO,

1275.

Alfa Romeo
Alfa Romeo Spider cabr APK
ƒ16950 Inruil mogelijk Tel
023-382718

Austin
Off AUSTIN DEALER-Pim v Austin Metro SPORT i z g s t
Rootselaar • staat altijd voor u b j mei'88, 28 500 km ƒ12000
klaar1 - Rhóneweg 40-42 - Tel 020-160586
Adam SI Dijk - Info • 131375

BMW
BMW 518 80 APK ƒ 3250 Inruil
mogelijk 023-382718
BMW 635 Col, allerduurste
uitv , b) 9- 83, t '84, autom ,
leer Recaro mier, 1e eig in
nwe s t , ƒ 36 950
Tel 020-159835/196120
BMW 728 i, autom SD velg , 4
hoofdst ww glas, 1e eig, in
nw s t , bj 4'82, ƒ8750
020-159835 196120
BMW Braspennmg 323 i
superverlaagd dure Sp velg.
sch kanteldak, bj '81,
APK 10- 90, ƒ 7250
Tel 020-159835 196120

Autobedr. Luykx b.v. voor uw
Giant Suzuki-modellen. Tel.
02968-94330. Off. dealer.
Suzuki 100 coupé, eind '81,
pas APK gekeurd, zeer mooi,
ƒ3750. Tel. 020-250096.
SUZUKI ALTO GL S6 '87,
5 deurs, ƒ10.750.
Tel. 02907-6572.

LF*G,
km,

AUDI

315 '83, werkelijk uniek mooie
uitvoer NIEUWSTAAT ƒ7950
APC 020-732120
316, i z g s t , met sportvelgen,
APK tot 4'1990, bj 1976 Tel
02975-68754, na 19 00 uur
525 l, LPG, 6-1983, 1 jr APK, 5
bak, geen schade, ƒ 8250 Tel
020-6654129
BMW 316, rood, ww glas, als
nw, 1 e e i g , b j 9-'84, ƒ 13750
Tel 020 - 159835 / 196120
H VAN POELGEEST B V
voor uw betrouwbare occasion Stationsstr 7-11-Amstelveen Info 020-410051

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
KANDA, gloednieuw, van oude
dame, altijd in garage gestaan,
heeft zich rot gelachen, volkoren bruin, zeer smakelijk, te bezichtigen bij vele bakkers
Autobedrijf B de Haas.
• „SHOWROOM" verschijnt
huis aan huis m geheel
Amsterdam en omgeving.

Ford Sierra, 5 drs, m'83, 2 O
2X Ford Taunus '80 APK v a luxe, i.z.g.st, zilver met, Ipg
ƒ7750. 020-159835/196120.
ƒ 1750 Inruil mogelijk
Tel 023-382718.
MUSTANG Grande Mach l,
DIESEL Escort DCL, apr. '87, sp.wln, APK 10-'90, autom.,
blauw metallic, m radio, nwe gerest, bj. '71, ƒ8950.
banden, perf onderh Vr pr. Tel. 020-320657.
ƒ14950 Tel. 01725-71483
Sierra 2 liter GL, 5 drs, m. '85
FIESTA '76, APK 7-'90, 4 nw Vialle LPG en trekh., APK tot
banden + accu ƒ500 Tel. sept. '90, ƒ9700. 020-242238
Fmanc LEASE-TARIEVEN
02975-67328.
Sierra 2.0 GL, bj. 01/'84, 5-d.,
ES 2 5i M T
ƒ 740,- p m
st. wg. apk t/m 01/'90, kl. bl.
GTS 2 5i M;T
.ƒ810,- p m FORD ESCORT 1300 L '80, bmr ƒ 10.000 Tel: 02977-26977
ƒ852,- p m ƒ 2950 Lada Wetter
Voyager 2 5i M'T
Tel 02907-6572
Sierra 20 Le Mans 1-'87,
Bovengenoemde prijzen zijn
Ford Scorpio, 20 CL, m. '87, 54.000 km, vrpr ƒ20500
excl BTW en assur
met LPG, slechts 77000 km, pr. 02908-4972, vr./za/zo. na 12 u.
Bel Lease Infolijn
ƒ 17.500. Tel. 020-250096.
T.k. Escort 13L, 5 deurs, 1983,
* 023-264 000 *
Ford SCORPIO 2.0 Itr. motor, km.st. 90000, blauw metallic,
P Krugerkade 10
sport uitstraling, verlaagd, ƒ7100. Tel 075-215778
OOK VOOR PARTICULIEREN
orig Zakspeed achterspoiler, T k. Ford Scorpio, okt. 85, ABS
15 inch Wolfracevelg , bekl als sch. kanteldak, 5 versn., wit,
nwe , alarm, donker blauw,
ƒ14500,- Tel.:075-171977.
+ 57.000 km, bj '86, ƒ20.950.
2X Citroen Lelijk Eend '80 '81 2X Citroen Visa'82 APK ƒ 3000 Factuur mogelijk Bel voor
Zeer mooie Ford Mustang Ghia
va ƒ1500 APK Inruil mogelijk Inruil mogelijk 023-382718.
sedan, 6-cil., zil met., bj. 1979,
bezichtiging: 02979-81392
Tel 023-382718
APK6-'90, ƒ2750. 020-317453.
T k Citroen CX Pallas 2b ih, Vanaf ƒ 120,-. 5 veerbollen op
FSO
autom , bj '83, apk tot 1/10'90, druk brengen met garantie bij
de Citroenspecialist van Zaanƒ4750 Tel 02903-3457
stad garage RENÉ SPAAN,
BX 14E, LPG, 2-'87, BX149-'86 Visserspad 11, Krommenie,
Autobedrijf Hagenaar BV
mod '87 BX 14 RE, LPG 6-'86, 075-281193 of 353788 Vraag
BX 16TRS, LPG 11-'84, BERE- tevens naar onze inruilauto's
Schinkelkade 26-29 Amsterdam
BEIT 020-6627777
Telefoon 020-71 34 57
Citroen AX 14 TRS, 87, 23 000
Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- mcl BTW
km, zwart, i z g st Vr pr
Aktie: FSO Prima SLE Dolina van ƒ 14.199,ƒ11750,- Tel 01728-7237.
NU VOOR ƒ 13.499,- incl. BTW.
Citroen BX 19 TRS, '87, rood,
U kunt ook terecht voor occasions.
open dak, stuurbekrachtiging,
etc. 50000 km, vrpr ƒ19000

Chrysler

Chrysler Haarlem

Citroen

0/-5Z7

Honda

Tel. 020-242153

Citroen GS Club '79, nog heel
goed APK t/m 27 juli '90 Vr pr
ƒ1200 Tel 020-230920
Citroen Visa II E leader, nov.
'86,1e eig, 20 000 km Let op"
ƒ 8950. Tel 020-250096
CX,5-1984,5bak,elek,APK8'90, geen roest/schade, ƒ 5250
Tel 020-6654129

o a. 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ 27,50 excl BTW
Tel. 020-932750
S Stevinstraat 12a, A'dam
Visa Club 1 nov. '84. Schade
vrij 27000 km 4 d ƒ5500,- onderh door Citr 020-712288.
VISA URE eind '87 orig 33000
km' nwst zwart ƒ 10950,- APC
020-732120.

Hyundai

Honda Civic de luxe, 80, nw HYUNDAI Service Dealer
mod., goud met., 5 drs, APK Auto Centrum Duivendrecht
8/90, ƒ2100,-. 02975-fi7fifiO
Industrieweg 27 020-955176.

Lada
Lada 1500 stationcar, '83, LPG,
APK 1/90. Vr.pr. ƒ 1900,-.
Tel. 02990-23989.

Mazda
AUTOBEDRIJF

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

Leonard Lang

Ford

Lada

biedt aan

Mazda 323
model '89

Gigantisch voordeel
Daniel Goedkoopstraat 13
Amsterdam (Amstel Ind.terrein)
Kom langs en informeer naar
deze wel heel aantrekkelijk
geprijsde auto's
62616, GLX, 4-'86, 626 1.6 LX, Mazda 626, diesel hatchback,
LPG, 6-'86, 626 1.6 LX, 5 drs. bj. 4-'86, ƒ 14.750. m. BOVAGgar. 02968-92654/97486.
LPG 8-'85 BEREBEIT
Amsteldijk 25. 020-6627777.
Mazda 626 LX, bj.'86
626 4-drs SEDAN m. '84 werk. ƒ 13.750. BOVAG gar.
in nwstaat! Nwe APK ƒ 7950,- 02968-92654/97486.
APC 020-732120.
MAZDA PAARDEKOPER b.a.
Mazda 323 sedan 2/87, Ipg, m. 929 Sedan GLX, 2.2, inj., aut.,
trekh., + speedcontr., 84000 lock-up, schuifdak, '89, nieuw.
Tel. 02908-3231.
km, ƒ12.500,- 02975-63050.

Mitsubishi
COLT 1400 TURBO zilv. gr.
met. oriq. eind '84 perf. staat
ƒ 7950,-"APC 020-732120.
Mitsubishi Galant '81 APK
ƒ3250 Inruil mogelijk.
Tel.: 023-382718.

Rnanc. LEASE-taneven, bijvoorbeeld:
Nissan SUNNY 1300 LX, 3 drs
v.a. ƒ575,02 p.m.
Lada SAMARA 1100 cc, 3 drs
v.a. ƒ397,92 p.m.
Lada SAMARA 1500 cc, 3 drs
v.a. ƒ446,88 p.m.
Bovengenoemde prijzen zijn: 15000 km. p.j./over 48 mndn.
excl. BTW, verzekering en wegenbelasting.
Bel: 020-936542, Linnaeuskade 7, Amsterdam

OOK VOOR PARTICULIEREN

Meer Garage

Adverteren m
„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

Opel

Jeeps/
Terreinwagens

Lancia

GEBR. HAAKER BV

Auto Halan

Land-/
Rangerover

Range Rover Van op gas 5-'83,
Iveco 35 10 met bak 1985,
Nederlands grootste exclusie- Iveco 5010 open laadbak
ve Lancia dealer heeft voor u 1984, Autobedrijf de Witte,
ingekocht de volgende nieuwe Edam 02993-72951.
auto's
3 x Y10 Fire ie kat van
ƒ 18 150,- voor
ƒ17500,4 x Delta 1300 van ƒ26000,- MB 280 T stationcar, autom.,
voor
ƒ 23 500,- sp.wln., alarm, abs. nw, '80,
ƒ7950. Tel. 020-320657.
Uit de test van Auto Visie
Merc. 200 D, type 123, '83, wit,
Lancia Delta integrale
APK gekrd.: 020-371200.
16 klepper, rood
Merc. 200D, '84, grijs, type 123,
Lancia Thema 16 klepper
APK gekrd. 020-371200.
OCCASIONS
Merc. 350 SE, bj. 11-79,
sp win, Pullman, m nw. st.,
Keuze uit 15 Lancia occasions APK '90, ƒ8950. 020-320657.
Lancia A112 junior 31 dec Merc B 280 T, station, autom ,
1985, rood
ƒ 9250,- sportw, apk, absoluut nw. st
Lancia Y10 Fire okt 1985
Wit
ƒ 9950 '80 ƒ 7950. Tel 020-320657
Lancia
HPE
Volumex Mercedes 280 S autom , AMG
1984
ƒ19500,- velg, 4 hoofdst., centr lock,
Thema stationwagon, Turbo ww glas, in werkel. nwe. s t ,
Diesel, 1987
ƒ42500 9-'82, ƒ 16950
Tel 020-159835/196120
Thema automaat
2000 ie, 1988
ƒ44750,- T k. Mercedes 300 TD okt. '85,
vele opties ƒ32000,Tel 02908-3160.
Een bedrijf van H Haaker

Autcrubnek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag in Hel
Parool
Dournaabt elUj week in alle edities \an Weekmedia. t w
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Cuurant Do Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Nieuwsblad De Purnier. De Zaanse Gezinsbode,
De Nieuwe Weespur, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amslelveens Weekblad. Uithoorribe Courant, De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Te| 020-6058686 Fax 020-ÓÓ5632I
Schn(teli|k V jl de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Algeven kan ook Het Parool, Wibautstraat 131 o( Rokm
l l O, Amsterdam
Afgov'vi kan ook bi| de volciende Weekmediakanforen
Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Purmerend, Weerwul 19;
Uithoorn Stationsslraüt 70. Weesp, Nieuwstraat 33,
ZancKoort, Gasthuisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke» ciie
voor dinsdag 16 OO'uur of donderdag 20.00 uur in ons
by/it zi|ti, werden de volgende dau reeds geplaatst
Totale oplage 730 000 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ25,Voor elke extra regel ƒ11,mm-pnjs
ƒ 5,68
mm-pri|s met vignet
ƒ 6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Mercedes Benz

Ascona 1.8LS 5 drs Travell 5
bak, blauw met. 48 OOOkm/
access ƒ 18.500. 075-156464.
MAGISTRAAL
OPEL KADETT OCCASION
FESTIVAL
Dit weekeinde + 50 gebruikte
Opeis Kadett in diverse
uitvoeringen en bouwjaren.
Minimaal ƒ 1500 inruil.
Gratis 10.000 km beurt + APK.
Gratis 3 mnd. extra garantie.
Gratis volle tank brandstof.
Gratis vrijblijv. taxatie + offerte.
Gratis de afl. kost. t.w.v. ƒ 150.

100% financiering mogelijk.
G. ZEILEMAKER B.V.
Burg. D. Kooimanweg 2,
Purmerend.
TEL: 02990-22551.
OPEL ASCONA 16 S, hatchback, 1983, ƒ6750. Tel.
02907-6572.
Opel Ascona 1.6 S, 4 drs.,
autom., goudbrons metal., in
perf. st., bj. '83, ƒ7750.
020-159835/196120.
T.k. Opel Kadett 1.3 S, wit.
Bouwjaar 1985, nieuw model.
Prijs ƒ10.000. 020-968401.
Opel Ascona '83 LPG APK
AUTOVEILfNG
ƒ7950. Inruil mogelijk.
Reeds 28 jr iedere maandag, Tel.: 023-382718.
m het Olympisch stadion
Opel Kadett 1.2LS '86 wit nw
inschrijving va. 900 u
model 28.000 km als nw
Aanvang veiling 13.00 u.
ƒ 14.900. Tel. 02990-36120.
Tel. 020-473004
OPEL KADETT diesel '83,
ƒ5950.
02968-92654/97486.
Opel Kadett GT 1.8i wit, 1e
eig., jan. '89. met veel extra's.
Stephensonstraat 16
AMSTERDAM-OOST
ƒ27.500. 03240-25416 na 18u.
Info- 020 - 932872
Opelcentrum Geldrop heeft 70
Weg omst.h t.k. Opel Kadett ANWB gekeurde occasions.
1 2, b.j. '85, 31.000 km Tel.: Emopad 43, Geldrop. Zien is
02902-3370, na 1800 uur.
kopen, info 040-862483.

Peugeot

KUPERUS
COBUSSEN-AMSTERDAM
voor alles van Peugeot nw. en
Peugeot-Dealer
gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij
205 GL 2-'84
ƒ 9.800
205 XE 3-'87 Junior ƒ 14.700 Makro-A'dam-6683311-020
205 XR 3-'87d.blauw/16950 Peugeot 205 GR, 1.3, b.j. '84,5
205 XR 2-'88 schuifd. ƒ19500 bak, bl. met., APK 9/'90,100%.
Vr.pr. ƒ 9.750. Tel. na 18 00 uur.
En nog vele anderen
Fiat Uno 60 d. 8-'87 ƒ14800 020-937993.
Panda 1000 CL 9-'86 8.600O Peugeot 309 XL diesel, juni '88,
Kadett 1 3 ÖT 2-'85 ƒ 14.200 33.000 km , rood, spoiler, sunAlle auto's worden geleverd roof, ƒ20.000. Tel. 020-421947
met 100%
na 19.00 u
LEEUWEKEUR GARANTIE.
PEUGEOT 505 GL, autom., '84,
BAARSJESWEG 249-253
Adverteren m „Showroom"
APK gekrd.: 020-371200.
AMSTERDAM
020-121824
De Fltnesstraat 22, t o Makro
Tel. 020 -6658686
Gevraagd PEUGEOTS 504, Van 1ste eig. Peugeot 505 SR,
Amsterdam
FAX 020 - 665 63 21
Postbus 156, 1000 AD A'dam 505, sloop of schade enz. Af- b.j. '80, APK, iz.g.st., geen
stand geen bezw. 020-244255. roest, vr.pr. ƒ 1950.020-461713.
Lancia HP excutieve 2 O i, aut.,
sportvelg , stuurbekr, etc , m
• SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
werk nwe st, bj 12-'83,
Oplage 730.000 ex.
MINI nieuw en gebruikt uit
ƒ10.000 020-159835/196120
Elke week in Het Parool én
LEVERBAAR
T k a LANCIA A 112, bj '84. VOORRAAD
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
Motor Cars Rover dealer,
Startproblemen ƒ2200 Tel Minor
Tel 020-6658686.
Sloterkade 43-44 020-177975
072-615481

020-6650050

Mini

Renault
R. 4 GTL '81, APK t/m 12-'89,
bl., 140.000 km. Pr. ƒ 1400.070436791, na 19 u.: 020-6681522.
Ren. Fuego TX, alles elektr. Nw
banden i.n.st. Brons met. M-81
ƒ3950. Tel. 020-320657.

Peugeot 205 GL
04-86
Peugeot 205 GL
01-85
Peugeot 205 GR
02-86
Peugeot 205 GR 1.3 ... 11-85
Peugeot 205 GRD
04-87
Peugeot 205 GT
04-86
Peugeot 205 GTI 130 pk04-87
Peugeot 205 XE Accent 09-88
Peugeot 205 XLD
01-87
Peugeot 305 SRD
06-86
Peugeot 309 GL 1.1 ...04-86
Peugeot'309 GL 1.1 ...04-86
Peugeot 309 GL profil . 10-86
Peugeot 309 GL profil . 03-87
Peugeot 309 XE 1.1 ...07-86
Peugeot 309 XL
06-87
Peugeot 309 XR 1.3 ...07-87
Peugeot 505 Fam.GL .. 01-87
Peugeot 505 GR
01-86
Peugeot 505 GTI
10-85
Peugeot 505 Select . . . 03-85
DIVERSE MERKEN
Talbot Samba GL
03-86
BMW 324 D
00-86
Citroen Visa Club
03-86
Lada 2107 LPG
02-87
Lada 2107 LPG
01-87
Renault 21 Nevada Fam.04-78
Renault 5 TL
02-87
Renault 9 GTX LPG ... 08-86
Volvo 240 Gl Station ... 04-84
DEMONSTRATIE AUTO
PEUGEOT 205 GE . . . . 04-84

Renault
Benelux
biedt aan occasions
in uitstekende staat
met bovag-garantiewelke ook geleased
kunnen worden!!
Renault 19 GTX
'89
Renault 5 GT Turbo
'89
Renault 5 SL
'89
Renault 19 GTS/GTX . . . . '89
Renault 5 GTL
'87
Peugeot 309
'87
Peugeot 205 XE
'87
Renault 5 TL/GTL
'86
Renault 21 GTS
'86
Renault 25 TD
'86
Ford Escort 1.6 autom
'86
Ford Escort 1.6 L
'84
Ford Sierra 2.0 GL
'86
Renault 5 TL
'85
Renault 25 GTS-GTX . . . . '85
Ford Escort 1.6
'85
Lada 2104 Break
'85
Lada Samara
'87
Volvo 340 DL
'85
Austin Maestro LE
'84
Renault 11 GTL-GTX-TSE .'84
Renault 25 GTS-GTX . . . . '84
Inruil
Rnanciering
SHOWROOM DAGELIJKS
GEOPEND TOT 18.00 UUR

GEEN AANBETALING,
wel of geen inruil. Voor v.a.
ƒ259 p.m. rijdt u in een nieuwe
Subaru M-Jumbo 2. Autobedrijf
Heere BV, Blasiusstr 13-19,
A'dam, 020-939656. Ceintuurbaan 225, 020-6622204
Laat HEERE de BELASTING
maar betalen. 3 Jaar lang bètalen wij uw wegenbelasting voor
een nieuw Subaru M-Jumbo 2.
Autobedrijf Heere BV,
tel. 020-939656/6622204.

MUSEUM-AUTOBEDRI,
Uw off. SUBARU-de;
in A'dam-A'veen ei
Ruysdaelkade 75-7
A'dam-Oud-Z. Info
020-732853/6623167, in
gelijk.... in service bet
Showroom open dag."
Zaterdag 11-16 uu

Museum-Autobedrlj
Ruysdaelkade '5 A dam-Info 6623167 7328S3

Toyota
TOYOTA - BROUWER
VELE MERKEN - VELE PRIJZEN
2e Jan Steenstraat 42-48
Amsterdam - Oud Zuid. Tel. 020 - 763829
Amsterdam - Noord
Hamerstraat 3-15. Tel. 020 - 360401
Toyota Lite Ace '84 diesel APK Weg omst. l oyota Corot
ƒ6950. Inruil mogelijk. Tel.: 1.3HB, Sbak.rood, apr. l
trekh. Vr.pr. ƒ19.000 m f
023-382718
02940-12171/020-110011i

Volkswagen
Auto Beckeringh BV biedt aan:
onderstaande auto's met 1 jaar garar
VW Polo classic Cambridge, 81000km, 3-'84, zilv.met.,./
VW Polo coupé, 7-'86, 43000 km, blauw
ƒ1
VW Polo, 2 drs, I300cc, CL, '86, 29500 km, zilver . .ƒ 1
VW Golf GTS 1600cc, 68000km, 6-'85, wit, veel extra's/ 1
VW Golf GTI, '88, alle opties, zwart
ft
VW Golf GTI, '87, 65000 km, groen met
ƒ2
VW Golf C 1300, '87, 43000 km, grijs
ƒ1
VW Golf CL 1600, 5 drs., '87, 65000 km, rood . . . .ƒ2
VW Jetta C 1600, 2 drs., '86, 86000 km, groen met. .ƒ 1
VW Passat Variant 1600, 7-B5, 79000 km, beige met..ƒ 1
Audi 80 Diesel, 8-'88, 60.000km, zwart met., alle opties,.ƒ;
Audi 80 Diesel, '88, 40000 km, rood
ƒ3
Renault 5 TS, 4-'86, 69000 km, zilver
M
Opel Corsa, 4 drs., 3-'86, 56000 km, blauw
ƒ1
Ford Fiesta, 3 drs., 6-'85, 69000 km, beige
ƒ
Rat Uno 60 S, 5-'87, 68000 km, zwart
ƒ1:
Tevens zijn wij op zoek naar mooie gebruikte auto's
Informeer vrijblijvend naar onze aankoop c.q. bemiddelu
condities, toestel 13, de heer A. Harskamp of de heer H. P
Inruil en financiering mogelijk.

Auto Beckeringh B.V.
officieel VAG dealer voor Uithoorn en omstreken
tel. 02975-63418

Diverse Golfs diesel bj. '84,
'85, '86 v.a ƒ11.950. BOVAGgar. 02968-92654/97486.
Telefoon 020-418073/453251 Golf CL aut. '83 nw. model APK
ƒ8250. Inruil mogelijk.
RENAULT AMSTERDAM
Tel.: 023-382718.
Top occasions met' 1 jaar
Volkswagen Van, '79, APK
garantie
5/90,
ƒ2.200,-.
Tel:
Wibautstraat 224
020-947589.
020-561 96 11.
VW Golf 1300 bj. '84
RENAULT TOPOCCASIONS
ƒ11.850.
5 TL 1-'87
ƒ 12.900
Tel.: 02968-92654/97486.
De nieuwe ROVER 216 S, met 9 TL 7-'87
ƒ 14.900
lederen bekl. schuif/kanteldak 11 TC9-'83
ƒ 5.900 VW Golf 1.6 CL, 5 drs.,
1600 CC + 5 bak nu TIJDELIJK 21GTS4-'87
ƒ21.900 schuifd., 5 versn. etc., in perf.
in onze SHOWROOM voor
25 GTX 1-'86
ƒ21.900 st., bj. 5-'85, ƒ 12.950. Tel. 020ƒ26.995 Minor Motor Cars,
21 Turbo diesel 8-'88 ƒ33.500 159835 / 196120.
Rover dealer Sloterkade 43-44, Rat Uno 5-'83
ƒ 6.250
tel. 020-177975.
Rat Ritmo 8-'87
ƒ 12.250
ƒ 6.750
ROVER 827 Vitesse aut., 8000 Lada 2107 5-'86
ƒ 14.900 340 special, 63.000 km, nieuw
km, juni '89, zeer mterress. Peugot 309 3-'87
VW Golf C 4-'86
ƒ 14.500 model 1986. Part. eigenaar.
prijs. Minor Motor Cars,
ƒ11.900 Tel. 020-478023, A'veen.
Sloterkade 43-44, 020-177975. Volvo 340 2-'85
Autobedrijf HANS MAFAIT
Zo plezierig kan service zijn Ron Geurs Personen Auto BV
Voor exclusieve Volvo's
• „SHOWROOM",
Nijverheidslaan 14 Weesp
A'dam-Oost. Info 020-920505.
de autorubriek
02940-13044
T.k. Volvo 244 GL'79 LPG APK
voor Amsterdam
Wegens leaseauto Renault 9
en omgeving.
6-'90. Schuif d.+radio i.zg.st
GTL,
sept.
'86,
70.000
km,
Tel. 020-6658686.
i.z.g.st, ƒ11.250. 075-169136. Pr./3250. Tel. 020-151542.
Volvo 244DL bj '75, APK 6-90.
Vr.pr. ƒ800,- rijdt perfect; bellen na 18.00 u. Tel. 020-220500.
T.k. Seat Marbella '88, 13.000 Volvo 245 overdnve '78, in zeer
Div. MARBELLA'S, bj. '87-'88 km, z.g.a.n., van 1e eigen. Prijs
goede staat, zowel
en '89; IBIZA'S in alle uitvoerin- ƒ9.500,-. Tel.: 02990-41983.
motor als plaatwerk, ƒ4500.
gen bj. '85-'86-'87-'88 en '89;
nog enkele FURA'S van '84 en Seat Fura GL, 5 versn., getint Tel. 020-268953.
'85; RONDA'S van '84 1.2 GL gl„ orgin. 48.000 km, 3-'85, apk
met LPG eind '87; RONDA 1.5 10-'90, in nwe. st., ƒ4950. Tel.
GLX jan. '88. Dit alles en veel 020-159835/196120.
meer, nu sterk afgeprijsd
Seat Ibiza 1.2 GL, 1987 + trekh. Het HOOGSTE BOD?? Bel
tijdens onze
Lz.g.st. Vr.pr. 14.000. Tel. voor vrijblijvende prijsopgaaf.
SHOWROOMVERBOUWING !! 075-159958.
Loop, sloop en schadeauto's
SEAT Autocentrum APC,
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
met vrijwaring. Tel. 020-754193.
2e Schinkelstr. 18-28 A'dam v.d.
Madeweg 23 bij Makro
020-791144/711635.
Autosloperij
DE
ZOMBIE
A'dam - 020-6686146.
vraagt te koop: schadeauto's.
Tevens verkoop van alle merken onderdelen. Gespecialiseerd in verkoop van motoren.
RAPID Coupé, '85, 49.000 km, Skoda 120 LSincl. APK ƒ 1750. Inbouw mogelijk. Osdorperweg
wit. Verk. in abs. nwstaat 020-327171. (dhr. Schermer, tij- 520 A, Amsterdam-Osdorp.
ƒ5650. APC 020-732120.
dens kantooruren).
Tel. 020-107566.
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178 / 02907-6248.
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Grote sortering ONDERDELEN
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad, van alle schade-auto's, alle
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt) tel • merken, alle bouwjaren.
020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581
Ravenstijn, 02502-5435.

Bankrashof
Amstelveen

Porsche

ROYAL bv

Opel Service

KOUDIJS PEUGEOT
3 maanden garantie op
arbeidsloon en onderdelen
geen eigen risico
geen uitsluitingen
geen kilometerbeperking
geen bep. bepalingen
omruilgarantie
aanvullende gar. mogelijk

Colt l 5 ÜLX autom., b j. 8-'85, WESTELIJK HALFROND 70
radio/cass. ree., elektr. spie- Amstelveen - Tel. 020-455451
gels, APK 9-'90, auto verk. in
perf.
staat,
ƒ 10.500.
020-159362.
Porsche 944 spierwit, Fuchsvelg., stereo, ww glas, 1e eig.,
85.000 km, in nwe. st„ bj. '83,
ƒ32.500. 020-159835/196120.

Nissan

Datsun 280 ZX 2 + 2, 5 bak
LADA-DEALER biedt aan:
injec., rood, sp.wl., abs. nw., m
Linnaeuskade
5-7
Div. Lada's bj '84-'87
'83, ƒ11.750. Tel. 020-320657.
1098
BC
Amsterdam
v a ƒ 3500 tot ƒ 7.500.
NAJAARS AANBIEDINGEN
BONTEKOE AUTOBEDRIJF
020-929548
FIAT Uno 45 IE KAT, 31-08-89, 8 km, ƒ3000,- onder nw. prijs Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
LADA WETThH
Tel. 020-992865
Lada 1200 S
'86 ƒ 5750
ALLEEN DE MAAND OKTOBER
WESTDORP
Lada 1200 S
'85/4500
vertrouwd en bekend adres Lada 2105 1.3
'86 ƒ 7700 Westerstraat 146-174 A'dam.
FIAT Tipo 1 6 DGT Abarth Design 12-07-89, 8000 km
voor uw nieuwe of jonge LADA.
Telef.: 02907-6572.
Tel.: 249074/236691
ƒ4000,- onder nw prijs
Natuurlijk met echte BOVAG
Corsa 1.0 S LS 3 drs
'87
garantie en APK keuring 100%
Corsa 1 2 S LS 3 drs
'87
financiering, v.a ƒ 250 p m.
FIAT "WEISS" B.V.
Kadett 1.3 club 3 drs
'87
NIEUWE LADA 2105 nu ƒ 9995
Kadett 1.8i GTS drs
'87
BURG DE VLUGTLAAN 119-123
Echt mooie occasions vanaf
Kadett 1 2 S LS 3 drs
'86
ƒ5500 Adres verkoop1063 B J Amsterdam tel 020-133579
Terreinwagen 4x4 YA 126, bj. Ascona 1 6 S traveller LPG'86
Adm. de Ruyterweg 398,
'57, njklaar, met kent., 60- Ascona 1.6 LS diesel
'86
Regata 100 S, 2-'86 ƒ13250 CAMPER Fiat 242 diesel, grijs A'dam, tel • 020-825983
dgn krt, ƒ 3500 02997-3212.
Ascona 1.6 D diesel 4-drs '84
Ritmo60 L, 3 drs 3-'86/9500 kent, mot 100%, een plaatje,
Rekord 2.3 D diesel
'86
Uno 45, 4-'86
ƒ10500 bj '78, ƒ 5950 020-320657
Senator 2 5 E
'84
Panda 100 CL, 6-'87 ƒ 10 250 Citr. VISA 2 super 4. Apk, nw
Renault 25 TS
'85
Panda 100 CL, 3-'86 ƒ8750
staat B j '83 ƒ 3450
Rat Uno 60 S
'86
Renault 4 GTL, 6-'85 ƒ7500 band Nw
Tel 020-320657
Volvo 360 DL LPG
'84
Peugeot 309, 4-'86 ƒ13750
Talbot Solara
'80
Opel 16 S, 2-'87
ƒ16500 Fiat Panda 45, b j sept '84, Y 10, wit, Alcantara
43000 km., '86 VW Golf 1.6 D diesel
'82
kmst 61 000, kleur gebr wit Pr Y 10, rood,
AUTOBEDRIJF KOOYMAN
.
59000 km.
Met BOVAG garantie
ƒ4950,- Tel 03240-14241, Y 10, tounng, rood, Alcantara
Demmenk 26, Vinkeveen
39000 km., '86
tussen 1500-1700 u
Tel 02972-1285
RIVA-OPEL
PRISMA 1500, goud met.,
. .
.53000 km, '86
OSDORP
58000 km , '87
T k Fiat Ritmo diesel, bj '82, Fiat Panda 45 S, 5 bak, apk, 3 PRISMA 1600, goud met.,
Uw beste Opel adres!
14000 km , '88
APK t/m apr '90 Vr pr ƒ 3250 drs, rijdt 100% Plaatje M-84 PRISMA 1 6 l E Monte Carlo, rood
NOTWEG 38 A'DAM
PRISMA 1 6 l E met zwart
73000 km , '87
ƒ3750 Tel 020-320657
Tel 020-268216
Osdorp Info 196575
DELTA E,6 GT i e , zilver, schuifd , compcar.4300 km, aug '89
Fiat
Regatta
diesel
super
UNO 45S~Fire '87, UNO 45S
THEMA i e , blauw,
..73000 km., '86 Opel Ascona '77 APK ƒ 1500.
Rialto m 86, Panda white mei weekend, bj 7-'87, duurste THEMA i e Turbo, blauw,
52000 km, '87 Inruil mogelijk. 023-382718.
uitv
,
werkel
nwe
st,
88
000
'85, Ritmo 70L '86 Seat AutoOmdat
wij
graag
wat
extra's
doen.
km,
nw
pr
ƒ35000
nu
centrum APC, Ruysdaelstraat
T.k. Opel Kadett D, LPG '82.
77-83, A'dam-zuid 020-732120 ƒ10950 020-159835/196120
Vrpr. ƒ4250,-. Tel 02982-5734.
Tel. 02968-94859
T.k
Opel Rekord '78, APK 7Er is NU in Amsterdam
'90, techn. + mot. 100%. ƒ 750.
een garage met onderscheid
Tel. 075-178500.

Fiat

• „SHOWROOM" versi
huis aan huis in gehi
Amsterdam en omgev

Subaru

iS, i?j. m ;wati
•'«o, 4?QfD km. vf.

FIAT RITMO diesel bj '82
ƒ2500
Telefoon. 02968-92654/97486.
Fiat Uno, 55 S, 3 drs, rood, nwe
banden Nw staat M-84 ƒ 5950.
Tel 020-320657
FIAT VERMEY B V
Keuze uit ruim 35 occasions.
A Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.

Suzuki SJ 410 Q open i
wh.drive, bulbar, APK,
ƒ7950. Tel. 020-320657
SWIFT 13 GLX aut. me
bl.met. 5 drs, el.ramen.;
km. Vrpr. ƒ3990. 02990-;

Rover

VW Golf CL 1.3, LPG, 5-'8
Golf 1.3, 1-'87, BEREBEIT
Amsteldijk 25. 020-662777
VW Golf GTI, 6-'81, rood,
gekeurd, met accessd
Vraagprijs ƒ 8.000. 075-21
VW Kever 1300, i.z.g.st.,bj
stofinter.,apk '90, orig. 7f
km, ƒ 2750.
Tel. 020 - 159835 / 1961
VW Passat, diesel, m. '82|
me 5 drs., zeer mooi, ƒ5
Tel. 020-250096.
Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86 l

Volvo

Seat

VOLVO 340 L, 6/84, ƒ73
02502-6133 na 18.00 uur.
VOLVO 343, '80, APK 3motor en techn. gerev., vre
prijs/1850. Tel. 020-99118
Volvo 345 '83 LPG APK ƒ 7<
Inruil mogelijk. 023-382718
Volvo 66 DL autom., mod f
APK 10-'90, prachtauto, vrl
ƒ 1675. Tel. 020-125155. f
Volvo 66 DL autom., Pulln
bekl.,APK '90, rijdt nw., m
ƒ 1450. Tel 020-320657.
Volvo Amazone, 1969, bla
i.red.st.APKjuli'90.Pr./50:
Tel. 020-312395.

Autosloperijen

Skoda

Suzuki

Bon

Autosloopbedr. Onne van
Stadt, ink. v sloop- en
SCHADEWAGENS, verk. ai
onderdelen Rijshoutweg
Zaandam. Tel. 075-165272
Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig
PTT-vrijwaring RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-198691

• Bewijsnummers van een
plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen t
gezonden als u dat bij de
gave van de advertentie k
baar maakt. De kosten do
voor bedragen ƒ 3,-

'

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

Aantal regels

1
2
3

25,36,47,58,69.80,91,102,-

4
5
6
7
8
9
10

prijs
incl. 6%
BTW

26,50
38,16

49,82
61,48
73,14

84,80
96,46
108,12

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Startdatum*:
Telefoonnummer' __
- Alleen een woensdag of een vrijdag ir

Handtekening.

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of afqeven'
Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 11 O.Amsterdam
'
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56' Purmerend
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, p a. firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 33; Zandvoort'
Gastnuisplem 12
-
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Algemeen

Bedrijfsautos

.1 uoütt>ooü>;

BESTELAUTO'S Daihatsu m
ramen, LPG, wit, 1986 Daihatsu 850, gesloten, 1986, geel
23
JO.
Daihatsu met defect, APK tot
127-90, ƒ 1000, 1983 Fiat 242 Die75.
sel, verlengd, 5 bak, laadvloer>elengte 4 meter, wil, 1985 Fiat
1.6
Ducato, aannemersuitvoering,
'' A U T O B E D R I J V E N B . V .
gesloten, 3 kleuren, Diesel,
S, taj '88, /wad
t -jan
1985 Fiat Ducato Panorama
•'«), a? GOD km. vi pi.
Sud 1.5 Tl, Quadrofoglio, zwart, alle opties .'84 ƒ 6.950
personenbus, 5 bak Diesel,
33 1.5 Quadrofoglio, 5-bak, elek.ramen, enz.,.'85 ƒ 9.950
rood, 1987 Fiat Ducato pers
75 1 8 5-bak, groen met., doorlock, enz. . .'87 ƒ 15.950
bus, 1987, rood. 92 000 km Fiat
GTV 2.0 coupe, Savalli-uitv., 16 inch vlg., enz..'85 ƒ 15.950
242, Diesel, 5 bak, 1985, blauw,
o| 75 2.0 Itr. 5-bak, elek.ramen, doorlock, LPG, .'87 ƒ 19.950
stahoogte, gesloten, 90 000
"l 75 1.8 Savalli 16 inch velgen verlaagd . . . .'87 ƒ 19.950
km. Fiat Fionno. geel, 1984,
[ 75 3.0 Itr. V6 inj., amenka 30.000 km, alle opties.'89 ƒ 37.950
benzine, met impenal Fiat Fion100 CS 2.3 E, 5-bak, magn.vlgn
'84 ƒ 12.950
no, 1988, 21000 km, beige als
!i 80 1.8S, serret uitv., 5-bak, diepdonkerblauw,.'88 ƒ26.950
nieuw Ford Transit, gesloten,
li 200 Turbo Quattro, 4x4 duurste uitv
'86 ƒ28.950
rood, 1982, met schuifdeur
ii 100CS 2.3E Quattro Avant 4x4, alle opties, .'88 ƒ39.950
Ford Transit, rood, 1982 Ford
W 518 stuurbekr., schuifdak, antr.grijs, . . . .'83 ƒ 6.950
Transit, oranje, LPG, 1982
W 525i, LPG, spec 16 inch alpina vlgn., verlaagd, .'83 ƒ 11.950
Mazda 2200 Diesel, wit, 2
528i, LPG-inst
'83 ƒ 11.950
schuifdeuren, 1986 Mercedes
316, 5-bak, spec. magn.vlgn., diepblauw . .'86 ƒ 15.950
biedt aan een aantal goed geselecteerde occasions met
207 Diesel, 5 bak, geel, zeer
W 316 5-bak, zwart, spec.velgen,
'85 ƒ 15.950
ZOEK DE FOUTE
SPECIALE NAJAARSPRIJZEN.
net Mercedes 307 Diesel, verV 524 Turbo Diesel, autom., blauw met., . . .'86 ƒ 18.950
Citroen BX, rood, spoilers, m.'84, AANBIEDING
ƒ 7.950
lengd, betimmerd wit, 1978
SHOWROOM-ADVERTENTIE
W 735i automaat, alle denkb. opties
'85'ƒ 18.950
Mitsubishi L 300 Diesel met nw
Datsun 280 ZX, Targa, bronsmet., m'81
ƒ 10950
13 t/m 19 oktober
W 320i Harige, 16 inch, magn.vlgn.,spoil
'85 /"19.950
Daihatsu Cuore, rood met., bj.'83
ƒ 5 750
motor (rek aanwezig), beige,
W 324 Diesel, zwartmetallic
'87 ƒ 22.950
De oplossing moet zijn:
Ford Granada 2.0, LPG, m'83
ƒ 5.950
gesloten, 1985 Mitsubishi L
W 320i Highliner, LPG, sportvlgn., diam.zwart, .'87 ƒ 24.950 ROVER, HERHAALDELIJK BETRAPT, SPECIALITEIT BRAND- Ford Escort Van, blauw, bj. '82
ƒ 5 250
300 Diesel, 5 bak, met 2 ramen,
JW 524 TD Turbo Diesel, diam.zwart, alle opt., .'87 ƒ 24.950 KASTEN, WERKT ZONDER WAPENS, GEWELDLOOS, DISCRE- Ford Escort 1.1 GL, m.'87, wit,
ƒ 13.250
wit nw. banden, 1985 Mitsubi•flW 728i automaat, diepd.blauw, alle opties, . .'87 ƒ 24.950 TIE VERZEKERD. BR O. NR. 457-10812 BUR V.D. BLAD.
Ford Sierra m'86, 2.3 D, bronsmet, 5-bak
ƒ 12.950
shi L 300 Diesel, nw model, 5
,1W 324 Diesel Highliner, zwart metallic
'88 ƒ28.950 Gratis advertentie gewonnen door:
bak, wit, 1987 Mitsubishi L300,
Ford Scorpio 2.0 GL, bj. '86, blauwmet., LPG
ƒ 16950
JW 335i Motronic Harige uitv.,-zeer exclusief, .'87 ƒ39.950 M. Hey, Klaas Katerstr. 55, Zaandam; H. de Leeuw, Herikkruid Honda Prelude m'85, zilvermet, LPG. 5-bak
ƒ 14.000
chcab met glasresteel, DieJW 525i Schnitzer, 17inch vlg., verl., diam.zwart,.'89 ƒ 62.950 29, Purmerend; J. Janssen, G. Doustr. 41, Muiderberg;
sel, wit, 50 000 km Mitsubishi L
Honda Civic, automaat, m.'83, nw.staat,
ƒ 5 250
T oen BX 19 GT, sport uitv., alle opties
'86 ƒ 12.950 L. Melchiot, Prinsengracht 715 V, A'dam.
CQ-H03 300 Diesel, personenbus,
Honda Civic, automaat, bj. '80,
ƒ 2 950
,
.
•Iroen BX 19 TRD, Diesel, nw. mod., rood met., .'87 ƒ 15.950 Prijswinnaars krijgen van ons bericht.
74 000 km , 1986 Nissan UrMazda 323 stationcar, b]. '82
ƒ 4 500
• * - 2 x 7 Watt
.'88'"
ƒ 18.950
(Voen BX 19 TRD Diesel, zilvermet
'
van, verlengd, verhoogd, DieMitsubishi Galant 1600 GL, LPG, 5-bak, m.'83
ƒ 5350
*
Digitaal
.'88 ƒ 9.950
-4\ Regata 85S, antraciet grijs, zeer compl., .
sel, blauw met, 5 bak. 52 000
Mercedes 280 SLC, autom., bj. '80, USA-uitv.
ƒ35000
Miniatuurauto
gewonnen
aoor:
fy Sierra 2.0 Laser, 5-drs., HB, reumettzilver, .'85 ƒ 9.950
Mercedes 300 D, bj. '86, rookzilv., ABS, alarm, 5-bak ƒ 44 900
km , 1986 Nissan Vannette 12*
Geschikt
voor
elke
auto
G.
Henneke,
H.
v
d.
Tuukhof
38
hs,
A'dam:
J.
Visser,
Breelands%[\ Escort XR3 spierwit, sunroof, magn.vlgn.,
.'83 ƒ 9.950
'87, 35 000 km , als nieuw, benMercedes 190 D, goud met., c.lock, ww-glas, m '86 ƒ 28 750
b< Sierra 2.0 Laser HB, LPG, 5 drs., 5-bak, apart,.'86 ƒ 13.950 weg 13, St. Maarten; G. v. Leeuwen, De Jonge Gerard 3, Nes Nissan Micra, groen met., m.'84,
ƒ 7950
zme, 5 bak, wit Opel Combo
a.d.
Amstel;
F.
Letschert,
Zwaan
20,
Mijdrecht;
C.
Engels,
Adviesprijs
ƒ
632,lor Sierra 2 O Laser, 2drs.coupé, LPG, 5-bak,zwart,.'87 ƒ 14.950
1,6 Diesel, wit 1987 Peugeot
ƒ 5.950
Westerstr. 292, Enschede; Mathijsen, Bovenover 179, A'dam; Nissan Cherry, m.'83, rood,
Or Sierra 2.3 Diesel, HB, 5 drs., 5-bak, stuurb., .'87 ƒ 14.950
305 GL Commercial, 1988, wit,
Opel Kadett 1600 D, 5-drs, m'87
ƒ 13 250
N.W.
v.
Duren,
Sportlaan
146,
Purmerend;
A.
Imming,
De
Busken
o' ^scort 1.4 CL, nwste.mod RS uitv., ferrarirood,.'87 ƒ 14.950
als nieuw Peugeot J 5 Diesel,
Opel Kadett 1300 LS, b). '86, 44.000 km., i.z.gst.
ƒ 16250
•o Scorpio 2.8i GL, stuurbekr., zeer compleet, .'86 ƒ 17.950 35, Assendelft; A. Pantazescv, Hilversumstr. 73, A'dam; B. Opel Kadett D 1600 HB, zilvermet., 3 deurs, bj. '84 ƒ 8.750
gesloten, rood, 1984 Renault
Tiggelman,
Past.
Vermeulenstr.
3,
Assendelft;
J.P.
v.
Wolferen,
=o Sierra 2800 XR-41 inj., zeer snelle uitv
'85 ƒ 17.950
Master met 4 mtr all bak, kl
Opel Kadett 1300 1.3 S, zilvermet., m.'83
ƒ 6900
INCLUSIEF
SLEDE
Vestaplein
47,
Wormerveer;
G.
Tjeertjes,
lepenweg
33,
Wormer:o Scorpio 2.0 CL, automaat
'88 ƒ 19.950
Opel Kadett 1.2 S, m.'80, LPG,
ƒ 2.950
njb., rood, 1986 + 1985, 72 000
veer;
E.
Th.
de
Mos-Dekker,
v.
Heuven
Goedhartlaan
699,
FcjScorpio 2.0 GL, 5-bak, elek. ramen, alle opt.,.'87 ƒ 19.950
km Renault Traffic Diesel, geOpel Rekord 2.3 D, m.'85, staalbl.met., in nwe st
ƒ 8950
Dit apparaat voor 15 november 1989 besteld,
Amstelveen;
G.J.E.
Heyungs,
Het
Hoogt
118,
A'dam;
B.J.H.
Sierra 2.0 CL, LPG, 5-bak, Aub.rood, nw.mod.,.'88 ƒ 19.950
sloten, 1984, wit Suzuki Carry
Opel Rekord 2.0i, 5-bak, brons met., m.'84,
ƒ 7.950
monteren wij GRATIS, klaar terwijl u wacht.
Sierra 2.0 CL, 4-drs sedan, LPG, antr.gr.met.,.'88 ƒ 19.950 Gerritsen, E. Vlieropstr. 19, A'dam; M. Dibbets, Beatrixstr. 40, De Opel Ascona 1600 D, blauwmet., b]. '84, 5-drs.
ƒ 9.250
1983 voor ond Toyota Hy Ace
Rijp;
S.E.
Vrijhof,
Het
Bos
26,
Meerkerk;
A.J.
v.
Geene,
B.D.
i • Fj Scorpio 2.8i GL, alle opties
'87 ƒ22,950
Opel Ascona 1600 Hatchback, m'82, 5-drs
ƒ 6950
Diesel,
gesloten,
oranje,
Kooimanweg
87,
Purmerend;
J.
Donkhorst,
J.
Limpersstr.
2
hs.,
'l Fl Sierra 2.0ï inj. S-sport, 24.000 km
'89 ƒ24,950
Opel Ascona 1800 SRE, m'85, Ricardo int, nw.staat ƒ 15.950
102000 k m , 1985, zeer nette
A'dam;
W.H.
Gort,
Gemetstr.
49,
Purmerend;
A.R.
v.d.
Waart,
f FJScorpio 2.9 Ghia, autom., katal., zeer compl.,.'88 ƒ 34.950
bestel. Toyota Lite Ace, dubb
Renault Fuego, m'82, blauwmet.LPG
ƒ 5.250
l| rfla Shuttle 1.5 VAN, autom., zeer apart, . . .'85 ƒ 9.950 Bieslook 10, Uithoorn; J. Snelderwaard, Stigterhof 7, Abcoude; J. Renault 5 TX, automaat, grijs met., m.'83
cab , gesloten, wit, 1986 Toyoƒ 4.950
[ia Prisma Turbo Diesel, alle opties
'87 ƒ 15.950 ter Haar, Jolstr. 132, Den Helder; J. Cortel, Kievitstr. 53, llpen- Renault 9 GTL, rood, bj.'83,
ta Lite Ace, 21 000 krn , wit, als
ƒ 5.750
ia Thema IE Turbo Savalli uitv., lederen int., .'88/28.950 dam; M. Boeree, Zuid Spierdijkerweg 63, Spierdijk; H. Giesen, Rover 213 SE, grijsmet. m'87, alle opties
nieuw, sept 1987, nw model
ƒ 14.500
la 626 2.0 Diesel, 4-drs.sedan, 5-bak, enz., .'87 ƒ 11.950 Heemstedestr. 167, A'dam; C. Feeke, Dennestr. 14, Zaandam; Saab 900 Turbo, rood met., m '80,
Volkswagen Caddy Golf met
ƒ 5 950
la 626 GLX, Hatchback
'87/'88 ƒ 13.950 IJ.J. v.d. Linden-de Schepper, Breestr. 22, Koog a.d. Zaan; A.Skoda 120 LS, bj. '84, 60000 km., 1e eig.
pol. unit, rood, 1985, Diesel
ƒ 3.950
la 626 2.0 GLX, Hatchback, katalysator, ,'87/'88 ƒ 14.950 Tuijn, Raadhuisstr. 8, Westzaan; R. Gravesteijn, Wormerringdijk Toyota Tercel, m.'82,
Nossaukade 35ó
VW Transporter Turbo Diesel,
ƒ 3.950
la 626 2.0 GLX, 2 drs. coupé, LPG, stuurb., .'87 ƒ 14.950 4, Wormer; J. Blankenzee, Heerlenstr. 31, Almere; J.L. Veltman, VW Golf 1300, 1e eig., bj. '87, antr.grijs.
wit, gesloten, 1986 VW Transƒ 16.900
020-168945
la 626automaat, nw.mod., LPG, 4 drs., sedan,.'88 ƒ 22.950 Vlasleeuwenbek 52, Purmerend; F. Everaardt, Beinsdorpstr. 3, VW Passat 1600 D, rood, m.'85,
porter, dubb. cab, Diesel,
ƒ 9.750
fca 626 2.0 GLX, 5 drs., HB, LPG, 12 v., stuurb, .'88 ƒ 24.950 Nieuw Vennep; A. Gerretsen, Graaf Willemlaan, 30, Amstelveen; Mercedes 300 D, autom., m'79, i.z.g.st.
groen-wit, 1985 VW Transporƒ 5 950
Ida 626 2.0 GLX, 5 drs., HB, LPG, rood, alle opt.,.'89 ƒ 26.950 A. Bos, Zuiddijk 358, Zaandam; J.H. v.d. Beeten, ClarissenhofVW Transporter Caravelle kleinbus, 10 pers., m.'86 ƒ 11.500
ter, dubb cab, LPG, groenIda626 2.0 GLX, 2 drs coupé, 12 valve, alle opt.,.'89 ƒ 27.950 121, Duivendrecht; W. v. Willegen, Aalsmeerderweg 175V Aalsgeel, 1984 VW Transporter,
Inruil + bemiddeling financiering mogelijk,
fcedes 280S, autom., airco, sch.d., elek.ramen,.'81 ƒ 15.950 meer; J.W. Dinée, Koggenland 3, Purmerend; J.R. v.d. Velde,
okt. 1981, met ramen, met deAPK-gekeurd, 6 maanden garantie.
:edes 190 E, AMG-uitv., verlaagd
'84 ƒ22.950 Leverkruidweg 159, Zaandam; W. Lourens, Reijgershof 69, Oufect, oranje. VW LT 28 Diesel 6
Burg. de Kooimanweg 10 A, Purmerend, tel. 02990-39383.
[cedes 190 Diesel, AMG, spierwit, veel opties, .'85 ƒ 24.950 derkerk a.d. Amstel; A. Bartels, De Nessermolen 44, Amstelcyl. okt. 1985, geel, gesloten
Geopend maandag t/m zaterdag 9.30-18.00 uur,
•cedes 280 SE, alle opties
'83 ƒ 24.950 veen; G. de Lange, De Wering 110, Oostzaan; A. Kollen, LijnoVW LT 28 D, gesloten, geel,
vrijdagavond koopavond.
'cedes 190 E, AMG, 16 inch vlgn, verlaagd, spoil.,.'86 ƒ 32.950 liestr. 1, Krommenie; H. v.d. Berg, Waddenland 8, Duivendrecht;
1986, nw. type. VW LT 28,
Linnaeuskade 21,1098 BG Amsterdam
cedes 200 Diesel, magn. vlgn., groen
'88 ƒ38.950 A.M. v. Poelgeest-Oudenes, Praam 40, Amstelveen; L. Perlee,
dubb cab, open bak, geel,
020-6650735/934067
•cedes 300 Diesel, zilv.gr.met., get.glas, 5-bak,.'86 ƒ39.950 Ossenmarkt 15, Weesp; J. Schouten, Passage 3-11, Zandvoort;
1983, nw. gespoten. VW LT 28,
Jrcedes230 E, AMG, spec.vlgn., verl., mar.-rood,.'86 ƒ 36.950 W. Groenestein, Waarschapsstr. 33, Weesp; K. v.d. Beeten,
verhoogd, 6 cyl., benz, op
(roedes 300 Diesel automaat, alle opties, . . .'87 ƒ 44.950 Clarissenhof 119, Duivendrecht; L. Ploeger, Land v.d. Maat 29,
• SHOWROOM", de autorubriek
LPG, 1986 VW LT 28, ver•roedes 260 E, AMG, diepd.bl., spec.vlgn.,verl.,.'87 ƒ44.950 Heiloo; l .T. Kaspers, Jagtlust 1, Middenbeemster; J. Post-HouNIEUW VAN MICHEL!
in Het Parool en Weekmedia.
hoogd, Diesel, geel, 1985. VW
ircedes 190 E 2.6 Itr., AMG uitgev., ABS, airco,.'88 ƒ 54.950 wertjes, Helsingborgstr. 6, Zaandam; W. Drijfhout, W. Brink1e les ƒ 3,95
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving.
LT 40, dubb lucht, verlengd,
Te koop exclusieve classic Fiat
cedes 190 E 2.3,16 klepper, rauchsilb, alle opt.,.'87 ƒ 59.950 manstr. 34, Zaandam; Vergroesen, Schubertstr. 37, A'dam; J.G.
(alleen brandstof)
Oplage 730.000 ex. Tel 020-6658686
geel, gesloten, 1984. Garage
1500,
kl.
grijs,
bj.
1964,
in
perisubishi Sapporo 2.0 GLX 20 L, met LPG, . . .'83 ƒ 5.950 v. Westrhenen, Kretadreef 62, Utrecht; Mw. v.d. Nes, Perim 263, loverdag
020-853683
Rijsenhout
Bedrijfswagens,
tsubishi Lancer Turbo, 170 pk, zwart, apart, . .'82 ƒ 9.950 Zaandam; R. v.d. Poel, Mijehof 24, A'dam; F. Sam, Laanhorn 9, 's avonds
020-181775 fecte staat. APK mei 1990,
Bennebroekerweg 11-17,
Vr.pr.
ƒ
4000.
Tel.
02159-47796,
litsubishi Spacewagon 2.0 GLX, Van-uitv
'86 ƒ 17.950 Amstelveen; C. Doll, Serooskerkestr. 3, Krommenie; E. Seij, Purmerend
02990-40087
Rijsenhout (bij Schiphol)
itsubishi Spacew., 7 pers., 5-bak, LPG-onderb., .'86 ƒ 17.950 Emmastr. 85, Vlaardingen; J. Jainandun Sing, Buitenlust 76, IZaandam
075-174996 na 18.00 uur.
Lid Bovag Meer dan 50 jaar
Diemen;
A.J.J.
de
Jager-Nobel,
de
Glazenmaker
46,
Koog
a.d.
APK
HALVE
PRIJS
AKTE.
Elke
AUTOSPUITEN
v.a.
ƒ350
m
itsubishi Spacewagon GLX Turbo Diesel, . . . .'87 ƒ 26.950
gespecialiseerd in lichte bezat. tot 1 dec. 1989. Geen orig. spuitcab incl. verf. Ook
itsubishi Spacew. 1.8 GLX Turbo Diesel, alle opt.,.'87 ƒ 26.950 Zaan; G.H.M. Hoogewoud, Sarphatipark 76, A'dam; L. Visser,
dnjfswagens, Cebeco keuring
Beemsterstr.
204,
A'dam;
J.
Peters,
Primulastr.
52,
Purmerend;
afspr.
nodig.
Info
020-6654129.
schaderep.
+
tax.
020-152507.
itsubishi Spacew. 2.0GLX-EXE, 7pers., LPG-o.b.,.'89 ƒ29.950
toegestaan Ook gevraagd.
P.J.M.
Baars,
Leo
XIII
str.
34,
Zaandam;
E.
Penning,
't
Grachtjeoissan Bluebird 1.6 LX, LPG, Fer.rood, nwste.mod.,.'87 ƒ 14.950
A.P.K. KEURINGSSTATION
Erkend APK station
Tel. 02977-24229
ver95,
Hoorn;
A.
Veldhuijzen,
IJdoorn
104,
Zaandam;
J.
SchoutAUTO-ELEKTRA
HECHRI
BV.
Grote
sortering
ONDERDELEN
lissan Laurel 2.8 D SGL Diesel
'87 ƒ16.950
Keuren zonder afspraak
olie verversen v a. ƒ29,50
lissan Laurel 2400 SGLE inj.",'LPG-inst
'87 17.950 sen, Prinsengracht 8'", A'dam; R. Kluft, Vogelmelkstr.7, Krom- Klaar terwijl u wacht. Ruilstar- van schade-auto's, alle
Feenstra & Jimmink
groot onderhoud gratis APK
menie;
W.
Fhpsen,
Nwe.
Meerdijk
153,
Badhoevedorp;
R.C.
v.
ters
en
dynamo's.
Erkend
merken,
alle
bouwjaren.
issan Laurel 2800 SLX, Dies.,nw.mod.,alle extra's,.'88 ƒ 22.950
Asterweg 24A A'dam 364702 Auto Centrum Duivendrecht
Roon,
Durgerdammerdijk
140,
A'dam:
M.
Franssen,
Delftlaan
17,
inbouwbedrijf
van
TBBS/TNO
RAVENSTIJN,
02502-5435.
pel Senator 2.5 E CD, autom., alle extra's, . . .'84 ƒ 12.950
APK laswerk en reparatie , keu- Industneweg 27 020-955176.
autobeveiliLid Nevar.
'pel Kadett 1.6 LS, automaat
'87 ƒ 13.950 Assendelft; R.M. Vader, Edelenburg 123, Hoofddorp; R. v.d.goedgekeurde
Brink,
Schelluinenstr.
24,
A'dam;
T.
Soe-Agnie,
Weth.
den
Herring klaarmaken, ieder merk Garage ROBE, gespec. m remgingssystemen.
Valkenbur'pel Monza 3.0 E GSI, automaat, zilv.blauwmet., .'84 ƒ 16.950
MAZDA RUITEN voor zij en auto, vooraf prijsopgave. Auto- men en fricties. Comeniusstr.
DE HOOGSTE PRIJS
'eugeot 305 SRD, Diesel, stuurb., el. ramen, 5-bak,.'84 ƒ 5.950 togstr. 8, A'dam: S. Schaeffer, Rode Kruislaan 527, Diemen; J.W. gerstr. 134. Tel. 020-240748. achter. Voor alle types uit
elk merk auto a contant met
'eugeot 305 GL stationcar, zeer mooi
'86 ƒ 6.950 Hendriks, Admiralengracht 216 hs., A'dam; J. Alberts, Vesta- Autoshop J. Schievink, Rozen- voorraad leverbaar Fa. E. de bedrijf Been, Aalsmeerderdijk 455, 020-177388. Lid BOVAG. vrijw bewijs Tel. 020-105478.
'eugeot 205 XS, 5-drs., petrolblauw metallic, . .'86 ƒ 12.950 plein 26, Wormerveer; H. Blok, Rozengaard 14-20, Lelystad; H. gracht 69-71-73, A'dam, tel. GRAAFF, Koninginneweg 48, 386, Aalsmeerderbrug.
Garage verzorgt uw auto
Tel. 02977-27262.
HOOGSTE PRIJS
'eugeot 205 1.6 GTI, zilver met., alle opties, . . .'85 ƒ14.950 de Wilde, Galjoenstr. 7, A'dam; B.J. Ekeler, Maarssenhof 24, 234986: ACCU'S, imperiaals, Haarlem. Tel. 023-314275.
APK-KEURING
A'dam;
R.J.
de
Bruin,
Weerdslag
174,
Zutphen;
A.J.
Kruiver,
'eugeot 505 2.0 SX, LPG, jubileumuitv., alle opt.,.'87 ƒ 14.950
laddersteunen, fiets- en ski• De advertentie-afdeling be- Vooraf prijsopgave. Garage voor elk merk auto, a contant,
Oranjestr.
11,
Wormerveer;
J.
de
Ruiter,
Kwadijk
99,
Kwadijk;
H.
'eugeot 205 GT, LPG, 5-bak, d.blauw, 5drs., enz.,.'87 ƒ 14.950
dragers, ski-boxen, alle kleuren
houdt zich het recht voor ad- Chrysant, Chrysantstr. 14 B, met vrijwanngsbewijs, geen
sloopauto's Tel 02990-37825
'eugeot 205 XRD Diesel, zilv.rnet., siervlgn
'87 ƒ 14.950 Dedert, Julianastr. 32, Koog a.d. Zaan;
autolak, gereedschappen.
vertenties eventueel zonder A'dam-Nrd. Tel 020-340549
'R.
Merison,
Bandijk
17,
Purmerend;
R.
Lohmeijer,
Jachtwa'orsche 924, Targuitv., Ferrarirood, uniek mooi, .79 ƒ 12.950
INKOOP AUTO'S, ±ANWBopgaaf van redenen te weigeGrote
sortering
ONDERDELEN
genstr.
7,
Purmerend;
K.G.
Pos,
Dr.
J.
Mulderstr,
20,
Zaandijk;
• „SHOWROOM":
uw auto 25% vlotter. En hij
'orsche 924, 5-bak, rood,' magn.vlgn., enz
'85 ƒ29.950
pr., snelle afw. a contant m
ren. (Art. 16 regelen voor het
van
alle
schade-auto's,
alle
W.P.
v.
Workum,
Veenmossingel
9,
Purmerend;
M.
Smit,
J.v.GaDe autorubriek voor
st.... niet als een otter! DHZ- advertentiewezen).
lenault 25 GTX, turquoise met., 5-bak, enz
'85 ƒ 12.950
vnjw.bew, def. geen bezw
Amsterdam en omgeving.
plan ƒ30, giro 3466420. Doyerïenault 21 Nevada, 5-bak, wit, LPG-inst
'88 ƒ 15.950 lenstr. 26, Wormerveer; F. v.d. Wal, Tolstr. 196'", A'darn; R. merken, alle bouwjaren.
Tel. 020-108280/149352
Schell,
Okeghemstr.
26'",
A'dam;
G.
Kuulkers,
Amershof
5,
Ravenstijn, 02502-5435.
Oplage 730.000 ex
Motor, Bussum, 02159-45265.
Renault 25 GTS, d.blauw met, alle opties
'87 ƒ 17.950
• Auto te koop? Plaats een
Almere;
M.
Boon,
Rosmolenstr.
63A,
Zaandam.
Elke week in Het Parool en Koop- of VERKOOPPLANienault 25 GTS, automaat, roségrijs met., . . . .'87 ƒ 17.950
•De autorubriek
Voor restauratie Eng. auto SHOWROOM advertentie. U
alle uitgaven van WEEKMEDIA. NEN? Bel dan snel Nationale
fienault Espace Turbo Dies., DX-uity., zilv.met, . .'86 ƒ 28.950 Prijswinnaars krijgen de prijs thuis bezorgd.
zult
verbaasd
staan
over
het
„SHOWROOM" heeft
gevr: tappen en snijplaten:
Occasionlijn. 023-365206
Tel. 020-6658686
Renault Espace Turbo Diesel, DX uitv., rood, . .'88 ƒ39.950 (Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.)
een oplage van_730,.000 ex. BSF, UNC en UNF. 020-415191 resultaat
Rover 3500 vandenPlas, petrolblauw met., alle opt.,.'85 ƒ 12.950
Rover Sterling 2.5, 6 inch, 24 klep., alle opt
'88 ƒ 29.950
oyota Celica 1.6 ST Coupé, 15 inch magn.vlgn.,.'84 ƒ 8.950
DE ALLERJONGSTE
oyota Carina II 2.0 DX Diesel, spierwit,
'88 ƒ 15.950 occasions van deze krant. Bel
oyota Carina II 2.0 Diesel, 5-drs., HB
'88 ƒ 17.950 Autobedrijf Heere BV, A'dam,
oyota Carina II 20 DX, 5 drs., HB, rookzilv
'88 ƒ 17.950
Tel. 020-939656/6622204.
W Passat GLE
'85 ƒ 8.950
W Golf Diesel, bordeauxrood
'87 ƒ 12.950
LET OP!
'W Golf CL Turbo Diesel, ferrarirood
'87 ƒ 17.950
STUNTPRIJZEN BIJ
W Golf CL, katalysator, LPG, 5-bak
'88 ƒ 17.950
Wagenpark
/W Golf GTI 1.8 inj., spierwit, sportvlgn
'86 ƒ 18.950
JOHAN BOOM
W Passat Variant stat, 5-drs., 2.2 GT, 5 cyl.inj., .'87 ƒ 22.950
J/olvo 245 GLE
79 ƒ 3.950 Zuiderakerweg 83, Amsterdam
.'olvo 360 GLE, veel extra's
'84 ƒ 8.450
Osdorp,
volvo 240 GL grand luxe, LPG
'84 ƒ 10.950
tel. 020-101021/105478.
volvo 740 GLE automaat, zeer compleet
'86 ƒ 19.950
Volvo 740 GLD Diesel,
'89 ƒ 32.950 BMW 525 i, '83,
7.950
Ford Escort 1.3,5 drs, '83,6.950
<4
2 jaar garantie, volle financiering,
Ford Escort 1.4, CL,'87,13.950
f;
inruil mogelijk
Hyundai Stel. 1.6 GLS'85,6.950
-Alle auto's zijn grondig nagekeken en gekeurd
|
Keuze uit ± ISO stuks
Mazda 323, 1.5,'83,
6.950
Mercedes 300 D, '81, 7.950
Mits. Galant 1.6GL '87,11.950
Lancer EL, m.'88, Ipg 12.950
| KRUISWEG 1493/1531, HOOFDDORP
Nissan Micra 56, '87, 10.950
| Verbindingsweg Hoofddorp en Heemstede,
Opel Kadett 1.3 S, '84, 6.950
f
bij Schiphol
Opel Kadett 1.3, H.B., '81,3.450
~>eug. 205 Ace., '86, Ipg 9.950
|
Tel. 023-292400/294072
Renault 5 TL, '86,
8.950
' ••i Donderdag en vrijdag koopavond tot 21 uur.
Renault 5, '84,
4.950
Toyota Starlet, '80,
1.950
V.W. Golf, 1100, '80,
2.250
Volvo 740 GLD m.'87, 19.950
BOVENKERKERWEG 137 A, AMSTELVEEN bij Uithoorn
Volvo 240 GL aut. '83, Ipg9.950
•V"'

Gigantische autoshow bij

FRED HEHL

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
PRIJSWINNAARS

Automobielbedrijf NIC BART

PANASONIC
AUTORADIO-CASSETTE

onze prijs ƒ 479,
Autoparts

Stereotechniek

J

SNIJDERS AUTORADIO SERVICE

Rijscholen

Klassiekers en
oldtimers

Service en reparatie

Accessoires en onderdelen

Auto's te koop
gevraagd

I-CAT

In
de
autorubriek
'Showroom'
vindt
u
veel
meer
parkeerruimte
voor
u
auto
advertentie

ZOEK DE "FOUTE

en win een attfonwr keuze!

ÏFRED HEHL autobedr. b.v.

Henry van Gërve Auto's
02974-559/602

DAGELIJKS GEOPEND. DONDERDAG KOOPAVOND
Alfa Giulietta Grand Turismo
'86 ƒ11.950
BMW 316 i, 4-drs, gnjsmet., div. opties
m.'89 ƒ 27.950
BMW 318 i, 5-bak, getint glas
'87 ƒ 18.950
BMW 320 i, 4-drs, 5-bak, zwartmet
m.'88 ƒ26.950
BMW 324 Diesel sportvelgen div. extra
. . . .M'89 ƒ 35.950
BMW 524 Turbo Diesel automaat bl. metallic . . .'85 ƒ 13.950
BMW 315 blauw sportwielen
'83 ƒ 6.450
Citroen Visa RE diesel, blauwmet
'87 ƒ 9.950
Rat Uno 45 Fire
'87 ƒ 8.850
Rat Tipo 14 DGT 5800 km 3 mnd oud
ƒ21.950
Fiat Panda 1000 super nieuwst
'89 ƒ 10.750
Ford Scorpio 2.0 GL LPG metallic
'87 ƒ 19.950
Ford Sierra 1.6 Laser, 5-drs, bronsmet
'87 ƒ15.450
Ford Sierra 2.0 GL Combi
'85 ƒ 11.950
Ford Sierra 2.3 D Laser 5 drs. beige
'87 ƒ 15.950
Ford Escort 1.3 CL, blauwmet
'86 ƒ12.950
Lancia Thema Turbo IE alle opt
'87 ƒ 19.950
Lancia Prisma 1500 Sedan, LPG, blauwmet . . .'86 ƒ 9.450
Mazda 626 HB 2.0 LX Diesel rood
'86 ƒ 12.950
viazda 929 Limited, automaat, alle opties . . . .'86 ƒ 13.950
viercedes 300 E automaat alle opties
'86 ƒ44.950
Mercedes 500 SEL alle opties
'84 ƒ38.750
Mitsubishi Galant 2.3 Turbo Diesel, ÜLX, wit . . .'82 ƒ 5.950
Mitsubishi station Turbo ex
'84 ƒ 16.950
Opel Ascona 16 LS diesel 4 drs
'88 ƒ 13.950
Opel Kadett 12 S, Sedan, blauw
m.'88 ƒ14.950
Opel Kadett 12 GL 3 drs groen
'88 ƒ 14.950
Opel Rekord 2.3 D Traveller 5 bak etc
'86 ƒ 10.950
Peugeot 504 GR nieuwstaat
'83 ƒ 4.950
Renault 11 GTL LPG rood
'88 ƒ 13.950
Toyota Carina DX HB Diesel wit 5 drs
'88 ƒ 15.950
'VW Golf C Diesel, 5-drs, wit GTI-uitv
'89 ƒ20.950
VW Passat CL diesel 5 drs 5 bak
'85 ƒ 7.950
VW Passat CL diesel 5 drs 5 bak
'88 ƒ 15 950

en nog diverse auto's v.a.
ƒ 1000 tot ƒ 15.000.
Hoge inruil, financ. mog.
v.a. ƒ 4000, 1 jaar GARANTIE.
Geopend van 9.00 tot 19.00 u.,
zaterdags tot 17.00 u.
OOIT EÉN OCCASION
gekocht met 25 km op de teller? Vanaf vandaag div. Subaru
M-Jumbo's 2 met ƒ 750 korting
+ 1 jaar weg.bel. GRATIS. Autobedrijf Heere BV, Blasiusstr.
13-19, tel. 020-939656. Geintuurbaan 225, tel. 020-6622204.
OPEL Kadett 1.3 LS, Ipg, '85,
86, 87. Kadett 1.3 LS, station,
'86. Rekord 2.0 LS, Ipg, '86.
BEREBEIT 020-6627777
VOOR EEN
DOOR EN DOOR
GEZONDE INRUILWAGEN

Met OK-garantie
naar de RIVA
Baarsjesweg 199
A'dam-West
(bij Kinkerstraat)

120 merken in alle
uitvoeringen en prijzen
De wagen die u zoekt
staat bij ons!!!
INFO: C20 - 182525

1. Ford Pick-Up (open),
lengte 24 cm.

2.BentléyS
lengte 2 7 cm.

3. Ford Roadster(open),
lengte 24 cm.

oyal, type 41,
e 28 cm.

Tot het eind van het jaar heeft SHOWROOM een leuke wedstrijd voor u. Zoek de
"foute" SHOWROOM-advertentie op en win een fraaie, grote miniatuurauto naar keuze
of een gratis advertentie. Als u een advertentie op de SHOWROOM-pagina's tegenkomt
met bijvoorbeeld: "Trabant met buitenboordmotor" of "Ford met terugtraprem", dan weet u
dat u de "foute" SHOWROOM-advertentie gevonden heeft. Vervolgens vult u bijgaande
bon in, geeft u de auto van uw keuze aan of een gratis advertentie en zendt u de bon in
een gefrankeerde envelop naar: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam.

Bon

Gratis advertentie

8. Ford Roadster (gesloten),
lengte 24 cm

De "foute" SHOWROOM-advertentie betreft

Naam:

Per week 100 prijswinnaars

7. Ford Pick-Up (gesloten),
lengte 24 cm.

43

Als ik win wil ik graag auto nr.

In plaats van een miniatuurauto kunt u ook een gratis advertentie winnen (ter grootte
van 3 regels) waarin u uw eigen auto te koop aanbiedt (natuurlijk kunt u ook deze gratis
advertentie aan iemand cadeau doen).

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

6. Rolls Roys Silver Cloud II.
lengte 24 cm.

5. Ford brandweerwagen,
lengte 24 cm.

of een gratis advertentie (doorhalen wat niet van toepassing is)

. _

Adres:

_ ..

Postcode/woonplaats

_

_
-

Opsturen m een gefrankeerde envelopaan:SHOWROOM,Postbus156,1000 AD Amsterdamof afgeven'
Het Parool, Wibautstraat 131 / Rokm 110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56; Purmerend,
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, p/a fa Ruitenbeek, Nieuwstraat 33, Zandvoort,
Gasthuisplein 12.
'

Medewerkers/sters van Perscombinatie N V en reclamebureau Dorland B V zijn uitgesloten van deelname 5 '

De autorubriek voor Amsterdam en omgevim
Inzendingen moeten op woensdag 8 november in ons bezit zijn. Prijswinnaars worden bekend
gemaakt in Het Parool van 10 november en in de Weekmedia-uitgaven van 14,15 en 16 november.

AND VOORT VANUIT DE LUCHT

81.169

81.165

' *TL*

81.168

81.166

ZANDVOORT VANUIT DE LUCHT
Het Zandvoorts Nieuwsblad plaatste de afgelopen vijf weken verschillende kleurenfoto's van Zandvoort gezien vanuit de lucht. Deze foto's zijn
speciaal voor het Zandvoorts Nieuwsblad gemaakt door Aerophoto Schiphol b.v. Op deze pagina ziet u een overzicht van alle geplaatste kleurenfoto's. Vele lezers van het Zandvoorts Nieuwsblad maakten al van de
mogelijkheid gebruik om één of meerdere kleurenfoto's op een formaat
van 20 x 25 cm te bestellen.
Nabestellen
U kunt één of meerdere kleurenfoto's bestellen door het overmaken van 25
gulden per exemplaar op postrekeningnr. 34.34.586, t.n.v. Weekmedia,
Amsterdam onder vermelding van ZN én het onder de foto aangegeven
nummer. Uw bestelling dienen wij uiterlijk twee weken na verschijning
van deze pagina ontvangen te hebben. U ontvangt de foto('s) circa een
maand na publikatie.

81.167

Nieuwsblad
Wie 'm leest, weet meer!

ELKE WEEK
HET DAGELJKS NIEUWS

Nieuwsblad
Donderdag 9 november 1989

Los nummer ƒ 1.25

ZANDVOORT - Aanstaande maanjdag zendt de AVRO om 18 uur via
Nederland 2 als pauzefilm, een reportage uit van het vechtvliegercriterium '89. Dat criterium heeft op 16
september in Zandvoort plaatsgevonden en, was georganiseerd door
Fly Away. Het doel van de reportage
is om de kijker te laten kennismaken met deze onbekende sport.
Het Indonesische vechtvliegeren
is in de jaren vijftig door de komst
van de Indische Nederlanders en
Zuid-Molukkers overgewaaid naar
ons land. Dankzij initiatieven van
het Zandvoortse vliegerconsortium
Ply Away is het uitgegroeid tot een
Nederlandse sport met eigen toernooien, criteria en kampioenschappen.
Daarnaast is er onder auspiciën
van Fly Away een zelfstandige vliegersportfederatie ontstaan met ongeveer twintig aangesloten clubs.

Het dreigement van de provincie
vloeit voort uit de Verordening
Grondwaterbeschermingsgebieden,
die op 28 mei van dit jaar in werking
is getreden met terugwerkende
kracht tot l januari van dit jaar.
Deze verordening houdt in dat de
provincie maatregelen kan voorschrijven om de kwaliteit van het
grondwater te bescherming. Nadat
de verordening van kracht werd,
heeft het circuit melding gemaakt
van de werkzaamheden aan de nieuwe racebaan. Het bestuur van de
Sichting Exploitatie Circuit Zandvoort ging er vanuit dat de nieuwe
verordening niet van toepassing zou
zijn op het circuit, omdat de werkzaamheden hieraan lang voor 28 mei
waren begonnen.

Onbegrijpelijk

Zandvoorts
Nieuwsblad

nieuws uit de buurt!

Unieke schilderijententoonstelling
zaterdag 11 november 10.00-17.00 uur
o.a. LANDSCHAPPEN, MODERN, BLOEMEN.

in Gemeenschapshuis Zandvoort, ZANDVOORT
Louis Davidsstraat 17 - Gratis toegang

ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN
ALLÉÉN ZATERDAG!!

Kunstenaar zoekt
kinderen als model
ZANDVOORT - Ten behoeve
van een over enkele maanden in
Zandvoort te organiseren tentoonstelling, is de Amstelveense
portrettekenaar Abas Akasi op
zoek naar Zandvoortse kinderen tot en met 12 jaar. Abas Akasi heeft als proffesioneel portrettekenaar veel faam verworven met het vereeuwigen van beroemde artiesten. Regelmatig
worden er exposities van zijn [
kunstwerken georganiseerd.
I

In verschillende gemeenten organiseert Abas Akasi tentoonstellingen van portretten van
kinderen uit die plaats. Hiervoor heeft de kunstenaar kindermodellen nodig. Zandvoorters die er geen bezwaar tegen
hebben dat hun kind wordt gepprtretteerd, kunnen schriftelijk of telefonisch contact opnemen met Akasi, William Boothlaan 186, 1185 NW Amstelveen,
tel. 020-476037.
t

C

Waterstanden
MMMM^BMMM^BBM^^MMM
HW

LW

HW

LW

9 nov 11.45 07.37
-.- 19.25
0 nov
00.16 09.05 12.46 20.34
H nov
01.05 09.45 13.3621.25
'2 nov
01.5810.3014.2022.24
1
3 nov
02.46 10.35 15.01 23.04
H nov
03.27 11.14 15.46 -.'5 nov
04.15 23.54 16.2712.10
'6 nov
05.01 00.44 16.12 12.54
l? nov
05.48 01.50 18.05 13.50
Vaanstanden: 13 nov. VM 6.52 u.
1

Woningtoewijzingsbeleid
wordt drastisch gewijzigd.
. Pag. 3

Paradijsweg en Zuiderstraat veiliger
ZANDVOORT - De verkeersveiligheid in de Zuiderstraat
en op-cle Paradijsweg in Zandvoort wordt binnenkort vergroot door het treffen van een
aantal verkeersmaatregelen.
De commissie Publieke Werken bespreekt vanavond plannen hiervoor.

singen Paradij s weg/Zuiderstraat en
Zuiderstraat/Zuiderstraat. De maximum toegestane snelheid in deze
buurt wordt dertig kilometer per
uur. De huidige parkeer- en stopverboden blijven gehandhaafd. Waar
het absoluut noodzakelijk is, zullen
paaltjes geplaatst worden (bijvoorbeeld in verband met de bereikbaarheid van woningen met fiets of rolstoel).

Het plan met maatregelen om de
Zuiderstraat en de Paradijsweg veiliDe kosten van het plan zijn geger te maken, ziet er als volgt uit. De
in- en uitgangen van het gebied wor- raamd op 25 duizend gulden.
In een eerder plan was voorgeden in de Brederodestraat en Hogeweg uitgevoerd als in- of uitritten. Er steld om parkeren op het westelijk
komen twee brede verkeersdrem- trottoir van de Parardijsweg te voorpels (kruisingsplateau's) op de krui- komen door daar paaltjes te plaat-

ZANDVOORT - De volkstuinders op het Circuitterrein
in Zandvoort hebben bij de
provincie bezwaar aangetekend tegen de bouw van 163
bungalows van Gran Dorado,
de tweede fase van het bungalowpark. Zij vinden dat Gran
Dorado geen ontheffing mag
krijgen van de Verordening
Grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland.

Bezwaar van
tuinders tegen
bungalowspark

lows gebouwd en gebruikt gaan worden bij de overwegingen betrokken
moet worden. "Het grondwater
wordt niet zozeer bedreigd door het
bouwrijp maken als wel door de exploitatie van een grootschalig bunVolgens de volkstuinders wordt galow- en recreatiepark", aldus het
slechts ontheffing gevraagd voor het bezwaarschrift. Bij de ontheffingsbouwrijp maken van het terrein, ter- aanvraag wordt volgens hen niet
wijl ook de wijze waarop de bunga- aangegeven op welke wijze, voor de

sen. Bovendien zou een parkeerverbodszone ingesteld worden. Ook waren er meer verkeersdrerr.nels op de
Paradijsweg geprojecteerd'. Toen dit
plan in de tweede helft van augustus
ter inzage lag, zijn erbij de gemeente
veel reacties binnen gekomen. Er
werd vooral negatief gereageerd op
het verlies van parkeerruimte dat
door het plaatsen van paaltjes en het
instellen van een parkeerverbodszone zou ontstaan.
Mede op grond van reacties en
suggesties van de omwonenden
werd het plan aangepast. Hierbij
werd tegemoet gekomen aan de wensen van de meeste bewoners en gebruikers.
bouw van de bungalows, wegen, parkeer- en recreatievoorzieningen,
grondverschuivingen
moeten
plaatsvinden. Hierdoor kan verandering van de grondwaterstand optreden. Ook is niet aangegeven welke voorzieningen getroffen moeten
worden voor de afvoer van rioolwater. De volkstuinders vrezen dat
door de bouw van het bungalowpark
de grondwaterstanden zullen veranderen en dat door het intensieve gebruik van het bungalowpark vervuiling van het grondwater zal optreden. Hierdoor worden zij, als gebruikers van de op het Circuitterrein liggende teellandjes rechtstreeks in
hun belangen getroffen.

De Stichting Zandvoort
Promotie kan beginnen.
Pag. 7

„Het is een uitermate vreemde
zaak, dat de provincie nu plotseling
deze nieuwe verordening met terugwerkende kracht als een konijn uit
de hoge hoed tovert," reageert directeur Hans Ernst van de Stichting
Exploitatie Circuit Zandvoort. „Het
is onbegrijpelijk dat de provincie
hier nu mee aan komt zetten. We
waren al erg ver met de aanleg van
het nieuwe circuit toen plotseling
die nieuwe verordening van kracht
werd. Dan kunnen we volstaan met
een melding, maar de nieuwe regeling kan nooit op het circuit van toepassing zijn, omdat het grootste deel
al voor 28 mei gereed was.
Het is volstrekt absurd om de regeling per l januari te laten gelden,
vooral ook omdat de plannen voor
het nieuwe circuit in goed overleg
met de provincie zijn ontwikkeld.
VERVOLG OP PAGINA 3

Truus Lemmens vertelt
over haar levensvulling.
m Pag. 7
Zandvoort krijgt misschien
een nachtclub.
. Pag. 7

Politie sluit
tien winkels
ZANDVOORT - De politie
van Zandvoort heeft op zondag
tijdens een surveillancedienst
een controle op de naleving
van de winkelsluitingswet gehouden en tien winkels gesloten. Tijdens deze controle bleken maar liefst tien ondernemers zich niet aan de gestelde
openingstijden te houden. Zij
waren al voor 12 uur geopend.
Tijdens de controle moest de politie constateren dat de winkelsluitingstijden nog niet voor iedereen
duidelijk zijn. Hoewel de winterperiode al ruim een maand geleden is
ingegaan, bleken tien ondernemers
nog steeds de zomertijd te hanteren.
Deze ondernemers zijn dan ook
door de agenten gewaarschuwd en
kregen de opdracht hun winkels te
sluiten. Politie-woordvoerder Hans
Konijn laat weten dat bij herhaling
verbaliserend zal worden opgetreden. De openingstijden volgens de
verordening zijn: in de periode van l
oktober tot l april, respectievelijk
Goede Vrijdag (wanneer die dag
voor l april valt), op zondagen, Eerste en Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag, van 13.00 uur tot 18.00 uur.
In het algemeen geldt dit voor bedrijven die in het centrum van Zandvoort zijn gelegen en voor de winkels
in het Gran Dorado complex. Een
speciale ontheffing is hier niet voor
nodig.

(ADVERTENTIE)

WAJANG
De plantaardige m a r g a r i n e

Radio Connection
zoekt het hogerop
met Grand Dorado

Z O IM O E R

K U N S T M A T I G E
KLEUR-,
GEUR-, EN S M A A K S T O F F E N

ZANDVOORT - Radio Connection, de
toonaangevende piratenzender van Zandvoort, is hard bezig zich te ontwikkelen
tot een legale lokale omroep.
Met het oog op de nieuwe Mediawet,
waardoor lokale omroepen reclame mogen maken, zal het populaire radiostation
waarschijnlijk gaan samenwerken met
Gran Dorado.

r

oorts
Nieuwsblad

Trouwe luisteraars hebben Radio Connection
sinds september in de Zandvoortse ether gemist.
De steunpilaren van het radiostation, Michael
Sanders en Job van den Ende, moesten hun
hartstochtelijke hobby, het uitzenden van populaire muziek en spelletjes, even staken om zich
voor te bereiden op de toekomst.

Naam:.
Adres:.

Legaal
Die toekomst biedt voor lokale omroepen zeer
veel mogelijkheden. Zoals in het regeerakkoord
tussen CDA en PvdA is afgesproken, wordt het
voor lokale omroepen toegestaan reclame uit te
gaan zenden en daarmee inkomsten te verwerven. "We willen graag een legale lokale omroep
worden. Op het ogenblik lijkt dat om financiële
redenen, als ik de gemeente mag geloven, niet
mogelijk. Maar als er binnenkort reclame mag
worden uitgezonden, komt er een heel nieuwe
situatie. We zijn nu, sinds september, tot l december uit de lucht omdat we die tijd nodig
hadden om een plan te ontwikkelen, waarmee we
met Gran Dorado kunnen samenwerken. En het
plan is goed ontvangen door Gran Dorado.

Zandvoort '75 bovenaan.
De eerste kampioenen van
het jaar. Casino-ZVM veegt
OG van het veld. Nipt verlies dames Sporting OSS.
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van de Verordening moet aanvragen. Als dit niet gebeurt, overweegt
de provincie sluiting van het circuit
op kosten van de overtreder.

„Het circuit is er ten onrechte vanuit gegaan dat volstaan kon worden
met de melding en dat de nieuwe
verordening niet van toepassing zou
zijn op het circuit. Dat is echter niet
juist. Het leeuwendeel van de werkzaamheden heeft bovendien na 27
mei plaats gevonden en het is logisch dat er voor het circuit een tijdelijke ontheffing moet worden aangevraagd," aldus de woordvoerder
van de dienst Milieu en Water van de
provincie.
Tijdens de looptijd van deze ontheffing worden door de provincie
adviezen ingewonnen om de kwaliSluiting
teit van het grondwater zo goed moGS zijn echter een andere mening gelijk te beschermen. „Op basis van
toegedaan. Op 24 oktober beslisten die adviezen kunnen ten aanzien
GS dat het circuit wel degelijk aan van de bescherming van het grondde verordening moet voldoen. Dezer water eisen gesteld worden, zoals
dagen versturen GS een brief aan de het aanleggen van een riolering of
Stichting Exploitatie Circuit Zand- folie," aldus de woordvoerder.
Aan het nieuwe circuit van Zandvoort moeten volgens Gedeputeerde Staten voorzieningen worden getroffen om voort, waarin staat dat zij binnen
de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Anders wordt het circuit met sluiting bedreigd.
een maand een tijdelijke ontheffing
Archief Weekmedia

(ADVERTENTIE)
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Zandvoort moet democratischer worden.
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ZANDVOORT - Provincie Noord-Holland wil dat het Circuit
van Zandvoort maatregelen treft om vervuiling van het grondwater te voorkomen, zoals het aanleggen van een riolering of
folie. Binnenkort versturen Gedeputeerde Staten (GS) van
Noord-Holland de Stichting Exploitatie Circuit Park Zandvoort
een brief waarin de stichting wordt verzocht om een tijdelijke
ontheffing aan te vragen ingevolge de Verordening Grondwaterbeschermingsgebieden. Als dat binnen een maand niet gebeurd
is, zal sluiting van het circuit worden overwogen.

Vliegerfestijn van
FlyAwayopdeTV

Datum

Oplage: 4.650

'DEZE
WEEK

Provincie eist maatregelen circuit
ter bescherming van het grondwater

ZANDVOORT - Per l februari
1990 krijgt Zandvoort twee nieuwe huisartsen. Dan beëindigen
de huisartsen R. Drenth aan de
Hogeweg en J.F. Zwerver aan de
Kostverlorenstraat hun praktijk.
Beide artsen willen om leeftijdsredenen hun werkzaamheden neerleggen. Het college van
burgemeester en wethouders
van Zandvoort heeft voor de invulling van de vacatures afgelopen zaterdag in landelijke bladen geadverteerd.In de wervingsadvertentie staat uitdrukkelijk vermeld dat de voorkeur
van het college uitgaat naar
vrouwelijke artsen.
Dit om een evenwichtig aanbod van artsen in de gemeente
te krijgen. De vestigingscommissie, die belast is met de aanstelling van de nieuwe artsen,
laat zich adviseren door een
voorbereidingsgroep, waarin lokale betrokkenen een plaats
hebben.

CVl IJlt^Ol^ll.
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Met 'konijn uit hoge hoed' dreigen GS met sluiting

Zandvoort krijgt
nieuwe huisartsen

A 1/G111UG

49e jaargang nummer 45

Postcode:

Plaats:

Giro/bank:
Telefoon: _

Michael Sanders (op de voorgrond) en Job van den Ende in de studio van Radio Connection. Foto Berioti

legt Michael Sanders uit. "Als alles volgens plan
verloopt gaan we per l februari uitzendingen
voor Gran Dorado verzorgen. En we hopen dat we
daarmee een goede basis kunnen creëren om
later, als de Mediawet eenmaal veranderd is, een
echte legale zender voor Zandvoort en omgeving
te worden, waarbij de speciale service voor de
Grandoradio
gasten van Gran Dorado natuurlijk blijft bestaan.
Het is de bedoeling dat we een nieuws- en mu- Er is in principe al een ruimte voor ons gereserziekzender gaan opzetten, waarmee gasten in de veerd, waar we een professionele studio kunnen
huisjes en het hotel door ons bediend worden", inrichten. Voor de nieuwe zender hebben we de

naam Grandoradio gekozen".
Radio Connection heeft niet alleen plannen
voor de wat verdere toekomst, maar ook voor de
nabije, wanneer de Michael Sanders en andere
Zandvoortse disc-jockeys per l december weer op
de 104 FM zijn te beluisteren. "We gaan samenwerken met een collega in Heemstede, die ons
signaal opvangt, versterkt en, mogelijk via een
andere golflengte, de regionale ether instraalt.
Waarschijnlijk zijn we dan tot in Haarlemmerliede te beluisteren".

(i.v.m. controle bezorging)

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand ƒ4,25* O kwartaal ƒ13,50 O halfjaar ƒ24,75 O jaar ƒ44,75
* een maandabonnement is uitsluitend
mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze bon in open envelop zonder postzegel
zenden aan: Weekmedia,
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. ~

bellen kan ook: 020-668.1300
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FAMILIEBERICHTEN
GEBOREN
Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte
van onze zoon

Roy
Petra en Tijmen Donselaar
Lorentzstraat 173
2041 RC Zand voort
30 oktober 1989

50 JAAR

Na een ziekbed van niim negen maanden overleed mijn echtgenoot, vader, schoonvader en
grootvader

Dirk Ernst Lubertus Kruyt
Balik Papan
Zandvoort
4 oktober 1923
2 november 1989
Zandvoort:
Florence Kruyt-Vester
Groningen:
Gisèle Kruyt
Peter ter Hark
Pim
Swaluestraat 11,
2042 KA Zandvoort.
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Feikje en Henk Halderman-Spijkerman
Op donderdag 23 november 1989 hopen onze lieve ouders, grootouders en overgrootouders hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.
bit heuglijk feit wordt op vrijdag 24 november gevierd.
Gelegenheid tot feliciteren ten huize van het bruidspaar
van 17.00-18.30 uur.
Namens kinderen
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Steeds bcdg en vol belangstelling
voor alles om je heen
Te kort was het leven,
je wilde nog zoveel doen.
Met verslagenheid en groot verdriet geven wij u
kennis dat, tijdens onze vakantie in Spanje, plotseling van ons werd weggenomen mijn lieve
zorgzame vrouw, onze fijne moeder, dochter en
zuster

ADVERTENTIES

Vergadering

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
Inzamelingsactie klein chemisch afval,
glas en oud papier
De gemeentereiniging haalt
zaterdag 11 november 1989
klein chemisch afval, glas en oud papier op in de straten waar normaal gesproken op
maandag en dinsdag huisvuil wordt opgehaald.
Welke producten kunt u meegeven?
- batterijen en accu's
- fotochemicaliën
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- bestrijdingsmiddelen
- afgewerkte olie
- afvalglas
- oud papier

VEILING
vastgesteld op
29 november.
Nette
goederen
kunnen nog
worden
ingebracht of
gehaald.
Tel. 12164

Denkt u verder aan de volgende punten?
- De gemeentereiniging zamelt 11 november alleen 's ochtends in.
- Zet uw klein chemisch afval, glas en oud papier nooit vantevoren aan de straat, maar
geeft u het persoonlijk af bij de inzamelauto's.
- Uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute, of tijdens de normale grofvuilroute, meegeven. U kunt daarvoor een aparte afspraak maken met de
gemeentereiniging via telefoonnummer 61400.
- Natuurlijk blijven in de toekomst de glas- en papierbakken en het winkelinzamelingsproject schadelijke stoffen gewoon gehandhaafd.

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichlen.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ27,00 (excl. 6% BTW).

Openbare vergadering commissie Financiën
tijdstip : maandag 13 november 1989,20.00 uur
plaats : raadhuis

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

De stukken voor deze vergadering liggen ter inzage bij de receptie in de hal van het
Raadhuis.

Jacoba Jannie Vossen
(Co)

echtgenote van Rinus Halderman
op de leeftijd van 45 jaar.
Rinus
Linda en René
Monique en Riek
en verdere familie
2042 VC Zandvoort, 25 oktober 1989
Kanaal weg 27
De crematie heeft op woensdag 8 november
plaatsgevonden in het Crematorium Westerveld
te Velsen.

Tot grote ontsteltenis is wreed van ons weggenomen onze lieve en zorgzame schoonzuster

Co Halderman-Vossen
Wij wensen Rien, Linda, Monique, René, Riek en
de familie Vossen sterkte en kracht toe om dit
verlies te verwerken.
Hans, Cisca, Wander en
Aldo Halderman.

Na een fijne vakantie is plotseling van ons heengegaan onze lieve en behulpzame nicht

Coba Halderman-Vossen (Co)
Ome Anton
Tante Beb
Jan en Gerda
Erna en Luuk
Arie en Tiny
en kinderen
Zandvoort 1989

Lieve

Plotseling en tijdens haar vakantie is van ons
heengegaan ons bestuurslid

Coba Halderman-Vossen
Wij zullen je missen als een vrolijk en opgewekt
klaverjaslid en je blijft in onze gedachten. Wij
wensen de familie Halderman de kracht toe dit
verlies te dragen.
Zandvoort 1989
Reis-en Klaverjas vereniging
D.Z.B. Zandvoort

165 B-89
172B-89
174 B-89
175 B-89
176 B-89

geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

Julianaweg 31
Zandvoortselaan 165
Max Planckstraat
Stationsplein
Celsiusstraat 67

- vergroten woning
- plaatsen opleidingsruimte
- bouwen opslagloods
- verbouw rijwielstalling NS
- interne verbouwing woning

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30-12.30 uur gedurende een week na vrschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en
wét-houders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.
In sommge gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig i s.

drukkerij van petegem b.v.
kerkpad 6 - tel. 02507-127 93
postbus 54 - 2040 ab zandvoort

Verleende bouwvergunningen

ZANDVOORTSE
OPERETTE
VERENIGING

OCETIEK-IN
Sloterweg I39 Badhoevedorp Tel.02968-94631

geeft op zaterdag 11 en 18
november, aanvang 20.00 uur
(bal na), zondag 12 en 19
november, aanvang 14.00 uur,
weer haar jaarlijkse concerten
(met bingo).

Dit jaar nog leverbaar " :

DC EN WOONIDCCEN

Kaarten a ƒ 7,50 (za. 11 nov.
uitverkocht) Donateurs ƒ 5,verkrijgbaar tel. 02507-13840
Joegoslavisch restaurant
DUBROVNIK
gevestigd sinds 1971
Zandvoort, Zeestraat 41. Tel. (02507) 15110
Geopend v.a. 5 uur.
Reserveren na 2 uur.
SPECIAAL WEEKMENU
(v. maandag t/m vrijdag)
Goulashsoep (stokbrood)
div. soorten vlees
gegrild op houtskool
puree, saus, seizoensalade
palacinka

64 B-89
128 B-89
138 B-89
141 B-89
152 B-89

Quarles van Uffordlaan 15
Hogeweg 3-5
Koningstraat 53
Helmersstraat 8
Koninginneweg 26a

- plaatsen 3 dakkapellen
- plaatsen 3 dakkapellen
- bouwen aanbouw t.b.v. douche
- uitbreiding woning
- interne verbouwing

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen tien dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus2,2040AA Zandvoort.
8 november 1989

9 november 1989

PROVINCIE

Musical, opera en operette
in gebouw De Krocht
Zandvoort

Co
Bedankt voor je fijne vriendschap.
We zullen je nooit vergeten.
Arie, Anneke en de kinderen.

Aangevraagde bouwvergunningen

uw drukker voor:

Moord-S&lland

BEKENDMAKING

Kap salon

Wassen,
knippen
drogen
Perrn. v.a.

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSCEBIEDEN NOORD-HOLLAND
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat
naar aanleiding van het door Vendorado Leisure N.V.. ingevolge de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden NoordHolland, ingezonden verzoek om ontheffing ten behoeve van
het aanleggen van de tweede fase van het Vendorado bungalowpark te Zandvoort schriftelijke bezwaren zijn binnengekomen.

ƒ35,ƒ70,-

Tijdens een openbare hoorzitting zal aan degenen die in het
bezwaarschrift hiertoe de wens te kennen hebben gegeven,
alsmede aan degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend de gelegenheid worden geboden nadere informatie te
verstrekken omtrent het bezwaarschrift dan wel het verzoek
om ontheffing. Deze hoorzitting zal plaats hebben op l O
november 1989 om 14.00 uur in het gebouw van de dienst
Milieu en Water van de provincie Noord-Holland, Houtplein
33, kamer 2019 te Haarlem.

Kom eens langs of bei voor een afspraak.
Achterweg l
Zandvoort
14284

16,75

Vrijdagavond

Gedeputeerde Staten voornoemd.

open tot 21.00.

Café Kerkhoven
a.s. zaterdag
Heden heeft de Here tot Zich genomen onze zeer
geliefde moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, schoonzuster en tante

LIVE MUSIC

Johanna Susanna
van der Mije-Kampman

v.a. 21.30 uur.

weduwe van Louis van der Mije
op de leeftijd van 100 jaar.
Met veel dank aan de goede verzorging van het
„Huis in het Kostverloren" en dokter Anderson.
Zandvoort:
Jan en Neeltje
Wim en Stien
Louis en Elly
Klein- en achterkleinkinderen
en verdere familie
Zandvoort, 31 oktober 1989
Corr.adres: W. van der Mije,
Celsiusstraat 34, 2041 TK Zandvoort.

Onverwachts is van ons heengegaan mijn lieve
vrouw, zuster en schoonzuster

Hendrika Drogtrop
Echtgenote van
Albertus van der Heijden
op de leeftijd van 69 jaar
Zandvoort:
A. van der Heijden
2041 HR Zandvoort, l november 1989
Dr. J. G. Mezgerstraat 68
De crematie heeft op maandag 6 november in het
crematorium Westerveld te Velsen plaatsgevonden.

Cornelis J. M. Arends
Je blijft altijd in mijn hart.
Zandvoort:
Sylvia en Fred
Zandvoort, 4 november 1989.

CONNY LODEWIJK
TOEGEWIJD AAN DE
DANSKUNST
Van beginner tot professioneel

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Start op donderdag 30 november een
introductieles

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Jazz Ballet voor 50+ers

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Natura uitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Samen hebben we deze strijd gestreden en Pap
min of meer heb je gewonnen.
Nu heb je geen pijn, verdriet en zorg meer.
Ik hoop dat je zult rusten in vrede.

BALLET STUDIO 118

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Bel voor info 17789 of 12598

STUDIO ADRES: CORN. SLEGERSSTRAAT 2A
Of kom eens langs de studio

I.V.M. VERHUIZING ZIJN WIJ VAN
MAANDAG 13 NOV. T/M
DONDERDAG 16 NOV. GESLOTEN
NU IS HET BIJNA ZOVER
OPEN HUIS

- donderdag 16 nov.
van 19.00-21.00 uur

OPENING

- vrijdag 17 nov. om 9.00 uur

DIER-PLEZIER
qrote krocht 20 zandvoort

BOEKHANDEL DE KROCHT

Grote Krocht 17, Zandvoort
Grote sortering Kerst en Nieuwjaarskaarten

KONSALIK OMNIBUS
van 39,90

voor 14,90

Kom eens kijken,
wij hebben nog veel meer
afgeprijsde boeken.
Ook voor CD's bent u bij ons aan het juiste adres.
Een CD niet voorradig?
Wij bestellen hem graag voor u.
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Wijze van woningverdeling wordt drastisch veranderd

Nieuw tijdschrift
ziet het licht in
Cultureel Centrum

Wurgent wil meepraten over
nieuw toewijzingsbeleid
ZANDVOORT - De oprichting van Wurgent, een vereniging voor alleenstaande woningzoekenden in Zandvoort,
enkele weken geleden is niet
zonder reacties gebleven. Bij
de algemene beschouwingen
van vorige week werd Wurgent
door de VVD en burgemeester
Van der Heijden nadrukkelijk

Overval op portier
van Palaca Hotel
ZANDVOORT - Gisterennacht werd de 25-jarige portier
van het Palace Hotel door een
overvaller neergeslagen en beroofd. Binnen vier uur kon de
politie een verdachte in zijn
kraag grijpen. Het bleek een
18-jarige Zandvoorter te zijn.
Rond half twee in de nacht werd
de nietsvermoedende portier met
een zwaar voorwerp neergeslagen
door een man, die in de hal van het
hotel op een gokautomaat speelde.
Nadat de portier was verzocht geld
voor de overvaller te wisselen, sloeg
hij enkele malen op zijn slachtoffer
m, waardoor deze een fikse hoofdwond opliep. Vervolgens brak hij
met een schroevendraaier de gokkast open en vluchtte met de geldlade het hotel uit. Aan de hand van het
signalement en uit onderzoek van de
Zandvoortse politie kon een 18-jarige Zandvoorter als verdachte binnen vier uur in zijn woning worden
aangehouden en naar het bureau
worden overgebracht. Hoeveel geld
er in de geldlade heeft gezeten is op
dit moment nog niet bekend. De lade
wordt nog vermist.

gevraagd contact met de gemeente te zoeken om betrokken te worden bij het toekomstige woningtoewijzingsbeleid.
De oprichters van Wurgent, Tanja
Brouwer, Maarten van Duijn, Hans
Hekkers en Bene Kamperman, laten weten dat zij graag steentje willen bijdragen in de de werkzaamheden van een werkgroep van de woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht (EMM). Deze gaat, in
overleg met de gemeente een nieuw
puntensysteem ontwikkelen. Dezer
dagen stuurt Wurgent, waar als reacties op het artikel enkele weken
geleden m deze krant, een aantal
schrijnende gevallen gemeld zijn,
het college een verzoek om hun mbreng te hebben in de totstandkoming van het nieuwe woningtoewijzmgsbeleid.
Door de invoering hiervan, mogelijk al per l januari 1990, zal ook het
toewijzingssysteem voor vrijkomende woningen drastisch gewijzigd
worden. De opzet is dat de woningbouwvereniging op voordracht van
het college alle leegkomende womngen van de vereniging zal toewijzen
op basis van dit nieuwe puntensysteem. De huidige toewijzing van
leegkomende woningen is ondoorzichtig omdat dit gebeurt volgens
twee verschillende puntensystemen, één van de gemeente en één
van EMM. Deze laatste hanteert de
duur van het lidmaatschap van de
vereniging, terwijl de gemeente hè
moment van inschrijving als wo
ningzoekende hanteert. Een van de
redenen voor het ontwikkelen van
een nieuwe womngtoewijzingsbe
leid is dat er de laatste tijd herhaal
delijk woningen door woningzoe
kenden zijn geweigerd.
Gelet op de grote groep alleen
staanden, waarvoor weinig passen
de woonruimte beschikbaar is, gaai

ZANDVOORT - In het Cultureel Centrum m Zandvoort is
gisterenmiddag het nieuwe
tijdschrift 'Kralen - van versiermg tot sieraad' ten doop gehouden door de bekende cóuturier Frank Govers. Het eerste nummer van het nieuwe
tijdschrift, dat een keer per
maand gaat verschijnen, werd
door hem aangeboden aan Gineke Root, imtiatiefneernster
en hoofdredactrice.

de gemeente, volgens de toelichting
op de begroting 1990, met de EMM
besprekingen voeren over het kamersgewijs verhuren van flatwoningen. Verder is het college van burgemeester en wethouders voornemens
om, in overleg met de provinciale
directie van de Volkshuisvesting,
een einde te maken aan permanente
bewoning van zomerhuizen. Ook de
illegale verhuur van woningen door
derden zal de komende tijd de volle
aandacht van het college krijgen.
Al in december komt een groot
aantal flatwoningen voor verdeling
beschikbaar als gevolg van doorstroming naar de nieuwbouw. Wurgent
reageert ontsteld op het plan van de
gemeente om flats kamersgewijs te
gaan verhuren. "We konden onze
ogen bijna niet geloven. De gemeente denkt erover om de huisvestingsproblemen van deze groep op te lossen door een aantal vrijkomende
flats per kamer te gaan verhuren.
Hieruit blijkt wel hoe serieus de gemeente denkt over deze groep". Dit
is volgens Wurgent "je reinste discriminatie". "Terwijl andere groepen, zoals tweepersoons huishoudens, gezinnen, onvolledige gezinnen en bejaarden, behandeld worden als economische eenheden met
recht op zelfstandige woonruimte,
worden de alleenstaanden behandeld als konijnen: 'Stop ze maar met
z'n allen in een hok, dan heb je er

• Maarten van Duijn, Hans Hekkers en Ren Kamperman van Wurgent bij een woningcomplex in aanbouw op de
hoek van de Van Lennepweg en de Dr. J.G. Metzgerstraat. Daar worden volgens hen verkeerde woningen
gebouwd.
Foto Bram btijnen

tenminste geen last meer van'".

Symptoombestrijding
Bij dit soort constructies komt
volgens Wurgent de privacy in het
geding. "Concreet gezegd is de gemeente dan bezig met symptoombestrijding. Maar de kwaal blijft, te
weinig woningen voor alleenstaanden. Daarnaast wordt de alleenstaande volgens Wurgent ook gediscrimmeerd bij het toekennen van
punten. "Volgens het geldende puntensysteem worden er punten gegeven voor de huidige woonsituatie.
Als alleenstaande heb je echter om

de een of andere reden geen recht op
deze punten.
Wurgent vindt de grootste oorzaak van de woningnood onder jongere alleenstaanden het feit dat er
"simpelweg" geen woningen voor alleenstaanden beschikbaar zijn. "Er
zijn weliswaar, zoals mevrouw Bakels-Henms terecht m haar mgezonden brief m het Zandvoorts Nieuwsblad van 26 oktober opmerkt, de afgelopen jaren de nodige complexen
voor een- en tweepersoons huishoudens gebouwd. Maar een groot gedeelte van die woningen is echter
terecht gekomen bij tweepersoons
huishoudens, een groep die ook aan-

spraak kan maken op vierkamerwo
nmgen Van dat type woningen is er
een groter aanbod, dat blijkt wel uit
het feit dat jongeren onder de 23 jaar
hier reeds voor in aanmerking kunnen komen Het is daarom van het
grootste belang, dat de huidige voorraad twee- en driekamerwoningen
hoofdzakelijk bestemd wordt voor
jongere alleenstaanden Over een
van de toekomstige bouwplannen,
die op de velden van Zandvoortmeeuwen, zegt Wurgent dat het van
groot belang is, dat het soort wonmgen daar een juiste afspiegeling
moet worden van de taevolkmgssamenstellma;.

Ruud Sandbergen stapt
uit Zandvoortse politiek

Uit een twee jaar geleden, dooi middel van een camera, uitgevoerde in
spectie van het stamriool m het centrum, is gebleken dat de riolering m
de Oosterstraat m een zeer matige
staat verkeerde.

ZANDVOORT - Fractievoprzitter Ruud Sandbergen van D66
verlaat de Zandvoortse politiek. De democraat staat voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 1990 niet op een
J verkiesbare
plaats. Mede omdat hij per l december een andere
baan
krijgt,
vindt het raadswerk te arbeidsintensief geworden.
Weekend: 11/12 november 1989
Haarlem 023-244443.
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer Centrum Voor Vrijwillige Hulpver Als eerste presenteert D66 het concept verkiezingsprogramma
14444.
lening: Voor informatie, advies en voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op 15 november
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- hulp tel. 17373, op alle werkdagen wordt het programma op de algemene afdelingsvergadering
nummer 12000.
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk definitief vastgesteld, evenals de kandidatenlijst.

| Weekenddiensten

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
"Ik heb het raadswerk de afgeloDienstencentrum Zandvoort: Konin pen vier jaar met veel plezier geginneweg l, tel. (02507) 19393 daan, maar in een kleine fractie kost
Spreekuur op dinsdag en donderdag het functioneren als gemeenteraadsvan 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip lid erg veel tijd." Terugblikkend op
mogelijk na telefonische afspraak de afgelopen jaren constateert SandVoor de huisartsenpraktijken B. van hiervoor kan men bellen van dinsd bergen dat het met de democratie in
Bergen/H.A. Scipio-Blüme en G. t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Zandvoort nog niet erg goed gesteld
Mol/P.C.F. Paardekoper,
heeft Belbus: Om van de belbus (voor be- is.
weekenddienst: dr. Van Bergen, Pas- woners van 55 jaar en ouder) geteurstraat 10, tel. 19507. Spreekuren: bruik te kunnen maken, dient men "Een goed voorbeeld daarvan is de
zaterdag en zondag 12.00 en 17.00 zich 24 uur van tevoren op te 'geven totstandkoming van het Circustheauur.
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- ter. Eerst werd er een procedure geInlichtingen omtrent de overige sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten volgd, die door iedereen begrepen
weekenddiensten worden verstrekt bedragen ƒ1,50 per persoon per rit werd en waarbij de bewoners hun
via de telefoonnummers van de be- binnen de gemeente.
zegje konden doen. Plotseling werd
trokken huisartsen: Anderson, Alg. Maatschappelijk Werk Zand- door het college van burgemeester
12058; Drenth, 13355; Flieringa, voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg en wethouders deze werkwijze ver12181; Zwerver, 12499.
023-320899 of 320464. Spreekuur op anderd in een artikel-19 procedure
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- in het kader van de Wet op de Ruimarts bellen.
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- telijke Ordening. Toen had de StichApotheek: Zeestraat Apotheek, der volgens afspraak. Deze hulpver- ting Leefbaar Zandvoort plotseling
H.B.A. Mulder, tel. 13185
lening, beschikbaar voor iedere in- niets meer te vertellen. Ik vraag me
Wijkverpleging: Voor informatie woner van Zandvoort, is gratis.
af of dat wel zo netjes is." Een andeover de dienstdoende wijkverpleeg- Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. re bouwzaak, waarvan Sandbergen
kundige: 023-313233.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 ernstig betwijfelt of de gevolgde proVerloskundige: Mevrouw Tine uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
cedure wel recht doet aan de demoOudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. cratische verlangens van de bevolvoort,
tel. 02507-14437, bgg: Davidsstraat. Eerste en derde king, is de bouw aan de Oranje023-341734.
woensdag van de maand van straat.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- 17.30-18.30 uur.
Om het democratisch gehalte in
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e Zandvoort te verhogen zullen twee
15847.
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Fle- belangrijke punten in verkiezingsDierenbescherming: Vermissings- mingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
programma van D66 worden opgedienst, 023-383361, Asiel Zandvoort Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. nomen. "We willen dat het houden
(tevens pension) 02507-13888, Asiel Taxi: tel. 12600.
van een raadplegend referendum
mogelijk wordt, waarbij de mening
van de bevolking tijdig gepeild kan
worden over belangrijke zaken. Bovendien willen we dat er een zoge-

| Kerkdiensten

naamde participatienota
komt
waarm de inspraak van de burgers
bij tal van zaken geregeld is", aldus
Sandbergen.
Sandbergen ziet de komende gemeenteraadsverkiezingen overigens
met vertrouwen tegemoet. "Volgens
de peilingen kan D66 op drie zetels
in de raad rekenen, als er nu verkiezingen zouden worden gehouden.
Daarvoor hebben we met Klaas Annema en Paul Brugma twee uitstekende nieuwe kandidaten".
Het concept verkiezingsprogramma, waar openheid van bestuur en
een grotere inbreng van de burger
op de besluitvorming een belangrijke plaats innemen, pleit er onder
andere voor om de toegankelijkheid
voor de burgers te vergroten. Bijvoorbeeld door de afdelingen Burgerzaken en Voorlichting open te
stellen op de wekelijkse koopavonden. Bovendien vinden de democraten dat er in de commissievergaderingen een gereglementeerd spreekrecht voor burgers moet komen.
Ter verbetering van de hulpverlening door de politie vindt D66 dat er
bij geweldsdelicten en seksuele misdnjven een opvangsmogehjkheid
voor slachtoffers moet komen. Bovendien moet er een commissie met
een ombudstaak komen, die de
klachten van burgers over het optreden van de politie behandelt.
Veel aandacht hebben de democraten voor het milieu. "Bij alle
raadsbesluiten en beleidsvoornemens moet, indien van toepassing,

Kinderpostzegels
zijn weer te koop

• Ruud Sandbergen verlaat de Zandvoortse politiek: "Het democratisch
gehalte van Zandvoort moet verhoogd worden".
FOIO archief weekmedia

het effect op het milieu worden meegewogen. Zeker m een dorp als
Zandvoort, omringd door prachtig
en onvervangbaar natuurgebied,
dient het milieu met de uiterste zorg
te worden behandeld. Zandvoort
moet daarom zeer zuinig omspringen met strand en duinen. Onderhoud en beheer moeten gericht zijn

op behoud van verscheidenheid van
biologische waarden, ook voor de
volgende generaties Er moet aandacht geschonken worden aan het
weren van gemotoriseerd verkeer m
het duingebied
Aan het crossen met auto's en motoren moet paal en perk gesteld worden", aldus het concept programma

Weekend: 11/12 november 1989

Roomskatholieke Kerk:
Vrijdag 10.00 uur: E.V.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met samenZondag 10.00 uur: Gemeensch. Ge- zang, P. Meijer
ref./Herv. dienst in Hervormde Zondag 10.30 uur: E.v. m.m.v. koor,
Kerk, dr. J. Helderman uit Badhoe- F. Meijer
vedorp. Najaarszendingscollecte.
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Gemeensch. Geref/Herv. dienst in Hervormde Zondag 09.30-10.20 uur: zondagsKerk, dr. J. Helderman uit Badhoe- school en bijbelgespreksgroepen
\edorp
Zondag 10.30 uur: morgendienst, ds.
J. Overdum, Dankdag
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Crèche en kindernevendienst
Zaterdag 14.00 - 16.00 uur: verkoop- Zondag 19.00 uur: avonddienst
middag
Zondag geen dienst
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Dinsdag 14/11 16.00 uur: dienst in Smedestraat 37 te Haarlem.
Huize Bodaan, dhr. H. de Jong
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur.
Inl.: R. van Eongen, L. Meeszstraat
14, Haarlem, tel. 023-244553.

Zandvoorts
l Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op donderdag Uitgave Weekmedia BV Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur J M Pekelhanng
Kantoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507-17166 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Kantoor geopend maandag 13-16 u , dinsdag 10-13,14-16 u , woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn Tel 02975-40041 Postadres Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Faxnummeradvverkoop 02975-61095
Verkoopmanager B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020 - 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoor'. tel
02507-12066 Postadres postbus 26, ^040
AA Zandvoort
Dick Piet (red chef), Joan Kurpershoek, Rob
Boerngter
Faxnummer redactie 020-452508
Abonnementsprijzen: ƒ 13,50 per kwartaal,
ƒ 24,75 per half jaar, ƒ 44,75 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1,25
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6 68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941

ZANDVOORT - Café Kerkhoven bestaat deze maand 65
jaar. Exploitant Ger van
Keulen wil van deze gelegenheid gebruik maken om dit
populaire café een maand
lang eens extra in het zonnetje te zetten. Om dit jubileum
extra glans te geven wil Van
Keulen iedere zaterdag van
deze jubileummaand lévende muziek' in zijn zaak.

Provincie dreigt
circuit te sluiten

B Burgerlijke stand
Periode 31 oktober - 6 november
j

Café Kerkhoven jubileert

ligt menig volwassene nog vers m
het geheugen. Kerkhoven is een van
Zandvoorts oudste bruine kroegen
en de sfeer is nog steeds als die van
decennia geleden. Na de chocolademelk werd het eerste pilsje geproeft
en zo groeide menig inwoner van de
badplaats op tussen de chocolademelk, gehaktballen en de spiritiaha.
Zelfs menig huwelijk kwam daar tot
stand. In 1924 werd het etabhsseWelke Zandvoorter kent 'Kerk- ment onder de naam café Bluijs gehoven' aan de Zeestraat eigelijk sticht, totdat de inmiddels legendaniet. De warme chocolademelk in risch geworden Kootje Kerkhoven
de kinderjaren op zondagmiddag de tap overnam. Twee jaar geleden

Verkoop door
het Rode Kruis

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Cn de maatregelen waar de provinOndertrouwd:
Van Limbeek, Johan Frederik en cie aan denkt zijn technisch en fionuitvoerbaar. De woordVan der Ham, Lucia Maria. Pol, nancieel
oerder van de dienst Milieu en WaLeendert en Van Soolingen, Ingrid er
van iedere logica en realiteitsMiriam. Molenaar, André en ,in is
gespeend".
Spaans, Ingrid.
Vol vertrouwen is Hans Ernst
Geboren:
Roy, zoon van: Van Boeckel, Hila- over de uitkomst van de juridische
die de Stichting Exploitarius Adrianus wn Wilthof, Yvonne procedure
Bertha. Bjórn Pepijn, zoon van: Hij- ie Circuit Zandvoort bij de AROma, Marcel Peter en Deinum, Clerin- B-rechter gaat aanspannen.
da Helene. Naomi, dochter van: Koper, Jacobus Elias en IJsselmuiden,
Nicolina Christina Jeanettc.
Overleden:
Van der Mije geb. Kampman, Johanna Susanna, oud 100 jaar. Van
ZANDVOORT - Zondagnacht werLingen, Albert, oud 73 jaar. Kruyt, den door een onbekende persoon
Dirk Ernst Lubertus, oud 66 jaar. aan het Gasthuisplein en in het GastAlders geb. Beekhuis, Frederika, luishofje enkele ruiten ingegooid.
oud 87 jaar. Sips geb. Chrispijn, Ali- Als projectielen werden enkele bakda Louisa, oud 81 jaar. Van der Heij- stenen, afkomstig van het in aanden geb. Drogtrop, Hendrika, oud 69 jouw zijnde Circus-theater, gejaar. Halderman geb. Vossen, Jaco- bruikt. De reden van deze vernielba Jannie, oud 45 jaar.
zucht is niet bekend.

ZANDVOORT - De Welfare-afdelmg van het Nederlandse
Rode Kruis in Zandvoort houdt
aanstaande woensdag van 10 tot
16 uur op het Raadhuisplein
haar jaarlijkse verkoop voor
Sinterklaas en Kerstmis.
Er is een groot assortiment cadeau's, zoals handgetareide truien en speelgoed.

Onbekende gooien
ruiten aan diggelen Koffieuurtje in kerk
ZANDVOORT - In de Agathakerk
wordt volgende week woensdag
weer een koffieuurtje georganiseerd
in de ontmoetingsruimte.
Het koffieuurtje duurt van 10 tot
11.30 uur en wordt elke derde woensdag van de maand gehouden

Riool Oosterstraat
wordt gesaneerd
ZANDVOORT - De nolermg m de
Oosterstraat m Zandvoort wordt opgeknapt De sanering van het riool
systeem in deze straat gebeurt voor
uitlopend op de realisering van het
bouwplan Zwarte Veld.
De gemeente trekt 245 000 gulden
uit.

D66 wil democratie versterken

AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.

Aansluitend gaf Frank Goveis ten
overstaan van genodigden zijn ve>
rassende visie op de rol van kialen
en sieraden in het huidige mode
beeld Tijdens de receptie, van l G tut
18 uur, was er tevens en fraaie expositie te bezichtigen over kialen, kia
lenwerken, edelstenen, bieraden en
enkele unieke kledingstukken van
onder andere Frank Govers
Het nieuwe tijdschrift, dat gemaakt wordt m Heemstede, woidt
uitgegeven door uitgeverij Facet
Het is een professioneel hobbyblad,
bestemd voor de vele mensen, die
het verwerken van kralen en sieraden als liefhebberij hebben Het
blad is in full colour uitgevoerd en
rijk geïllustreerd en bevat veel we
tenswaardigheden voor zowel beginnende als gevorderde hobbyisten

nam Amsterdamse Ger de zaak over
en het geheel draait als een trein
Vooral ook omdat Ger wat extra activiteiten aan zijn zaak heeft toegevoegd Zo zette hij een klaverjasclub
op, en er kwam ook een biljardclub
van de grond. De muziek bij Kerkhoven biedt voor elk wat wils, want "de
mensen moeten zich hier thuis kunnen voelen", zegt Ger. Geen wonder,
dat vooral m de wintermaanden veel
Zandvoorters de weg naar Kerkhoven nog steeds weten te vinden, 's
Zomers moet Ger het meer hebben
van de toeristen Amsterdammers,

Duitsers en zelfs de gasten van het
bungalowpark van Gran Dorado
zijn bij Kerkhoven kind aan huis.
De grootste wens van Van Keulen
is te zorgen, dat net als elders m
het dorp, de Zeestraat een feestverlichtmg kri]gt De vele eet- en
dnnkhmzen, en de in de nabije
toekomst ontsluiting van het Stationsplein, vi agen nu eenmaal om
een gezelliger entree, zo laat hi]
weten
ledere zaterdagavond worden de
schijnwerpers symbolisch op het
cate gericht Op die dagen namehjk is er in café Kerkhoven 'leven
de muziek', als veijaardagbge
schenk van Van Keulen aan zijn
Zandvoortse publiek

ZANDVOORT - De kmderpostzegelactie van dit jaai staat m het te
ken van 'de Rechten van het Kind'
Voor dit thema is gekozen m verband met de nieuwe conventie vooi
de rechten van het kind, die dit jaar
wordt behandeld door de Verenigde
Naties
De afbeeldingen op de postzegels
geven drie rechten van het kmd
weer- het recht op verzorging, recht
op onderwijs en het recht op onderdak Voor de kinderpostzegels moet
meer betaald worden dan voor normale postzegels De waarden van de
drie zegels zij 55 (+25), 65 (+35) en 75
(+35) cent. De extra toeslag komt ten
goede aan kinderen m de hele we
reld. De Stichting Kinderpostzegels
Nederland verdeelt de opbrengst
over kleinschalige projecten waarin
het kind centraal staat
Sinds gisteren zijn de kmderpost
zegels te koop. In het postkantoor
staan vrijwilligers dagelijks van 9 tot
13 uur bij een stand Vanaf begin
december zijn er naast kmderpostzegels ook kerst- en nieuwj aarskaarten te koop, waarvan de opbrengst
naar het goede doel gaat

Woningen terrein
Kiewitmavo
klaar
ZANDVOORT - Het woningbouw

project op het terrein van de voor
mahge Jaap Kiewitmavo in Zandvoort is gereed Gisteren om 10 uur
werd aan de eerste eigenaar/be\vo
ner van de 44 premie-A en C koop
woningen de sleutel overhandigd
door de vereniging van eigenaren
De bouw van de woningen, dooi
bouwbedrijf Hillen en Roosen, is
zeer snel verlopen Op 20 maart van
dit jaar werd de eerste paal sjeslasen
en op 15 december \\ordt de laatste
woning opgeleveid

Ophalen klein
chemisch afval
ZANDVOORT - Aanstaande zatei
dag woi dt er door de "emeentereim
ging weer klein chemisch afval opge
haald Dit sebeurt in de straten waai
normaal op maandag en dinsdag het
huisvuil wordt opgeliaald
Behalve klein chemisch at\ al kan
men ook .glas en papiei kvajt Het
ophalen s4ebeiut 's moisjens vanat
8 30 uur "

Studio 118 naar groot dansfestival
ZANDVOORT - De Stichting Amateurdans Noord-Holland 01 ganibeert op
zondag 12 november m het Cultureel Centrum 'De Vest' in Alkmaai een
amateurdansfestival. Studio 118 uit Zandvoort is een van de deelnemers bij
Het is de vierde maal dat een dergelijk festival plaatsvindt Het festival ib
bedoeld om de kwaliteit van en de belangstelling voor de amateuristische
dansbeoefemng te bevorderen Hoewel er geen pi ijzen zijn verbonden aan
dit festival, zal er toch een deskundige jury aanwezig zijn om een choi eogra
fie te selecteren voor het landelijk Theater Amateur-dansfestival, dut op 10
december in de Stadsschouwburg m Amsterdam wordt gehouden

j Dommel

telefoon
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't Is weer tijd
voor een jack
Wij hebben voor u
een grote kollektie
vanaf ƒ 109,-

KERKSTRAAT 20 ZANDVOORT
reeds meer dan 25 jaar
voor
Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar
van OEMSEEIM en Z8M.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort •
Te! 02507-12972

SONNEVELD SPORTING
Passage 37
Vanaf 12 november weer ski aerobic
op zondag van 10.30-11.30 uur.
Entree 10,- per keer mcl. zwemmen,
turks stoombad en hotwhirlpool.

Maar waarop was die beslissing eigenlijk gefundeerd?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen
NVM
MAKELAAR

H. W. COSTER B.V.
Burg. Engelbertsstraat 11 Zand voort

IS WEER OP MAANDAG
GEOPEND
EEN A VONDJE UIT VOOR
ONGEBONDEN MENSEN.
Gezellig dansen en een glaasje
drinken in de manege Zandvoort.
Geopend elke zat. van 22.00 tot
03.00 uur. Elke zondag vanaf
16.00 uur, matinee-dmerdansant.

Info 02507-16023
WIKA B.V.

Sinds 1954

Autoruiten en kentekenplaten
ook voor lekkages van voor- of
achterruiten (met garantie).

Bel 020-739931

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

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

DA COSTASTRAAT 17
HANDWERKBOETIEK CHARLOTTE
Wij verkopen modieuze stoffen
tegen zeer voordelige prijzen;
grote collectie breigarens; handgebreide truien voor groot en klein;
zelfvervaardigde speelgoedbeesten, etc
Openingstijden dinsdag - zaterdag 10.0017 00 uur
BILDERDIJKSTRAAT 2 - ZANDVOORT

Woon-winkelhuis met plaats
en vrijstaande stenen schuur.

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

H. W. COSTER BV

WALRA 04904-82128.

MAKELAAR o.g.-BOUWKUNDIGE
TEL. 02507-15531

HEM A

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

Zandvoort

heeft plaats voor een

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

Schoonmaakbedrijf

'Walra-adviseuse

Indeling. Gang, L-woonkamer (ca. 8x4/2,5
m), keuken, badkamer met douche en toilet,
winkel
1e etage: 3 kamers, keuken,
NVM
balkon, 2e toilet.
In overleg te aanvaarden.

FULL-TIME
MEDEWERKSTER

IDEE

* (tagdijks schoonmaakonderhoud, gebouwen
* tapijt reinigen

bij

Foto Boomgaard

* geven van schoonmaak^ en
onderhouds adviezen

ld.: 02507-19292

Heb ie interesse neem dan contact op met
de hr. v. 't Hof, 02507-12820.

ONZE KENNIS EN ERVARING
VORMEN UW GARANTIE!

Een verrassende
keus bloemen van

VRIJSTAANDE WONING
OF BOUWGROND

BLOEMENHUIS

Prijs tot ƒ 800.000,-.

J. BLUYS

Achterstallig onderhoud geen bezwaar.

BANDENHAL

De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

Tel. 02507-12468.

Speciaal adres voor:
gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

SCHOENEN
PANTOFFELS - LAARZEN RUBBERLAARZEN PANTY'S - KOUSEN.

SONNEVELD SPORTING
Conditietraining op dinsdag- en
donderdagochtend
van 9.30-10.30 uur.
Hierna kunt u gebruik maken van het
zwembad, turks stoombad en de
hotwhirlpool.
Passage 37
tel. 02507-14678

geldig
t/m
25 nov.

Eén adres voor héél Zandvoort

HERMAN HARMS
SHOE-BIZZ

Voor een riks, ja, bijna voor niks
Uw kind op de foto
p. kind één foto

Grote Krocht 22

Grote Krocht 26, tel. 13529

Bij de Beauty Studio
de unieke Hayoun anti-acné methode +
biochemische peeling
(bekend van AVRO's Service Salon).

Wereldberoemd in
héél Zandvoort.

of na 18.00 uur 02507-14634
Wika is echt de goedkoopste
SA \ROVSM

SILVER CRYSTAL

Zandvoopfs Nieuwsblad

* deepcteaning sanitair

schoon opleveren van nieuwbouw/
renovatie
* gCasèewassing

Leeft. v.a. 17 jaar.
Werktijden ma. t/m vrijdag in een
enthousiast team.

voor de komende
FEESTDAGEN

Particulier vraagt te koop:
Haltestraat 69 (hk Zeestraat)
Tel. 17897

telef. 02507-15531
telefax 02507-20025

HONDENKAPSALON

tel. 02507-14678

Deskundig advies.

CHINEES INDISCH
RESTAURANT

Je koopt een nieuw pand . . .

P.S. Najaarsaanbieding:

CHRIS HARDENDOOD

25% korting op de Hayoun skinlift of de
collageen elastine behandeling.

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

Bel voor info:

De Beauty Studio

telefoon 023-385478

Marisstraat 18.
Tel. 02507-18766.

Adres: Parallelweg 1O
(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
Geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Tel. 02Q-226445.

Randstad
heeft volop
werk
Boekhoudkundig
medewerker m/v
Met afgeronde PD opleiding Werkervaring is een pre, doch
niet noodzakelijk Leeftijd max 25 jaar De functie start per
direct en is voor lange tijd

Supermarktmedewerkers m/v
Voor verschillende locaties in Heemstede en omgeving Wij
zoeken zowel kassamedewerkers als vakkenvullers De
functies zijn voor lange tijd

Autopoetser m/v
Fa. Kroonenberg

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

De Spar
Weekmedia

Gasthuisplem 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr 9, Zandvoort
Haltestr 22 Zandvoort

Fa. Veldwijk

Kerkplein 11 Zandvoort

AKO

Drog. Bakels

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag
De Krocht

Gr Krocht 17 Zandvoort

lv.mii.rt ui i|n unndui DCZL kost
h in. n uur HKP uit d t. Sik ei u\stdl
*.t Ik t. K •~ \ ui Svi uo\ st i is bi| ons \ t r
kri| b iu

Pasteurstr 2 Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMÖLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle Luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt m Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken

Vraag vrijblijvend offerte

Officieel Dealer

T. Goossens

SCHILDERWERK

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Sloterweg 1 39 Bctdhoevedorp Tel 02968 - 94631
ttACO CN MCCNICCCCN

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Met ervaring, voor een bedrijf in Amsterdam De baan begint
per direct, is full-time en voor lange tijd

Verpleeghulp/
bejaardenverzorgende m/v
Voor een bejaardenhuis m Zandvoort Wij zoeken iemand die
van 23 t/m 28 november de avonddienst van 18 00-22 30 uur
wil lopen Ook hebben wij 7 nachtdiensten vanaf 24/11

Ziekenverzorgende m/v
Van 28 december t/m 3 januari, voor de nachtdienst van
1700-23 30 uur Mocht deze periode niet mogelijk zijn, kom
dan toch even langs om andere diensten te bespreken
Informatie bij Machteld Kee, tel 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49

"ir randstad uitzendbureau

U,i''Mi.5i*ï ssfcS-A.v'.if .*•:

MET LEEDWEZEN DELEN WIJ U
MEDE DAT ER VOOR DE NABESTAANDEN
BITTER WEINIG WAS GEREGELD.

noomboter

450 gr
pak

per 6 p

knip wit of
kniptanwe
brood ^
Moes
goudreinetten

0,98

Stegeman

Achterham

Spar
tomaten

ketchup

N

og maar al te vaak blijkt er bij
een overlijden weinig tot
niets te zijn vastgelegd.
Het valt ook niet mee om stil te
staan bij zaken als een testament,
codicil of voogdijschap.
Toch zijn er goede redenen om 't
wel te doen, want wat gebeurt er met
uw partner, de kinderen, en het huis7
Wij hebben een boekje voor u
samengesteld waarin duidelijk en
overzichtelijk de meest essentiële
maatregelen worden besproken.
Stuur de coupon naar SIRE, p/a
Stephensonstraat 12, 2723 RN
ZOETERMEER. Sluit een extra postzegel van f l,- bij Dan krijgt u 't boekje
'Voor het te laat is' thuisgestuurd.

Naam
Adres

Postcode
Woonplaats
Publicatie aangeboden doof dn blad In samen
werking met de Stichting Ideële Reclame

iedere maandagochtend open
Celciusstraat 192

J

J L-ULU *JL»J

- Indonesian food Passage 6, Zandvoort
Naast onze afhaalmaaltijden verzorgen wij nu ook:

ELKE ZONDAG EEN RIJSTBUFFET,
BESTAANDE UIT 13 GERECHTEN,
ONBEPERKT OPSCHEPPEN.

m/v

ƒ 29,50 p.p.

kinderen tot 7 jaar
/12,50p.p.
Accommodatie
voor 30 personen.

RESERVEREN
GEWENST
v.a. 17.00 uur

Tel. 02507-19538

WEEKMEDIA22
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Sterk optreden heren

Voetbal kort

Sporting OSS-dames nipt opzij gezet
ZANDVOORT - In de volleybalcompetitie speelden de dames van Sporting OSS een goede partij maar verloren toch
nipt met 3-1 van Roda'23. Veel
krachtsverschil was er niet, gezien het setverloop. De Zandvoortse heren maken, in ver gelijking met het vorig jaar, een
opmerkelijk goed seizoen.
Spaarndam was kansloos tegen een bekeken spelend Sporting OSS, 3-0.

en zelfs 10-5. Om elke punt werd
fanatiek gestreden en Roda kwam
langzaam naderbij. Bijzonder lange
en goede rally's waren er te zien en
bij 14-14 kon Sporting de set niet
meer in handen houden. Een paar
kleine misverstandjes en roda
maakte de set uit met 14-16.
Ook in de tweede set nam Sporting OSS een 3-0 voorsprong en bleef
nu de gehele set het beste spel demonstreren. Roda kon op 9-9 komen
maar toen sloeg Sporting OSS toe.
Een goed blok en een paar gave
smashes brachten de 15-9 setwinst.
Sporting OSS kende een flitsende In de derde set waren de rollen weer
start m de volleybalwedstrijd tegen omgedraaid. Roda'23 nam direct een
Roda'23. Met een goede opslag werd 0-4 voorsprong, bouwde die uit naar
een 3-0 voorsprong opgebouwd maar 4-10 en de set leek beslist. Sporting
een time-out van de Roda-coach OSS gaf het echter niet op en met
bracht Ssporting in verwarring en veel inzet kwam het team terug tot 8de voorsprong ging snel verloren, 3- 11 en even later 10-12. De krachtin4. Toch herstelden de Zandvoortse spanning leverde helaas geen setdames zich en door leuk opgezette winst op daar Roda'23 met de volaanvallen bekwaam af te maken gende opslag de strijd uitmaakte, 10werd de voorsprong hernomen, 6-4 15.

De vierde set moest Sporting OSS
winnend afsluiten om in de race te
blijven. Dat leek te gaan lukken bij
een 6-2 en 9-5 voorsprong. De druk
werd echter te groot en de aanvallen
konden niet meer worden afgemaakt. Roda'23 ving de smashes
goed op en krabbelde terug tot 9-8 en
nam zelfs een 9-10 voorsprong. Ondanks dat de Zandvoortse dames
taleven knokken voor de winst pakte
Roda'23 de overwinning door de set
met 10-15 winnend af te sluiten.
Eindstand 1-3.

Heren
In een goed gespeelde wedstrijd
waren ondanks de uiteindelijke 3-0
zege Sportmg OSS en Spaarndam
aardig aan elkaar gewaagd. In de
eerste set liep Sporting wel uit naar
een ruime voorsprong maar Spaarndam maakte gebruik van een lichte
inzinking bij Sporting en bracht de
spanning geheel terug, 13-13. Spor-

ting OSS slaagde er toch in de set uit
te spelen met een paar goed geplaatste ballen, 15-13. In de tweede set
stoomde Sporting door naar een 6-0
voorsprong. Toen sloop er wat onrust in de ploeg, het was even zoeken
naar elkaar maar in de problemen
kwamen de Zandvoorters niet, 15-9.
In de derde set ging het wat rommeliger, Spaarndam kon langdurig
bijblijven en een vierde set leek voor
de Spaarndammers haalbaar. Sportmg OSS pakte bijtijds het goede
aanvallende spel weer op, sloeg met
wederom gave plaatsballen en harde
smashes knap toe en finishte winnend met 15-12.
Vocht Sporting OSS de laatste jaren tegen het degradatiespook,
reeds na een paar wedstrijden wordt
nu een goede middenmootpositie ingenomen en de Zandvoorters zijn
optimistisch gestemd om deze positie zeker te kunnen handhaven.

Sportagenda
BASKETBAL

Zaterdag: 17.45 uur, SpaarndamLions dames
18.45 uur, Lions heren-Epibratos,
Pellikaanhal
HOCKEY

ZHC dames-Myra, 13.00 uur, terrein Dumtjesveld
14.30 uur, ZHC heren-Terriërs, terrem Duintjesveld
ZAALHANDBAL

Uitslagen: HS BSM 2-ZVM 3 6-15,
DJA BSM 3-ZVM l 8-10, DS BSM 2ZVM 2 11-16, MA HVH-ZVM 7-14, DS
HVH 2-ZVM 3 18-6, HS O.G.-ZVM 1026, JA ADO-ZVM 7-4, MA TYBBZVM 7-6, MA Nieuw-Vennep-ZVM 2
5-2, HS Full Speed-ZVM 2 19-12.DS
VZV 2-ZVM l 19-13, HJ JC/VidoZVM 21-27.
Programma zondag in de Pellikaanhal: 09.30 uur MA ZVM-KIC,
10.15 uur DJ ZVM-Blinkert, 11.20
uur DS ZVM 3-TYBB 3,12.25 uur DS
ZVM 2-Nieuw-Vennep 2, 13.30 uur
DS ZVM-CSV, 14.45 uur HS ZVMBSM, 15.55 uur HS ZVM 4-Odin 4.
ZAALVOETBAL

• Het ging er spannend aan toe tussen de dames van Sporting OSS en Roda'23

Foto Bram Stijnen

Casino-ZVM veegt OG van veld
ZANDVOORT - Ook in de
tweede zaalhandbalwedstrijd
van dit seizoen maakten de dames van Casino-ZVM een goede indruk. Er werd wel met 1913 van VCV 2 verloren maar
het vertoonde spel was van degelijke kwaliteit. De Zandvoortse heren herstelden zich
van de vorige week geleden nederlaag en leefden hun revanchegevoelens geheel uit op het
zwakke Onze Gezellen en wonnen met 10-26.

leuk handbal werd een achterstand
telkens weggewerkt (5-5) en de uiteindelijke ruststand van 10-8 werd
veroorzaakt door drie benutte strafworpen van VCV. Ook in de tweede
helft gaf Casino-ZVM knap tegenspel en bleef op de voet volgen. Tot
15-13 was er nog van alles mogelijk
maar in deze klasse is twee wissels
te weinig. Door een blessure werd
het nog maar één wissel en door
vermoeidheid leed Casino-ZVM in
de slotfase balverlies, waardoor
VCV naar een 19-13 overwinning uit
kon lopen.
„Ondanks die nederlaag hebben
Tegen het sterke en geroutineerde we ons goed geweerd," meende
tweede team van VCV was Casino- trainster/coach Janna Pennings. ,,Ik
ZVM lange tijd gelijkwaardig. Met ben niet ontevreden en met meer

In het begin ging de strijd nog gehjk op maar allengs kregen de Zandvoorters steeds meer greep op de
wedstrijd en trokken alle registers
open. Na een kwartier voetballen
kopte Philip van de Heuvel de bal in
de voeten van Jan Willem Luiten die
Rob Gansner aanspeelde. Vrij voor
de doelman stifte Gansner de bal
fraai over de DSC'74-doelman het
doel in, 0-1. Een minuut later was
het bijna opnieuw raak toen de sterk
spelende Thomas Schulte oprukte
en net langs de verkeerde kant van
de paal richtte. DSC'74 forceerde
een paar hoekschoppen maar die
waren niet gevaarlijk.
In de 21e minuut speelde Rob
Gansner een dieptebal op Mario van

Heren

De Casino-ZVM heren waren fel
gebrand op revanche op de vorige
week geleden nederlaag. Tot 5-5 kon
Onze Gezellen de Zandvoorters bijblijven maar vanaf die stand was het
snel gedaan. Met snelle combinaties,
leuke break-outs en even fraaie doelpunten schroefde Casino-ZVM de
score op tot een 6-12 voorsprong bij
de rust. Het was ook in het tweede
gedeelte duidelijk, dat Casino-ZVM
de nederlaag van vorige week dwars
zat. De badgasten bleven ook bij een
ruime voorsprong doorgaan en verpletterden Onze Gezellen. Zowel defensief als aanvallend viel er weinig
op het Zandvoortse spel aan te merMeelen die niet onder wilde doen ken. Onze Gezellen was veel te zwak
voor Gansner en met een fraaie stift- om het de Zandvoorters moeilijk te
bal het tweede doelpunt liet aanteke- maken. Eindstand 10- 26.
nen, 0-2. De Zandvoorters bleven
Coach Jan van Limbeek was best
met knappe aanvallen het doel van
DSC'74 bestoken en in de 33e mi- te spreken over dit resultaat. „We
nuut was het wederom raak. Ook nu moesten wat recht zetten en dat is
was Rob Gansner aanwezig om met gelukt. De spelers waren goed bezig
een op maat gesneden pass Philip en ondanks een ruime voorsprong
van de Heuvel de derde treffer te wilden ze gewoon flink uithalen."
laten maken, 0-3.
Doelpunten Casino-ZVM: Guido
Ook al was de druk m de tweede Weidema 7, Kees Hoek 4, Evert van
helft minder, Zandvoort'75 bleef de der Werff 3, Jan van Duijn 3, Peter
beter spelende ploeg. DSC'74 coun- Pennings 3, Richard Vos 2, Menno
terde een paar maal gevaarlij kmaar Trouw 2, Henk van der Mey 2.
telkens was de Zandvoortse defensie
paraat. Zag Jan Willem Luiten eerst
nog een kopbal rakelings over gaan,
even later had hij toch succes. Opnieuw stond Rob Gansner aan de
basis van dit doelpunt en Luiten
mocht de stand op 0-4 brengen. Door
een onachtzaamheid in de Zandvoortse defensie kon DSC'74 tegenscoren, 1-4 maar meer zat er niet m.
In het laatste kwartier was het Zandvoort'75 dat nog een paar kansen
kreeg maar de schoten van onder
andere invaller Robm Castien
brachten geen verandering meer m
de sand.

Zandvoort75bovenaan
ZANDVOORT
- Zandvoort'75 heeft door een knappe
4-1 overwinning bij DSC'74 de
kop van de vierde klasse ingenomen. Vooral in de eerste
helft was Zandvoort'75 oppermachtig en speelde een gave
partij voetbal. Rob Gansner
vertolkte een hoofdrol in deze
wedstrijd en had een aandeel
in ieder Zandvoorts doelpunt.

wissels weet ik het nog met."
Doelpunten Casino-ZVM: Elly von
Stein 7, Sylvia Blom 3, Diana Pennmgs l, Mireille Martma l, Margreet
Sterrenburg 1.

ZANDVOORT - In de zaterdagvoetbalafdeling van de
HVB behaalde Zandvoortmeeuwen een nipte overwinning op Hillegom, 2-1. De Zandvoorters scoren goed de laatste
weken, maar komen niet dichterbij de topclubs doordat die
eveneens zegevieren. TZB is
aan een mindere periode bezig
en kon opnieuw niet overtuigen. Van Nispen bezorgde TZB
een 3-1 nederlaag.

Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur ZVM 2-HBC 2 d-jun., 18.30
uur Z'75-IJmond'73 2 c-jun., 19.00
uur Z'75 2-HBC 3 dames, 19.45 uur
Club Maritime-SSV, 20.40 uur Zandvoort Noord 4-Noorddorp 2, 21.25
uur TZB 6-Concordia 4, 22.10 uur
TZB 4-Sekura 2.
Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.45 uur Scandals-Carillon
Boys, 21.40 uur Z'75-Venus Fly, 22.30
uur Zandvoort Noord-Scandals vet.

• Vier aankomende kunstzwemsterren van de Zeeschuimers: v.l.n.r.
Tasmara van Rhee, Jeannet Karsdorp (doet volgende wedstrijd mee),
Silvia van der Donk, en Carolien Janssen.

Zeeschuimers tweede
bij kunstzwemmen
ZANDVOORT - Alliance
Zaandam kwam afgelopen
zondag met een uitermate
grote en sterke ploeg kunstzwemmers naar Zandvoort,
waar de Zandvoortse Zwem
& Poloclub de Zeeschuimers
de eerste competitiewedstrijd van het seizoen organiseerde. Alliance scoorde op
het totaal van zes verschillende categorieën het hoogst.
De Zeeschuimers kwamen
als tweede uit de strijd met
een achterstand van 35 punten. Als derde eindigden de
Haarlemse kunstzwemmers
van DWT met een achterstand van 179 punten op de
Zeeschuimers.

Bijzonder was ook dat Vanessa
Noordervhet voor het eerst mgezet werd op het hoogste A-niveau,
waar zij een prima 48.61 pnt. liet
noteren. Daarnaast kwam zij ook
uit in haar eigen klasse, waar zij
achter Marjolijn van de Meer de
tweede plaats opeiste. Daphny
Paap werd hier derde. Ook in de
hogere vierde categorie waren de
Zeeschuimers
toonaangevend,
want Sandra Dijkzeul en Ditte
Valk werden eerste en tweede en
zwommen beiden een limiet. In de
hoogste categorie eindigde Saskia
Wester als tweede achter de ZaanDWT was vooral sterk in de se Karen van Nek.
twee laagste categorieën, waar zij
zowel Alliance als Zeeschuimers
Uitslagen. Cat. la: Silvia van der
de baas bleef. Een zeer vol zwem- Donk 17.60 pnt, Carolien Janssen
bad De Duinpan met een record- 16.30; Cat. Ib: 4. Stefanie Holsteijn
aantal van 115 kunstzwemmers, 20.59; Gwendolijn Kruijs 18.55; Tawaaronder vele . debutanten, 50 mara van Rhee 17.60; Cat. 2b: ShaKNZB-juryleden en veel publiek, ron Bouman 22.40; Cat. 3c: 1. Marmaakte deze wedstrijd tot een pri- jolijn van der Meer 30.97; 2. Vanesma kunstzwemhappening.
sa Noordervliet 29.37; 3. Daphny
Paap 28.83; Cat. 4c: 1. Sandra Dijkzeul 59.31; 2. Ditte Vlak 59.19; Cat.
Debuut
5: Vanessa Noordervliet 48.561;
Vier meisjes van de Zeeschuimers Cat. 6: 2. Saskia Wester 63.58; 3.
(nauwelijks twee maanden lid) Linda Paap 61.92; 6. Joanne van
maakten in deze wedstrijd hun de- der Meer 59.41.

Al was de overwinning dik verdiend, de kansen die TZB kreeg wai'en legio, maar werden helaas gemist. Spaarncvogels, dat altijd een
rnoeilijk te bespelen tegenstander
voor TZB is, had eigenlijk geen
schijn van kans. Reeds in de eerste
helft had de strijd al beslist kunnen
zijn. Zo'n drie a vier doelrijpe kansen lieten de voorwaartsen van de
Zandvoorters ongebruikt en het was
voor Spaarnevogels een wonder dat
de beginstand na vijfenveertig minuten nog steeds niet veranderd was.

Ook al werd er in de eerste helft
niet door TZB gescoord, zij gingen
met dezelfde goede inzet door m het
tweede gedeelte. De druk op het
Spaarnevogels-doel werd nog groter
en doelpunten konden gewoonweg
niet uitblijven. William Rubeling
stond nu op scherp en met twee
fraaie treffers zette hij TZB op een 02 voorsprong.
Spaarnevogels probeerde nog wel
wat terug te doen, maar het Zandvoortse middenveld onderbrak de
aanvallen al snel en zette steeds
weer de voorwaartsen aan het werk.
Gevaar was er dan ook niet van de
Haarlemse aanvallers te verwachten. TZB kreeg nog een paar riante
mogelijkheden, maar wenste de
stand niet meer te verhogen. Met
deze uitslag was trainer Thijs Bouma best te spreken. „Het was geen
mooi voetbal, maar er is keihard gewerkt. We draaien nu. door de twee
overwinningen, mee voor de tweede
periode en dat is een goede motivatie voor de komende wedstrijden."

ADVERTENTIE

.

ZOEKT DRINGEND
voor werknemers van buitenlandse
bedrijven
gestoffeerde en/of gemeubileerde

FLATS EN HUIZEN
m de driehoek
Amsterdam/Utrecht/Den Haag

020-44.87.51 (4 lijnen)

RENTHOUSE INT. B.V.
Nederhoven 19-21, Amsterdam
(lid WW)
(vergunning v. d gemeente A dam)

Nicolas Ruijer verslaatschaakkoploper Jorning
ZANDVOORT - In de interne schaakcompetitie bij de
Zandvoortse Schaakclub viel
de afgelopen week een enorme
verrassing te noteren. Die viel
bij de jeugdafdeling waar Nicolas Ruijer koploper Erik Jorning versloeg.

speeld. Winstpartijen vielen er te noteren voor Dennis van der Meijden,
Gude, Ter Bruggen, Van Elk, Van
den Bos, Cliteur, Marquenie en Lindeman. De partijen tussen AyressVan Kempen en Molenaar tegen
Van Eijk eindigden in remise. De
strijd om de eerste plaats is nog volledig in gang.

In groep A was dat. Het ongeslagen record van koploper Erik Jorning werd door Nicolas Ruijer gebroken. Door deze overwinning
blijft Nicolas nog wel onderaan de
ranglijst staan maar de zege zal hem
zeker moed geven voor de komende
partijen. Ook Bas van der Hoek en
Anta Samsuria wonnen hun partijen. De stand blijft in groep A ondanks deze resultaten ongewijzigd.
In groep B zijn er na de zevende
ronde geen belangrijke wijzigingen
opgetreden. Winstpartijen waren er
voor Florian van de Moolen, Dave
Frederking, Hans Geurts, Henk Willems en Patrick. De beste vijf zijn op
dit moment: 1. Frederik van Veenstra, 2. Ilje Mollerus, 3. Dave Frederking, 4. Bas Geurts, 5. Florian van de
Moolen.

De strijd tussen Drost en Van Eijk
was na drie uur spelen nog niet beslist en in de afgebroken stelling
heeft Van Eijk misschien een licht
voordeel. De voorlopige stand is: 1.
Drost, 2. Lindeman, 3. Van Eijk, 4.
Geerts, 5. Ayress, 6. Van Brakel, 7.
Cliteur, 8. Van Kempen, 9. Termes,
10. Molenaar.

ZANDVOORT - Dat Zandvoortmeeuwen erg wisselvallig
voetbalt blijkt wel uit de resultaten van de laatste weken.

Na de fraaie winst van vorige week
trokken de Zandvoorters optimisSenioren
tisch gestemd naar Haarlem om
In de interne competitie bij de se- TYBB te bestrijden.
Het is er helaas niet van gekomen,
nioren werden totaal elf partijen ge-

Standen voetbal

Spaarnes tad
9-16 Schalkwijk
8-15 Vogelenzang
EHS
9-13 KIC
SVIJ
Heemstede
9-11 TZB
9-10 Overbos
BSM
Spaarnevogelb
THB
Eerste klasse HVB zaterdag
10-18 Halfweg
SCW
10-16 J Hercules
Velsen
10-15 Hillegom
SVIJ
10-14 HBC
Kennemers
10-14 DCO
Energie
Zandvoortm
10-12 VSV
Tweede klasse HVB zaterdag
Overbos
10 19 TZB
10 17 DEM
Renova
9-14 BSM
Geel Wit
10-14 DSOV
SVJ
10-13 KHFC
Van Nispen
10 10 Concordia
Stormvogels

halen. De drie nog te spelen wedstrijden zijn dus een
formaliteit, maar de Zandvoortse jongens willen ook die
winnend afsluiten. De teams kregen voetbalonderricht
van de bezielende trainers Liva Lock en Rob Gansner,
terwijl de begeleiding van Jan Klein Schiphorst en Jaap
Paap niet onvermeld mag blijven. De D-junioren bleken
veel te sterk in deze klasse en komen na de winterstop
uit in een hogere klasse.
Foto B van stnjnen

88
76
86
95
8-4
94
99
9-8
96
95
95
E-4

9-81
9-81
96
95
95]
9l

daar Zandvoortmeeuwen kansloos
109
naar een 4-0 nederlaag werd ge10-9
speeld.
10-6
De strijd was nog maar nauwelijks
104
vijftig seconden oud of Zandvoort10 l
meeuwen keek tegen een 1-0 achter90
stand aan. De Haarlemse spits kreeg
geheel vrije doorgang door een niet
9-7
ingrijpende Zandvoortse defensie en
106
het was raak. Die klap is Zandvoort10-6
meeuwen niet meer te boven geko95
men en na zeven minuten was het
')5
opnieuw raak doch de scheidsrech100
ter annuleerde deze treffer. Het
bleek slechts uitstel want in de 18e
minuut werd wederom niet sterk mgegrepen en TYBB voerde de voorsprong op naar 2-0 De Zandvoorters
konden geen noemenswaardige acHAARLEM - De Haarlemse Race
ties ondernemen, alleen bleef het bij Club
Excelsior organiseert wederom
een afgekeurd doelpunt van Chris een alternatieve
triathlon Zondag 26
Jongbloed.
november om elf uur wordt er gevanaf de H N. Werkmanweg in
Het eerste kwartier van de tweede start
Waarderpolder. De rugnummers
helft scheen Zandvoortmeeuwen de
moeten al om half tien opgehaald
wat terug te gaan doen. De Zand- worden.
deelneem (st)ers lopen
voorters namen het initiatief doch eerst een De
van acht kilomewaren niet in staat met goede combi- ter over deparcours
polderwegen van Spaarnnaties openingen te forceren in de woude, vervolgens
ze een
TYBB-defensie. Na dit kwartier luw- fietstraject van ruimberijden
zestien kilomede de pressie van Zandvoortmeeu- ter door Haarlemmerhede
en reswen en was het alleen TYBB dat de teert ze een crossloop over drie
kiloklok sloeg.
meter over een zwaar parcours m de
Inschrijven kan zaDe Haarlemmers waren feller en Waarderpolder.
tussen twaalf en drie uur in
wonnen vaker de persoonlijke duels. terdag
Excelsior aan de
Een van richting veranderd schot in het clubhuis van
in Haarlem, tussen
de 25e minuut gaf Zandvoortmeeu- Werkmanweg
wen defintief de genadeklap. Doel- twaalf en drie Kosten 7,50 gulden
man Willem van der Kuijl was kans- per persoon en tot en met de achtloos, 3-0. In de slotfase wist TYBB tiende bij wielersportzaak Peter VerHaltestraat 31 m Zandvoort,
zelfs de stand op te voeren naar een steege,
02507-14499 Er kan worden inge4-0 overwinning. Gelukkig voor de tel
Meeuwen leden de concurrenten in schreven in verschillende categode onderste regionenen, DSOV en rién. Wie zich na zaterdag inschrijft
moet tien gulden per persoon betaVan Nispen eveneens nederlagen.
len. Op de dag zelf kan dat tussen
negen en tien uur. Iedereen met een
leeftijd van minimaal vijftien jaar en
Voorzitter
Tijdens de algemene ledenverga- een goede conditie kan meedoen.
dering heeft Zandvoortmeeuwen
een nieuwe voorzitter gekozen. Peter Logmans werd met algemene
ZANDVOORT - Door een kortsluistemmen gekozen en volgt Eli van ting
in de CV-ketel ontstond vorige
Petegem op, die de laatste twee jaar week dinsdag een kleine brand op de
als interim-voorzitter optrad. Van zolder van een woning aan de FahPetegem, die meer dan vijfentwintig renheidstraat. De brandweer kon
jaar een bestuursfunctie vervulde, het vuur snel onder controle krijgen.
kan terugzien op enorme verdien- De zolder liep een fikse brand en
sten voor Zandvoortmeeuwen.
waterschade op.

Excelsior houdt
weer een triathlon

De eerste kampioenen van het jaar
ZANDVOORT - Zijn de kampioenen van vorig jaar pas
gehuldigd, de eerste kampioenen van dit nieuwe seizoen hebben zich al aangediend. Zo zijn zowel de D1 als
de D2 voetbaljunioren van Zandvoortmeeuwen erin geslaagd het kampioenschap reeds veilig te stellen. Deze
teams zijn de zogenaamde winterkampioenen. Na zeven van de tien wedstrijden gewonnen te hebben zijn
beide teams niet meer door de concurrentie te achter-

In de externe competitie heeft
maandagavond Edward Geerts zijn
afgebroken partij van het tweede
Zandvoortse schaakteam niet in een
overwinning kunnen omzetten. Mis- Vierde klasse KNVB
schien kunnen Ton Marquenie en Renova
8-14 TYBB
8-13 De Brug
Twint dat vanavond wel in het Ge- Velsen
8-10 Geel Wit
meenschapshuis doen. Totaal één Hoofddorp
punt uit deze twee partijen is vol- VSV
9-10 Zandvoortm
doende voor een algeheel positief re- Onze Gezellen 8- 9 DSOV
Nieuw Vennep 8- 9 Van Nispen
sultaat.
Vanavond speelt het eerste Zand- Vierde klasse KNVB zaterdag
9-13 SIZO
voortse schaakteam zijn derde com- Zandvoort'75
8-12 Aalsmeer
petitiewedstrijd tegen HWP 2 uit NAS
9-12 Hoofddorp
Haarlem. In het Gemeenschapshuis OSDO
9-12 Bloemendaal
gaat het topteam proberen de pun- SMS
8-10 SCZ'58
ten in Zandvoort te houden. Na twee EHS
9-10 DSC'74
wedstrijden staat Zandvoort op een DOSC
Tweede klasse HVB
gedeelde zesde plaats.

Z'meeuwen wisselvallig

Sterk optreden van TZB
ZANDVOORT - Na een zeer
matige competitiestart lijkt
TZB op de weg terug en boekte
inmiddels twee opeenvolgende
overwinningen. Bij Spaarnevogels op bezoek was TZB duidelijk de sterkere ploeg en de 2-0
zege was maar een krappe afspiegeling van de krachtsverhouding.

buut. Een spannende ervaring
voor Silvia van der Donk, Carolien
Janssen, Gwendolijn Kruijs en Tamara van Rhee, die met hun gescoorde punten een goede kunstzwemstart maakten.

De wedstrijd tussen Zandvoortmeeuwen en Hillegom was van een
bedenkelijk niveau. Beide teams
slaagden er niet m tot verrassende
acties te komen en nadat Hillegom
de score opende, toonde Zandvoortmeeuwen meer initiatief. Voor de
rust zorgde Bas Heino nog voor de
gelijkmaker. In de tweede helft zette
Zandvoortmeeuwen nog even aan en
toen John Burger voor een 2-1 voorsprong had gezorgd, was de opleving
snel ten einde.
TZB sukkelt de laatste weken een
beetje voort en na de sterke competitiestart is de vorm geheel zoek. Ook
tegen het sterke Van Nispen kwamen de Zandvoorters er met aan te
pas. Alleen in de eerste helft bood
TZB goed partij, maar m het tweede
gedeelte zette Van Nispen orde op
zaken en won met 3-1. De Zandvoorters vertoeven nog wel in de middenmoot, maar een paar overwinningen
is binnenkort wel noodzakelijk.

Kortsluiting
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DIT KOMT NOOIT MEER!
DAIHATSU CUORE

POLYETHER MATRASSEN - GOED SLAPEN!

SPLINTERNIEUW

Benzineverbruik 1 22 JAPANS ZUINIGSTE EUROPEES COMFORT
Wegenbelasting ƒ 23,- per maand

80x190 S G. 35
90x200 S G 35
140x200 S.G. 35
(14 cm dik!)
80x190 S.G. 40
90x200 S G. 40
140x200 S. G. 40
(14 cm dik!)

LOPENDE LENING GEEN BEZWAAR Snelle afhandeling.

14 cm dik +

///AutO GUlt
POLYETHERVERWERKENDE
INDUSTRIE

ERP14.7%60mnd.

DAiHATSU-dealer voor Haarlem

NATUURRUBBER
MATRAS

89.50
109.189.110.125.245.-

FABRIEKSPRIJZEN

MEUBEL
STOFFERING

Wij stofferen 10 bankstelkussens
rondom
v.a. j cï)u,~
inkl stof.
Wij kunnen héél voordelig
* Boot en caravan
stofferen
(ook oude kussens)
* Alle soorten en maten
polyether op maat gesneden, heel voordelig.

Wij stofferen alle
soorten meubels
heel voordelig.

Last van uw rug

SPECIALITEIT
UIT ONZE FABRIEK

Aflossing zonder aanbetaling 280,-

schapewol afgedekt
90x200

295.'

140x200

495.'

160x200

595.'

GORDIJNEN GROOTHANDEL
ZANDVOORT

PARKLAAN 129-131 bij het Spaarne HAARLEM
023-312450-312451

OPPAS
voor baby van +

A. GIJS de Roode, Deborah
Sturkenboom, Shanna v d.
Zwet, Marcel Leeflang,
Sebastiaan de Jong, Daan
Koote, Bert Spolders, Robert
Okker, Stefan Verhoef,
Elizabeth v.d. Drift, Philipe
Huisman, Laura Kalk, Nick
Goode, Nathalie Hommel,
Judith Dekker.

5 mnd.
Variabele

ƒ5,- p. uur.

Tel. 18386.
Gediplomeerde

PEDICURE

B. Michiel v d Heijden, Sebastiaan
Faas, Dave Vlug, Evelien
Henstra, Jean Julien Althuisius,
Remco de Wolff, Nick
Berendsen.

BIJ SONNEVELD SPORTING
ZWEM- SPORT- EN
ZONNECENTRUM
Per 1 januari 1990 weer plaats voor
nieuwe leerlingen (vanaf 5 jr.)

tijden,

KOMT OOK
AAN HUIS
Tel. afspraken tussen
18.00-20.00 uur.

Tel.

19632

Te koop
Naaimachine
(electronisch)
Kinderbiljart
(snooker)

ƒ400,-

Trein elec.

/ 75,-

met rails
ƒ75,Groot poppenhuis met
meubeltjes
ƒ 50,M Boers,
Lorentzstraat 517

Passage 37
Tel. 02507-14678

STEENGRILL RESTAURANT

inkl. stof
bijv.
lederlook

SHOWROOM ATELIER FADRIKAGE
AMPÊRESTRAAT 10
ZANDVOORT

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

29,50

Alles zoveel u wilt1!
Zeestraat 36
tel 12092
b g g. 17616
Gaarne reserveren
Geopend vrijdag,
zaterdag en zondag
vanaf 1700 uur

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

Schuitengat 19:
Hoekapp. op 1e et., balkon zuid, ind. entree, hal,
keuken met inbouwapp., slaapk., toilet, douche,
bergkamer, woonkamer, serv.k. ƒ475,- p.m.
Vr.pr. ƒ 147.500,Passage 3/42:
Tweekamerhoekapp. op 9e et., uitzicht op zee,
balkon op zuid/west, ind. entree, hal, woonk.
met open keuken, slaapk., badk., toilet, serv.k.
ƒ308,- p.m. Vr.pr. ƒ189.000,-k k.
Nassauplein 4:
Bovenwoning met balkon aan voor- en
achterzijde, ind. entree, hal, woonk. met open
haard, 2 slaapk. (vh 3), toilet, douche, moderne
keuken met inbouwapp., c.v. gas. Vr.pr.
/149.000,-k.k.
OPEN HUIS
Thorbeckestraat 3/11, zaterdag 11 november
van 15.00 tot 17.00 uur. Vierkamermaisonnette,
ind. 1e et., entree, hal, toilet, woonkamer,
keuken, 2e et. 2 slaapk., badk. (wastafel,
douche, toilet, zolder: 1 slaapk. Vr.pr.
ƒ210.000,-k.k.

v.a. 5,95 p.mtr.
Vitrage van 20,95 voor

995

Gratis gemaakt
Div soorten

model gordijnen

bijv M boog of sluierIQ95
gordijn p m
v a lof
Gratis gemaakt
1000 .verschillende soorten

Een barkruk

TEL. 02507-19347 Of 12330

Gevraagd:

Geslaagd voor het
zwemdiploma:

VITRAGE

10,-

M bogen.
Velours overgordijnen

9,95

van ƒ39,95 voor
Gratis gemaakt

GORDIJNEN GROOTHANDEL

de VRIES
HAARLEMMERDIJK 168 AMSTERDAM
Tel. 020-220981

Te koop gevraagd

Safe - Twestaurant

WONING
OF FLAT

Öfeonnehoefe

3 kam.
tot ± ƒ 130.000.,Br. ond. nr. 983411.

Bloemendaal aan zee
Tel.: 023 - 252280

EEN IDEAAL
RUSTPUNT
Te koop
gevraagd

STRANDPAVILJOEN

Gelegen direct aan zee aan de kop van
de Bloemendaalse Zeeweg vormt ons
café-restaurant een ideaal rustpunt tijdens een strandwandeling of een fietstocht door de duinen.

Brieven onder nr.
983246 bur. v.d.
blad.

Komt u even genieten van een kop
heerlijke erwtensoep, een pannekoek,
een uitsmijter, een knapperig stokbroodje of gewoon een kop koffie of
warme chocolade.

EET U

alle dagen van het jaar geopend
ruime eigen parkeergelegenheid
gemakkelijk toegankelijk voor rolstoelen
invalidentoilet aanwezig

GRATIS WONINGBROCHURE

MET

T E G E N I N L E V E R I N G V A N DEZE C O U P O N

WEEKENDREKLAME donderdag vrijdag zaterdag
Roodkokend

Gieser Wildeman

heel kilo

Hollandse

Golden Delicious

1,69

10 voor

1,95

pond

1,95

Barstens vol sap

Perssinaasappels
Uit onze keuken
de lekkerste

Aardappelsalade

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

1,69

héél kilo

HAMBURGERS HALEN,
ÉÉN BETALEN
Groente en fruit

Grote Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort

Een dag zonder bloemen
is als een dag zonder
zonneschijn

REGENJASSEN
Diverse soorten,
vanaf

ƒ 179,-

Ook met
uitritsbare voering

"erica"
• Malsovit Knacke
~ Malsovit Maaltijdkockcn
• Malsovit Koflïckoekjes
Malsovit Slankspread

Alleen vrijdag en zaterdag
Onze alom bekende zuiver scheerwollen

JERSEY PANTALON
met elastiekband

adviesprijs 129,de altijd lage vivaprijs 109,-

NIEUWE
OPENINGSTIJDEN:
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

11.00 - 21.00 uur
10.00 - 23.00 uur
11.00 - 21.00 uur

McDonald's
Zandvoort
Raadhuisplein 3
Tel. 02507-16001

VERKOCHT

VRIJDAG
ZATERDAG

Daar ^it u dan. Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een ad\crtcntic op
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en \ crkoopt
sneller, want:

mo-dc w&t 'n
GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
En de makelaar w eet \an wanten en kranten.

Wij verzorgen
uw bloemwerk
door geheel Nederland

SEIJSENER
Haltestraat 23
Zandvoort

KERKSTRAAT 20 ZANDVOORT

OVIT

r r

EEN ZEER BIJZONDERE
AANBIEDING!!!

Grote Krocht 24
Zandvoort
Telef. 02507-12301

Brood- en
Banketbakkerij

Een bon per persoon.
Niet geldig m kombmatie
met andere aanbiedingen
Alléén inwisselbaar bij:
McDonald's restaurant
Raadhuisplein 3, Zandvoort.

Bloemenmagazijn
Sinds 1908

Let op!!!
Wegens verbouwing is de

GAPER
DRUGSTORE

Jong?
Alleenstaand?
Woningzoekend?
Moeilijk hè!!!
Wilt u een informatiefolder?
Stuur een briefkaartje naar
Wurgent, Postbus 243,
2040 AE Zandvoort.

BALK
BAKT
BETER
BROOD

in de Kerkstraat
helaas gesloten
Dit weekend:

VAN ZAT. 11 NOVEMBER T/M
DONDERDAG 23 NOVEMBER.

SPECUUASTAARTJE

6,95

Nieuw bij uw Echte Bakker

BELGISCHE PRALINES
Daarna zijn wij weer tot uw dienst in een
geheel vernieuwde en gemoderniseerde
zaak met een nog groter assortiment.
Excuses voor het ongemak
Fam. Olieslagers

van het topmerk

GARTNER
exclusieve verkooprechten m Zandvoort

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28, tel. 12989
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Kleuterschool Prinses Marijke1955

Zandvoort Promotie een feit

ZANDVOORT - De Stichting
Zandvoort Promotie is een feit.
Dat bleek vorige week vrijdag
tijdens de najaarsvergadering
van de Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ), die in
een van de zalen van het Gran
Dorado complex werd gehouden. De nieuwe organisatie
wordt op l december officieel
opgericht.

De nieuwe stichting is eigenlijk
het vervolg van het Samenwerkingsverband Zandvoort waarin destijds
de horeca, de ondernemersvereniging en de plaatselijke strandpachters zitting hadden. In de nieuwe
stichting zijn nu ook de gemeente
Zandvoort, de regionale VVV, de Hotelclub Zandvoort, het Casino, Gran
Dorado, het Circuit, het Elysee Beach Hotel, de Ambulante Vishandelaren, de Sportraad en de Kamer van
Koophandel Haarlem vertegen-

woordigd. De Stichting Promotie
Zandvoort stelt zich ten doel: het
zorgen voor een hoge toeristisch-recreatieve kwaliteit van de badplaats
en het plannen en uitvoeren van promotie- en wervingsactiviteiten.

Waarnemen
Er zal een full-time kracht aangetrokken worden om het geheel te
coördineren en te begeleiden. Als
voorlopige voorzitter zal drs. Hulsebosch van de Kamer van Koophandel deze taak waarnemen. De participanten in de stichting hebben zich
inmiddels bereid verklaard gezamenlijk een jaarlijks bedrag van
180.000 gulden op'tafel te leggen,
waarmee een en ander moet worden
gefinancierd. Het ligt in de bedoeling om zo spoedig mogelijk een directeur-manager aan te stellen, die
de verdere promotie van Zandvoort
met krachtdadig gestalte moet gaan
geven.

Deze zomer meer müieuklachten
ZANDVOORT - Deze zomer
hebben de Zandvoorters meer
geklaagd over overlast met betrekking tot het milieu, dan in
de zomer van 1988. Zeventien
Zandvoorters grepen dit jaar
de Milieutelefoon, tegen elf vorig jaar. Van alle klachten hadden er twaalf betrekking op het
circuit, tegen tien vorig jaar.

ZANDVOORT - Oe oude schoolfoto van deze week werd in 1955 door Anton
Bakels genomen voor de kleuterschool Prinses Marijke in de Brederodestraat.
Prinses Marijke verhuisde in 1963 naar de Klimop. Deze foto werd ingestuurd
door A. Bosma Veenstra.

Van links naar rechts: Bas Bos, Nico Pijper, Petra de Ruiter, Arco Kerkman,
Barth Alvenaar, Jan Arjen Bosma, Gerhard Hoogvorst, Bianca Antonides,
Mildred Pimentel, Paul Ligtvoet, Marga Meems, Christine van der Mije, Jan
Brand, Lydia van Veelen, Richard Stouthamer. Donald Kalff was afwezig.

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

Vrijdag 27 oktober was het feest
binnen Nieuw Unicum. Maanden
was er naar uitgekeken; voor de
tweede keer had Club TJnique bezit
genomen van de Brinck. De prganisatie was ook dit jaar weer in handen van de Werkgroep Evenementen. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers en bewoners van Nieuw
Unicum die naast hun normale
werkzaamheden hun tijd erin steken om deze evenementen te laten
slagen.
Om het voor iedereen aantrekkelijk te maken hadden ze gekozen
voor een gevarieerd programma.
Naast de Pin Up Club was er ook o.a.
André Hazes. André, die al eerder
Nieuw Unicum bezocht, wist in zeer
korte tijd de zaal „plat" te zingen.
Naast André en de Pin Up Club waren er optredens van The Broadcast
Dancers en de zangeres Willeke
D'Estelle.
Dus je zou zeggen, gevarieerder
kan het haast niet:.. tenminste, dat
was onze veronderstelling.
Tijdens deze avond zag ik ook een
verslaggever van het Haarlems Dagblad. Ik dacht dan zal er ook wel
iemand aanwezig zijn van het Zandvoorts Nieuwsblad. Ik wachtte
nieuwsgierig het blad van afgelopen
Toen ik nog in Zandvoort
woonde en bijna iedere ochtend
met de bus naar het bisschoppelijk archief te Haarlem ging,
werd ik elke keer, wanneer bij
de Bloemendaalseweg werd afgeroepen „Halte de Lakens",
nieuwsgierig naar de herkomst
van deze naam. De medereizigers in de bus, meestal scholieren, keken gek op, als ik daar
naar informeerde - wat haalt
zo'n oude man zich in zijn
hoofd? - en haalden meestal
hun schouders op en dit maakte
dat die naam me nog meer ging
bezighouden.

donderdag af. En ja hoor, er was een
artikel aan het spektakel gewijd.
De inhoudsopgave op de voorpagina beloofde al niet veel goeds,
„Nieuw Unicum heeft geen behoefte
aan een sexy show". En op pagina 7
stond dan het artikel „André Hazes
grote trekpleister tijdens luidruchti-'
ge show in Nieuw Unicum".
Het zogenaamde „huisorkest",
wat echt van buiten Nieuw Unicum
was aangetrokken, speelde veel te
luidruchtig; in een disco of bij diverse optredens in Zandvoort bijvoorbeeld is het echt niet minder luidruchtig. Dat is ook erg moeilijk, alleen al omdat iedereen daar op ingesteld is ... Bezoekers moesten achter de bewoners gaan zitten en
hingen maar achter de bar. Logisch,
hadden de bewoners dan achter de
bezoekers moeten gaan zitten? Ik
denk dat ze dan snel weer weggegaan waren, omdat ze niets gezien
zouden hebben. Het was trouwens
een feest voor bewoners én medewerkers. Over het algemeen heb ik
van verschillende bezoekers vernomen dat ze het erg gezellig vonden
en heb ik niets gehoord dat het een
bezwaar was om achter de bewoners
te gaan zitten of staan. Willeke D'Estelle zou te veel kletsen en te weinig

De lakens

De Milieuklachtentelefoon is dag
en nacht bereikbaar voor klachten
over stank, stof, roet, lawaai, luchten watervervuiling. Het nummer is
023-310200. De meeste klachten hadden te maken met stank. Ook klachten over geluidhinder kwamen veel
voor. De klachten werden in de
meeste gevallen door de dienst Milieu en Water van de provincie afgehandeld. Ook is er proces-verbaal
opgemaakt tegen bedrijven die de
voorschriften overtraden.
De provincie heeft, met betrekking tot de milieuklachten, een
kwartaalverslag gemaakt. Dit in verband met de start van de nieuwe
provinciale organisatie per l juni
1989. De provincie heeft het voornemen om in het vervolg elk kwartaal
een verslag uit te brengen, zodat
over vier maanden de rapportage
van het aantal milieuklachten in het
najaar tegemoet kan worden gezien.

Zuster Truus (75) vertelt over ervaringen in Pakistan

MENINGEN

Show Nieuw Unicum was welgeslaagd

Ook over andere bedrijven steeg
het aantal klachten in de zomer van
1989. Met name over de Hoogovens
in IJmuiden werd veel geklaagd: 395
boze telefoontjes, tegen 148 vorig
jaar. Over vliegtuigen ontving de
Klachtentelefoon in 1989 zevenenveertig telefoontjes, tegen vier in dezelfde periode vorig jaar.
In totaal werden er in de zomer
bijna tweemaal zo veel klachten geregistreerd door de Milieuklachtentelefoon, als het jaar daarvoor. Een
van de oorzaken van deze stijging
was de smog van deze zomer en het

groeiende milieubewustzijn bij de
mensen.

zingen. Daar kun je een bepaalde
mening over hebben. De reacties uit
de zaal waren duidelijk, daar kon de
schrijver zelfs niet omheen.
De'warmte van de Brinck werd
niet veroorzaakt doordat de thermostaat van de centrale verwarming
te hoog stond, nee, door het logische
gevolg van de enorme drukke belangstelling. Om dat te voorkomen
zouden we geen bezoekers meer
kunnen uitnodigen. Dat zou toch
doodzonde zijn?
Dan onze presentator, Han de
Bruin. Die al jaren volgens iedereen
een uitstekende presentatie geeft bij
elk evenement, zou volgens de
schrijver een cursus spreekvaardigheid bij het bekende instituut Retorica kunnen gebruiken, nou j a . . . en
dan het idee dat eigenlijk iedereen
alleen maar op André Hazes zou zitten te wachten en dat dit eigenlijk
alleen het leuke van de avond zou
zijn, van zo iemand vraag ik me eigenlijk af of hij ooit wel eens een
cursus „objectieve verslaggeving"
heeft gevolgd. Misschien is hem die
avond niet bevallen om welke reden
dan ook. Tot slot aan de Werkgroep
Evenementen, jullie hebben goed
werk verricht. Bedankt!
Niek Teeuwen
Zandvoort

Redactie:
Over smaak valt niet te twisten.
ook de lakens. Achter dit woord
had de wetenschappelijke medewerker nog wat geschreven.
„Een vreemd schip is voor de
kust van Bloemendaal in het begin van de 19e eeuw vergaan. De
lading bestond uit rollen textiel
waarvan het merendeel uit witte
lakens bestond. Men had in die
dagen ten gevolge van de oorlog
groot gebrek aan lakens en daarom verborg men ze in de duinen
om deze zo duur mogelijk te verkopen. Vandaar dat men deze
plek lakens heeft genoemd."

Hoewel Roderkerk een belangrijke autoriteit is, wiens mening
men zo maar niet naast zich neer
kan leggen, was ik persoonlijk niet
zo erg gelukkig met deze verklaring. Aardappelenveldjes kwamen
vrijwel altijd voor in bewoonde
streken van de duinen en deze
plaats was ver verwijderd en van
Bloemendaal en van Zandvoort.
Ook had ik wat moeite met het wit
van de bloesems. Als de aardappelvelden zo wit waren dat het net Is dit juist?
Hoewel de verklaringen die
lakens leken, dan had het niet veel
Uitleg van Roderkerk
meer weg van een natuurlijk aard- men in de bibliotheek van het
Op een middag, toen ik terug appelenveld en dat was toch ver- scheepvaartmuseum had bewaard, redelijk leek, ontbrak er
kwam uit het archief, zat ik eiste.
toch nog iets aan. En dat was de
naast een ambtenaar die aan het
bevestiging van het feit dat er in
stadhuis van Haarlem was ver- door Bertus Voets
het begin van de 19e eeuw een
bonden en in Zandvoort woontextielschip in de nabijheid van
de. Toen ik weer van de chaufNu was ik toen nog in de redac- Zandvoort is gestrand. Nu kan
feur hoorde „Halte de Lakens",
vroeg ik hem hoe of dat stukje tie van het provinciale tijdschrift men zeggen dat de tijden toen zo
duin aan die wondere naam Noord-Holland en daar kreeg je ongunstig waren, dat men het
kwam. HJij wist het ook niet vaak te maken met mensen, die beter vond om niet al te veel aan
precies, maar verwees mij naar onderzoek deden naar bepaalde te tekenen over goederen die
de grote autoriteit van alles wat plaatsnamen. Toen ik eens aan aan het strand aanspoelden. Dat
erin het duingebied was, en zo hen mijn probleem van de Lakens kan allemaal wel waar zijn maar
kreeg ik via de bibliotheek van voorlegde, verwees een van hen dit bevestigt niet of dit feit werhet rijksarchief het boekje van mij naar het scheepvaartmuseum kelijk is gebeurd.
Roderkerk in handen, „De Ken- te Amsterdam. Daar moesten ze
Wanneer ik echter deze vernemerduinen, van vloedlijn tot een lijst hebben van kustplaatsen,
die door strandjutters waren gege- klaring leg naast die van Ir. Robinnenduin".
deskerk, dan voel ik toch, onven.
danks het grote respect dat ik
Het is een prachtig boek, waar
heb voor deze algemeen erkende
grondig aandacht was gegeven
De
oplossing
onderzoeker van de duinen het
aan alles wat je in de duinen kon
Nu had ik, omdat ik bestuurder meest voor de verklaring die ik
vinden en na een hele tijd vond
ik in zijn boek een verklaring was van het Zuiderzeemuseum ge- gevonden heb in de papieren
over de Lakens. Een honderd makkelijk toegang tot de collectie van het Amsterdamse scheepjaar geleden, als je dan op de van de Amsterdamse scheepvaart. vaartmuseum. En als je het er
toppen van de vrij hoge Bloe- Mij werd ter hand gesteld een lijst dan helemaal niet mee eens
mendaalse duinen stond, zag je van aantekeningen van een van de bent, zo zei mij eens een recremedewerkers ant van de Lakens: „denk dan
beneden je vierkante witte vlek- wetenschappelijke
ken van bloeiende aardappelen- van het museum en daarin vond ik maar aan lakens waaronder wij
veldjes, die daar waren aange- dat Zandvoortse strandjutters vin- ouderen op deze plek in de zolegd. Het was net, zo schreef Ro- dingrijk waren met het geven van mer gaan slapen".
Och dat wil ik wel doen maar
derkerk, alsof er beneden in de originele namen aan bepaalde
zanddalen lakens waren uitge- plaatsen in de duinen. Zo hadden door dit onderzoek heeft de Laspreid en zo komt deze plaats ze in de Bloemendaalse duinen kens voor mij een bijzondere ineen butterkop, een lattendel en houd gekregen.
aan de naam Lakens.

'Geestelijk gehandicapten
hebben me nodig en ik hen'
Zuster Truus heeft een bezoek gebracht aan Zandvoort.
Een hartelijke vrouw met een
zuidelijk accent die kinderen
'schattekes' noemt. Zuster
Truus Lemmens vertelde zondagochtend in de R.K. kerk
over haar werk voor geestelijk
gehandicapte kinderen in Pakistan. Maandagochtend bezocht zij de leerlingen van de
Oranje Nassauschool die net
zoals vele anderen geld bijeen
brengen om het werk van de
zuster van de Franciscanessen
Missionarissen van Christus
Koning mogelijk te maken.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Casino maakt
plannen voor
uitbreiding
ZANDVOORT - Het Casino
Zandvoort maakt op het ogenblik plannen voor uitbreiding.
De directie van Holland Casino wil daarmee het imago van
het Casino verbeteren. In de
ruimte die sinds de opening
leeg staat, komen tal van voorzieningen. Ook een nachtclub
wordt niet uitgesloten
Met de uitbreiding en verbetering
moet het Casino een mutifunctioneel karakter krijgen. De directie
van het Casino onderzoekt in over
leg met projectmanager Starkc-Diekstra en het architectenbureau
Pentarch de mogelijkheden voor in
vulling van de ruimte, die grenst aan
de Seinpostweg.
Vrijwel zeker is dat een deel van
de 150 vierkante meter grote ruimtf
bestemd zal worden voor uitbreiding van het aantal speelautomaten.
Omdat een 'avondje uit' in het Cas>ino meer moet zijn dan alleen maar
gokken wil directeur B. Storage bekijken of het mogelijk is disco-avonden en modeshows te organiseren
Wellicht komt er op de zondagmiddag ook een thee-dansant. Het is
zelfs niet uitgesloten dat het Casino
start met een nachtclub.
"Als je kijkt naar het buitenland,
en met name naar Las Vegas, zie je
dat er in de casino's een scala van
mogelijkheden aan de bezoekers
wordt geboden", licht de heer Storage de plannen toe. Het is de bedoeling dat met het Casino nieuwe stijl
meer bezoekers de weg naar deze
uitgaansgelegenheid zullen vinden.
De werkzaamheden moeten voor
het seizoen 1990 afgerond zijn.

Casinokoks voor
derde keer winnaar
ZANDVOORT - De koksbrigade
van Holland Casino Zandvoort heeft
voor de derde achtereenvolgende
keer de jaarlijkse koksbrigadecompetitie onder de acht Holland Casino-restaurantkeukens gewonnen.
Een vakjury, bestaande, uit culinaire specialisten, kwam unaniem
overeen dat de culinaire prestatie
van het Zandvoortse team, onder
aanvoering van chefkok Koos Zijlstra, verreweg als beste uit de bus
kwam. Ook de publieksprijs viel het
Zandvoortse team ten deel.
Vanaf 14 november zal gedurende
vier weken het 'winnende menu' in
de acht Holland Casino restaurants
op de kaart prijken.

Uit slaap gewekt
ZANDVOORT - Tijdens een verkwikkend slaapje werd afgelopen
zondag een 81- jarige man uit de Lo-'
rentzstraat op een wel zeer bruuske
manier gestoord. Tijdens zijn
droompartij wist een groep van tien
personen onaangekondigd de woning binnen te dringen. Het bleken
kennissen van een voormalige kamerbewoner te zijn, die de spullen
van deze kwamen ophalen. Waarschijnlijk hebben de 'verhuizers' gebruik gemaakt van een nog in het
bezit van deze man zijnde sleutel. Bij
aankomst van de gewaarschuwde
politie bleken de ongenode gasten
reeds te zijn verdwenen.

E

en auto stopt voor het huis van
Dini en Anton Lemmens aan
het Beatrix Plantsoen. Als de
75-jarige Truus Lemmens eruit
stapt, blijkt de kleine vrouw, die in
lange kleding niet daarover schort
en vest gekleed gaat, opmerkelijk
vief. Een beeld dat tijdens het gesprek nog duidelijker wordt. Zuster
Truus loopt over van vitaliteit.
„Ik ben nooit ziek en werk van
half zes 's ochtends tot negen uur 's
avonds," zegt de missionaris met
stralende blik. „Ik ben een gelukkig
mens met mijn kinderen." De 'kinderen' zijn 132 Pakistaanse geestelijk gehandicapten in de leeftijd van
nul tot achtenvijftig jaar.
Truus Lemmens.zwaait de scepter
over zeven huizen die zij in Karachi
in Pakistan van de grond heeft weten te krijgen. Er wonen niet alleen
geestelijk gehandicapten maar ook
bejaarden. Bovendien beheert zij
een ziekenhuisje dat speciaal voor
de gehandicapten is bedoeld.

Inbraak
ZANDVOORT - Vorige week in de
nacht van zondag op maandag bleken de in aanbouw zijnde woningen
aan de Max Euwenstraat opnieuw
het doelwit van inbrekers te zijn. Dit
maal werd een keukenraam op grove
wijze vernield. Wat er uit het pand is
weggenomen is niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.
(ADVERTENTIE)

Wereldoorlog
Als dochter uit een Brabants gezin
van dertien kinderen reisde zij in
1939 naar Pakistan. Een broer had
het daar tot eerste kerkelijke Overste gebracht en Truus zou hem daar
als onderwijzeres gaan helpen.
Broer Lambert kwam in 1942 door
verdrinking om het leven. Omdat de
tweede wereldoorlog overal woedde,
besloot Truus te blijven.
Om haar vijftigjarig jubileum als
missionaris te vieren, keerde zij onlangs terug naar Nederland. In haar
geboortedorp Oostrum werd zij een
week lang in de bloemetjes gezet.
„Het feest was heel fijn en de eerste
week vloog om. Vorige week was ik
bij familie om uit te rusten en nu
blijf ik nog zes weken in Nederland."

Hartelijk
Kordaat in haar optreden straalt
zuster Truus vooral veel warmte uit.
„In Pakistan zien ouders geestelijk
gehandicapte kinderen als een
vloek. Ze verstoppen ze in kisten,

Ongeluk

Zuster Truus Lemmens in gesprek met pastoor Duijvis.

want niemand mag weten dat ze er
zijn. Als de mensen erachter komen,
kunnen de zusjes en broertjes niet
uitgehuwelijkt worden." Van de ouders van de honderdtweeëndertig
gehandicapten zijn er slechts zeven
bekend. Drie paar ouders komen
een enkele keer op bezoek. „De geestelijk gehandicapten hebben mij nodig en ik hen. Ze blijven tot ze sterven want er is geen andere plek om
heen ter gaan," aldus zuster Truus
die na vijftig jaar Engels en de inlandse taal Urdu gesproken te hebben haar Nederlands nog verrassend goed beheerst.
De Zandvoortse familie Lemmens
waar zuster Truus logeert, straalt
dezelfde hartelijkheid en hetzelfde
gemak in de omgang met mensen
uit. Schoonzuster Dini regelt de zaken en heeft de verplichtingen voor
zuster Truus beter in het hoofd dan
de missionaris zelf. Truus Lemmens: „Ik kom elke dag in een andere plaats, maar het kan me niet schelen. Ik moet vaak wat vertellen en
me laten zien, maar dat is juist wel
goed. Dan en gaat de zaak weer voor
de mensen leven."

ZANDVOORT - Bij een bedrijfsongeluk vorige week dinsdag brak een Willem Duys
22-jarige man uit Scheveningen zijn
Het is vier jaar geleden dat mebeen. Hij was aan het werk op het
dak van het Elysee Beach Hotel toen vrouw Lemmens haar familie in Nehij struikelde over een bliksemaflei- derland bezocht. Zij verscheen op de
der en over de rand van het dak viel. televisie in gesprek met Willem
Duys „En dat leverde heel wat geld
Hij kwam hierna op een drie nieter op". Al het werk van Truus Lemlager gelegen dak terecht. Per ambu- mens wordt uit giften betaald. Een
lance is de man naar het ziekenhuis neef beheert het Thuisfront dat
Joannes de Deo in Haarlem overge- open staat voor schenkingen. De zebracht.
sentachtigjarige zuster Annie ver-

zorgt in Pakistan het boekhoudkundige werk en bovendien heeft zuster
Truus via de Nederlandse regering
doorlopend steun van vier vrijwilligers.
Missionaris Lemmens noemt de
Pakistaanse premier Benazir Bhutto haar 'beste vriendin'. Truus rekent op steun van haar zijde voor de
bouw van een nieuw jongenshuis.
„Ik zal dat huis bovenop één van de
oude bouwen want dan hoef ik geen
grond te kopen."

Zonnesteek
Het geld dat tijdens het jubileumfeest in Oostrum binnenstroomde is
al onderweg naar Karachi. Schoonzuster Dini: „Kort geleden liep
Truus een zonnesteek op en de dokter zei haar dat zij een tijdje in een
koel land moest verblijven. Truus
vond de reis naar Nederland te duur
en ging naar India. Daar schonk een
Pakistaanse vrouw twaalfeneenhalf
duizend gulden. Van dat geld draaien de huizen in Pakistan momenteel."
Een aantal familieleden van
Truus bezocht de huizen in Karachi.
Het idee dat een familielid voor haar
missiewerk ver weg is, komt hen
vertrouwd voor. De Zandvoortse
broer Anton antwoordt op de vraag
hoe hij het vindt dat zijn zuster in
Zandvoort is: „We zitten er niks mee
maar we zien haar ook graag vertrekken." „Ik ben te druk," verklaart zuster Truus. Broer en zus
barsten vervolgens uit in een hartelijk gelach.
MAGREET KWAKERNAAK
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MAKELAAR

Ambtenarenleningen
BIJ de Landelijke Bemidd voor Ambtenaren in een halve dac
ook v semi ambt pers PTT/Postb en geprivatiseerde bedr

met verlaagd tarief
SUCCESVOLLE KLEINE
'OVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Ook voor doorlopend krediet Lopende leningen geen bezw

L.B.A., 020-997633
Rijksstraatweg 72, Duivendrecht

Autoverzekering

'\ ro advertenties voor zakenman en particulier kunnen worf yezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot-

V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507 14534

~i
' itioulieren vervvyzen wij naar de speciale bon voor gratis
' ro s op de pagina MICRO S
'i vtsing is mogelijk in de volgende editie
' 'nilvoorts Nieuwsblad ƒ O 36 per millimeter
i ngbtijd dinsdag 1600 uur
J unfuw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 029771
' 1 1 of afgeven zenden aan
» Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 2
2042 j M Zandvoort
> Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn
> Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties
'. Zandvoorts Nieuwsblad Nieuwsblad Haarlemmermeer
<\msteiveens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde
v ener Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant
Diemer Courant De Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam alle edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuwsblad De Purnier De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe
Weesper en alle bijbehorende advertentie-edities
ƒ 6 01 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
t Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
« Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
« BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 3 00 m rekening gebracht
L kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonsch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
b zorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
D= sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Divers personeel gevraagd

Apothekersassistent(e)
gevr in geautom apotheek Comf r woning beschikbaar
Apotheek Groenelaan Wolga 1, 1186 KV AMSTELVEEN
Inlichtingen tel 020411151/430572

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Lessen en clubs

VOOR TAFELTENNIS
S C UNICUM Maand/dond
avond voor d/h sen Inl te'
Gevr hulp in de huishouding
voor2ocht p w van 9-12 uur 023-330745 of 02507-16511
Yoga instituut Joke Drayer
in 2 persoons h h flat bew
Tel 14975
Tel 02507 16281
Gevr ZELFST HULP m de Woensdagavond 8 15 9 15 u
huish , 1 ocht p w , in Aerdenhout Tel 023245549
Kleding
Gevraagd huish hulp voor 2pers huish 3 uur p w Tel
COUPEUSE/
02507-19798
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste mo
Personeel
dellen naar maat en eigen
aangeboden
ontwerp voor u te maken, ook
veranderwerk Voor alle leef
Meisje biedt zich aan voor tijdsgroepen en maten
Tel 02507-17370
schoonmaakwerkz h
voor
ma , di wo do , gehele da- * Te koop lichte bruine nerts
gen teg redel vergoed Br bontjas met hoed, mt 44
o nr 717-76735 bur v d blad ƒ200 Tel 02507-17123

Radio, tv en video

Philips Service Centrum
Financien en handelszaken

Ons adres is ZEKERINGSTRAAT 49 (A dam-Sloterdijk)
Voor reparaties, onderdelen en accessoires tb v
PHILIPS Audio en Video Tel 020-881301

Discreet en snel geld per telefoon Meestal 4 uur later geld
Dag/nachtservice
Foto Boomgaard
Lopende leningen geen bezwaar Rente v a 11,7%
Grote Krocht 26
,' 5000- = 48 x ƒ 129ƒ 35000- = 120 x / 485- TV- EN VIDEOREPARATIE
Telefoon 13529
.' 12 500 - = 60 x ƒ 272 ƒ 60 000 - = 120 x ƒ 831Per
- geslaagde reparatie 30%
UW FILM OP VIDEO
/ 17 500- = 72 x ƒ 334ƒ 90000- = 120 x ƒ 1247 - korting Snel en betrouwbaar
ƒ1,75 per minuut met
ƒ 22500- = 84 x ƒ 387 ƒ 120000- = 120 x ƒ 1663- Meestal thuis gerepareerd
Vrijblijvende prijsopgaaf
gratis achtergrondmuziek
Langer dan 60 maanden voor boot, caravan en woningGeen voorrijkosten
verbetering Vergelijk onze lage tarieven'!
* T k a midi-set, Schneider,
Tel 020-912427
a b , • dubb cass , speakers,
pick-up, tuner, versterker, 2 jr,
f300 Tel 02507-16426

Bel direct 020-838301
Amstel-Crediet

Kredietbemiddelingsbednjf Ook s avonds en zaterdags
Jan van Galenstraat 311, 1056 CB Amsterdam

VIDEOTHEEK

Muziekinstrumenten

Corn. Sltnrsstrnt 2 B
Til. 02507-12070

Foto Boomgaard

SNOWWHITE

5,77,50 p.d.

schoonmaak/glazen wasserij
Tel. 02507-17935
5 REGELS

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

Bob Schmidr

5 films
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Verhuur Mivlrboxen
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• alle Micro s groter dan 5 regels
• brieven onder nummer
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
• woningruil
• personeel gevraagd/aangeboden
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• commerciële Micro s
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Brieven onder nummer ƒ 5 30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplem 12 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

~\

r
Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 3,43
2 regels ƒ 3,43
3 regels ƒ 3,43
4 regels ƒ 4,58
5 regels ƒ 5,72
6
7
8
9
10

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

regels ƒ 6,87
regels ƒ 8,01
regels ƒ 9,16
regels ƒ 10,30
regels ƒ11,45

Alle prijzen mcl 6°o BTW

Zonder vermelding vraagprijs (beneden ƒ300) kunt u niet gratis adverteren
Naam
Adres
Postcode
Telefoon

Plaats
S v p in rubriek

_ .

|

* Als u nu lid wordt van de
Ver vrouwen van Nu kunt u
ook meegenieten van de gezelligste weken van het jaar
Bel met nr 02507-14462
* Carry gefeliciteerd met je
verjaardag Tot ziens maan
dagavond, half negen in de
Prinsessehal, lekker bezig zijn
met z n allen doen'
Chinees Indisch restaurant
HONG KONG
Haltestraat 69 (hk Zeestr),
tel 02507-17897, is weer op
maandag geopend
* De N V V H biedt u wekelijks activiteiten voor ƒ46,50
Bent u lid t/m dec 1990 Bel
voor informatie 02507-19583
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres9 Dat hebben wij voor u
Inl tel 02907-5235
* Liesbeth en Hilde hartelijk
dank voor de voorbereidin
gen en het slagen van mijn
verjaardag Ma
* Lous Aart, Wim, Lonneke
veel woonplezier toegewenst
Fam Hoed
*• Lous, Aart, Wim, Lonneke
Gefeliciteerd met jullie huis
Fam Leising
* Lous, Aart, Wim en Lonneke een eigen dak boven je
hoofd Gefeliciteerd Vera en
Marcel
* Lous, Aart, Wim en Lonneke een eigen huis Gefeliciteerd Fam v Westerloo
* Lous, Aart, Wim en Lonneke, vandaag is het zo ver
Gefeliciteerd
Fam
vd
Noort
* Lous, Aart, Wim, Lonneke
Veel geluk in jullie nieuw huis
Wil, José, Simone
SINT en PIET Bezoek aan
huis ƒ 35 Ook verenigingen
Tel 02507-19065
SINT is ervaren door ervaring
van vele jaren Wilt u hem
bestellen dan even 0250718940 bellen Bel snel dan lukt
't wel tussen 18-21 uur
* Sylvia en Fred de sleutel
ontvangen Nu maar gaan behangen Veel geluk in jullie
nieuwe woning Bert, Marja,
Raymond en Cmdy
* Verkoopdag 18 nov a s
Ned Herv Jeugdhuis, 10-17
uur, o a kerst- en felicitatiekaarten, handwerken, rommelmarkt
* Verzamelbeurs,
Zand
voort, in gemeenschapshuis
zondag 12 nov 13-17 uur,
veel verzamelgebieden Gratis taxatie Toegang gratis
Info 02507-14234

Wij hebben de beschikking over slechts
37 camera's, die u nu kunt kopen voor

1999,Siemens FA 114
8-mm-systeem,
variabele High Speed
Shutter, 6-voudige
motorzoom, digitale
autofocus, digitale
diafragmabesturing,
inblending,
datum-generator,
A V-opname aansluiting,
gewicht 1,2 kg.

ƒ3498,-

Tevens is nog inruil van uw oude
video- of fotocamera mogelijk tot
een maximum van 1000,-.
U betaalt dan slechts

radio stiphout

999,-

VERKOOP - REPARATIE - RADIO - TELVISIE HI-FI-STEREO - HUISHOUDELIJKE APPARATEN
GESPECIALISEERD IN
BEDRIJFS-GELUIDSAPPARATUUR

Thorbeckestraat 15 - Zandvoort - Tel. 02507-13378 t.o. Casino

•*• Te koop wieg, wit met mint
en lila, ƒ225 Tel 0250719383
* T k bokshandschoen +
bal ƒ 35, koffiezetapp ƒ25, 3
Voor trouwfoto's
stoeltjes, chroom, ƒ 10 Tel
Foto Boomgaard 02507-12698
* T k fietsst, achter, ƒ15,
Grote Krocht 26
idem voorop ƒ 10, Fischerpnce rolsch ƒ 15, zijwieltjes v
kinderf ƒ 5, wandelw , don* We gaan klaverjassen bij kerbl m zak, ƒ 25 Tel 18908
TZB en nemen de bekers * T k gaskookplaat, Atag,
mee De bekers dr Louis Rijn- met ingeb wekker en afders geschonken staan nu bij
ons te pronken Pa en Sonja dekpl, 2 g a n , ƒ 85, 9 zw /wit
H Poorten tegels, nw, ƒ45,
* Zaterdag 11 november Ba- Carmenset ƒ15 Tel 15253
zar Vrouwengroep NPB in gebouw Brugstraat 15 ledereen T k mod zit/slaapbank/100,
is van 14-16 uur hartelijk wei- div kleingoed Tel 16071,
bellen +11 uur of antw app
kom
T k namaak-antieke telef en
spulletjes v rommelmarkt
Woninginrichting
Tel 13863
T k rumpot ƒ60, plastic-lasapp, hoogtezon, luchtbed
Lijsten op maat
ƒ 30, lampekap ƒ 50, koperen
bij
asbakken,
dïepvnesdozen,
Tel
Foto Boomgaard bureaulamp ƒ 50
Grote Krocht 26 02507-13751
* T k a 1 jr oud combi-kinderwagen, kl
mintgroen,
nwpr ƒ875, nu ƒ295 Tel
LOUVRELUIKEN'
02507-15626
Uw luikenspecialistu
ISOLUIK
BV,
telefoon * Tka wegens aanschaf
05913-15456 of 05915-51627 c v keukenkacheltje ƒ 75,
* Te koop 4 prachtige eike- elektr kacheltje ƒ75 Tel
houten
huiskamerstoelen, 02507-19400
beige bekleed Prijs ƒ250 Voor LOUVRELUIKEN, venTel 02507-16964
sterluiken en isolatieluiken
Levering en/of plaatsing
Te koop aangeboden
ISOLUIK
B V,
telefoon
BRABANTSE
05913-15456 of 05915-51627
PLATTEBUISKACHEL
(op gas), z g a n Prijs ƒ 500
Tel 020-361288 of 367031
Te koop
Te koop Auping bed met ver
gevraagd
stelbare nieuwste lattenbo
diversen
dem, 2 matrassen, 90x200,
wol, mcl 2 bedtafeltjes,
z g a n Tel 02507-19798
•*• Gevraagd piano, m aoede
T k huisbar, betegeld bar- staat Tel 02507-17063"
blad + 4 krukken en glas- * Te koop gevraagd camwerk, ƒ250 14507/16964
pingbedje voor oppasmoe*Tka
eiken
bankstel, der Tel 02507-12245
3+1 + 1, met tegeltafel, ƒ145,
ronde eettafel + 4 st ƒ 145
Onderhoud,
Tel 02507-19242
reparatie,
T k a huisk tel + 6 stoelen,
droogautomaat, 2 st divandoe-het-zelf
bedden, 90x200 Tel 18809
Wegens verhuizing te koop
eikehouten WANDMEUBEL, 5 Tuincentrum biedt zich aan
jaar oud, afm hg 2 m, lang aanleg, bestrating en alle
nekwerk Tevens onderhoud
220 m Tel 02507-16174
Vrijblijvend prijsopgave Levenng alle materialen Tel
023-390815/371443 na 18 uur
Te koop
VENSTERLUIKEN?
aangeboden
Uw luikenspecialist'i
diversen
SOLUIK
BV,
telefoon
05913-15456 of 05915-51627
* Buitenkansje1 Voor a s Voor alle voorkomende werkweekend 11/11, 2x mmicrui- zaamheden m en buiten het
ses Hoek v Holl /Harwich luis Ook voor alle tuin en
Aangeb ƒ50 p st Tel straatklusjes Als het vakwerk
en toch goedkoop mag zijn
02507-16035 •
dan belt u het KLUSSENCEN* Te koop poppenwandelTRUM 075-284358
wagen
met
voetenzak,
z g s t , ƒ15 Tel 02507- ZEER ERVAREN SCHILDER
HEEFT NOG TIJD OVER
17482

K L E U R IN uw

I N T E R I E U R ÉN EEN

W i N T i R p R E M i E?

STRIJK OP DIE f 5Oe- PREMIE PER MAN PER DAG
De premie geldt voor binnenwerk m de periode
van 20-H f/m 22-72 1989 en van 8-] t/m 16-3 1990

Tel. 13529

Voor nief-parf/cu/ieren is de wmterpremie op
binnenwerk f 35,-

BEL DE WINTERSCHILDER
D E

W I N T E R S C H I L D E R

Z O R G T

V O O R

K L E U R R I J K

V A K W E R K

UWWINTERSCHILDER

KEUR EN ZOON

Tel. 13529

* Te koop poppenhuis ƒ 15,
Doodschappenwagentje met
donkerbl tas, weinig gebr,
f25 Tel 02507-17482
Te koop r boot + 35 pk +
ski s enz, ƒ4500, 3+2-zits
bank, wit leer, ƒ600 Tel
16019
* Te koop Tefal wash'minut
f 50 Tel 02507-18385
Te koop tel voor meerdere
aansluitingen TP! 15536

+ gratis Siemens cameratas
+ gratis copieerkabelset
+ 1 jaar fabrieksgarantie

Paradijsweg 2, tel. 15602
Zandvoort
Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

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

Hobby's en
verzamelingen
* Ik verzamel alles over de
oorlog '40-45, wie heeft wat
voor mij, Rolf 12 jaar Tel
02507-17980
* Verzamelaar zoekt uniformen, helmen medailles, msignes, originele foto's van
Zandvoort in perioden 19401945 Tel 02507-17469

Auto's en
auto-accessoires
Zie ook de pagira's
SHOWROOM
m deze krant

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

KAMER TE HUUR
Tel 02507-14177
De Witte Zwaan
Tel 12164
Te huur aangeb zit/slaapk
Dieren en
m gebr v d t , voor heer of
dierendame alleen, mcl warme
maaltijden Tel 13863
benodigdheden
Ter overname Centrum Purmerend 3 kamerhuurflat per
DENNIS PAPEGAAIEN
15 febr Geheel gestoff en
een begrip in Nederland Bel verticale luxaflex Huurprijs
voor gratis mfoboek 020 ƒ 785 p m Overname ƒ 2750
665 7658 Inruil en fin mog
Tel 0299030727

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

ALLEEN ZIJN MOE1? Bel dan
Parasol Reis- en Contactenclub 023-356840 (mfoband)

Za 11 nov organiseert Ensemble een kenmsmakingsdansavond voor alleenstaanGezocht WOONRUIMTE tot den m het romantische en
max
ƒ700
mcl
Tel sfeervolle KASTEEL ASSUMBURG, Tolweg 9, Heemskerk
02507-13433
(slechts 20 mm van A'dam),
Wijkverpleegkundige
zoekt live music, entree ƒ 25 (mcl 1
WOONRUIMTE per 15 de- kons ) aanvang 20 30 u weicember m Zandvoort of omg
kom, tel mf band 020-240338
Tel 0549062713

Sportartikelen

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

* Te koop balletpakje, 7 jr,
ƒ15, balletschoentjes, maat
12, ƒ 10 + maat 14, ƒ 10 Tel Diverse AROLA 4-WIELIGE
02507-17375
INVALIDENWAGENS, m goe* Te koop ski met bmdjes de staat, rijden 40 km p u
voor eerste-jaars, nog zeer Va ƒ4500 Inl 020-910518
goed, pr ƒ125 Tel 02507- •*• Te koop kmdercrossfiets14764
je, 4-7 jr, ƒ20 Tel 02507* T k ski's Kneissel Pro + 13792
Tyrolla 190D, sch Nordica * Te koop kmderfiets, 8-10
a instap, eventueel apart, pr jaar ƒ 15, autoped ƒ 10 Tel
f 150 en ƒ70 Tel 14532
02507-17813
• Reflectanten op advertenWoningruil
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
Woningruil Zandv aang 3- op de envelop staat vermeld
kflat bij Centr, 1e et Gevr en dat de brief geadresseerd
gr flat of et Br o nr 764- wordt aan Centrale Order76730 bur v d blad
afd Weekmedia, Postbus
Won ruil Nijkerk-Zandvoort 122,1000 AC Amsterdam Dit
Aangeb huurwoning, woonk, voorkomt vertraging m de bekeuken, voortuin + achtert, handelmg
b 3 si kam , badk + zolder,
hr ƒ 440 p mnd Gevr gelijke
Rijles auto's
won of i d Tel 03494-52670

en motoren

• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie

Huwelijk en
kennismaking

Diversen

Broodje Burger
verzorgt HET HELE JAAR
door * lunchpakketten
* borrelhapjes
* salades enz
Belt u voor informatie of haal
vrijblijvend de folder m onze
winkel Tel 02507-18789
ISOLATIELUIKEN''
Uw luikenspecialist11
ISOLUIK
B V,
telefoon
05913-15456 of 05915-51627
* Te koop afzuigkap, Zan,
bruin, geruisl, ƒ 70 Gevr 2
barkrukken Tel 02507-16019
* T k vogelkooi ƒ 25, zwarte
zelfgemaakte
halterbank
ƒ50 Tel 02507-16428
X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag/nachtservice 020 424800

NIEUW
bij AN en HAN
Haltestraat 56

Idee - C.D.
Voor alle compactdlscs
en accessoires

* * *

Andes Design
objecten en verlichting
uit de periode

1900-1950
DROGISTERIJ

BOUWMAN

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
m deze krant

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Diverse clubs

ELAST. KOUSEN,

Alleenblijven
hoeft
niet
RELATIEBUREAU 50 PLUS, Charmante VROUW bezoekt
vertrouwde bemiddeling voor heren thuis Br o nr 79576725 bur v d blad
ouderen Tel 022893570

uw adres voor:
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

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

Een kat heeft personeel, daar behoort de dierenarts ook toe
Het acht uur journaal begint en de
poes gaat op schoot van haar eigenaar
zittci. Schokkende beelden komen de
huiskamer binnen, terwijl het huisdier
gezellig zit te wezen. Zo gaat dat al
jaren, maar als de katachtige plotseling
zijn karakteristieke eigenaardigheid
achterwege laat, is er iets mis. Op dergelijke momenten wordt de hulp van
de dierenarts ingeroepen.

Kunstjes
imiddels weten we het ze. Katten zijn zeer intelligen)cesten en als je het geduld
t, kunnen ze een heleboel
istjes leren. Dachten we en
vroegen u om uit het leven
repen voorbeelden. We hebhet geweten. Vele telefoonkwamen bij de ATV-redacbinnen met allemaal graprc verhalen over de viervoe. Hieronder volgt een bloeming van de tientallen
boontjes.
tcvrouw Pel uit Purmerend heeft
r kat negen jaar geleden op Hevaartsdag gevonden bij een lageschool. Het beestje kwam met
gen achter haar kinderen aan
'r het huis toe
naast de
ooi gelegen
Moeder en
d werden m
schuurtje gemaar even laverdween de
s weer om nog een jong te halen,
katten werden vertroeteld door
familie Pel en van de twee babyisjes is één naar de buren en de
lere naar kennissen. Moederpoes
;key is nog altijd zeer dankbaar
ir de redding van haar kroost en
t dan ook als dank regelmatig een
ns voor de keukendeur. Inmids heeft ze gezelschap van kat Katje gekregen. En Kareltje geeft
delijk aan wanneer hij naar buiwil, dan tikt hij even tegen de
utelbos van de keukendeur.

„De eigenaar weet vaak
niet wat de kat mankeert,
alleen dat-ie anders dan
anders doet. Dat is dan de
klacht, er kan dus van alles aan de hand zijn", vertelt dierenarts J.PonteVoor de dierendokter die
samen met zijn vrouw een praktijk in Diemen
en Weesp heeft, zijn katten intrigerende beestjes. Ze opereren in het mysterieuze, vindt hij,
terwijl de hond veel opener is. „Een kat is
eigenzinnig. Hij kan zich bijvoorbeeld doodhongeren, wat soms problemen geeft bij een
behandeling waarbij de kat iets tegen zijn zin
moeten eten. Je moet het zo zien: een hond
heeft een baas en een kat heeft personeel en
ook de dierenarts behoort tot dat personeel.
Een hond kun je soms paaien, maar een kat
kun je jouw zin niet opleggen.
Als hij het in zijn hoofd heeft gezet om
onzindelijk te zijn, laat hij zich niet van die
gedachten afbrengen. Dan kan hij inderdaad
tegen iedereen en alles aan sproeien. Het gedrag van een kat beïnvloeden lukt je haast
niet. Je kunt enkele kunstjes leren als daar
aangename dingen tegenover staan, maar uitemdelijk beslist de kat alles zelf."

Controle
„Er zijn natuurlijk makkelijke en moeilijke
katten. Maar je hebt ook onmogelijke katten,
die een vorstelijk gedrag hebben. Een Siamees
heeft een zeer nadrukkelijk gedrag. Als het
soms uit de hand loopt, is het vaak bij zulke
types. Ik heb zelf een Siamees gehad die de
slaapkamer van de buren binnendrong en
voor een kastdeur bleef zitten blèren. Toen die
kast eindelijk werd open gedaan, ging hij naar
binnen om daar te gaan zitten schijten. Dat is
typisch een Siamees die dat flikt."
Ponte krijgt veel poezen en katers op het
spreekuur. Dat zijn niet altijd zieke beesten
die opgelapt moeten worden. Ponte: „De dier-

• Een Diemense Pers wordt behandeld door
J. Ponte. „Hoe kan een kat zich nou in het oog
laten bijten door een hond? Hij zat zeker aan
het hondevoer." Na negen jaar te zijn opgegroeid met hem, zat Flappie nu inderdaad aan
de knabbels van de hond. ,,Moet-ie ook niet
doen", zegt de dierenarts. Foto Bum ÖL rioiimdrr

ren, merk je dat de mensen in eerste instantie
willen dat je het dier beter maakt, geld is met
het belangrijkst. Dat is leuk, dun kan ]e ook
meer je eigen ideeën kwijt" Tot die ideeën
behoort echter ook dat een dier geen mens is
en het dus meestal van de gekke is zo'n huisvnend een kunstheup te geven ter waarde van
vijfduizend gulden In tegenstelling tot
groepspraktijken vindt Ponte zijn eigen prak
tijk herkenbaar en rustig, waar hij de ti]d heeft
om de dierenliefhebbers ook te begeleiden.

geneeskunde gaat nu meer in de richting van
de preventie. Mensen geven meer aandacht
aan hun huisdier en hebben er meer voor
over. Dat betekent dat ze nu ook komen voor
een controle. Dan worden de beesten ingeënt
en eventuele problemen, de voeding en de
toestand van de vacht worden doorgesproken.
Ook bijvoorbeeld de gewichtsproblematiek
kan worden vastgesteld. Zo kun je van te voren zorgen dat het dier niet ziek wordt. Het
resultaat van die controle liegt er met om. We
hebben poezen die ouder zijn dan twintig
jaar."
Tot voor kort was het amputeren van de
nagels het antwoord op gestresste poezen die
in de gordijnen hingen en het bankstel kapot
krabden. „Dat is geen geneeskunde, je moet
zorgen dat je vooraf al
maatregelen
genomen
hebt", vindt Ponte. „Of een
kat tot zijn recht komt op
een flatje hangt van het
dier zelf af, maar vaak kanie zijn weg wel vinden. Ik
krijg hier veel bmnenkat-

Thee met melk
„Onze kat is gek op rauwe aardappels. Wanneer ik aardappels ga schillen komt Speedy
altijd naast me zitten. Hij geeft mij dan de hele
tijd pootjes, of als het hem te lang duurt dan.
gaat hij in mijn arm prikken. Dit gaat net zo
lang door tot ik Speedy uiteindelijk dan een
stukje aardappel geef. Laatst had hij ook eigenhandig aardappelschillen zitten pikken.
Bovendien moet hij er ook altijd bij zijn wanneer ik met mijn kinderen aan het stoeien ben.
We hebben nog een andere kat, dat is de dochter van Speedy en die drinkt altijd bosvruchtenthee met melk".
Mevr. Alkema, Wormerveer

De poezen Abri en Koos van meouw Nijboer uit Hoofddorp geven
k pootjes. Bovendien gaat Koos
If aan de kraan zitten als hij dorst
eft en Abri, met zijn dikke vacht,
at wanneer hij geborsteld wordt
lemaal op zijn achterpoten staan
slaat zijn poten om de borstel • Begraafplaats De Stille Weiden te Berkhout. Talloze huisdieren, waaronen, zo lekker vindt hij dat.
der veel katten, vinden hier hun laatste rustplaats.
Foto Herman Homburg
De kat Poemie van mevrouw Van
ongen uit Purmerend is een echte
robaat. Wanneer haar zoon een
ukje worst op de hoge kastdeur
akt (1.90 meter) springt hij er ten op en pikt zo de lekkernij weg.
anneer de Purmerendse haar
'Hier rust onze lieveling Luc- van het dier houden, wordt weieens
)nd uitlaat, staat de kat (ze wonen
) één hoog) op het balkon. Ze gooit ky'. 'Hier rust Strevella. Zij gezegd. Het kan niet anders dat je
m besjes en steentjes naar hem en was een engel op aarde, is als ernstig van je huisdier moet houden,
e vangt hij dan met beide pootjes. engel heengegaan, zij blijft in wil je het laten begraven. Achter de
oms is Poemie zo fanatiek dat hij onze gedachten'. 'Dag lieve begrafenis van het dier zit geen erfeAmta Groot: „Je begraaft een
jna van het randje aftuimelt.
Snuitje'. 'Mijn lieve trouwe nis.
dier uit liefde, je moet er bewust
schat van 'n Plukje'. Loesje
voor kiezen. MisSkippy, Bullie, Zeus, Witje,
schien dat daarHector, King, Pier en Castor.
om ook zoveel
mensen regelmaZe zijn niet meer.
tig het graf bezoeken. Er ligt
hier een hond uit
We hebben het duidelijk niet over
een gebruikelijke begraafplaats,
Engeland begramaar over een dierenbegraafplaats. ven, maar de eigenaren komen wel
De graven zijn kleiner, de dieren lig- twee keer per jaar kijken".
gen niet samen in een graf en de
De begraafplaats voor huisdieren
teksten op de stenen vertellen ande- kent geen 'familiegraven', maar je
re verhalen. Er ligt wel verdriet, dat kunt wel ruimte reserveren naast
is zichtbaar. 'Als leven lijden wordt, een graf. Voor je tweede kat, hond,
komt de dood als een vriend' en 'we kanarie of hamster. Velen hebben
missen je zo lieve jongen, dertien dat gedaan. De baas van Loesje het
jaar heb je ons gelukkig gemaakt, in Prinsesje, Jacky de White Angel en
je leven dacht je alleen maar aan Mickey de Sunny Boy heeft zelfs
Mevrouw Kogher uit Amsterdam ons, later zullen we bij elkaar zijn drie mooie witte graven met gouden
eeft twee zwerf poesje waarvan er Droeffie.'
letters naast elkaar.
?n, Roetje, naar het gewone toilet
lat en Smoeltje zijn behoefte doet
Dierenbegraafplaats De Stille
Zeus de Newfoundlander ligt oni het putje van de douche.
Weiden is gelegen in de stilte van het der een brede steen naast zijn moePoeka, de kat van mevrouw Van de kleine Berkhout, twee kilometer on- der Gitje en tussen de dode vogeltjes
'al uit Amsterdam is negen jaar ge- der Hoorn. Jaap en Anita Groot zijn Schoffie en Bibbertje staat een
'den aan komen lopen. Ze woont op sinds 3,5 jaar de beheerders van de kaars en een Lourdes bidprent ('A la
en flat, maar wanneer Poeka naar ongeveer 2200 graven. Ze hebben de grotte bénie, j 'ai pné pour vous'). Op
uiten gaat dan eindigt zijn wande- begraafplaats overgenomen van de De Stille Weiden worden duidelijk
Ing altijd in de klimop die buiten vader van Jaap, die er zestien jaar regelmatig tranen weggepinkt. Ontgen de muur aanstaat. Hij gaat dan geleden mee begon en degene was roerend zijn de stille getuigen bij het
itdagend op een dwarsstuk van de die voor gek moet zijn verklaard. De graf van Trouwe Poessie die op 17-8'oom liggen. De takken zijn net te- tijd heeft zijn gelijk aangetoond. Er 84 het leven liet: een rood eetbakje
lort, zodat hij niet door het raam ligt zelfs een slang begraven op één met een zwart borsteltje.
aar binnen kan komen. Wanneer van de zeven hofjes op De Stille Wei|ijn bazin 's avonds op het raam tikt den.
Het begraven van een dier kost 275
an komt hij weer naar huis.
Als je de mens leert kennen, ga je gulden. Voor dat geld wordt het graf
vijf jaar onderhouden. Daarna kan
deze afspraak verlengd worden. Als
(ADVERTENTIE)
daar geen behoefte aan is, wordt het
zaakje opgegraven. De kist gaat op
de brandstapel en de lijkrestanten
verdwijnen naamloos in het massagraf. De begrafenissen vinden wel
iets anders plaats dan op een normale begraafplaats. Geen zwarte auto's,
geen aula en geen plakjes cake. Maar
het kan weieens druk zijn. Zoals die
keer dat een herdershond begraven
Geopend voor publiek: 11 en 12 november 1989 van 9-18 uur.
werd die zijn bazin uit een brandend
Bloemenveiling Aalsmeer (VBA),
huis redde en daarbij het leven liet.
Legmeerdijk 313, Aalsmeer.
Dan is het logisch dat je opvallend
vaak karaktertrekken van de huisdieren op de grafstenen treft, iets
waar je op normale begraafplaatsen
tevergeefs naar zult zoeken.
->vr i
EVERHARD HEBLY

Snuitje, Skippy en Witje
liggen op 'De Stille Weiden'

3 Burger
r HELE JAAR
ipakketten
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les enz
formatie of haal
5 folder in onze
2507-18789
1ELUIKEN?
nspecialist11
l V,
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ol 05915-51627
ifzuigkap, Zan,
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AAR MAAT

Ponte is zestien jaar dierenarts, waarvan hij
zijn vak de eerste periode vaak bij het boerenvee uitoefende. „Dat is een heel andere wereld.
Een boer vraagt zich altijd eerst af 'wat kost
het me, is het rendabel om een koe antibiotica
te geven en wat zijn dan de kansen dat-ie weer
net zoveel melk produceert als vroeger'. Nu,
als 'eerstelijns' dierenarts voor kleine huisdie-

Caravans en kamperen .
De ATV pagina van vol°encie v. et .
staat vrijwel geheel in het teken
van er met de auto op uit trekken1
Dit met het oog op de Cai avan e Camping RAI die binnenkor' mi
Amsterdam wordt gehouden

Poeze-post

iet opzitten en pootjes geven voor
i snoepje komt in meer gezinnen
or, bij voorbeeld bij de familie Neijuit Amsterdam-Osdorp De elfige poes Minou van mevrouw Rutuit Diemen geeft ook pootjes,
lar doet dit ook wanneer ze niets
ijgt. Bovendien heeft mevrouw
itgers een Amsterdamse kat geind die een buiging maakte voor
imes.

ersen

Rendabel

De tentoonstelling! uimte van t
RAI te Amsteidain \vorat op /at' i
dag 18 en zonday l') IKIVCPJI^
dooi katten m bezi nenomtn ;~>
intei nationale kattontontoonsti
hng FeLkat is beide da^en \ a n .
tot 18 iiiu voor mensen toenam
lijk Entioebcdiaaat / () \ o < > : \ m
wassenen en / 2 ,">() vooi kmdi n
ondei de 112 j aai en (),"> plussc is i
organisatie h"t in handen \ , ' i i
Veiem<nn!> Fclikat te Duit t '
015 (>1367Ü

Tientallen reacties ontvingen wij op onze 'katte-oproep' van zo'n maand geleden. De meeste kwamen telefonisch binnen, maar we kregen ook een aantal brieven
met belevenissen van de kat. Hieronder een selectie.

.Vanneer de heer Neuteboom uit
istelveen op bezoek gaat bij zijn
chter in Amsterdam, wordt hij
ar door één van de twee katten
thousiast begroet. De kat gaat di;t opzitten en geeft dan een pootje,
idat hij weet dat de bezoeker ald wat voor de katten meeneemt,
andere poes, Gappie, doet zijn
am eer aan en 'gapt' alles wat er
E M l E ? aar even met eten te maken heeft.

K W E R K

ten en die maken geen ongelukkige indruk op
me. Maar als zo'n dier wel ontspoort, moeten
er soms rigoureuze maatregelen Worden genomen; het zoeken naar een ander tehuis.
Kan dat niet, probeer je het gedrag wel eens
met een hormoonpreparaat te veranderen,
maar dat vind ik al een grove benadering. Het
mooiste in zo'n geval is de kat af te geven aan
mensen die wel een tuin hebben. Heel soms
kan je het probleem oplossen door er nog een
kat bij te nemen, zodat ze zich door een beetje
competitie wel vermaken. Maar dat is een
gokje; je kunt er ook dubbele ellende van
krijgen."

Hij legt soms huisvisites af om een of meer
katten te behandelen en dat leidt nog wel eens
tot jachtpartijen in huis Behalve de noodzaak
en de service, bekent Ponte dat de visites ook
zijn nieuwsgierigheid m de eigenaren van zijn
patiënten bevredigt. „Het leuke van mensen
met katten is dat ze goede beschi i] vingen kun
nen geven. Ze observeren hun dier tot in het
detail. De mensen hebben daarom ook meteen
door of-ie gezond is of niet. Mensen met oosterse korthange soorten zijn vaak zeer geinteresseerd in het karakter van de beesten, die
mogen ook vaak veel meer. Echte raskatten
kun je soms wel zien als prestige dieren, die
eisen door hun vacht ook veel aandacht op
Maar negentig procent zijn bastaards, voor
hun eigenaren betekenen ze veel en horen
echt bij het huis."
Op het moment dat hij een kat op de opera
tietafel uit het mandje haalt, voelt Ponte aan
wat hij in de kuip heeft Blazende katten be
schouwt hij als blaffende honden, een teken
van zwakheid. „De meeste dieren zijn bang,
die moet je juist tot rust brengen. Meestal
helpt de eigenaar, die het beest goed kent, bi]
een ingreep Maar dat een kat bij een prik
soms een meter de lucht m kan springen, dat
zien ze natuurlijk niet vaak. Dan is het beter
dat mijn assistente me bijstaat. Meestal zi]n
de dieren geïmponeerd door de witte jassen en
het TL-licht. Dan heb je
heus geen dikke handschoenen en houdgrepen
nodig. Als ik mijn eigen
beesten moet behandelen,
neem ik ze ook altijd mee
in de praktijk."

Felikat

BLOEMEN
VAKTENTOONSTELLING
AALSMEER-HOLLAND

'Hallo!'
„Wij hebben een jonge kater die de telefoon
opneemt, als die gaat en als wij weg zijn. Dus
als iemand belde nam de kat de telefoon op en
die zei niks, de mensen leggen hun hoorn er
dan weer op en als dan iemand anders belde,
kreeg die in gesprek en die belde dan naar
mijn tante en die zei dan dat de kat dat doet.
Maar omdat de kat steeds de telefoon opnam,
viel de telefoon wel eens van de vensterbank
en toen was op een gegeven ogenblik de bel
stuk. Wij toen naar de PTT en die wilde niet
geloven dat de kat dat deed. Ondertussen hebben wij 't hem afgeleerd door als wij weg
waren de telefoon op te sluiten in een kastje.
P.S. Onze kat lust ook aardbeien, mandarijnen, kiwi's, nectarmes, sinaasappelen, perziken enz. Als er niemand thuis is pakt hij zelf
het fruit, daarom staat het nu in de koelkast."
Frank Fraij (14 jaar), Assendelft

Eigen schuifdeur

naar buiten om krijgertje te spelen met een
andere kat of om even een kuiltje te graven.
Sayaki is een geweldige huisgenote. Maar nu
zou ze best weer eens iets nieuws willen leren.
Heeft iemand een suggestie"?
Tamar Frankfurther, Amsterdam

Piano spelen
Van de heer Th. de Haan uit Amsterdam
ontvingen wi] een bnef over Winkie, de poes
waar de familie af en toe op mag passen Een
paar dagen later kregen we een brief van M van
Schaik, uit Nes aan de Amstel, de eigenaresse
van Winkie We hebben de brieven een beetje
gecombineerd
„Soms logeren wij in het huis van onze zwager en schoonzus. Een huis buiten de stad met
een tuin. Zij hebben een leuke lapjeskat genaamd Winkie. Deze vier jaar oude poes heeft
een gewoonte die wij zo langzaamaan als
uniek zijn gaan zien, omdat de mensen aan
wie wij over haar vertellen ons aankijken met
een gezicht van 'neem je grootje' enz. Wat doet
zij dan? Wel nu: dikwijls is ze dagen en nachten op stap maar komt gelukkig weer terug.
Als ze nu 's avonds binnen is en wij gaan naar
bed dan blijft Winkie in de kamer. Zij slaapt
dan rustig totdat haar bloed begint te kriebelen want dan wil ze naar buiten. Maar dan met
krabben aan de deur of miauwen, zoals een
poes betaamt. Nee madam springt dan op de
pianokruk en slaat met haar voorpoot op de
pianotoetsen. Vervolgens springt zij weer op
de vloer en wacht of zij wordt uitgelaten. Gebeurt dat (soms expres) niet snel genoeg, gaat
zij weer achter de piano zitten en houdt het
concert iets langer aan. Dan zijn we wel wakker en laten haar eruit."
Th. de Haan, M. van Schaik

„Onze poes Sayaki, nu zeven maanden oud,
is zo bevoorrecht dat zij m een huis in een tuin
woont. Toen ze nog maar pas bij ons woonde,
hielden wij haar natuurlijk binnen. Zo kon ze
wennen aan het huis waar ze thuishoorde.
Maar nu kan ze wanneer ze maar wil, van
binnen naar buiten en andersom. Tot zover
mets bijzonder want dat kunnen honderden
katten.
Wat we echter niet wilden, is dat ook andere
katten naar believen in en uit zouden lopen. Kat en muis
Dat zou het geval zijn geweest wanneer we
Geene Kreijger stuurde twee belevenissen
onder in de deur zo'n klep hadden aange- van
de kat Siepel op Eén hiervan willen wij u
zeker met onthouder, het kat en mmsspelletje
„Siepel, onze vierjarige lapjeskat, kijkt met
zijn scherpe koppie vol spanning naar me op:
zal ze? zal ze met? Ik loop naar de trap in de
gang, blijf beneden staan. Siepel volgt me razendsnel. Hij let vooral op m'n linkerarm. Ik
zwaai met mijn arm een paar keer naar voor
en achter. De beweging van mijn kattekop is
precies gelijk aan die van mijn arm. En dan
...plop, laat ik los. Siepel rent de trap op
Twaalf treden in een run. Zijn linkerpoot gaat
resoluut op de muis die ik vorige week bij de
dierenwinkel heb gekocht. Siepel trekt zijn
lange lijf zo ongeveer over de hele traptree uit
en kijkt me triomfantelijk aan. Samen met
zijn rechtervoorpoot haalt hij de muis onder
zich vandaan. Ik zeg: "Poeperdepoepie, Siepeldepiepel" (tegen onze kat praat ik de meest
wonderlijke rijmelarijen. Zonder dat ik het
bewust ben, doe ik hetzelfde tegenover vrienden en bekenden: Nellepel, Keesdepees, lenepien).
Ik loop de kamer in en pak de krant. Het
• De Amstelveense Nel Swart stuurde een spul gaat beginnen. Siepel speelt de muis
foto op van Pim. De kat eet niet zomaar uit een soms één tree, soms een paar treden tegelijk,
voerbakje, maar wipt eerst de brokjes met zijn de trap af. Over links, want hij is een linkspotige poes. De muis loopt flinke botsingen op'
poot eruit en eet ze dan rustig op
tegen de zijkanten van de tree, tegen de kapbracht. Het zoeken was dus naar een deur die stok, de voordeur en de drempel. Af en toe valt
alleen door Sayaki zou kunnen worden be- het stil. Even op adem komen. Stiekem vandiend. Het werd uiteindelijk een zichzelf slui- achter de kamerdeur beloer ik het tafereel.
Maar ja hoor. Of ie 't
tende schuifdeur. Nadat deze in een uitspamerkt. Siepel klapt de
ring in de deur was aangebracht, begon de
muis in zijn bek en roetsjt
training, waarbij we er steeds voor zorgden
naar de bovenste tree. De
dat er geen andere katten in de buurt waren
scène begint opnieuw.
om de kunst af te kijken. In het begin zetten
Zo kan onze driekleunwe het deurtje wijd open en verleidden we
ge, zeer bewegelijke kat
Sayaki met een stukje hart er gebruik van te
zichzelf en ons tijden amumaken. Tijdens de weken die volgden ging het
deurtje telkens verder dicht. Nu is het deurtje • Sheeba, poes seren.
Gcerie Kreijger,
helemaal dicht en bedient Sayaki het als de van Richard
Krommcnie
beste! Op de merkwaardigste uren gaat ze Klaassen

Thira maakt iedere dag luclitreis

Thira is de zes jaar oude poes van Yvonne Roosen
daal uit Zandvoort Zij speelt het liefst buiten, maar da
dreigde een probleem te worden toen zijn bazin ande'
halfjaar geleden verhuisde naar een flat Thna kon n^1
meer op eigen houtje naar buiten lopen, terwijl achtc
de flat zo verleidelijk de duinen lagen De Zanavouitt,
Yvonne heeft daar echter wat op gevonden ledere d..pakt zij de prullenbak waai een lang touw aan ib y
knoopt Thira stapt vervolgens m de prullenbak (foto
en zakt aldus van twee hoog naar de begane <;ion<
(foto's 2 en 3) Na de landing springt de poe» uit cL
'privé-hft' en verdwijnt in de duinen om daar uren u
gaan spelen Wanneer het weer ti]d is voor Thna on
naar huis terug te keren, fluit Yvonne vanaf haar ot l
kon en ja hoor, Thira komt aandraven, springt in cv
prullenbak en stijgt naai twee hoog op Zo maakt ^ nu
ledere dag een reisje door de lucht en vindt dat innn '
dels al de eewoonste zaak van de wereld
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Vfa Bertone, b j 73, APK juni T k Audi Avant D, 5 deurs, '8
90,
vrpr
ƒ15000
Tel APK tot 7-'90, nwe moto
/3600 Tel 020-940723
J20-717188, na 18 uur

Maestro LS, 5 drs, Austin uw dealer sinds '61. Ga
naart 86 ƒ 7250, Berebeit 020- rage Boom, O'weg 220, Aals
meer Tel 02977-25667
3627777

3MW316, 78 APK 7-90, nwe BMW 315, februari '82, blauv
oanden, radio'cass i z g st 120 000 km ƒ 6950 OSKAM B
Apr ƒ2500 Tel 020-866334 02503-16310
BMW 316 b j '80 rood APK 9H VAN POELGEEST B V
90 Sunr br band skirts van voor uw betrouwbare occa
3art ƒ 3 950 i z g st Rijdt sion Stationsstr 7-11-Amste
100% Tel 02990-33080
veen Info 020-410051
3MW316, bj'84, APK 6/90, la• De autorubriek
~}\s blauw, get gl, br band ,
„SHOWROOM" heeft
pg, ƒ 1 4 9 0 0 , , 020-474164
een oplage van 730 000 ex

T.RRA B, bj. W, /warl
*". «?.8£K Hm, vi

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Mazda

Chrysler

ALLEEN DE MAAND NOVEMBER:

AUTOBEDRIJF

Dealer van Chrysler, Dodge en Jeep

BIJ aankoop van een gebruikte wagen boven de ƒ10.000,minimaal ƒ2.000,- voor uw oude auto terug!1!!

Verkoop & Service van Mercedes Benz
CHRYSLER GTS
UNIEKE ACTIE
BIJ aanschaf van een nieuwe CHRYSLER GTS uit voorraad
Geven wij u een long-weekend cadeau naar New York"
Bel Amsterdam 124876 de Auto-Lijn van
10TORMEYER, OVERTOOM 116-126 A'dam -W

Citroen

Hoge beloning!
2 CV Spécial, 9'86, beige, 58000 km
Axel 11, 5'88, licht rood, 26.000 km
Visa 11 RE, 4'84, licht rood, 89 000 km
Visa 11 RE, 4'88, beige, 17000 km
AX 10 E, 5 drs , 4'88, wit, 12000 km
AX 11 RE, 3 drs., 10'88, blauw, 3000 km
AX 11 RE, 5 drs., 10'88, wit, 10.000 km
BX 14 RE, 7'85, d rood, 65.000 km
BX 16 TRS, 4'86, zilv met., 82.000 km
BX 16 TRS, 2'85, d blauw, 67000 km
CX 25 GTI turbo, 7'86, zwart, 60.000 km
CX 25 GTI turbo II, 11'87, zwart, 28.000 km

lat Panda 45, 4'84, wit, 46 000 km
'eugeot 205 XE 1.1, 3'87, d blauw, 52000 km

FIAT "WEISS" B.V.
BURG DE VLUGTLAAN 119-123
1063 B J Amsterdam tel 020-133579
FIAT VERMEY B V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
APhilipsweg 13, Uithoorn
Tel 02975-62020.

FIAT DUCATO diesel, 9 pers.
kl. wit, 65 000 km, 1987,
BOVAG garantie. 02993-63268

FIAT REGATA stationwagen
Panda 750 L, 10/86, rood, (type Weekend), 3 jr. oud, mei
slechts 35000 km, iz.gst, trekhaak, vrpr. ƒ11.300
ƒ7500,- Tel 020-247817.
Tel. 05940-5373

Ritmo 60 L, 3 drs. 3-'86/9.500 Rat RITMO 70, bj. '84, APK tot
Uno 45, 4-'86
ƒ10.500 febr. '90, 70.000 km., ƒ3500
ilno 45 S, 3-'85
ƒ 8 000 Tel. 020-453114
Panda 1000 CL, 6-'87 ƒ 10.250
Rat Uno 45 Champ 88, 3 drs,
Panda 1000 CL, 3-'86 ƒ8750
11000 km, ƒ11950. Suzuk
Renault 4 GTL, 6-'85 ƒ7500
Amstelstad, tel.. 020-799100.
Peugeot 309, 4-'86 ƒ 13.750
Opel 1.6 S, 2-'87
ƒ16500 Rat Uno 45 FIRE '86, 79.000
ƒ 6950
km. Rood, APK 6/90. ƒ 8900,=
AUTOBEDRIJF KOOYMAN
ƒ 9 750
Tel. 020-106968 (na 18.00 u.
Demmerik 26, Vinkeveen
ƒ 6 450
Tel. 02972-1285.
•Auto te koop? Plaats een
ƒ13750
T,
k.
Rat
Uno 75 SX i.e, bj.'88, SHOWROOM advertentie. U
ƒ 12.750
zult verbaasd staan over het
ƒ13.500 wit, luxe uitv., met kat. Vrpr. resultaat.
ƒ 13 750 ƒ 17.500. Tel. 020-718518.
ƒ 10.950
ƒ 15.500
Ford
ƒ 12.950
ƒ 29.750 FORD SIERRA 1.8 Laser, juni DIESEL Escort DCL, apr. '87
ƒ48500 1985, beige metaal OSKAM blauw metallic, m radio, nwe
banden, perf. onderh. Vr.pr
BV 02503-16310
ƒ 5 950
ƒ14.950. Tel. 01725-71483.
ƒ 12.950 Ford Taunus 1.6 GLS, bj. '79,
nwe banden, APK 10-'90. Prijs Ford Escort XR3I rood, 06-'86
ƒ 1750 020-330953 overdag.
schuif/kanteldak. ABS, nwe
a Osdorp biedt aan: Ford- bndn. Pr. ƒ 19750. 020-473943,

J bent van harte welkom bi

Citroen Amsterdam
STADIONPLEIN. 020-5701250

ingdijk

CITROEN 2CV6, bj. '81, APK
april '90, i pr st Prijs ƒ 1450
Bellen na 18 uur: 020-264497.

autoverhuur

Citroen AXEL 9-'85, APK, garage-pap aanwezig, ƒ 3300. Enige lakschade. Tel 020-327171.
Jdhr. Schermer, tijd kant u.).

o.a. 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ 27,50 excl BTW
Tel 020-932750
S Stevinstraat 12a, A'dam

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

Leonard Lang
biedt aan

Mazda 323
model '89

Gigantisch voordeel
Daniel Goedkoopstraat 13
Amsterdam (Amstel Ind.terrein)
Kom langs en informeer naar
deze wel heel aantrekkelijk
geprijsde auto's

Mazda van Kleef, A'veen

Telefoon 020-713457

ROYAL bv

Daihatsu
Daihatsu Cuore, 7/88, 5drs, Diahatsu Cuore, '81,3 drs, APK
okt '90 ƒ2500,vit, radio/cas , ƒ 10 750,Tel 020-192019
fel 020-971258
Daihatsu Cuore GL 88, 3 drs, • „SHOWROOM" verschijnt
17000 km, ƒ 10950,- Suzuki
huis aan huis m geheel
Simstelstad, tel 020-799100
Amsterdam en omgeving

Lada

Meer Garage
Linnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

020-929548
Lada 2105 GL, okt. '84 ƒ 3 250
Berebeit 020-6627777
LADA 2107, maart 1985, wit
00 000 km ƒ 5950. OSKAM BV
32503-16310.

AutorubneL SHOWROOM verschijn! elke vn|dag in Hel
Parool
Daarnaast elke week in alle edities van Weekmedia, t.w.:
Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bt|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Nieuwsblad De Purnier, De Zaanse Gezinsbode,
De Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelvei'ns Weekblad, Uilhoornse Courant, De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20.00 uur Tel 020-0658686 Fax 020-6656321
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Algeven kan ook Hel Parool, Wibaulstraat 131 of Rokin
l l O, Amsterdam
Afgeven lan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Purmerend, Weerwul 19;
Uilhoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33,
Zandvoort, Gaslhuisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schnltelijke! die
vóór dinsdag 16 00 uur of donderdag 20 00 uur m ons
bezit 7i|n, worden de volgende dag reeds geplaatst.
Totale oplage 730 000 exemplaren

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Er is NU in Amsterdam
een garage met onderscheid

Auto Halan
Een bedrijf van H.Haaker
Nederlands grootste exclusieve Lancia dealer heeft voor u
ingekocht de volgende nieuwe
auto's
3 x Y10 Rre ie kat. van
ƒ 18.150,-voor
ƒ17500,4 x Delta 1300 van ƒ26000,voor
ƒ 23.500,-

WESTDORP
«rtrouwd en bekend adres
r
oor uw nieuwe of jonge LADA
Matuurhjk met echte BOVAG
garantie en APK keuring. 100%
Uit de test van Auto Visie
inancienng, v.a. ƒ250 p.m.
NIEUWE LADA 2105 nu ƒ 9995 Lancia Delta integrale
Icht mooie occasions vanal 16 klepper, rood
Lancia Thema 16 klepper
5500 Adres verkoopAdm de Ruyterweg 398,
OCCASIONS
A'dam. tel 020-825983.

Mini
De nieuwe MINI "Thirty".
leze unieke gelimiteerde uitave van de 30-jange MINI nu
n onze showroom Verder div.
leuwe en gebruikte MINI's uit
OORRAAD LEVERBAAR
/Imor Motor Cars Rover dealer,
loterkade 43-44 020-177975.

Keuze uit 15 Lancia occasions
Lancia A112 junior 31 dec.
1985, rood
ƒ 9.250,Lancia Fulvia coupe 1.3 sport,
als nieuw
ƒ 16.500
Lancia
HPE
Volumex
1984
ƒ19500,Thema stationwagon, Turbo
Diesel, 1987
ƒ42.500
Thema automaat
2000 ie, 1988
ƒ44.750,-

nnocenti Mille b j '82, APK
Middelgroot demo
/90, lief autootje ƒ2750,nieuw model
el • 075-352940
Lancia Thema 2.0 ie, kleur donkerblauw, jan '89
ƒ 45.950

Mitsubishi

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

ƒ 25,ƒ11,ƒ 5,68
ƒ 6,10

Lancia

itsubishi COLT EL 1980, APK
-7-1990 Vr pr. ƒ 1450 Tel
2990-43540
itsubishi Galant 1.6GL, 6-'82,
bak, radio/cass, trekhaak,
'K 6-'90, bijzonder mooi en
oed, ƒ4200 Tel 020-714069.

020-6650050
De Flmesstraat 22, t.o. Makro
Amsterdam.

ge Boom, O'weg 220, Aalsmeer. Tel. 02977-25667.

Nissan
Sunny 1.3 L, 3drs.. LPG,
Nissan Cherry 1300 L 84, 5 drs, Sunny 1.3 L, 3 drs. '86,
85.000 km, ƒ6.950,-. Suzuki Berebeit, 020-6627777.
Amstelstad, tel.: 020-799100.
T.k. DATSUN Bluebird diesel,
Nissan Micra SBX 87, 40.000 '81. APK nieuw, in prima staat.
<m. Riva Osdorp, Notweg 38 Vr.prijs
ƒ3300.
Tel.
A'dam Osdorp Info 020-196575 020-6001960.

Opel

Opel Service

Ik ben S. v. Ravenstein

Westerstraat 146-174 A'dam.
Tel.: 249074/236691
Corsa 1 O S LS 3 drs
'87
:orsa 1 2 S LS 3 drs
'87
Kadett 1.3 club 3 drs
'87
Kadett 1.8i G T S drs
'87
Kadett 1.2 S LS 3 drs
'86
Ascona 1 6 S traveller LPG'86
Ascona 1.6 LS diesel
'86
Ascona 1.6 D diesel 4-drs '84
Rekord 2.3 D, 5-drs.
'86
Senator 2.5 E
'84 WINTERVOORDEEL-SHOW.
80 Inruilwagens in alle
Renault 25 TS
'85
merken en prijzen, met
Fiat Uno 60 S
'86
Bovag-Gar. bij de
Volvo 360 DL LPG
'84
Talbot Solara
'80
VW Golf 1.6 D diesel
'82
Met BOVAG garantie
Opelcentrum Geldrop heeft 70
ANWB gekeurde occasions.
Emopad 43, Geldrop. Zien is
kopen, info 040-862483.

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 129804
RIVA-OPEL
OSDORP
Uw beste Opel adres!
NOTWEG 38 A'DAM
Osdorp. Info 196575.

* AUTOVE LING
Reeds 28 jr. iedere maandag,
m het Olympisch stadion
inschrijving v.a. 9.00 u.
Aanvang veiling 13.00 u.
Tel. 020-473004.

Stephensonstraat 16
AMSTERDAM-OOST
Info: 020 - 932872

KADETT 1.8S GT
k weg bedrijfsauto, zwart
met., bj. 30 mei '89, centr. deurergr., alarm, div. ace., vr.pr.
27.995. 020-464693, na 17u.

Saab
3ij geen inruil aanzienlijke kor[ing op onze Saab occasions
bij Saab dealer Jorritsma Wagenweg 10, Purmerend,
tel. 02990-23741.

Renault
Benelux

biedt aan occasions
in uitstekende staat
met bovag-garantiewelke ook geleased
kunnen worden!!
Daihatsu Cuore
'89
Renault 19 GTX
'89
Renault 5 GT Turbo
'89
Renault 5 SL
'89
Renault 19 GTS/GTX .... '89
Renault 5 GTL
'87
Peugeot 205 XE
'87
Renault 5 TL/GTL . . . . '86/'87
Renault 11 TL
'86/'87
Renault 21 GTS
'86
Renault 25 TD
'86
Ford Escort 1.6 autom
'86
Ford Sierra 2.0 GL
'86
Renault 5 TL
'85
Renault 25 GTS-GTX . . . . '85
Ford Escort 1.6
'85
Lada 2104 Break
'85
Volvo 340 DL
'85
Renault 11 GTL-GTX-TSE .'84
Renault 25 GTS-GTX .... '84
Inruil
Rnanciering
SHOWROOM DAGELIJKS
GEOPEND TOT 18.00 UUR

Bankrashof
Amstelveen

T.k. van 1e eig. Seat Ibiza LD
b.j.'85, 90.000 km., ƒ8.500.
Goed onderh., 023-359582.
IEAT-AUTO KOHLER-SEAT
.d. Madeweg 23 bij Makro
A'dam - 020-6686146.

ikoda 130GLS, eind '86, 1e
eig., 30.000 km, 5 versn.,
lieuwst.ü ƒ5950. 020-250096.

OPEL Kadett 1.3 LS, Ipg, '86,
Kadett 1.6 D, '84. Rekord 2.0
LS, Ipg, '86. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777
Opel Kadett 1,3S '86, grijs bl„
nw model, als nw. Pr. ƒ 14.500,Tel.: 02507-14629.
Opel Kadett 1.3 LS Hb, autom.,
'85, nw. model, wit, fabr.
schuifdak, nwe. banden, APK
8-'90, ƒ10.950, 020-151488.
Opel Kadett caravan b.j. '79,
gaaf en goed. Vr.pr. ƒ 1.950,-.
Tel. 020-965755.
OPEL • KADETT diesel
ƒ5950.
02968-92654/97486.

'83,

Opel Kadett, Hatchback 13N, 3
drs. i.z.g.st., bj. '81, APK okt.
'90, onderh.pap. aanw. ƒ3500.
Tel 020-956957

Gevraagd PEUGEOTS 504,
505, sloop of schade enz. Afstand geen bezw. 020-244255
ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
bij het Olympisch stadion. Verkoop nw. en gebr. Peugeots.
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.
• „SHOWROOM" verschijnt
huis aan huis m geheel
Amsterdam en omgeving

SWIFT 1.3 GLX aut. mod.'88,
bl.met. 5 drs, el.ramen. 30.000
km, vrpr. ƒ 13,950.02990-27255

Suzuki Alto GL AUTOMAAT 86,
5 drs, 18.800 km, ƒ 10.950.
Suzuki Amstelstad 020-799100.

Suzuki Alto GL 88,5 drs, 26.000 T.k.a. SUZUKI SWIFT 13 GLX,
bouwjaar 1988 (maart). Kilomekm, ƒ11.750,-.
terstand 23.000. Kleur: rood
Suzuki Amstelstad 020-799100.
Prijs 15.500,-. Tel. 03240-11709

Talbot
Koop Talbot 1510 GLS 1980,
T.k. Talbot Horizon 1.9 D,
van 1e eig., 110.000 km., APK
bj.'84, rood, 12.600 km, APK '9tot 6-'90, vele extra's, i.z.g.st
90. ƒ2450. 02998-1360.
ƒ2900. Tel. 020-410180.

Toyota
TOYOTA - BROUWER
VELE MERKEN - VELE PRIJZEN
2e Jan Steenstraat 42-48
Amsterdam - Oud Zuid. Tel. 020 - 763829
Amsterdam - Noord
Hamerstraat 3-15. Tel. 020 - 360401
Toyota Starlet 1.3 Luxe, m.'83, Toyota STARLET bj. '85, km
zeer mooi en zuinig, ƒ4750. st. 28.000. Vr. pr. ƒ8000.
020-250096.
Tel. 020-113651.
Weg. vertr. naar buitenl. van ie
l eig., Toyota Celica, 1.6ST, wit,
8, 72.000 km, alarm, vr.pr
l ƒ 16.900. Tel. 02159-10396.

DE GRAAF-TOYOTA
Condensatorweg 44
A dam-Si diik Tpi 865511

Volkswagen
Betrouwbare VW Jetta GLS b.j. T.k. VW PASSAT diesel, bj. '85,
1982, LPG, Sunroof, trekhaak, 5 drs., sunroof, trekhaak, wit,
ƒ 10.000. Tel. 020-456482.
ƒ3.950. 02979-88365.
Van studente VW GOLF 1300,
Diverse Golfs diesel bj. '84,
'85, '86 v.a ƒ11.950. BOVAG- bj. '80, APK 9-'90 i.z.g.st
ƒ 1950. Tel. 020-461713.
gar. 02968-92654/97486.
VW Golf 1300 bj. '84
ƒ11.850.
Tel.: 02968-92654/97486.

Golf diesel GLD 79, i.z.g.st.,
APK 6/90, gerev. motor, sportRenault 20 TX2.2ltr bj. 8-'82, velgen, ƒ2950. 020-6655364.
APK tot 1-90 ƒ 1.900 incl. radiocass. tel. na 19 u 020-965095. Rode Golf C 1.6 B.kent. LPG
10-'85 ANWB+APK ƒ13.900,RENAULT 5 TL 5 drs., zilver, bj. incl. 02940-17323 na 18. u.
'86, 12.000 km ƒ 12.500 of
RENAULT 11 TL 5 drs., rood, T.k. Volkswagen Passat MX,
bj. '84, APK 12.89,150.000 km, '79, APK 6-'90, i.z.g.st., ƒ 1450.
Tel: 020-967123.
ƒ6.250,-. 02990-21977.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie Wibautstraat 224
020-561 96 11.

SKODA 120LS, nov.'84, beige/
bruin, 55.000 km ƒ3250.
OSKAM BV 02503-16310.

Slechts ƒ 2950 voor een
SKODA 120 L, uit 1985, APK
gekeurd. 075-352940.

Adverteren m
„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

Subaru

Bon

VW Passat 5-drs. 1e eigenaar
slechts 55.000 km.
Tel. 02990-23741.

Ron Geurs Personen Auto BV
Voor exclusieve Volvo's
A'dam-Oost. Info 020-920505.
Volvo 264 GL, oct.77, zeer
red.st., LPG, radio, sch.dak,
trekh. Vrpr. ƒ2400. 020-417656
Volvo 340 DL, '84, 3 drs, nwe
APK,
let
op!!
ƒ6750
020-250096.
VOLVO 340 DL, bj.'88, met getint glas, etc., 30.000 km,
1e eig., ƒ16.750. Minor Rover
dealer, Sloterkade 43-44,
tel. 020-177975.
VOLVO 360 SEDAN, LPG,
schuifdak, '85. Tel. '0324013102.
• „SHOWROOM" verschijnt
huis aan huis in geheel
Amsterdam en omgeving.

•Bewijsnummers van een geplaatste „SHOWROOM" advertentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
advertentie kenbaar maakt.
De kosten daarvoor bedragen ƒ 3,-.

T.k. RENAULT 4GTL, APK
okt.'90, bj.'SO, ƒ1100.
Tel. 020-256985.
T.k. Renault traffic bus, grijs
kenteken, b.j. '81, APK 7/90,
ƒ 2400. Inruil kleinere auto mogelijk. Tel. 075-160295.

VW Golf LX, eind '83, spec
grill, div. extra's, ƒ8750
020-250096.

Volvo

VOLVO 745 GLE, 16V.ABS
78'89,4.000km
VOLVO 360 inj, 5 deurs,
blauw
1-'87,60.000 km
RENAULT TOPOCCASIONS
5 TL, 1-'87
ƒ12.900 VOLVO 360 GLS, 4 deurs
9 TL, 7-'87
ƒ 14.900 SEDAN
4-'85,94.000 km
11 GTL,4-'86
ƒ12.900 VOLVO 3640 GLS, 5 deurs
7-'87,143.000 km
21 GTS, 4-'87
ƒ21.900
25GTX, 1-'86
ƒ21.900 VOLVO 340 DL,3 deurs
7-'86,27.000 km
21 Turbodiesel, 8-'88ƒ33.500
Fiat Uno, 5-'83
ƒ 6.250 VOLVO 340 Winner automaat,
12-'86,60.000 km
Rat Ritmo, 8-'87
ƒ 12.250
Regata 85S,lpg,2-'86 ƒ 10.900 Ford Sierra 1.6L,lpg
1-'87,75.000km
Lada 2107, 5-'86
ƒ 6.750
Peugeot 309, 3-'87
ƒ 14.900
3 MAANDEN
VW Golf C, 4-'86
ƒ 14.500
BOVAG-GARANTIE OF
Autobedrijf HANS MAFAIT
AANVULLENDE GARANTIE
Zo plezierig kan service zijn
VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 14 Weesp
Autobedrijf DICK MUHL B.V.
02940-13044
Achtergracht 71a, Weesp.
Te k. RENAULT 11 GTL Blauw
Tel. 02940-18200.
metallic 90.000 km. Trekhaak

Goed onderh. SUBARU per.
Te koop v. part. stralend witte 3 bus. '84 APK 5-'90, klep defect
KADETT, 1.2 S, station, APK drs. SUBARU Mini Jumbo SDX, ƒ3500. 075-160057.
uni '88, 1 : 17 km, 24.000 km.,
11-'90. B.j. '80. Pr. ƒ2850,-.
Museum-Autobedrijven
prijs ƒ 11.250. 02942-1939. Een
Tel. 02975-63452.
jracht autootje.
Kadett 13SL, bj. 1985, 3-drs,
bdaelkrtdf /b A de»n> O L
Inlo 662316V /328S3
echt in nw.st., van part., APK
1990, ƒ7500. 020-134288.
Opel KADETT 1.23,1984 (sep),
km. 74.500, APK oktober 1990,
ƒ7500. Tel. 02908-5840.

Suzuki Alto GL 86,3 drs, 44.00o|
Autobedr. Luykx b.v. voor uw
Giant Suzuki-modellen. Tel. km, ƒ9.500,-.
Suzuki Amstelstad 020-7991001
02968-94330. Off. dealer.
Suzuki Alto '84, APK 9/90, Suzuki Alto GL 85,3 drs, SO.OOfll
km, ƒ 8.500,-.
blauw met., ƒ5400,-.
Suzuki Amstelstad 020-7991001
Tel.: 02990-48423.
Suzuki Alto GL AUTOMAAT 86, Suzuki Alto GL 84,3 drs, 31.000
km. ƒ7.500,-.
5 drs, 26.000 km, ƒ 10,950.
Suzuki Amstelstad 020-799100
Suzuki Amstelstad 020-799100.
Suzuki Alto GL AUTOMAAT Suzuki Alto, m.'84, 2 drs., met
dec. 87, 5 drs, 11.500 km, achterklep, kl. rood, APK 8-'90,
ƒ12.500,-. Suzuki Amstelstad, super zuinig, nieuw staat
ƒ4250, 020-151488.
tel.: 020-799100.

Telefoon 020-418073/453251

Is uw SAAB u dierbaar, ga dan APK tot juni '90. Bouwjr. 1984.
voor APK, rep., ond. naar Prijs ƒ 6.750. Tel. 02990-30869.
A.M.U. 02903-14097. Bovaglid. Te koop Renault 4, '81, kleur
beige, ± 51.000 km, ƒ2600,-.
Tel.: 02975-62637.
Seat

Baarsjesweg 199
A'dam-West, info 020-182525
Daar staat Gen Mot. achter!

Peugeot

KUPERUS
• Bewijsnummers van een ge- oor alles van Peugeot nw. en
plaatste "SHOWROOM"
ebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij
advertentie krijgt u alleen toe- /lakro-A'dam-6683311-020.
itsubishi Lancer GLX autom gezonden als u dat bij de op6, 52000 km , Riva Osdorp, gave van de advertentie ken- 'eugeot 205XR 1.3L, aug.'85,
otweg 38 A'dam, info 196575. baar maakt. De kosten daar- erste eigenaar in goede staat
9000. 020-459158.
voor bedragen ƒ3,litsubishi
Spacewagon,
'eugeot 309 XL Diesel, april
3 000 km, '87, ƒ 28 500 Mitsu87, 77000 km. ANWB Keuring
• De autorubriek
shi dealer Jorntsma Wagenoegestaan,
ƒ 16 000. tel.
„SHOWROOM" heeft
eg 10, P'rend 02990-23741
20-181515/020-845960
een oplage van 730 000 ex

Renault

Peugeot 205 GL
04-86
Peugeot 205 GL
01-85
Peugeot 205 GR
02-86
Peugeot 205 GR 1.3... 11-85
Peugeot 205 GRD
04-87
Peugeot 205 GTI
04-87
Peugeot 205 XE Accent 01-88
Peugeot 205 XLD
01-87
Peugeot 205 XLD
00-88
Peugeot 205 break GR 05-89
Peugeot 305 SRD
06-86
Peugeot 309 GL 1.1 .. .04-86
Peugeot 309 GL 1.1 .. .04-86
Peugeot 309 GL Profil . 03-87
Peugeot 309 GL profil . 10-86
Peugeot 309 XE 1.1 ...07-86
Peugeot 309 XL
06-87
Peugeot 309 XR 1.3 ...07-87
Peugeot 505 Fam.GL .. 01-87
Peugeot 505 GR
01-86
Peugeot 505 GTI
10-85
Peugeot 505 Select . . . 03-85

DIVERSE MERKEN
Talbot Samba GL
03-86
Amsterdamseweg 467, 1181 BR, Amstelveen. Tel' 020-431002 BMW 324 D
00-86
MAZDA 929, 30 i, V6 GLX, 5 versn., airco., ABS, electr. schuif/ Citroen Visa Club
03-86
kanteldak, stereo/cass. radio, juni '87, 78.000 km.
Renault 18 GTL
11-83
MAZDA 626 coupé, 2,0-12 V GLX, met LPG, apr.'88,40.000 km Renault 21 Nevada Fam.04-78
MAZDA 626 coupé GT, 2.0 injectie, sept. '87, 77.000 km.
Renault 5 TL
02-87
MAZDA 626 sedan, 1.8 LX, 5 versn., 24.000 km, aug. '88 met Renault 9 GTX LPG ... 08-86
trekhaak.
MAZDA 626 sedan, 2.0 GLX, aut.- PS, 70.000 km '84.
WESTELIJK HALFROND 70
MAZDA 323 HB, envoy, 1.3 motor, mei '88, 40.000 km.
Amstelveen - Tel. 020-455451
MAZDA 323 HB, 1.3, 5 drs., apr. '87, 72.000 km,
FORD ESCORT 1.6 CL okt. '86, 40.000 km. MITSUBISHI Lancer
Rover
1500 GLX, 43.000 km, okt. '86. PEUGEOT 205 GTI, 130 PK, jun
'88, 30.000 km. RAT UNO 45 S, okt. '86, 23.000 km. OPEL
De nieuwe ROVER 216 S, met
Escort '84, 73000 km. Sierra Ford Resta 1100L, jan. 1982 KADETT HB, 4 drs., mei '85, 50.000 km.
lederen bekl. schuif/kanteldak
Van '85 LPG 96000 km Ford grijsmetaal
OSKAM
BV
VERDER NOG VELE ANDERE INGERUILDE OCCASIONS
1600 CC + 5 bak nu TIJDELIJK
Escort Diesel '87, 39000 km, 02503-16310.
Alle auto's worden afleveringsklaar geleverd
in onze SHOWROOM voor
met Bovag gar. Notweg 38
INCLUSIEF 6 MAANDEN MAZDA KROON GARANTIE.
• „SHOWROOM",
A'dam, Info 196575.
ƒ26.995. Eveneens div. gebr.
de autorubriek
626 1.6 GLX, '86, 626 1.6 LX
Rovers leverbaar. Minor Motor
Sierra 2.0 Le Mans 1-'87, Borvoor Amsterdam
coupe, LPG, '87, 626 1.6 LX,
Cars, Rover dealer Sloterkade
deaux, 54.000 km., ƒ18.500.
en omgeving.
'87, 626 1.6 LX HB, LPG, '85,
43-44, tel. 020-177975.
Burg. v Leeuwenlaan 31
02908-4972, vr./za./zo. na 12 u.
Tel. 020-6658686.
Berebeit 020-6627777.
Adam - SI meer • tel 130727
Off. ROVER DEALER:
Mazda 323 HB 1.5 LTD 3-drs„
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
FSO
nov.'87, 20.000 km, met lichte Mazda 626, diesel hatchback, 40-42-A'dam-Sl.dijk-131375
zijschade, ƒ10.500. MAZDA bj. 4-'86, ƒ 14.750. m. BOVAGROVER 827 Vitesse aut., 8000
LUDRIKS, Polderweg 100, gar. 02968-92654/97486.
Autobedrijf Hagenaar BV
km, juni '89, zeer interress.
A'dam. 020-6651420.
Mazda 626 LX, bj.'86
prijs. Minor Motor Cars,
Mazda 626 1.6 LX, LPG, 4 drs., ƒ 13.750. BOVAG gar.
Sloterkade 43-44, 020-177975.
Schinkelkade 26-29 Amsterdam
juni '86 ƒ 10.750, 075-287733. 02968-92654/97486.
Rover uw dealer ook 800. Gara-

Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- incl. BTW
Aktie: FSO Prima SLE Dolina van ƒ 14.199,Citroen BX 10-'85, LPG, nwe Visa Club m.'83 wit APK 4/'90
NU VOOR ƒ 13.499,- incl. BTW.
oanden, APK 10-'90, vuurrood, mot./techn erg goed, km
U kunt ook terecht voor occasions.
jeldz. mooi, 5 versn , dure
64.000, ƒ 2250 020-869324.
-adio/cass./8950 020-151488
CITROEN SPECIALIST
Hyundai
Innocent!
Citroen BX 14 RE, LPG, begin
TE ZAANDAM
86
ƒ10500,
035- Garage Jan van Rijn biedt aan
HYUNDAI Service Dealer
Innocent! 16/10/81, blauw, APK
355602/832080
BX 14 RE, 4-'84, 60.000km, Auto Centrum Duivendrecht
5/90, i.z.g.st., ƒ 2000,-.
CITROEN BX, b j '86, kl rood, nieuwst, ƒ 7.750,-. CX 22 TRS, ndustrieweg 27 020-955176.
Tel.: 023-336162.
trekhaak, APK tot 10-'90 vr pr 10-'85, met airco, perfecte
auto, ƒ16.500,-. Visa 11 RE,
f 12.000 020-972919
Lada
LPG, SO.OOOkm, staat v nieuw,
Citroen BX, oktober 1985,
ƒ6750,-. Visa Club, 10-'86,
57000 km, APK '89, ƒ9500
SOOOOkm, als nieuw, ƒ7750,-.
Soede wagen 020-443877
Tel 075-354904/175789.
/anaf ƒ 120,- 5 veerbollen op
T k Citroen LNA, bouwjaar'
Financ LEASE-taneven, bijvoorbeeld:
druk brengen met garantie bij
v.a. ƒ575,02 p.m.
de Citroenspecialist van Zaan- zuinige auto, trekhaak, APK tot \Jissan SUNNY 1300 LX, 3 drs
12-'89,teab Tel 020-992927 Lada SAMARA 1100 cc, 3 drs
v a ƒ397,92 p.m.
stad garage RENÉ SPAAN,
v.a ƒ446,88 p.m.
/isserspad 11, Krommenie, V part i v m. bedr auto Citroen Lada SAMARA 1500 cc, 3 drs
575-281193 of 353788 Vraag BX 19 GTI, 9/86, 45000 km, Bovengenoemde prijzen zijn. 15000 km. p.j /over 48 mndn.
APK 9/90, ƒ 19750,020-185640
excl BTW, verzekering en wegenbelasting.
evens naar onze inruilauto's
Bel- 020-936542, Linnaeuskade 7, Amsterdam
• De occasion die u zoekt
OOK VOOR PARTICULIEREN
staat al klaar!
„ SHOWROOM" leest u waar

3 regels
Voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet

KOUDIJS PEUGEOT
3 maanden garantie op
arbeidsloon en onderdelen
geen eigen risico
geen uitsluitingen
geen kilometerbeperking
geen bep. bepalingen
omruilgarantie
aanvullende gar. mogelijk

mazoa

BX1.4RE, LPG,'86, BX1.4'86,
model '87, BX 1 4 LPG '87, BX
1.6 RS LPG, '84,
Berebeit, 020-6627777.

Suzuki Alto GL 87,5 drs, 36.00(1
km, ƒ 10.850,-.
Suzuki Amstelstad 020-7991001

Alto GL, 4/87, rood, 13.500 km.
Vr.pr. ƒ10.650,-. Tel.: 0206641272. Na 18 u. 02963-3838.

Fiat

Y E R

Suzuki

JQ,
1275,
«•
1.6

Austin

BMW

22

_
, jKADÊTPta), 'Ie MS*, •!~«.,..,
-o<(, oei*.
„ ,«a, xrt.
LPG,
met., 9SOOQ
km, ptasrtjel /1D.90D. Elke fcSeresdesZSÖE, 8?,-)..•«, j'67, tK», nteuwsta modet, ,*8000. ƒ J4.2SO DOO-OQOOOO. j
tour, top -

AUDI

Alfa Romeo

Mroen
Citroen
Mroen
;itroen
Jtroen
iitroen
Citroen
Citroen
Jtroen
Jtroen
Jtroen
Jtroen
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Algemeen
Automobielbedrijf

Lexmond B.V.

1988 Ford Sierra 2.0 4 drs LPG zilver

67.000 km'

1984 Volvo 340 DL 5 drs. blauw

99 000 km

ƒ 8.950,-'

1987 Toyota Starlet 1.3 XL 3 drs blauw

25 000 km

ƒ14.950,--

1986 Mercedes 190 automaat,
schuifdak blauw

85 000 km

/ 39.750,-'
1 Jaar garantie'

1985 Skoda 105 LS oranje

65.000 km

ƒ 4.950,-

1980 Ford Granada 2.300 automaat LPG sch. dak zilver

ƒ 3.950,-

1982 Fiat Ritmo 85S blauw

ƒ 2.950,-

95 000 km

De met * gemerkte auto's zijn inclusief garantie.
Assumburg 2. Tel. 02503-31077
2135 HA Hoofddorp
• SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex.
Elke week in Het Parool én
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6658686.

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

Aantal regels
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

prijs
incl. 6%
BTW

26,50

38,16
49,82

61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

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

Handtekening:.

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

I5ÏÊDIA 6-7-8-9-12-22
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23
MAZDA RUITEN voor zij en
achter Voor alle types uit
voorraad leverbaar Fa E de
uw auto 25% vlotter Enhij
GRAAFF Koninginneweg 48
st
niet als een otter1 DHZ
Haarlem Tel 023314275
plan / 30 giro 3466420 Dcycr
Autoshop J Schievink Rozen Motor Bussum 0215945265
gracht 697173 Adam tel
• Handelaar of par'iculier
234986 ACCU S impenaals
Uw auto(s) aanbieden m
laddersleunen liets en ski
dragers ski boxen, alle kleuren SHOWROOM is de marver
Tel 0206658686
autolak gereedschappen

I-CAT

Algemeen
ADRES met de SCHERPSTE
prijzen

FRED HEHL
AUTOBEDRIJVEN B.V.

_ 15 Quadrofoglio, 5 bak, elek ramen, enz, '85 ƒ 9 950
1
18 5 bak, groen met, doorlock, enz
'87 ƒ 15 950
Grote sortering ONDERDELEN AUTO ELEKTRA HECHRI BV
V 2 O coupe, Savalli uitv , 16 inch vlg , enz '85 ƒ 15 950
van alle schade auto s alle Klaar terwijl u wacht Ruilstar
20 Itr 5 bak, elek ramen, doorlock, LPG, '87 ƒ19950
merken alle bouwjaren
ters en dynamo s Erkend
18 Savalli, 16 inch velgen, verlaagd
'87/19 950
Ravenstijn 025025435
mbouwbednjf van TBBS TNO
O CC, 4 cyl, ze, mat zilver, 1 e eig , zeer mooi '85 ƒ 12 950
autobeveili
Grote sortering ONDERDELEN goedgekeurde
O CD autom , Corps Dipl -uitv , zeer compl, '87 ƒ 19 950
gingssystemen
Valkenbur
van schade auto s alle
O Turbo Quattro, 4x4 duurste uitv ,
'86 / 28 950
gerstr 134 Tel 020240748
merken alle bouwjaren
ïflCS 2 3E Quattro Avant 4x4, alle opties '88 ƒ 39 950
RAVENSTIJN 025025435
;18 stuurbekr, schuifdak, antr grijs,
'83 ƒ 6 950
t k gevraagd SONY autoradio
Lid Nevar
25i injection, BBS-vIgn , 5 versnell,
' 8 3 / 9 950
(5050) ? g a n Tel 020 133242
16 LPG inst, BBS velgen , get glas,
'84 ƒ 12950
Service en
32i (ex Oldenhofauto), alle opties, LPG, etc , 85/14 950
Autosloperijen
16 5-bak, zwart, spec velgen,
'85/15950
LET
OP
i
Wegens
plaats
reparatie
LET OP'
,25i mj, rookzilver, schuifdak, etc
'85 ƒ 15950
gebrek scherpe prijzen
Autosloperij A do Liede
Grote Opruiming bij
24 Turbo Diesel, autom , blauw met,
'86 ƒ 18950
Purmerland 79 A, Purmerland
Neem geen nsco ong
A P K KEURINGSSTATION
BIEDT AAN EEN AANTAL GOED
1361 automaat, alle denkb opties,
'85 ƒ 18950
Wagenpark
Tel 0299037825
PTT vrijwaring RDW
ZOEK DE FOUTE
Keuren ronder afspraak
"}Q\ Harige, 16 inch, magn vlgn ,spoil,
'85 ƒ 19 950
Inruil, garantie financ mog
GESELECTEERDE OCCASIONS:
JOHAN
BOOM
Feenstra & Jimmmk
(s)loopauto's
J24 Diesel, zwartmetailic,
'87 ƒ 22 950
SHOWROOM-ADVERTENTIE
Peugeot 205 XT bj 87 Asterweg 24A A dam 364702
Deze maand bij aankoop van een auto
Zuiderakerweg 83
HOOGSTE PRIJS
i24 TD Turbo Diesel, diam zwart, alle opt, '87 ƒ 24 950
111
20 t/m 26 oktober
ƒ12950
VW
Jetta
1,6
bj
85
een
radio-cassetterecorder
cadeau
"
Amsterdam Osdorp,
Tel 020 198691
,24 Diesel Hylmer, zwart metallic,
'88 ƒ 28 950
APK laswerk en reparatie keu
ƒ9950
Toyota
Carina
1
6
GL
BMW
745i
Turbo,
m
'82,
automaat,
elektr
ramen,
sportvlgn
,
tel 020101021/105478
35i Motronic Harige uitv , zeer exclusief, '87 ƒ 39 950
ring
klaarmaken
ieder
merk
De
oplossing
moet
zijn
mod
87
ƒ9950
Volvo
360
Autosloperij
DE ZOMBIE
ƒ 10750
Alle bouwjaren zijn origineel
i BX 14RE, spierwit, 5 versn , warmtew glas, '87 ƒ 9 950 Pullman int, centrlock, zeegroenmet
GLS, mod 84, ƒ 5950 Fiat Uno auto vooraf prijsopgave Auto vraagl te koop schadeauto s
BMW 316 aut, bj 82, zilvergroen-met, w w glas, sportvelgen, SPIJKER, VAN VOOR DE EERSTE WERELDOORLOG, GEVON
l BX 19 GT, sport uitv, alle opties,
'86 ƒ 12 950
bedrijf Been Aalsmeerderdijk Tevens verl- oop van alle mer
in nieuwstaat,
ƒ 6950 DEN OP LAAG WATER, BEHOORLIJK ROESTIG EN KROM, Fiat Regatta 85S, 85
8 950 55 mod 84 ƒ5950 Toyota 386, Aalsmeerderbrug
| BX 19 TRD Diesel, nw mod , rood met, '87 ƒ 15950
83
ken onderdelen Gespcciali
ƒ 3 950 TE A B BR O NR 48311303 BUR V D BLAD
Ford Escort 1 3L Ipg 82 6 950 Cressida LPG mod
| BX 19 TRD Diesel, zilvermet,
'88 ƒ 18 BMW
950 320, m '79, lapisblauw, spoilerset,
Tel 0297727262
seerd in verkoop van motoren
Ford Escort 1 4, CL 86,12950 ƒ4950 Mercedes 190 E, bj 86,
io ie injection Turbo, alle opties,
'88 ƒ 15950 BMW 520i, m '84, zilv grijs met, autom , ww glas, dubb spiegels, Gratis advertentie gewonnen door
ƒ12950
Mazda 323 1 5 HB '83 5 950 ƒ32950 Nissan Micra mod AUTOSPUITEN v a ƒ350 m Inbouw mogelijk Osdorperweg
erra 20 Laser, 5-drs, HB, zermat zilver, '85 ƒ 9950 4 hoofdst, stereo,
ƒ 5950 M Gramme, Etserstr 22, Purmerend, T D Westra, Hoptille 75, Mazda 323 82,
3 950 84 ƒ 5950 Mini 1000 mod 84 ong spuitcab mcl verf Ook 520 A Amsterdam Osdorp
erra 2 O, 3-drs , coupé, blauw met,
85 ƒ 9 950 Citroen Visa II RE, bj '87, bordeauxrood
'
ƒ 6 9 5 0A'dam, M Edens, Burg D Kooimanweg 407, Purmerend, N v Mercedes 300 D, 80, 9 250 ƒ3950 Mazda 626 bj 82, schaderep + tax 020 152507 Tel 020107566
'scort XR3 spierwit, sunroof, magn vlgn , ' 8 3 / 9 950 Citroen BX 14 RE, m'84, 5-bak
Berkum, v Rutgerstr 26, A'dam, R Reinbergen, Leimuiderdijk Galant 1 6GL, LPG, 86,11950 ƒ 3950 VW Golf GTD, mod '82
AUTOWRAKKEN tegen de
Erkend APK station
ierra 2 O Laser HB, LPG, 5 drs , 5-bak, apart, '87 / 13 950 Daihatsu Charade D , Van-uitv met ramen, bj '86, ƒ 7 250 378, Burgerveen, J Bouman, Gandhilaan 29, A'dam
ƒ 13 900
Lancer EL,'87, Ipg
11950 ƒ3950 Opel Manta GSI, mod olie verversen v a ƒ29,50
hoogste prijs voor de deur
ierra 2 O Laser, 2drs coupe, LPG, 5-bak,zwart, '87/14 950 Ford Sierra 2 3 D , rookzilvermet, m '86
Prijswinnaars
krijgen
van
ons
bericht
'86,
ƒ
15950
Fiat
Panda
750
L,
Nissan Micra, 87,
10950
gehaald Autosloperij Jan
groot onderhoud gratis APK
;,erra 2 3 Diesel, HB, 5 drs , 5 bak, stuurb, '87 ƒ 14 950 Ford Sierra 2 O GL, m '85, blauw met, 2-drs , ww glas, stereo,
bj
'88,
ƒ
9950
Opel
Senator
2
8
ƒ10950
Nissan Sunny coupe 83,4 950
Tel 020361178 '029076248
icorpio 2 8i GL, stuurbekr, zeer compleet, '86/17 950 5-bak,
Miniatuurauto gewonnen door
mod 80, LPG ƒ 3950 VW Jet Auto Centrum Duivendrecht
fcerra 2800 XR-41 mj, zeer snelle uitv,
'85 ƒ 17 950 Ford Escort 1600 XR3i, m '86, wit, sportvlgn, 5-bak, striping, T van Meurs, Bloemendalergouw 69, A'dam, E Sasabore, Opel Kadett combi, 80 2950 ta, mod '82, Diesel ƒ3950 Industrieweg 27 020 955176
Grote sortering ONDERDELEN
Opel Kadett 1 3,'81,
3250
Ecorpio 2 O CL, automaat,
'88/19 950 dubb spiegels,
Voltaplein 31, A'dam, R v Straalen, Ds M L Kmgweg 111, Opel Rekord 203,83, 5950 Volvo 244 LPG ƒ6950 Fiat Rit Garage ROBE gespec in rem van alle schade auto s alle
stereo,
ƒ16900
Sierra 2 O CL, LPG, 5-bak, Aub rood, nw mod , '88 ƒ 19 950
Zaandam, P Verheien, Bannebuikslootlaan 242, A dam, A Rietmo 85 S mod 84 aut, ƒ 4950 men en fricties Comeniusstr merken alle bouwjaren
Êcorpio 20 GL, 5-bak, elek ramen, alle opt, '87 ƒ 19950 Ford Escort 13 Laser, m '86, rookzilv met, ww glas, sportvlgn , veld, Fokkemast 26, Uithoorn, LP v Dijk, A Kooistrahof 24, Opel Rekord 20S,81,lpg3250 Cherry, nw mod, 83, aut, 455 020 177388 Lid BOVAG Ravenstijn 025025435
striping,
ƒ10500
Opel
Ascona
aut,
82
5950
Sierra 2 O CL, 4 drs sedan, LPG, antr gr met, '88 ƒ 19 950
A'dam, F P Ruwiel, Pijlstaartlaan 28, Vinkeveen, P A M Warmerƒ5950 Volvo 244, 77 ƒ1450
Het HOOGSTE BOD1" Bel
;tiunderbird, 2drs coupé, nwst mod , 2 kleuren, '85/22 950 Honda Civic 1 2 Spec , bj '87, zilv met, ww glas, 5 bak, ƒ 12 950 dam, Osdorperweg 501, A'dam, A Pantazescu, Hilversumstr Peug 205 Ace , 85, Ipg 8 950 Horizon '79, ƒ 950 Opel Rekord Garage verzorgt uw auto
Honda
Civic
Station,
m
'82,
Cobaltblauw,
5-drs,
ww
glas,
5Renault
5
TL
85,
8950
voor
vrijblijvende prijsopgaaf
APK
KEURING
Ecorpio 2 O CL, LPG-mst, zwart,
'89 ƒ 24 950
ƒ 3950 73, A'dam J C v Rossum.Ferd Bolweg 25, A'veen, S Kroon, K Saab 900 GLS '82,
5 950 80, ƒ1950 Opel Manta 80 Vooraf prijsopgave Garage Loop sloop en schadeauto s
Scorpio 2 9 Ghia, autom , katal, zeer compl, '88 ƒ 32 950 bak,
Onnesweg
88,
Kudelstaart,
R
J
J
Jansma,
Mosterland
18,
Koog
ƒ2450
Opel
Rekord
diesel
'81,
ƒ 5 750
V W Golf 1100, '79,
1950
Chrysant, Chrysantstr 14 B met vrijwaring Tel 020754193
' Shuttle 1 5 VAN, autom , zeer apart, .
' 8 5 / 9 950 Honda Prelude bj '82, zilvermetalhc,
D
ƒ 4950 ad Zaan, J Stor, Luiksestr 1, Zaandam, L F v d Houten, V W Jetta 1 3C 85,
9 950 ƒ1950 VW Santana, '83 A'dam Nrd Tel 020340549
relude 1 8 EXR, BBS uitv , spoil, 16 i vlgn '84 ƒ 14 950 Mazda 626 GLX, 2 L, bj '83, LPG, electr ramen,
Wikkehof
20,
Purmerend,
A
Burger,
Granaat
17,
Mijdrecht,
19950 ƒ5950 Renault 5 84 ƒ3950
ir V12 HE, d blauw, blauw leer, alle opties, '85 ƒ 29 950 Mazda 626 GLX HB, LPG, blauwmet, 1e eig , m '87, ƒ 16 900 C A M v Egmond, Lindenlaan 42, A veen, M Hovenier, Putters- Volvo 740 GLD, 86
Bedrijfsautos
BMW 520 79, ƒ 2450
Rijscholen
Prisma Turbo Diesel, alle opties,
'87 ƒ 15 950 Mercedes 200 D, m '86, w w glas, stuurb , wit, c lock ƒ 28 500 bos 38, Hoofddorp, H Visser, Sloterweg 309, Badhoevedorp, Volvo 240 GL aut, 83, Ipg9 950
Mercedes
190
D
2
5,
rookzilv
met,
ww
glas,
centr
lock,
m
'87,
Volvo
345
'81
2950
Thema IE Turbo Savalli uitv, lederen int, '88/28 950
BURGER TRUCKS Merc
ƒ 38 500 J N M Jansz, Koningloop 140, A'veen, C Geluk, Zwanenburger• .SHOWROOM
NIEUW VAN MICHEU
In Continental, 4drs , compacte uitv ,
'85 ƒ 24 950 5-bak, elektr schuifdak,
bedrijfswagens in verkoop en
ƒ 8 900 dijk 400', Zwanenburg, E Penning, t Grachtjeover 95, Hoorn, J
en nog diverse auto s v a
de
autorubriek
in
1e
les
ƒ395
626 20 GLX, 2 drs coupé, LPG, stuurb , '87 ƒ 14.950 Mercedes 200 D, bj '82, kl wit,
onderdelen 0297728660
ƒ 4 250 Wentzel, Plantsoenlaan 67, Zwanenburg, E Heijdeman, Soestƒ 1000 tot ƒ 15 000
(alleen brandstof)
Het Parool en Weekmedia
626 LX autom , nw mod , LPG, 4 drs ,
'88/22 950 Mercedes 200 D, m '78, Bahamabeige,
wetenng 32, Zaandam, D v Wiermgen Jol 241, A'veen, J l
Alle Auto's A P K
Huis
aan
huis
m
heel
overdag
020
853683
626 2 O GLX, 5 drs , HB, LPG, rood, alle opt, '89 ƒ 24 950 Mercedes 200 Benzine, m '81, wit, centr lock, schuifdak,
ƒ 7500 Hendnksen, B Sajetplein 84, A'veen, J L Veltman, VlasleeuwenHoge inruil, financ mog
Amsterdam en omgeving
's avonds
020181775
626 2 O GLX, 5 drs , HB, LPG, 12 v , stuurb , '88 ƒ 24 950 ww-glas,
bek 52, Purmerend, W Drijfhout, W Brmkmanstr 34, Zaandam,
Auto's te koop
Purmerend
02990 40087
Oplage 730 000 ex
626 2 O GLX, 2 drs coupe, 12 valve, alle opt, '89/26 950 Mercedes 280, m '81, bronsmet, autom , ww -glas, pulman int, M v d Veur, Marskamp 43, Assendelft, R Swart, Lobeliusstr 57, v a / 4000, 1 jaar GARANTIE
centrlock,
stereo,
ƒ16750
Geopend
van
9
00
tot
19
00
u
,
Zaandam
075174996
ides 280 SE autom ,sch dak.ABS.petr bl met,' 82 ƒ 17 950
Tel
0206658686
gevraagd
Zaandam, R O Teunenbroek, Sloterweg 211, Badhoevedorp, A
zaterdags tot 1700 u
'des 190 Diesel, AMG, spierwit, veel opties, '85/24950 Mercedes 300 D, bj '86, rookzilver-met, abs, niveauregel, centr Huigen, Bilderdijkkade 32A hs, A'dam, M Poen, Timotheegras
lock,
alarm,
inruil
mogel,
ƒ
44
900
ides 280 SE, alle opties,
'83 ƒ 24 950
Klassiekers en
DE HOOGSTE PRIJS
11, Wilnis, R M Ruhl, Simonskerkestr 37", A'dam, H Giesen,
ides 190 E, AMG, 16 inch vlgn, verlaagd, spoil, '86 ƒ 32 950 Mercedes 300 SE, bj '86, rookzilvermet, autom , w w glas, LPG, Heemstedestr 167,A'dam.TF KOOIJ,Sarphatistr 109V,A'dam,
Accessoires en onderdelen
elk merk auto a contant met
centr
lock,
4
hoofst,
schuif-kanteld
,
alarm,
m
nw
st,
ƒ
50
500
oldtimers
•des 200 Dies, diam zw met, magn vlgn , etc, '86 ƒ 34 950
vnjw bewijs Tel 020 101021
A Knola-Redeker, Handmolen 2, A'dam, W Knikker, H Cleyndes 200 TD Dies AMG Van stat car, diam zw, '88 ƒ 42 950 Mercedes 380 SE, m '81, antr grijsmet, autom , sportvlgn , elek dertweg 218, A'dam, K Engel, Dikmmge 51, A'dam, M Koning,
HOOGSTE PRIJS
ramen,
pulman
int,
elekschfd
,
ww-glas,
stereo,
ƒ
17900
BMW 2002 Tourmg + veel ond
les 260 E, autom , magn vlgn , schuifdak, '87 ƒ 46 950
Archimedesweg 108 hs, A'dam, S PISCI, v Useldijkstr 77,
ATS-velg, infrar ontst Restaur voor elk merk auto a contant
Sedes 190 E 2 6 Itr, AMG uitgev , ABS, airco, '88 ƒ 52 950 Mercedes 500 SEC, m '86, rookzilver met gladde bepl, beige Purmerend, D Boven, Thamerlaan 39, Uithoorn, M C Schipper,
ƒ 99 000
obj Laswerk is verricht Vr pr met vnjwanngsbewijs geen
iedes 190 E 2 3,16 klepper, rauchsilb, alle opt, '87 ƒ 54 950 leder int, airco, BBS sportvelg , alle opties
ƒ 4 250 Kets 47, Marken, H D Santiago, Harpoenier 95, Zaandam, J
sloopauto s Tel 02990 37825_
ƒ950 Tel 02975-30297
'ibishi Sapporo 2 O GLX 20 l, met LPG,
' 8 3 / 5 950 Mitsubishi Lancer 1 2 GL, wit, m '83, 4-drs ,
ƒ 7 950 Visser, Molenstr 1A, Monnickendam, H v Bruggen, Nieuweweg
ibishi Lancer 2000 Turbo, 170 pk, zwart, apart, '82 ƒ 9 950 Mitsubishi Lancer bj '85, 4 drs, wijnrood,
CITROEN 2CV oldtimer, bjr Koop of VERKOOPPLAN
10, Wormer, P Folla, Meerhuizenplein 28B'', A'dam, F v Oortibishi Spacew 2 O GLX, LPG(onderb ), 7pers , '86 ƒ 15 950 Mitsubishi Galant GLS, autom , m '82, zilver groenmet, sportv , Uiterwijk, S Burgerhartstr 34" , A'dam, E Bloemendaal, Soder1959 ong Ned kent 075 NEN? Bel dan snel Nationale
ƒ 4 950
ibishi Spacewagon 2 O GLX, Van-uitv,
'86 ƒ 17 950 w w glas, i z g st,
Occasionliin 023365206
355510
na 1800
blomstr
132,
Hoofddorp,
L
Visser,
v
d
Hoekstr
1,ZO
Beemibishi Spacew 1 8 GLX Turbo Diesel, alle opt, '87 ƒ 26 950 Mitsubishi Cordia, bj '85, zilvergrijs met, sportvlgn, w w glas, 5- ster, Th Schaap, Margnetstr 22, Monnickendam, M Vergunstƒ 10750
jbishi Spacew 2 O GLX/EXE, LPG(onderb), 7p '88 ƒ 28 950 bak, overdr, spoilerpakk, dubb spieg , zeer apart,
ƒ 13250 Bakker, Noorderstr 74 hs, A'dam, G Pols, Bilderdijkstr 13,
3n Prairie 1 8 SGL, jubileumuitv , 2-kleuren, '86 ƒ 12 950 Mitsubishi Galant GLX 1 6, bj '86, met, LPG,
ƒ 8750 Zandvoort, D Baars-Verkuil, R Castelijnstr 15, Diemen, A Beex,
sn Bluebird 1 6 LX, LPG, Fer rood, nwste mod, '87 ƒ 14 950 Opel Corsa 1 O S, m '85, wit, 3-drs ,
De Rogter 14, Bladel, J H Istha, Burg Tellegenstr 5", A'dam, A
m Laurel 2400 SGLE mj, LPG-mst,
'87/17 950 Opel Corsa 1 O S, m '86, zilvermet, LPG, w w glas, ƒ 10750 Bicker, Stationsstr 66, Zaandam, A P N de Boer, Zuideinde 7,
CQ-H03
Senator 2 5 E CD, auiom , alle extra's,
'84 ƒ 12 950 Opel Kadett Hatchback 1 3 limited, bj '87, blauwmet, w w glas, Westzaan, O Dobbelaar, Herengracht 79, Muiden, A de Jonge,
* 2 x 7 Watt
ƒ15750
Kadett 1 6 LS, automaat,
'87 ƒ 13950 dubb spiegels, 5-bak,
Aan
de
Kant
78,
Uithoorn,
J
tenCate,
J
J
Allanstr
9,
Westzaan,
* Digitaal
Monza 30 E GSI, automaat, zilv blauwmet, '84 ƒ 16 950 Opel Ascona 1 6 D Hatchb , bj '84, blauwmet, 5-drs , ƒ 8950 R Broekhoff, Populierenweg 11B, A'dam, A v Geffen, Osdorƒ 6950
Kadett GSi mj, LPG, magn sportvlgn , etc , '86 ƒ 17 950 Opel Kadett 1 6 D, Van met ramen, bj '84,
perban
209
V,
A'dam,
Y
S
Pfister,
Titiaanstr
15',
A'dam,
Rmtje* Geschikt voor elke auto
Senator 3 O E CD.Corps Dipl -uitv ,zeer compl, '87 ƒ 19 950 Opel Kadett 1 6 D, Hatchback, 5-drs , m '86, bronsmet, ƒ 11.750 ma, J Honigstr 1, Zaandijk, B Jager, R v Rijnweg 75, OuderOpel
Rekord
2
3
D,
m
'84,
zilvergroenmet,
i
p
st,
ƒ
8
950
ieot 305 GL stationcar, zeer mooi,
'86 ƒ 6 950
ƒ 7 750 kerk a d Amstel, J Geurtsen, Hoendiepstr 42, A'dam, P S
Adviesprijs ƒ 632,ieot 205 GR, 5-drs, petrolblauw metallic,
'86 ƒ 12 950 Opel Rekord 2 3 D, m '84, zilvermetallic,
Porsche
911
Targa,
bj
'71,
935
uitgev,
rood,
geh
gerest,
m Damen, Danietheronstr 25', A'dam, P de Vries, v Hallstr 45'',
jeot 205 1 6 GTI, zilver met, alle opties,
'85 ƒ 14950
A'dam,
P
Bark,
Burg
Koopmansingel
2,
ZO
Beemster,
J
Prijs op aanvraag
isot 205 GT, LPG, 5-bak„d blauw, 5drs , enz , '87 ƒ 14 950 nieuwstaat, tax aanw,
Wilt u extra voordelig adverteren in SHOWROOM7 Sluit dan
ƒ 3250 Snippe, J Arnoldusstr 132, Zaandam, F Brun, Raadhuisstr 6,
eot 205 XRD Diesel, zilv met, siervlgn ,
'87 ƒ 14 950 Skoda 100 L, m '85, 1e eig,
een advertentie contract af, hieronder ziet u hoe voordelig
Neck
Wijde
Wormer,
P
Bakker,
Grutto
16,
Mijdrecht,
CA
da
ƒ 6250
beot 505 SX 2 O, LPG, petrolbl met, alle extra's, '88/15 950 Volvo 343 DLS, m '83, 2 L, wijnroodmet, LPG,
dat is
Cruz-Pinto, Kmlozen 22, Nw Vennep, A Brand, LtnnaeusparkINCLUSIEF
SLEDE
Volvo
343,
wit,
m
'85
LPG,
ƒ
8950
geot 505 GRD Diesel, stuurbekr, schuifdak, '87 ƒ 15 950
weg 192', A'dam, J M Bakker, Zuiderweg 39, ZO Beemster,
VW
Golf
Diesel,
zilv
met,
ww
glas,
stereo,
71000km,
ƒ
14
900
Slag
advertenties
che 924, Targa-uitv, Ferrarirood, uniek mooi, '79 ƒ 12950
Dit apparaat voor 15 november 1989 besteld,
ƒ 9 850 C O Ouelyum, Noorderpad 1, Z O Beemster, F Kroon, J P
15 000 mm contract f 5 0 1
Losse mm prijs
f 5,68
bult 25 GTS, radio ren , LPG, alle opties,
.'86 ƒ 15950 VW Passat Diesel, m '85, 5-drs , 5-bak,
Grootstr
64,
Purmernd,
J
J
Koen,
Heikeshof
10,
De
Rijp,
A
monteren wij GRATIS, klaar terwijl u wacht
20 000 mm contract ( 4 8 9
1 000 mm contract f 5,39
iault 25 GTS, d blauw met, alle opties,
'87 ƒ 17 950 VW Transporter Caravelle, kleine bus, 10 pers, watergekoeld, Bastiani, Noorderbreedte 24, A'dam, R Boudery, Manenburgstr
ƒ10500
25000mm contract ( 4 7 7
2 500 mm-contract f5,31
bult 25 GTS, automaat, roségnjs met,
'87 ƒ 17950 m'85,
34 hs , A'dam, H C v Eerde, Mosakker 60, Koog a d Zaan, T J
50 000 mm contract f467
iault 25 Monaco, TX mj, bruin met, kalfsl int, '88/22950 VW transporter Caravelle, kleine bus, 10 pers , watergekoeld, v d Velde, Kepplerstr 32, Zaandam, S Stierman-Wesselo, Pijl5 000 mm contract f 5,20
ƒ 11 500
iult 25 TD, radio ren , ABS, airco, maghn vlgn, '88 ƒ 26950 m '86,
10 000 mm-contract f5,11 l 100000 mm contract f 456
rogstr 50, Alrnere, L Levy, Schoorlstr 2, A'dam, W de Roo,
SpeedbootVIP
Louisiana
165pk
Mercuryinboard,cabrkap
+
|ault 25 V6 mj autom , radio ren , ABS, airco, '88 ƒ 29 950
ƒ 28 500 Leidsestraatweg 108, Woerden, Wielage, Staringlaan 33, UitVignet/foto advertenties
'r 3500 vandenPlas, petrolblauw met, alle opt, '85 ƒ 12 950 nwe Damco kanteltrailer, tandemasser
hoorn, BH Vester, Pharus 333A, Zaandam, A E de Ruyter,
15 000 mm contract f 5,45
Losse mm-prijs
f610
|er Sterling 2 5, 6 inch, 24 klep , alle opt,
'88/29 950 Speedcruiser Skagerak, 8 pers, 8 cil Chrysler inboard met Kolfstr 217, Purmerend, Sinkeldam, Kalf 182C, Zaandam, Coeƒ 22 500
20 000 mm contract f 5,31
1
000
mm-contract
f
5,85
io 900i mj, diep d blauw, stuurb , nwst mod , '88 ƒ 22 950 hekdrive + tandemasser trailer
sel, Ooievaarsbek 16, Purmerend, P Wagenaar, Weth v DamDiv mruilers tegen leuke prijzen
2 5 000 mm contract f 5 1 9
2 500 mm contract f 5,80
':ta Carina II 20 DX, 5 drs, HB, rookzilv,
'88 ƒ 17 950
laan 30, Wilnis, J J Feeterse, Kennemerduinstr 34, A'dam, G
Inruil/bemiddeling financiering mogelijk
Nossoukade 356
50 000 mm contract f 5,09
Golf Diesel, bordeauxrood,
'87 ƒ 12950
5 000 mm-contract f 5 6 8
Lijmer, Watercirkel 348, A'veen, H S Tromp, Purmerland 18A,
6
maanden
garantie,
APK-gekeurd
Golf CL, katalysator, LPG, 5-bak,
'88 ƒ 17950
10 000 mm-contract f 5 5 6 l 100 000 mm contract f4,97
Purmerland
020-168945
Geopend
ma
t/m
za
van
930-1800
uur
Golf CL Turbo Diesel, ferranrood,
'87 ƒ 17 950
Prijswinnaars krijgen de prijs thuis bezorgd
DONDERDAG KOOPAVOND
Een contract heefteen looptijd van 12 maanden
Golf CL Diesel, 5-drs, aubergine rood,
'88 ƒ 18 950
(Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd)
Osdorperweg 928, tel 02907-2021, Amsterdam-West
Passat Stationcar GTD, BBS-vIgn, antrac , '88 ƒ 22 950
Meer weten?
Ook div caravans en boten
o 240 GL grand luxe, LPG,
'84 ƒ 10 950
Bel SHOWROOM, Joop van der Willik 020 5623073 of
o 740 GLE automaat, zeer compleet,
'86/19 950
• „ SHOWROOM ", de autorubriek voor Amsterdam
Daan Verschoor 020 5622442
'O 760 GLE Turbo, zeer apart, alle opties
'85 ƒ 22 950
en omgeving Oplage 730 000 ex Tel 020-6658686
o 740 GLD Diesel,
'89/32950
«SHOWROOM", de autorubriek
SNIJDERS AUTORADIO SERVICE
BOVENKERKERWEG 137 A, AMSTELVEEN bij Uithoorn
m Het Parool en Weekmedia
::'<
2 jaar garantie, volle financiering,
ADVEFTENTIEBEDRIJF
02974-559/602
Linnaeuskade 21.1098 BG Amsterdam
Huis aan huis m heel Amsterdam en omgeving
'•'.
inruil mogelijk
1091 GL Amsterdam
Wibautstraat131
DAGELIJKS GEOPEND DONDERDAG KOOPAVOND
Oplage 730 000 ex Tel 020 6658686
020-6650735/934067
llle auto's zijn grondig nagekeken en gekeurd
4
Keuze uit ±150 stuks
Audi 80 CC Diesel,5-bak,w w glas
'86 ƒ 14 950
BMW 316 i, 4-drs, grijsmet, div opties
m '89 ƒ 27 950
BMW 318 i, 5-bak, getint glas verlaagd
'87 ƒ 18950
BMW 320 i, 4-drs, 5-bak, zwartmet verlaagd m '88 ƒ26950
IKRUISWEG 1493/1531, HOOFDDORP
BMW 324 Diesel sportvelgen div extra
M'89 ƒ35950
"*Verbindingsweg Hoofddorp en Heemstede,
BMW 728i, LPG, Alle Optie's
' 8 3 / 9 450
bij Schiphol
Citroen CX 2000,div .optie's
m '86 ƒ 9 950
,
Tel. 023-292400/294072
Citroen BX.TRD.wit
'87 ƒ 12950
Donderdag en vrijdag koopavond tot 21 uur.
Citroen Visa RE diesel, blauwmet
'87 ƒ 8 950
Rat Uno 45 Rre
'87 ƒ 8 850
Rat Panda 1000 super nieuwst
'89 ƒ 10750
Ford Scorpio 2 O GL LPG metallic
'87/19 950
Ford Sierra 20 Laser,wit,5-drs
'87 ƒ 14950
Ford Sierra 2 O Laser grijsmet ,LPG
'87 ƒ 15 950
Ibiedt aan een aantal goed geselecteerde occasions met
Ford Escort 1 6 Diesel Station
'86/12 950
SPECIALE NAJAARSPRIJZEN
Hyundai Pony 1200 Luxe
"
' 8 5 / 4 950
reen BX, TRS, m '85, AANBIEDING
ƒ 6950 Lada 2105 A P K tot 10-'90
'83 ƒ 2 950
üsun 280 ZX, Targa, bronsmet, m'81
ƒ 10 950 Lancia Thema Turbo IE alle opt
'87 ƒ 19 950
•^atsu Cuore, rood met, bj '83
ƒ 5 750 Mazda 323 1 5 GLX Sedan.LPG
m'87 ƒ 13 950
:
-t Panda 34 m nieuw staat m'85
ƒ 5 750 Mazda 626 1 6 LX Hatchback LPG
87/15 950
r
d Granada 20, LPG, m'83
ƒ 5950 Mazda 626 GLX, Hatchback
'85/ 9 9950
I'd Escort Van, blauw, bj '82
ƒ 5 250 Mazda 929 Limited, automaat, alle opties
'86/13 950
|'d Escort 1 1 GL, m '87, wit,
ƒ 13 250 Mercedes 300 E automaat alle opties
86 ƒ 44 950
|rd Sierra m'86, 23 D, bronsmet, 5-bak
ƒ 12950 Opel Ascona 16 LS diesel 4 drs
'88/13 950
Ird Scorpio 20 GL, bj '36, blauwmet, LPG
ƒ 16950 Opel Kadett 12 S, Sedan, blauw
m '88 ƒ 14 950
Granada 2 3 D station m'85
ƒ 11 950 Opel Kadett Caravan 1 6 Diesel
m'87 ƒ 12 950
Jnda Prelude m'85, zilvermet, LPG, 5-bak
ƒ 14000 Opel Kadett 1 35, 5 drs.Station.LPG
' 8 4 / 6 450
)nda Civic, automaat, bj '80,
ƒ 2 950 Opel Kadett 1 6i, Sedan ,4-drs
'89 ƒ22950
a?da 323 stationcar, bj '82
ƒ 4 500 Opel Kadett 1 6 Diesel 5-bak
'87/13 950
tiubishi Galant 1600 GL, LPG, 5-bak, m '83
ƒ 5350 Renault Nevada GTS Familiale
m 88 ƒ 21 950
8 Fordfloadster(geslotpn)
6 Rol!sRoys5iluerCk>udll,
7 Ford Puk Up (gesloten)
5 Ford brandweerwagen,
3.r-ordRoarfster(open),
d. type 41.
'ercedes 280 SLC, autom , bj '80, USA-uitv
ƒ 35 000 Seat Fura GL.2600 km
lengte 24 cm
1 Ford PKk-Up (open),
'86 ƒ 6 950
lengte 24 cm
lengte 24 cm
lengte 24 cm
lengte 26 cm.
lengte 24 cm.
(•ngtc 24 cm.
.ercedes 300 D, bj '86, rookzilv , ABS, alarm, 5 bak ƒ 44 900 Toyota Carina DX HB Diesel wit 5 drs
'88 ƒ 15 950
Isrcedes 190 D, goud met, c lock, ww-glas, m '86 ƒ 28 750 VW Golf C Diesel, 5-drs, wit GTI-uitv
Tot het eind van het jaar heeft SHOWROOM een leuke wedstrijd voor u. Zoek de
'89 ƒ20 950
WK 44
Issan Micra, groen met, m '84,
ƒ 7950 VW Traveller personenbus
"foute" SHQWROOM-adyertentie op en win een fraaie, grote miniatuurauto naar keuze
'84 ƒ 8 950
of een gratis advertentie. Als u een advertentie op de SHOWROOM-pagma's tegenkomt
Issan Cherry, m'83, rood,
ƒ 5950
De foute SHOWROOM ackertentie betreft
met bijvoorbeeld. "Trabant met buitenboordmotor" of "Ford met terugtraprem", dan weet u
iPel Kadett 1600 D, 5-drs, m'87
ƒ 13250
dat u de "foute" SHOWROOM-advertentie gevonden heeft Vervolgens vult u bijgaande
(Pel Kadett 1300 LS, bj '86, 44 000 km , i z g st
ƒ 16 250
bon in, geeft u de auto van uw keuze aan of een gratis advertentie en zendt u de bon in
iPel Kadett D 1600 HB, zilvermet, 3 deurs, bj '84 ƒ 8750
een gefrankeerde envelop naar SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam
•Pel Kadett 1 3 S, zilvermet, m '83
ƒ 6900
•Pel Kadett 1 2 S, m '80, LPG,
ƒ 2950
Als ik win wil ik graag auto nr
of eengratis advertentietdoorhalen wal niet van toepassing is)
Pel Rekord 23 D, m '85, staalbl met, in nwe st
ƒ 8950
!
In plaats van een miniatuurauto kunt u ook een gratis advertentie winnen (ter grootte
ƒ 7 950
:Pel Rekord 20i, 5 bak, brons met, m '84,
van 3 regels) waann u uw eigen auto te koop aanbieot (natuurlijk kunt u ook deze gratis
Naam
ƒ 9250
:Del Ascona 1600 D, blauwmet, bj '84, 5 drs
J
advertentie aan iemand cadeau doen)
pel Ascona 1600 Hatchback, m'82, 5-drs
ƒ 6950
Adres
'pel Ascona 1800 SRE, m'85, Ricardo int, nw staat ƒ 15950
Posuode/woonplaats
enaull Fuego, m'82, blauwmet LPG
ƒ 5250
Wekelijks verloot SHOWROOM 100 miniatuurauto's of gratis advertenties onder de
Opsturen in eengefrankeördeenvelop aan SHOWROOM Postbus156 1000 AD Amsterdam of afgeven
'snault 5 TX, automaat, grijs met, m '83
ƒ 4950
goede oplossers. Heeft u eenmaal een auto gewonnen, dan kunt u blijven meedoen
Het Parool Wibautstraatl3l/Rokm110 Amsterdam
•over 213 SE, grijsmet m'87, alle opties
ƒ 14500
om de hele sene compleet te maken U vult dan volgende week weer de bon in en geeft de
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen Dorpsstraat 54 56 Puimcrend
iaab 900 Turbo, rood met, m '80,
ƒ 5 950
auto van uw keuze aan Kortom, volop kans om voor uw zoon, neef of gewoon voor uzelf
Weerwal 19 Uithoorn Stationsstraat 70 Weesp p/a fa Ruitenbeek, Nieuwstraat 33 Zondxuort
'Qda 120 LS, bj '84, 60000 km , 1e eig
ƒ 3950
een aardig cadeau te winnen dat zeker niet
.
_
Gasthuisplein 12
(oyotaTercel, m'82,
ƒ 3950
misstaat m de zak van Sint of onder de kerstMedewerkers/sters van Perscombinatie NV en reclaniebuieau Dorland BV zijn uitgesloten van deoltuimo ;
W Golf 1300, 1e eig , bj 87, antr grijs
ƒ 16900
boom (de actie loopt tot 31 december as).
]£
W Passat 1600 D, rood, m '85,
ƒ 9 750
'ercedes 300 D, autom , m'79, i z g st
ƒ 5 950
W Transporter Caravelle kleinbus, 10 pers , m '86 ƒ11 500
Inruil -t- bemiddeling financiering mogelijk,
APK-gekeurd, 6 maanden garantie
Burg de Kooimanweg 10 A, Purmerend, tel 02990 39383
Inzendingen moeten op woensdag 15 november in ons bezit zijn. Prijswinnaars worden bekend
Geopend maandag t/m zaterdag 930-1800 uur,
gemaakt in Het Parool van 17 november en in de Weekmedia-uitgaven van 21, 22 en 23 november.
vrijdagavond koopavond

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
CARBO AMSTERDAM

PRIJSWINNAARS

PANASONIC
AUTORADIO-CASSETTE

BERICHT VOOR ADVERTEERDERS

onze prijs ƒ 479,

Extra voordelig in
SHOWROOM?

Auto part s

Stereotechniek

Henry van Gerve Auto's

PERSCOMBINATIE

FRED HEHL autobedr b v.

SHOWROOM-ADVERTENTIE

t

en win een aqjo naar keuze!

lutomobielbedrijf NIC BART

Bon

Gratis advertentie

Per week 100 prijswinnaars

In de autorubriek
"Showroom"
vindt u veel
meer parkeerruimte
voor uw
auto advertentie

De autorubriel voor Amsterdam en omgevii*
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ZIN OM WAT TE GAAN DOEN?
KOM OP

Vast en zeker
de hoogste rente
bij de Rabobank:
Spaar-Vast-Rekening

Deelname:"

Voor iedere inwoner van de gemeente Zandvoort.

Indeling:

Naar speelsterkte.

Voorronde:

Vrijdag 10 november 1989 en/of dinsdag
14 november 1989.

Aanvang:
Wedstrijd vorm:
Will u moei lente van uw .spaargeld? Zet 't dan vast
hij de Rabobank. Van twee tot tien jaar. Tegen een
gegarandeerd hoge rente. Rente, die u in z'n totaal
ineens kunt ontvangen. VooraTorachlcraf. Ook
kunt u de lenle per jaar of (bij inleg boven f 15.000.-)
zelfs per kwartaal of per maand ontvangen. Net wal
u (fiscaal) liet hcstc uitkomt. Informeer eens naar de
mogelijkheden \oor u. Loop even binnen of bel
\ooi een alspiaak.

Nu met een rente tot

AEROBIC

BRIDGEKAMPIOENSCHAP ZANDVOORT

O.L.V. MARIJKE CORSTEN
DI.-DO. AVOND 20.00-21.00 UU|
BRUGSTRAAT 17 ZANDVOORT
OOK MOGELIJKHEDEN VOOR
JAZZ BALLET & MODERNE DAK
BEL VOOR INL: 02507-19199

De PROVINCIALE
BIBLIOTHEEKCENTRALE
NOORD-HOLLAND

20.00 uur. Gemeenschapshuis te Zandvoort.
Per 8 paren plaatsen zich de beste 3 paren voor de
finale op zaterdag 18 november 1989. Aanvang 10.30
uur. Uitslag plm. 17.30 uur.
In de voorronden voor de nrs. l, 4 en 7 per groep van 8
paren en in de finale.

Prijzen:

Inschrijfgeld:
(uitsluitend voor de voorronden) ƒ 10,- per paar per voorronde.
Aanmelden:

A. Spiers, tel. 14628
H. Emmen, tel. 18570

heeft tot doel het bevorderen van het openbare bibliotheekwerk m de provincie Noord-Holland. Op grond
van overeenkomsten staat de PBC bibliotheken bij
met directievoering, vaktechnische, materiele en administratieve ondersteuning. Ten behoeve van de openbare bibliotheek te ZANDVOORT zoeken wij een

administratief
medewerker (v/m)
voor 6 uren per week. Het werkrooster omvat een
avond- en een zaterdagdienst.
Tot de taken behoren o.a.:
- het assisteren bij de uitlening;
- het verrichten van daarbij behorende administratie
en
- het opruimen van boeken en andere uitgeleende
materialen.
Wij zoeken een medewerker, bijvoorbeeld een SCHOLIËR, die woonachtig is in Zandvoort, die het dienstverlenende karakter van het werk aanspreekt en die
een opleiding heeft op middelbaar niveau.
Nadere informatie over de functie-inhoud kan worden
verkregen bij het hoofd van de bibliotheek, mevrouw L.
vanTwisk, tel. 02507-14131.
Salariëring geschiedt achteraf op declaratiebasis volgens schaal 3 van de CAO (min. ƒ11,54 en max.
ƒ 13,58 bruto per uur excl. een toeslag voor vakantiegeld en vakantiedagen en excl. jeugdaftrek).
Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen tien dagen worden gericht aan het hoofd van de dienst Personee/szaken van de PBC, mevrouw J. W. Fortgens, postbus
116, 1800 AC Alkmaar.

Rabobank
Meer bank voorje geld
ZANDVOORT - GROTE KROCHT 30-36
Tel. 16941

TE KOOP
AANGEBODEN
PAKVELDSTRAAT 34
Vrijstaand woonhuis in centrum dorp. Bouwjaar 1979,
souterrain 2 kamers; grote woonkamer met open •
keuken. 1e verd.: 3 slaapkamers, mod. badkamer.

ƒ 295.000,DR MEZGERSTRAAT 36

Nieuws
moetje

Halfvrijstaand woonhuis, 8 kamers, 1e verd. en 2e
verd. uitzicht zee. Ook geschikt voor zomerverhuur.

ƒ 245.000,PATRIJZENSTRAAT 34
2 kamerflat (vh 3 kamers) op 4e verd. Zeer fraai
uitzicht over de duinen.

ƒ 145.000,DE FAVAUGEPLEIN 131

Moderne 4 kamerflat op 2e woonlaag met uitzicht zee,
woonk. (40 m2), slp.kam., balkon zuid.

ƒ 245.000,HALTESTRAAT 48 TE HUUR

•M}

Winkel met bovenwoning, laad- en losmog. tot. opp.
128 m2.
Huurpr. ƒ2500,- p.m.

makelaar/o.g.
a/yurantiën

NVM
MAKELAAR

2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 2
Telefoon 02507-12614

Eigenlijk is hier eerder sprake van 'n nieuwe Peugeot,
dan van 'n nieuwe Peugeot 309. Neem nu de achterzijde.
Die is ingrijpend gewijzigd, waarbij de twee trapeziumvormigc achterlichtunits zorgen voor een markante aanblik.
Verder valt op dat de achterklep nagenoeg is doorgetrokken tot aan de bumper. Tel daarbij op de nieuwe grille
en er staat een Peugeot 309 die nog meer in lijn is met de
karakteristieke stijl van de overige Pcugeot's.
En nu het interieur. Daar ontdekt u 'n compleet nieuw
dashboard, bekleding en nieuw vormgegeven dcurpanelen.

Maar het grootste nieuws schuilt onder de motorkap.
Want alle benzine-modellen* zijn nu voorzien van een
krachtige injcctiemotor met drieweg-katalysator en Lambdasonde. Hierdoor rijdt hij zuinig, pittiger en tegelijk soepeler
en schoner. Tevens voldoet de Peugeot 309 hiermee aan de
strengste Europese milieu-eisen.
Tenslotte willen wij u nog wijzen op de geweldige
diesels en het reit dat er weliswaar veel nieuws is aan de
Peugeot 309, maardatde betrouwbaarheid en het comfbrtop
hoog niveau zijn gebleven. Dat kunt u maar op één manier

ontdekken en dat is door zelf achter het stuur te gaan zitten en
even een proefrit te maken. Dus kom eens langs, de nieuwe
Peugeot 309 staat voor u klaar. Hij is er al vanaf 22.395,-.
U bent van harte welkom.

DE NIEUWE
PEUGEOT3O9
I'IUJ/IMNUUSIII Ultt l \UUSIII MllMIIINGSkUS1IN485.- U1J7K7INGI N \OOKIirHOUOLN
• M U \ 1)1 AU10MAHC

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

010.000 gezinnen ontvangen
iedere week een krant van

Nieuwsblad
nderdag 23 november 1989

Los nummer ƒ 1.25

49e jaargang nummer 47

eek

Sint
warm
onthaald

Verbond van Huurders uit kritiek:

'Wethouder munt
uit in vaagheden'

ZANDVOORT - Het Nederlands Verbond van Huurders afde.ing Zandvoort heeft dinsdagavond in zijn vergadering forse
mtiek geleverd op het gemeentebeleid ten aanzien van haar
huurwoningen. "Wederom blijkt dat overleg met de gemeente
aeel moeilijk is en dat zij als sociale verhuurder de belangen en
wensen van haar huurders snel uit het oog verliest", aldus
waarnemend voorzitter Rie Ewoldt.
De kritiek betreft vooral de kwestie van de rug-aan-rug woningen aan
Prinsesseweg en Koningstraat. "Afjelopen juni heeft de gemeenteraad
jesloten de woningen niet te gaan
slopen", aldus Ewoldt. "Van de toezeggingen van wethouder Van Caspel om dan renovatie na te streven,
s nog niets terecht gekomen. Vanuit
de gemeente is er tot nu toe, op een
onduidelijke enquête na, geen enkele actie ondernomen".
De bewering dat er acht renovatie-weigeraars zijn die sloop en nieuwbouw wensen en zelfs bereid zijn
daarvoor naar de rechter te stappen,
klopt niet volgens Ewoldt. Uit onderzoek van de bewonerscommissie, het Landelijk Ombudsteam
Stadsvernieuwing (LOS) en de NVH

Beelden gezocht
van Verkade
ZANDVOORT - Ten behoeve van een grote overzichtstentoonstelling
in
Arnhem van de beeldhouwer Kees Verkade zoekt
het Cultureel Centrum
beelden van deze kunstenaar. Inwoners van Zandvoort, die een beeld van
hem in bezit hebben en dit
beschikbaar willen stellen,
kunnen volgende week
woensdag terecht in het
Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplein 9b.
In het voorjaar van 1990 organiseert Sonsbeek International
Art Centre in Arnhem een overzichtstentoonstelling van de
beeldhouwer Kees Verkade, die
gedurende een lange periode in
Zandvoort heeft gewerkt. Veel
van de te tonen beelden komen
uit particuliere en overheidscollecties, tesamen met recente
werken uit de serie Balans. Eén
van de markantere beelden die
op de tentoonstelling te zien zullen zijn, is het door de gemeente
Zandvoort uitgeleende beeld
'oude man op het bankje' dat,
tot het vorig jaar beschadigd
werd, aan de boulevard stond.
Na de tentoonstelling wordt dit
weer op de oude plaats teruggeplaatst.
Om met de tentoonstelling
een zo compleet mogelijk beeld
van zijn werk te geven, zoekt
Sonsbeek contact met eigenaars van beelden van Verkade,
die hun beeld wellicht willen
uitlenen dan wel verkopen ten
behoeve van de tentoonstelling.
Belangstellenden kunnen volgende week woensdag tussen
13.30 en 16.00 uur terecht in het
Cultureel Centrum, waar een
deskundige van Sonsbeek International aanwezig zal zijn. Inlichtingen tel. 16924.

Sinterklaas
is
weer in het dorp,
wat vast menig
kinderhart sneller
zal
doen
kloppen.
De
goedheiligman
werd afgelopen
zaterdag
door
een enthousiaste menigte kinderen binnengehaald, gevolgd
door een warme
ontvangst op het
Raadhuis en diverse feestelijkheden. Zie ook
een van de binnenpagina's.

bleek dat zeven huurders andere
wensen hebben, waarvan er twee
sloop en nieuwbouw eisen. "Wéthouder Van Caspel heeft tijdens
overleg duidelijk moeite om de
waarheid te spreken en munt uit in
vaagheden", luidt de ongezouten kritiek van Ewoldt. De wethouder was
in verband met vakantie niet te bereiken voor een reactie.

EMM
Over EMM is de NVH beter te
spreken: "Woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht neemt
haar rol als sociaal verhuurder, ondanks de kritiek vanuit de gemeente, een stuk serieuzer". Daarbij verwijst hij als voorbeeld naar de manier waarop zij overleg pleegt met
bewoners van renovatie-projecten.
Toch komt EMM er niet helemaal
zonder kleerscheuren vanaf. Kanttekeningen werden er geplaatst bij de
huurharmonisatie-in-eens,
waarmee de huur van vrij gekomen woningen wordt opgetrokken tot het
maximale niveau. Daardoor dreigen
huren boven de grens voor individuele huursubsidie, ƒ750,-, uit te komen en worden deze woningen onbereikbaar voor mensen met een lager- of midden-inkomen.
Later werd van EMM-zijde medegedeeld dat men bezig is dit beleid te
veranderen. "Het bestuur tracht een
zo groot mogelijk aantal woningen
onder de huursubsidiegrens te houden", aldus EMM-voorzitter Marijke Brune. "Wij hebben besloten per
complex te bekijken wat we ten aanzien van de huurharmonisatie zullen doen, daar gaan wij in januari
mee aan de slag". EMM bevindt zich
echter in de netelige situatie dat de
Algemene Bedrijfs Reserve ruim onder het peil van 'gezond' staat en
moet worden aangevuld.
De NVH-afdeling Zandvoort heeft
dinsdagavond de statuten behandeld om tot een zelfstandige vereniging te komen, de Zandvoortse Vereniging van Huurders. Deze blijft wel
aangesloten bij de landelijke NVH
en de organisatie die zij gaat vormen
met het LOS en de Landelijke Organisatie Belangengroepen Huisvesting. Met de fusie hopen zij de belangen van huurders beter te kunnen
behartigen, in verband met nota van
staatssecretaris Heerema, 'Volkshuisvesting in de jaren Negentig".
"Bij uitvoering van alle voorstellen
houdt het gemiddelde gezin er een
legere knip en een wankel dak boven
het hoofd op na", aldus Ewoldt.
Zie ook pagina 3

Oplage: 4 650
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Foto
Bram Stijnen

WEElë
Het Nederlands Verbond
O
van
Huurders-afdeling »3
Zandvoort constateert een flink
aantal verschillen tussen gemeente en Eendracht Maakt Macht

Sluitingstijd

Zandvoort overlegt eerst
*j
met Haarlem en Heemstede
O
alvorens te beslissen over vrije
sluitingstijden voor de horeca.

sn

De Zandvoortse Zeevisver- «« «a
eniging houdt zich af en toe J |
bezig met een kennelijk zeer lucratieve bezigheid: wrakvissen.
Hoe Sint in de bakkerswinkei van Schippers kwam,
kan men lezen in het historische
verhaal van wijlen mevrouw
Jongsma-Schuiten.

Werkelijk functioneren lijkt uitgesloten

Koeien ontsnapt

Ontslag-kwestie chef Sociale Zaken
wordt alsnog in der minne geschikt

ZANDVOORT - Vier koeien moesten afgelopen vrijdag om omstreeks
14 uur terug de wei in gejaagd worden, nadat ze daaruit waren ontsnapt. De koeien liepen rond in de
omgeving van het fietspad naar Langevelderslag. De dieren grazen normaliter achter het hek, op het duinterrein ter hoogte van parkeerplaats
De Zuid.

ZANDVOORT - De voormalige chef van de afdeling Sociale
Zaken, R. Groenhout, is weer
in dienst van de gemeente
Zandvoort. Deze heeft zijn ontslag ongedaan gemaakt. "De
zaak is in der minne geschikt,
omdat we tot de conclusie waren gekomen dat verder procederen geen zin meer had", aldus wethouder Aukema.
Groenhout is nu 'adviseur in
algemene dienst', al lijkt het
erop dat dit slechts een papieren functie is.

gen, naar aanleiding van een 'onverenigbaarheid van karakters tussen
hem en zijn sous-chef. Deze laatste
werd daarin gesteund door de toenmalige gemeentesecretaris.

Groenhout heeft deze stap echter
tot aan het eind toe aangevochten,
met het gevolg dat het ambtenarengerecht in november 1988 het ontslag nietig verklaarde. Het gerecht
miste de motivatie van de gemeente
waarom men kon spreken van een
'onverenigbaarheid', waarom ontslag het enige resterende middel was
om de zaak op te lossen en ook waarom het Groenhout was die moest
Groenhout werd al in 1987 ontsla- verdwijnen. De gemeente liet het er
niet bij zitten en vervoegde zich bij
de Centrale Raad van Beroep.
(ADVERTENTIE)

jaar een defintieve aanstelling kreeg.
Ook deze stap werd door Groenhout
aangevochten. Inmiddels zijn de
partijen nader tot elkaar gekomen
wat inhoudt dat alle procedures zijn
gestaakt. "We hebben het proces in
eerste aanleg verloren", aldus wéthouder Aukema. "En ik moet toegeven dat het vonnis indertijd niet vleiend voor ons was".

Niet duidelijk

Over de verdere invulling van de
nieuwe functie van Groenhout willen zowel hij als de advor^at zich
met uitlaten, al lijkt uit een eerdere
uitspraak van de wethouder op te
maken dat het ook hem niet geheel
duidelijk is. Daarnaast heeft Groenhouts advocaat mr. H.K. Garvelink
Ondertussen werd een interim- laten doorschemeren dat zijn cliënt
-chef aangesteld die per l mei van dit waarschijnlijk niet meer op het

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

17166

ZANDVOORT - De politie zal tot het eind van dit jaar regelmatig gedurende de ochtenduren intensieve controles op de fiets- en bromfietsverlichting
houden. De bedoeling hiervan is om met name de schooljeugd te wijzen op
het belang van een goede verlichting.
Bij de controles wordt ook de technische staat van het voertuig bekeken
en bij gebreken worden bekeuringen gegeven. Afhankelijk van de leeftijd
zullen de ouders van de overtreders middels een brief op de hoogte gesteld
worden.
Na deze periode zal men, afhankelijk van het resultaat, besluiten of de
controles al dan niet worden voortgezet.

raadhuis te zien is.
Het ziet er dan ook naar uit dat het
een papieren functie betreft, waarvoor de gemeente hem echter wel tot aan zijn pensionering - het normale salaris moet uitbetalen, een financiele tegenvaller. Groenhout valt
ook buiten de planning in het kader
van de reorganisatie. "Maar verhalen dat wij hem een miljoen zouden
hebben uitgekeerd, zijn volledig uit
de lucht gegrepen", aldus Aukema.

(ADVERTENTIE)

KINDERMODE
SCHOENEN - LAARZEN

'Zondegeld'
"Wat dat betreft is het een storm
in een glas water". Wat de kosten
van de procedures betreft, verklaart
hij dat het 'zondegeld' is, maar dat
het bedrag in 't niet valt in vergelijking met tal van andere procedures
waarmee de gemeente regelmatig
wordt geconfronteerd.

Veel ideetjes voor
de Sint en
de feestdagen!
Dagelijks geopend van 11 00 18 00 uur
Zondag van 1300-1700 uur
HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT

(ADVERTENTIE)

Diverse naj'aarscollecties nu

20%-40% korting

Beenfractuur
ZANDVOORT - Bij een verkeersongeval zondagmiddag om 14.30 uur
op de Thorbeckestraat ter hoogte
van de Seinpostweg liep een 23-jarige
motorrijder uit Zandvoort een beenfractuur op. Een automobilist uit
Winkel had verzuimd hem voorrang
te verlenen. De man werd overgebracht naar het Spaarneziekenhuis
in Heemstede.

B.B. MODE
Grote Krocht 23
2043 LT ZANDVOORT

D66 kiest Jan Termes
weer tot lijsttrekker
ZANDVOORT - Wethouder Jan Termes is door de Zandvoortse afdeling van D66 opnieuw gekozen tot lijsttrekker voor de
democraten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart
1990. D66 gaat de verkiezingen in met de stelling dat 'Zandvoort
een woongemeente is met een toeristische functie, waarbij het
belang van de bewoners prioriteit heeft'.
Tijdens de vorige week woensdag
in Nieuw-Unicum gehouden afdelingsvergadering heeft D66 de lijstvolgorde en het verkiezingsprogramma vastgesteld. Na Jan Termes
neemt Koos Annema de tweede
plaats in. Derde staat P. Brugman en
vierde de huidige fractievoorzitter
Ruud Sandbergen. Deze had laten
weten niet op een verkiesbare plaats
te willen staan. Volgens de opiniepeilingen zou D66, dat momenteel
twee raadszetels heeft, met drie ver-

l Waterstanden
Datum

HW

LW HW LW

nov
12.06 07.30 -.-- 19.40
nov
00.36 08.25 12.5620.46
01.19 09.26 13.34 21.46
nov
nov
01.59 09.54 14.16 22.25
27 nov 02.35 10.45 14.49 23.05
03.11 11.04 15.25 23.35
28 nov
29 nov
03.46 11.45 15.58 04.25
30 nov
04.25 23.55 16.29 12.15
Idee
04.55 00.45 17.01 12.56
Maanstanden: 28 nov. NM 10.40 u.

23
24
25
26

Springtvj: 30 nov. NAP+114 cm.

tegenwoordigers in de gemeenteraad komen als er nu verkiezingen
zouden worden gehouden.
In een terugblik op de afgelopen
periode wees Ruud Sandbergen op
een aantal positieve zaken dat zich
de laatste tijd op diverse terreinen in
Zandvoort afspeelt. Hij waarschuwde echter voor het democratisch gehalte van de lokale politiek, dat naar
zijn mening verbeterd moet worden.
Jan Termes sloot zich daarbij aan en
sprak zijn waardering uit voor de
manier waarop Sandbergen D66 de
afgelopen jaren in de raad heeft geprofileerd.
Een groot deel van de vergadering
was gewijd aan het vaststellen van
het verkiezingsprogramma. Grote
overeenstemming was er over de
aandacht die het milieu hierin heeft
gekregen. Over de omstreden status
van het circuit staat dat 'de uitkomst van de Milieu Effect Rapportage voor D66 van dien aard kan zijn,
dat niettemin afwijzend gereageerd
moet worden'. Het doortrekken van
de Herman Heyer mans weg wijst
D66 resoluut af. De kwaliteit van het
woonmilieu krijgt ruime aandacht.
"Voor D66 is Zandvoort een woongemeente met een toeristische functie,
waarbij het belang van de bewoners
prioriteit heeft."

NEEM VOOR F 10- EEN PROEFABONNEMENT
die krant moet ik hebben Omdat ik graag wil
\\-eten wat zich in mijn omgeving afspeelt.
Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad voor slechts f 10,maar liefst 13 weken in de bus.
Veel bezoekers van de verkoopdag in het Jeugdhuis vonden iets van hun gading.

Folo Berlott

Maar liefst f 9000,- voor Hervormde Kerk
ZANDVOORT - De verkoopdag van de Nederlandse Hervormde Kerk te Zandvoort
mag wel als een succes beschouwd worden.
De verkoop van de vele artikeltjes en loten
bracht, maar liefst ƒ9000,- op.
Het was behoorlijk druk afgelopen zaterdag in het
Jeugdhuis achter de Hervormde Kerk aan het Kerkplein, de organisatoren spreken van een 'gezellige
bedrijvigheid' die de hele dag aanhield. Er was van
alles te koop, breiwerken en allerlei verschillende
artikeltjes en veel mensen vonden dan ook wel iets
van hun gading. Een aantal van hen werd via de
verloting met een prijs verrast.

Maar er waren dan ook mooie prijzen te winnen, zoals
bijvoorbeeld een koffiezetapparaat. Twee prijzen zijn
overigens nog niet afgehaald, dat zijn: Rose nr. 909
(theesetje) en Wit nr. 577 (zeefdruk). Deze kan men
afhalen na een telefonische afspraak via het nummer
15996.

Uiteraard werden er traditiegetrouw ook Zandvoortse poppen verloot, deze zijn gewonnen door mevrouw Kattouw. Een deel van het totaalbedrag werd
opgebracht door de verkoop van erwtensoep, koffie,
thee en gebak, én van zelfgemaakte kerstkaarten, die
gretig aftrek vonden.
De medewerkers van de verkoop gingen aan het
eind van de dag moe maar zeer voldaan naar huis. Het
De loterij legde de Hervormde Kerk geen windeie- bedrag dat zij bijeen hebben gebracht, wordt besteed
ren, want de opbrengst hiervan kwam op zo'n ƒ 1000,-. aan het onderhoud van de kerk.
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FAMILIEBERICHTEN
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Dankbaar en blij zijn wij met ons eerste klein- J
kind:
*

KIMBERLY
dochter van Esther en Peter Loos
„grootouders" Aagje en Jaap Kroon
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-

*
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********************************

Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang in
ons midden mochten hebben, geven wij U kennis
dat heden geheel onverwacht van ons is heengegaan onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder

Elisabeth Suzanna
van Duivenboden-Hofboer

weduwe van Jacob van Duivenboden
op de leeftijd van 90 jaar.
Uit aller naam:
E van Duivenboden
Zandvoort, 19 november 1989
„Huis m het Kostverloren"
Burg Nawijnlaan l
Correspondentieadres:
Moerbalk 70
1628 GX Hoorn
De begrafenis heeft donderdag 23 november
plaatsgehad.

023-315855
$ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

VAN DEN HEUVEL
makelaar in
assurantiën

nva t lid

SPAARHYPOTHEEKRENTE
Bel voor vrijblijvend
onafhankelijk advies

Met groot verdriet geven wij kennis dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan onze lieve
mam en oma

Riek Jochems-Donker

Enige en algemene kennisgeving
Hierbij geven wij u kennis dat, op zaterdag 18
november 1989, toch nog onverwacht, van ons is
heengegaan mijn lieve man, onze fijne vader en
opa, mijn zwager en oom

Joachim Schonthal
op de leeftijd van 86 jaar.
Namens ons allemaal:
D. Schonthal-Sjouwerman
Ria Schonthal
Reneé en Rob van Vessem
De kleinkinderen
Kitty de Rooy
Familie Sjouwerman
Zandvoort,
Kostverlorenstraat 30,
Correspondentieadres:
R. van Vessem-Schonthal,
Haarlemmerstraat 31,
2042 NB Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft dinsdag 21 november m besloten knng plaatsgevonden.

tel. 02507- 1Z468

REGIONALE VVV ZUID-KENNEMERLAND
zoekt met onmiddellijke ingang voor het kantoor
in Zandvoort:

TOERISTISCH
MEDEWERKER m/v
Van de kandidaat wordt verwacht:
* OPLEIDING/ERVARING
Havo-diploma, aangevuld met een toeristische
opleiding, toeristische kennis van en affiniteit
met de streek Zuid-Kennemerland. Een goede
beheersing van de moderne talen is een vereiste.
* LEEFTIJD
Maximaal 21 jaar.
* VERDERE EISEN
De kandidaat spreekt algemeen beschaafd Nederlands en is bestand tegen het werken onder
(tijds)druk.
* INHOUD VAN HET WERK
Het verstrekken van toeristische informatie betreffende de stad, de regio en het land, aan de
balie en per telefoon, in de moderne talen. Het
maken van hotelreserveringen en theaterboekingen, het boeken van vakantie-arrangementen en
het verkopen van gidsen en kaarten.
* GEBODEN WORDT
Een contract voor de duur van één jaar (met de
mogelijkheid tot verlenging). Er wordt volgens
rooster gewerkt van maandag tot en met zaterdag (met een compensatiedag voor de zaterdag).
Salarissen volgens ANVV-normen.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJKE
SOLLICITATIES (MET CV)
REGIONALE VVV ZUID-KENNEMERLAND
Postbus 1196, 2001 BD Haarlem
t.a.v. Hr. F. Sartonus, 023-319059/023-313506

Snackbar „DE OUDE HALT"

JONGEMAN/VROUW
voor de zondag en
meerdere uren per week.

bouw berging/hobbyruimte
plaatsen schutting + pergola
interne verbouwing
plaatsen van een berging
vergroten dakkapel
plaatsen dakkapel

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdagen vrijdagmorgen van 08.30 tot 12 30 uur gedurende een week na verschijnen van dit
blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
Burgemeester en Wethouders.
Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is.gr bezwaar ingediend.
Verder kan ook een verklanng van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig
zijn.

Ü

-

bouwen van een garage
interne verbouwing
wijzigen woonkamer pui
uitbreiding van de woning

LAMBADA-PARTY
Zondag in de Manège-Zandvoort
met een 4 gangen-menu, tropical
Lambada-dancers en een
speciaal gast-optreden.
Aanvang 16.00 uur.

WIKA B.V. «*1954

l Begrafenissen
| en crematies!

Autoruiten en kentekenplaten
ook voor lekkages van voor- of
achterruiten (met garantie).

; , Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

of na 18.00 uur 02507-14634

Bel 020-739931
Wika is echt de goedkoopste

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. Kroonenberg
De Spar
Weekmedia

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

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr. 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 11, Zandvoort

Drog. Bakels

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag.
De Krocht

Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om met toepassmg van artikel 48 lid 2 van de bouwverordening vrijstelling te verlenen van het
verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevel-rooilijn, voor het
oprichten van een winkel met magazijnruimte en een parkeergarage op het
perceel Oranjestraat 8-12.
Dit bouwplan ligt met ingang van 24 november 1989 gedurende één maand ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplem 4 m Zandvoort.
De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 00 uur tot 12.00 uur
Gedurende de termijn van ter visielegging kunnen tegen dit voornemen bezwaren
worden ingediend.

Ontwerp-bestemmingsplan Oranjestraat e.o.
(art. 23 WRO)

Het ontwerp-bestemmingsplan Oranjestraat e.o. ligt met ingang van 24
november 1989 gedurende één maand ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke
Ordening, Raadhuisplem 4. De afdeling is geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren tegen het ontwerp worden
ingediend bij de gemeenteraad van Zandvoort, postbus 2,2040 AA Zandvoort. Zij die
tijdig bezwaren hebben ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan worden m
de gelegenheid gesteld deze bezwaren nader toe te lichten
Hinderwet
(art. 12 Wet alg. bep. milieuhygiëne)
Op 12 oktober 1989 is een aanvraag ingekomen van l. Iwan te Zandvoort, voor
een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en m werking
hebben van een pizzeria gelegen aan de Boulevard Barnaart 20 in Zandvoort.

plaatsen broeikas
bouwen van een garage
bouwen van een loods.

De aanvraag en stukken die daar betrekking op hebben liggen van 24 november tot
24 december 1989 ter inzage bij de afdeling Algemene Zaken, m het raadhuis
Swaluestraat 2 m Zandvoort. U kunt daar ook terecht voor een mondelinge
toelichting. Het kantoor is op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken
liggen tevens elke zaterdag van 1000 tot 14.00 uur ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prinsesseweg 34 m Zandvoort
Gemotiveerde schnftelijke bezwaren kunnen tot 24 december 1989 worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort. Degene, die
een bezwaarschnft indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken. Een ingekomen bezwaarschnft wordt bij de stukken ter inzage gelegd.
Als daarom wordt gevraagd kunnen tot één week voor de bovengenoemde datum
mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij wordt dan tevens gelegenheid
gegeven tot een gedachtenwisselmg over de aanvraag tussen het bevoegd gezag,
de aanvrager en de ovenge aanwezigen.
Tenslotte uw aandacht voor het volgende. Degene die bezwaren heeft gemaakt op
de bovengenoemde wijze en een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet
in staat is geweest, krijgt de gelegenheid om bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen.

geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.

Reserveer tijdig!!!

kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54 - 2040 ab zandvoort

Entree ƒ 25,- p.p. all-in
Uitsluitend ongebonden
mensen v.a. 25 jr.

23 november 1989

22 november 1989

uw drukker voor:

Joegoslavisch restaurant
DUBROVNIK
gevestigd sinds 1971
Zandvoort, Zeestraat 41. Tel. (02507) 15110
Geopend v.a. 5 uur.
Reserveren na 2 uur.
SPECIAAL WEEKMENU
(v. maandag t/m vrijdag)
Goulashsoep (stokbrood)
div. soorten vlees
gegrild op houtskool
puree, saus, seizoensalade
palacinka

16,75

Korrekte kleding
Info 02507-16023
Deze onderneming behoort tot de Samenwerkende Dirk van den Broek
Bedrijven en exploiteert een 20-tal supermarkten in de regio Amsterdam,
maar ook daarbuiten zoals Hoofddorp Nieuw Vennep. Oostzaan, Volendam,
Zandvoort en Zwanenburg terwijl nieuwe uitbreidingsplannen gereed liggen

Gevraagd:

AFWASHULP

Voor onze filialen Zwanenburg en Zandvoort vragen wij:

KASSIERES m/v

voor de zondagen en eventueel
vakanties.

(Leeftijd vanaf 16 jaar).
Er is ook voor huisvrouwen de mogelijkheid om ons kassateam
gedurende enkele uren per week te komen versterken.
Bij ieder bezoek van onze klanten komen zij direkt met hen in kontakt.
Na een opleiding van twee dagen in ons moderne instruktie-centrum
en een aansluitende inwerkperiode in de praktijk, gaan zij als
gastvrouw / heer optreden in onze winkels. De mogelijkheid tot het
behalen van een kassière-diploma is aanwezig

Leeftijd vanaf 16 jr.
Sollicitaties op zaterdag vanaf 13 uur.

DE PANNEKOEK FARM
Kerkstraat 10, Zandvoort

Fa. Gansner & Co.

HULPKRACHTEN m/v

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

(Leeftijd vanaf 16 jaar).
Zij zijn het die op de koopavond, zaterdag en 's middags van 16.00
tot 19.00 uur de taken overnemen van onze vaste medewerk(st)ers.
Een afwisselde bijbaan met een leuke verdienste. De mogelijkheid
om in de zomer tijdens de schoolvakantie te werken is volop aanwezig.
Vanaf 15 jaar kun je je aanmelden Wil je ook op de koopavonden
werken dan moet je minimaal 18 jaar zijn.

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

Tel. 02507-13278

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

DAG en NACHT bereikbaar

UITVAARTVERZORGER

186
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B-89 Haarlemmerstraat 32
B-89 Max Euwestraat 33
B-89 Diaconiehuisstraat 36
B-89 Volkstuincomplex
Keesomstraat, tuin 98
B-89 de Wittstraat 11
B-89 Dr. C. A. Gerkestraat 61
B-89 Volkstuincomplex
Keesomstraat, tuin 87
B-89 Wilhelminaweg16
B-89 Max Planckstraat 24

Vondellaan 1B, tel. 16527

Heeft u interesse, vraag dan naar Marcella.

P. J. d'HONT
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Verleende bouwvergunningen

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

^r Daarnaast kunt u bij ons
gerecht voor:
;'• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
J^ NIVO-POLIS
J • een Natura |; uitvaartovereenkomst
£•>\ Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

tijd
: dinsdag 28 november 1989, 20.00 uur
plaats : Raadhuis
agenda: (o.m.)
- vaststelling verordening persoonsregistraties
- vaststelling nieuw gemeentelijk rampenplan
- krediet voor aanschaf en vervanging meubilair in het Raadhuis.
- verkoop gemeentewoningen aan de Secretaris Bosmanstraat 21 boven en
23 beneden.
- verkeersmaatregelen voor Paradijsweg en Zuiderstraat.
- aanleg fiets-voetpad langs de voormalige trambaan achter de Zandvoortselaan.
- sanering riolering Oosterstraat.
- heraanleg plantsoenen Keesomstraat en Quarles van Uffordlaan.
- krediet voor herstel brandmeldingsmstallatie en uitbreiding bliksemafleiderinstallatie Nederlands Hervormde Kerk.
- voorbereidingskrediet voor opstellen centrumplan.
- goedkeuring begroting 1990 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemertand

B-89 Grenslaan 4
B-89 Station NS Zandvoort
B-89 Thorbeckestraat 66II
B-89 Burg. Nawijnlaan 20

vraagt zelfstandig werkende

ADVERTENTIES

Voorgenomen vrijstelling
Gemeenteraadsvergadering

Aangevraagde bouwvergunningen

5 jaar 8.2%
weduwe van R. Jochems
op de leeftijd van 76 jaar.
Wij zullen haar positieve instelling en haar intense liefde die zij ons gegeven heeft altijd met ons
meedragen.
Corry
Ruth en Joke
Hanneke en Ron
Kleinkinderen en achterkleinkind
Zandvoort, 21 november 1989
Correspondentieadres:
C. Jochems
Keesomstraat 33
2041 XB Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7
te Zandvoort op vrijdag 24 november van 19.30
tot 20.00 uur.
De teraardebestelling zal zaterdag 25 november
om 10.30 uur plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.
Vertrek van het Uitvaartcentrum om 9.45 uur.
Geen bezoek aan huis.

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks m hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen 10 dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, Zandvoort

VULPLOEG-MEDEWERKERS m/v

STEENGRILL RESTAURANT

„De Vuurboet"

Prettig werken in onze supermarkt en met een leuke groep kollega's
de winkel klaar maken voor de verkoop van de volgende dag.
Heb je interesse om naast je studie nog een zakcentje te verdienen,
dan kun je aan de slag bij Dirk van den Broek. Wanneer je 16 of 17
bent kun je tussen 15.00 en 19.00 werken. Vanaf 18 jaar kun je
doorwerken tot 21.00 uur.
Ook dames die weer deel willen gaan nemen aan het arbeidsproces
zijn van harte welkom. Probeer het eens!

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

Belangstelling? Stuur dan de onderstaande bon op.
Een postzegel is niet nodig.

29,50
Alles zoveel u wilt!!

BON

Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 1-7616
Gaarne reserveren
Geopend vrijdag,
zaterdag en zondag
vanaf 17.00 uur
Heeft u door de week een feest,
verjaardag of wilt u gewoon
gezellig uit eten, bel ons dan even.
Vanaf ± 1 0 personen reserveren wij
ook op weekdagen.
Wij zijn beide kerstdagen geopend.
Denkt u eraan om tijdig te reserveren.

\

Aan Dirk van den Broek Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 15570
1000 RZ Amsterdam t.a.v. Mej. H. van Luyn.

Ik ben geïnteresseerd in de funktie:
O kassière O hulpkracht O vulploeg-medewerker
Naam:
Adres:
Plaats/Code:
Telefoon:
Opleiding:
Ervaring:
Geb. datum:
Het lietst wil ik werken in filiaal:

VEEKMEDIA22
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Verbond van Huurders constateert groot verschil tussen gemeente en woningbouwvereniging

EMM beseft dat je de huurders als vol moet benaderen'
ZANDVOORT - Er is een danig verschil in houding bij woningjouwvereniging Eendracht Maakt Macht en het Gemeentelijk
Voninghedrijf ten aanzien van de huurders. Dat is de mening
innen het Nederlands Verbond van Huurders afdeling Zandoort, blijkens een gesprek met secretaris Jarg Weidema. De
sjVH heeft in haar méér dan vierjarig bestaan al vele contacten
eliad met huurders en verhuurders, waaronder sinds kort ook
ejaardenhuizen. De particuliere markt blijft moeilijk te bereien.

Met een blik achter de schermen
y Eendracht Maakt Macht blijkt
oezeer de NVH afdeling Zandvoort
etrokken is bij de woningenveruur in deze gemeente: men is zelfs
oorgedrongen tot bepaalde activieiten van de woningbouwverenimg, zoals de commissies die zich
migen over de statuten, een beleidsiota en woningtoewijzing, plus de
diichtengeschillen-commissie.
Onze leden hebben daarin wel
,laatsgenomen als
individueel
"MM-lid, maar we zitten daar met
en duidelijke 'NVH-pet' op", aldus
\IVH-secretaris Jarg Weidema. "Zo
lenutten we de democratiseringsnogelijkheden van de woningbouwereniging. Voor EMM is dat geen
irobleem. Zij heeft als standpunt in;enomen: Laat mensen die kritiek
lebben meepraten. Daarom worden
ie leden betrokken bij het maken
an beleid". Dat laatste zowel in al:emene zin als wanneer het gaat om
Ie eigen woning. Deze houding, 'bevustzijn', is volgens Weidema onttaan door de bestuurscrisis van voig jaar.

Vdvies
De voornaamste doelstelling van
ie NVH is, haar leden, de huurders,
e ondersteunen. Daartoe dient bijoorbeeld het spreekuur, waar de
eden gratis terecht kunnen voor adles omtrent 'alles wat de woning
etreft'. Het spreekuur wordt tweemaandelijks in het Stekkie gehouien, op de eerste en derde dinsdagaond van 20.00 tot 21.00 uur. Met
ngang van l januari wordt dat drienaai per maand, dan kan men er
iok de vierde dinsdagmiddag van de
aand terecht, van 13.30 tot 14.30
.mr.
Men kan er voor van alles terecht,
•an hulp bij het aanvragen van sub-

sidie tot aan klachten over een losse
drempel. "Maar die klachten moeten wel al schriftelijk gemeld zijn bij
de verhuurder", verduidelijkt Weidema. "Eventueel helpen wij bij het
op papier zetten daarvan. Maar
meestal bestaat ons advies uit het
wijzen van de juiste weg, aangeven
hoe men bepaalde dingen kan aanpakken. Al zijn er soms zaken die
niet uitgesteld kunnen worden en
daar duiken wij dan ook direct op in.
Bijvoorbeeld bij de eis dat de woning
in de oorspronkelijke staat moet
worden achtergelaten. Soms is die
eis gewoon niet reëel".

Moeizaam

straat en Prinsesseweg tot nu toe
uitgebleven. De houding bij Eendracht Maakt Macht is volgens Weidema anders: "Bij EMM is men tot
het besef gekomen dat je de huurders als vol moet benaderen. Daar
neemt men het overleg met de bewoners serieus, zij neemt nu zelf het
initiatief daartoe. De gemeente is
nog niet zover".

Verwijten
De NVH blijkt dus behoorlijk
goed te spreken over het beleid van
EMM, al heeft zij kritische kanttekeningen bij het huurharmonisatiebeleid. Gezien de houding van de
gemeente steekt het de NVH dan
ook dat gemeentebegroting allerlei
verwijten naar EMM bevat. Een
voorbeeld daarvan is de zinssnede
betreffende het Zwarte Veld, waarvan de woningbouwplannen op de
EMM-ledenvergadering
werden
weggestemd: 'Statutair moet worden voorkomen dat democratisch
genomen besluiten niet kunnen
worden ondermijnd, doordat actiegroepen hun lidmaatschap van de
vereniging misbruiken, terwijl er
voor hen voldoende wettelijke mogelijkheden openstaan om in beroep
te gaan tegen besluiten van de overheid'. "Dat hebben zij gedaan", is de
reactie van Weidema, "maar zij kregen er geen poot aan de grond".
Volgens Weidema blij ft de plaatselijke overheid op tal van punten achter bij de woningbouwvereniging,
zoals bijvoorbeeld met het openheid
geven over de woningtoewijzing.
Daarnaast heeft zij een toezichthoudende functie naar EM^M maar dat
heeft niet kunnen voorkomen dat de
onderhoudsfondsen onder het vorige bestuur op een negatief saldo van
3 miljoen kwamen te staan. Deze
zijn vorig jaar gesaneerd ten koste
van de algemene bedrijfsreserve,
een gevoelige financiële klap voor de
vereniging.

Verder zal de NVH in individuele
gevallen, wanneer men niet tot een
oplossing komt of als er niet naar de
klacht geluisterd wordt, overgaan
tot bemiddelen. Voor zover dat bestaat, gebeurt dit in het structurele
overleg met de desbetreffende verhuurder. Een dergelijk overleg is er
al met woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht, zowel in een
speciale werkorganisatie als met het
dagelijks bestuur. "Daarin houden
wij ons bezig met allerlei kwesties
waar je als huurder tegenaan kunt
lopen", aldus Weidema. "Maar ook
met de 'grotere lijnen', zoals bijvoorbeeld huurharmonisatiebeleid en
groot onderhoud".
Over het contact met de gemeente,
waarbij zaken komen kijken als
volkshuisvesting, onderhoud en politieke verantwoordelijkheid, is hij
minder te spreken. "Die contacten
verlopen erg moeizaam". De verhuurder is verplicht tot overleg, aldus Weidema, maar bij de gemeente Bejaardenoorden
hapert daar volgens hem nogal wat
Wel is hij tevreden dat de stichting
aan. Zo is bijvoorbeeld overleg over Wurgent, die opkomt voor huisvesde toegezegde renovatie van de ru- ting voor jongeren, nu door de geg-aan-rug woningen in de Koning- meente betrokken gaat worden bij
het toewijzingsbeleid, al wijst hij
erop dat de NVH dat al jaren tevergeefs heeft geprobeerd.
Daarnaast richt de NVH ook de

Weekenddiensten

(tevens pension) 02507-13888, Asiel
pVcekend: 25/26 november 1989
Haarlem 023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver
'OLITIE: tel. 13043, Alarmnummer lening: Voor informatie, advies en
4444.
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
RANDWEER: tel. 61584, alarm- van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
lummer 12000.
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
.1BULANCE: tel. 023-319191 (On- Dienstencentrum Zandvoort: Konin;evalllen), Centrale Post Ambulan- ginneweg l, tel. (02507) 19393.
:vervoer (CPA) Kennemerland.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
'IERENAMBULANCE (Dierentae- van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
;cherming): 023-246899.
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
Voor de huisartsenpraktijken B. van t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Bergen/H.A. Scipio-Blüme en G. Belbus: Om van de belbus (voor be^lol/P.C.F. Paardekoper,
heeft woners van 55 jaar en ouder) geweekenddienst: dr. G. Mol, Konin- bruik te kunnen maken, dient men
;inneweg34a, tel. 15600. Spreekuren: zich 24 uur van tevoren op te geven
zaterdag 07.30, 12.00 en 17.00 uur, bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tuszondag 12.00 en 17.00 uur.
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
Inlichtingen omtrent de overige bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
•veekenddiensten worden verstrekt binnen de gemeente.
na de telefoonnummers van de be- Alg. Maatschappelijk Werk Zandrokken huisartsen: Anderson, voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
2058; Drenth, 13355; Flieringa, 023-320899 of 320464. Spreekuur op
2181; Zwerver, 12499.
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maanTandarts: Hiervoor de eigen tand- dagavond van 19.00-20.00 uur. Verarts bellen.
der volgens afspraak. Deze hulpverApotheek: Zeestraat Apotheek, lening, beschikbaar voor iedere inH.B.A. Mulder, tel. 13185
woner van Zandvoort, is gratis.
iVijkverpleging: Voor informatie Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
over de dienstdoende wijkverpleeg- 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
umdige: 023-313233.
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Verloskundige: Mevrouw Tine Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- Davidsstraat. Eerste en derde
foort,
tel. 02507-14437, bgg: woensdag van de maand van
323-341734.
17.30-18.30 uur.
)ierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
«ckestraat 17 te Zandvoort, tel. dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Fle|15847.
mingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
'ierenbescherming: Vermissings- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
lenst, 023-383361, Asiel Zandvoort Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten
Weekend: 25/26 november 1989
[Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu»en, m.m.v. Jongerenkoor
Gereformeerde Kerk:
IZondag 10.00 uur: ds. W. van Galen,
•Heemstede
•Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
|NPB:
Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d. Meer,
Haarlem
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De Kerst-In wordt gehouden op
zondagavond 24 en maandag 25 december. Zondags is men welkom
vanaf 19.30 uur waarna burgemeester Van der Heijden om 20.00 uur de
opening verricht. Verder bevat het
programma van die avond: een gevarieerd programma door Balletschool Marijke, het koor Zamor en
enkele muzikanten, Tombola en sa-

Overleg over vrije
sluitingstijden
met Haarlem

menzang van Kerstliederen. Tevens
kan men er bridgen, klaverjassen en
allerlei andere spelen doen in de speciale spelletjes zaal. In de Kleine
Zaal kan men de foto-tentoonstelling '10 jaar Kerst-In' bekijken. Als
afsluiting is er om 24.00 uur een gezellig samenzijn met voor iedereen
een gratis kop snert.
Maandag 25 december start het
programma om 11.00 uur met een
instuif, waarna de dag gevuld wordt
met optredens van het gospelkoor
Relite, trekking van de loterij/tombola, een optreden van Joe Bourne
met Relite en een kinder-playbackshow. Om 18.15 uur begint het feestehjke diner-chantant met muzikale
omlijsting van The Rainbows. Hiervoor kan men zich al opgeven bij
Lmy Hoekstra, Cath. van Renesse-

straat 2, tel. 12758.
Daana is er nog een tombola waarna om 23.00 uur de Kerst-In wordt
afgesloten. Ook deze dag is uiteraard de spelletjes zaal voor iedereen
open en kan er geklaverjast worden.
Verder wordt deze dag tweemaal de
Kerst-In film van 1982 vertoond en
om 15.00 uur is er een optreden van
goochelaar Alain Crouwel. Tussen
13.30 en 15.30 uur kunnen jong en
oud kerststukjes maken.

Krap
De organisatie is min of meer al
rond, momenteel is men bezig de
puntjes op de 'i' te zetten. Daarbij
stuit men op een jaarlijks terugkerend probleem, namelijk een tekort
aan vrijwilligers. Er zijn er wel ge-

noeg om de Kerst-In door te laten
gaan, maar de bezetting is tot nog
toe krap. Daarom hoopt het team
men nog versterking krijgt, voor de
ontvangst van de gasten, het bedienen (vooral tijdens het diner) en het
begeleiden van de jongeren m de
spelletjeszaal. Vooral voor 25 december heeft men er nog graag een
aantal bij. "Wij zijn blij met ieder die
zich aanmeldt, zowel jong als oud",
verzekert mevrouw De Leeuw, die
dit jaar weer een flink deel van de
organisatie op zich heeft genomen.
Degenen die eventueel een handje
mee willen helpen om het feest voor
de gasten tot een succes te maken,
kunnen haar bellen: tel. 17436. Op
vrijdagavond l december is er een
bijeenkomst voor de vrijwilligers m
Hotel Lammy, Hogeweg 34, aanvang
20.00 uur.

ZAKELIJK BEKEKEN

zen, hamsters, cavia's en konijnen
mee verhuisd naar de nieuwe stek,
zonder die kleine huisdieren
Na een grondige verbouwing heeft want
deze dierenvrienden op de
'Dierplezier' op de Grote Krocht zouden
Grote Krocht onmogelijk kunnen ledonderdag onder grote belangstel- ven.
ling zijn deuren geopend. Klein begonnen, groot gewonnen. Gestart als
experiment in oud-noord verhuisde
men al snel naar de Diaconiehuisstraat. Ook deze winkel groeide bin"De reacties zijn nu al overweldinen korte tijd uit zijn jasje vandaar
Familierestaurant 'De Zondan ook deze derde verhuizing. Drie- gend".
nehoek' aan de kop van de Zeeweg
maal is scheepsrecht.
heeft zijn nieuwe 'zit'. Wilma en JoHet team van 'Dierplezier' is maar han Beerepoot zijn er maar wat blij
Maandag 20.00 uur: kaderbesprewat trots op het resultaat, al was het mee. De nieuwe stoelen in hun zaak,
king
'een hele kluif'. Zonder de giganti- die begin deze week werden afgelesche inzet van de medewerkers had verd, zijn geen overbodige luxe,
Roomskatholieke Kerk:
dit maar moeilijk gerealiseerd kun- want de oude waren door het intenVrijdag 10.00 uur: E.V.
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met samen- nen worden, vertelt het echtpaar sieve gebruik dringend aan vervanJanssen. Vol trots tonen zij het uit- ging toe. De familie Beerepoot runt
zang, Th. Duijves
Zondag 10.30 uur: E.v. m.m.v. koor, gebreide assortiment van artikelen. al bijna vijf jaar dit restaurant. BeMaar er zijn nog plannen te over. faamd zijn inmiddels de bruiloften
Th. Duijves
Zo zal bijvoorbeeld het cadeau-as- en partijen waarvoor vooral de 'SerKerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, sortiment behoorlijk worden uilge- rezaal' een uitstekende accomodatie
breid. Luxe artikelen dus, zoals blijkt te zijn.
Haarlem:
Zondag 09.30-10.20 uur: zondags- beeldjes, kaarten en snuisterijen.
Emmy heeft al enkele voorbereidinschool en bijbelgespreksgroepen
De uitgebreide menukaart, incluZondag 10.30 uur: morgendienst, gen op stapel staan. Zo zal in de sief kindermenu, biedt voor elk wat
toekomst het tropische vissenbe- wils, met diverse vis- en vleesspeciaverder geen opgave
stand met alles wat daar bij hoort in liteiten. Vers geschoten is het wild
Crèche en kindernevendienst
het souterrain worden onderge- en gevogelte dat juist deze maanden
Zondag 19.00 uur: avonddienst
bracht. Voor het vijvergedeelte op de speciale wüdkaart prijkt. De
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, wordt een plekje bovengronds inge- familie Beerepoot heeft service kenruimd. Uiteraard zullen ook pom- nelijk hoog in het vaandel staan,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag pen, verlichting en dergelijke aan vandaar dat het assortiment binnen19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Eongen, het assortiment worden toegevoegd. kort nog eens wordt uitgebreid met
Natuurlijk zijn ook de vogels, mui- enkele vegetarische schotels. Voor
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Dierplezier

Zonnehoek

Periode: 14 - 20 november 1989

Truijens, Richard Antonius Maria
en Verloop, Elisabeth Adriana
Bronkhorst, Jacob Cornelis en Dros,
Alexandra Daphne
Gehuwd:

Plantinga, Richard Frank en Trouw,
Brenda
Geboren:

Robin, dochter van: Koper, Martinus Albertus en Van Boekei, Antoinette Louise
Overleden:

• Dierplezier, nieuwe zaak.

Foto s Bram Sti|nen

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten dat er in
eerste instantie op ambtelijk niveau
wordt geadviseerd, waarbij alle
voors en tegens van het vrijlaten van
de sluitingstijden worden aangegeven. In ieder geval ligt het in het
voornemen om met alle betrokkenen van gedachten te wisselen, voordat er definitief een besluit wordt
genomen. Hierbij zullen zowel de
johtie als de Stichting Leefbaar
Zandvoort als Horeca Nederland
worden betrokken.
Het overleg met de naburige gemeenten heeft tot doel de sluitings,ijden op elkaar af te stemmen. Om
e voorkomen dat er veel nachtelijk
•erkeer richting Zandvoort gaat ontstaan, zou het wenselijk zijn als ook
n de gemeenten Heemstede en
Haarlem een dergelijke proef gehouden zou worden. Indien Zandvoort
n de nachtelijke uren overmatig bezocht wordt door cafébezoekers uit
de omgeving, kan dit voor grote
overlast in het dorp zorgen. Afhanselijk van het overleg met de veschillende betrokkenen zal de gemeenteraad via een wijziging van de
Algemene Politie Verordening beluiten voor het op proef vrijlaten
/an de sluitingstijden. De commis.ie Midden- en Kleinbedrijf heeft
;ich inmiddels voorstander getoond
•an een dergelijke proef.

ANDVOORT - De Pilmklup
/an 't Stekkie vertoont mor_:enavond, vrijdag 24 novemjer, de film 'Coming to Ameri'.
De voorstelling begint om 20.00
uur Toegang voor personen van 12
aar en ouder, entreeprijs /2,50.
• De Zonnehoek, nieuw interieur.

rolstoelgebruikers zijn er speciale
voorzieningen. "Want", zegt de uitbater "ook deze mensen hebben
recht op een optimaal uitgaansleven".
De voorbereidingen voor de Kerstdagen zijn reeds getroffen. Op Eerste en Tweede Kerstdag zijn er vanaf
18.00 uur speciale Kerst-arrangementen, door een pianist muzikaal

gSTAFETTeUOPEN IS U6UK WANT ALS Jg
pe esrAFerresTOK POceeeeFT. KAN JB
GAAN lajSTEN TBfcWUL.

Ondertrouwd:

voorkomen dat er veel nachtelijk verkeer richting Zandvoort ontstaat, waardoor de
openbare orde in het geding
zou kunnen komen.

oming to
America

j Dommel

Burgerlijke stand

Van Duivenboden geb. Hofboer, Elizabeth Susanna, oud 90 jaar

Onzorgvuldig

De gemeente is stevig op de vingers getikt door het Ambtenarengerecht. Ten aanzien van de toenmahge chef sociale zaken is een onzorgvuldig beleid gevoerd. Van a-sociaal
wilde het Ambtenarengerecht met
spreken, maar de betrokken chef,
Groenhout, moet wel weer in dienst
worden genomen. Er is niet voldoende gezocht naar een oplossing voor
de 'onverenigbaarheid van karakters' tussen hem en zijn sous-chef en
het middel van ontslag was veel te
zwaar. Daarbij is kennelijk ook geen
enkele aandacht geschonken aan
het feit dat een aantal ondergeschikten zich achter Groenhout had geschaard. De gemeente heeft zichzelf
daarmee te kijk gezet maar tevens
haar werknemer m diskrediet gebracht.
Nu verder procederen geen zin
heeft, blijkt de zaak alsnog 'm der
minne' geschikt te kunnen worden.
Wel wat laat, want dat moet ongetwijfeld al veel eerder mogelijk geweest zijn. Goede les is duur, het
salaris van Groenhout moet nu toch
uitbetaald worden al zal hij waar• Groot-onderhoud is één van de vele aandachtspunten van het Nederlands Verbond van Huurders afdeling schijnlijk niet meer aan de slag kunnen.
Zandvoort.
(Archieftoto)
Het is te hopen dat bij de komende
aandacht op de plaatselijke bejaar- meer als zij het 'netjes' moeten van hoofdelijke aansprakelijkheid reorganisatie van het ambtelijk apdenhuizen, met name ter ondersteu- doen". Als voorbeeld noemt hij de en het verkrijgen van een eigen paraat wat zorgvuldiger naar de arning van de bewoners van aanleun- zomerhuizen, waarvoor - ook voor rechtsbevoegdheid, inclusief tae- beidsverhoudmgen wordt gekeken.
womngen. Dat betreft de service- en de hele simpele - gauw zo'n acht- a stuurlijke zelfstandigheid. "Anders Anders zou, wanneer zich opnieuw
stookkosten. Daarnaast zal er ook negenhonderd gulden per maand hebben we toestemming nodig van gevallen van een 'onverenigbaaraandacht worden geschonken aan wordt betaald. "Vaak zijn het jonge- de landelijke organisatie. En als dat heid van karakter' voordoen, de rede normbedragen voor het beheer re woningzoekenden die zo begin- voor haar consequenties zou kunvan de woningen en het dreigende nen, omdat zij verder geen andere nen hebben, kan dat wel eens lastig orgamsatie nog een bijzonder pijnlijtekort. "Wij zijn geen club om tegen mogelijkheid hebben dan jarenlang zijn". Wel blijft zij verbonden met de ke en dure grap worden.
schenen aan te trappen. Wij gaan thuis te blijven wonen. En de mees- landelijke organisatie waardoor
niet naar de rechter om een gulden ten zijn bang de huurbaas aan te men kan gebruik kan maken van de
te verdienen, maar laten die gulden pakken. Wat dat betreft kunnen zij aanwezige kennis. De zelfstandigliever liggen voor goede afspraken in bij ons alle informatie en ondersteu- heid houdt echter wel in dat men
de toekomst".
ning krijgen? Maximaal mogen die een grote achterban goed kan geDe particuliere markt is nog geen woningen vijf- & zeshonderd gulden bruiken om in ieder geval voldoende
kind aan huis bij de NVH, omdat kosten".
serieus genomen te worden. Wat dat
deze moeilijk te bereiken is. "De
betreft stelt de NVH zich ook naar
meeste mensen betalen veel te veel
zichzelf kritisch op. Zij stelt zichzelf
ZANDVOORT - Voordat in
huur. Toch heb je als huurder van Zelfstandig
als eis, dat zij, bijvoorbeeld om op te Zandvoort vrije sluitingstijden
een zelfstandige woonruimte een heDe NVH afdeling Zandvoort, die kunnen treden in verband met voor horeca-ondernemingen
leboel rechten. Zo kun je de huur- momenteel 469 leden telt, heeft gis- groot-onderhoud, minstens vijfen- op proef worden ingevoerd, zal
commissie de huurprijs laten vast- teravond de eigen statuten behan- twintig procent van de bewoners
overleg gevoerd worden met
stellen, wat ook geldt voor de servi- deld met als doel een zelfstandige achter zich heeft staan. "Je moet in
de naburige gemeenten Heemcekosten. Maar voor een hoop ver- vereniging te worden. De redenen die buurt een achterban hebben".
huurders is het niet interessant zijn onder andere het voorkomen
JOAN KURPERSHOEK stede en Haarlem. Dit om te

Kerst-In team zoekt nog aantal vrijwilligers
ZANDVOORT - Nog maar
een maandje en het is al weer
Kerstmis. Het Kerst-In team is
dan ook druk bezig met de
voorbereidingen voor enkele
gezellige feestdagen in het Gemeenschapshuis. Voor deze
Kerst-In, de tiende alweer in
Zandvoort, zoekt men nog enkele vrijwilligers.

COMMENTAAR

omlijst. Voor de kleintjes heeft De
Zonnehoek een speciaal kinder-kerstmenu. "Een riante zit en een
goede keuken zijn even belangrijk"
Deze stelling van Beerepoot geeft
aan dat het hem ernst is met de
verregaande aanvullingen m zijn
dienstenpakket. Daarbij legt hij de
nadruk op het handhaven van een
populair prijsniveau.

De hoofdrol is weggelegd voor
'ddy Murphy. In de film, een komele die nauwelijks een jaar oud is,
peelt hij de kroonprins van 'Zanunda' die op zoek gaat naar een
>ruid die zijn intellect kan prikkelen
n - als het even kan - nog wat anders
ok. Daarbij raakt hij verzeild m de
olkswyk Queens m New York.
n vindt 't Stekkie, ook wel Stiching Aktiviteitencentrum Zandvoort
n de Celsiusstraat nr. 190 (bij de
an Pagee sporthal).
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Vrijdags, zaterdags en
zondags

WEBER S SchoonmaaküBdrSjf-glazBnwassBrlJ
Specialiteit.

De Witte Zwaan

SCHOONMAAK LUXAFLEX
REPARATIE ROLGORDIJNEN
VERKOOP VERT. LAMELLEN
Verhuur sproei extractie Tapijtreinigers
Bel voor info 14764-14090

Interessante inboedelveiling op
woensdag 29 november om 9.30 uur in
het veilinggebouw De Witte Zwaan,
Gasthuisplein.
Er zal worden geveild o a meubilair uit
div inboedels, modern en Oma's tijd
(Harmoniums), Kamerorgel (Solma),
Vloerkleden, Schilderijen w o Nachtwacht (Kelderman) afm 200 x 170 m
Porselein, glaswerk, bestekken, boeken,
koelkasten, wasmachines e v a goederen Ook o a Boerenwagenwielen, distel

nov van 10 tot 17 uur
Dagelijks inbreng van goederen
Ambtelijk toezicht H Terhoeven te Haar-

Reparatie, onderhoud, revisie van
alle merken.

KIJKDAGEN: zondag 26, maandag 27

lem
Veiimgdirektie Fa Waterdnnker

Inlichtingen tel. 02507-12164

tevens levering van LlrTlfflASTcK

10 APPEL- x - cn
FLAPPEN J /fOU

Zuiderstraat 13a - 2042 GA Zandvoort
Tel 02507-18607

Snackbar
Boulevard Bernard 8

SPAARHYPOTHEEKRENTE

10 jaar 8.4%
Bel voor vrijblijvend
onafhankelijk advies

HONDENKAPSALON

ELLEN CATS

Tel. 14301

tel. 02507-12468

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

reeds meer dan 25 jaar
voor

BACK TO THE SIXTIES
Op veler verzoek live music uit de
zestiger jaren.

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

Kochstraat 10,
Nieuw Noord, Zandvoort.
Tel. 15966

VAN DEN HEUVEL
makelaar in
n \ / o t liH
assurantiën
f i v d V l IQ

AUTOMATISCHE
GARAGEDEUR OPENERS

*imDGi

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

ea

1 APPELFLAP

fr&
ROB JANSSEN
ZANDVOORT

METSELBEDRIJF
VOEG- EN
ONDERHOUDSWERK

Zaterdagavond m de
benedenzaal van de manege
Zandvoort.
Bovenzaal d.j.
Geopend v a. 20.00 uur
Uitsluitend ongebonden mensen
v.a. 25 jr. Korrekte kleding

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

van OENSEIM en ZIM.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort •

telefoon 023-385478

Tel.02507-12972

Info 02507-16023

SPORTCENTER WIM BULNEL
A J v d Moolenstraat 47 • Tel 15829/13965

Schooljaar '89-'90

Corfoer
VOOR ALLE SCHOLIEREN NAAR
Heemstede
Haarlem
Umuiden
Beverwijk
Bennebroek
Hoofddorp
Hillegom
Amsterdam
Amstelveen
enz
verkopen wij week- en maandkaarten

ftans

DAMES conditietraining

maandagavond

19 45 uur

Dames volleybal

dinsdagmorgen

10 30 uur

Dames zelfverdediging

dinsdagavond

19 00 uur

Dames sauna

woensdagavond va 1830 uur

Dames squash

dagelijks

Dames badminton

woensdagmiddag

20 30 uur
Heren judo
dinsdagavond
1900 uur
20 15 uur
Heren volleybal 40+ club donderdagavond
21 30 uur
Heren volleybal 30+ club donderdagavond
donderdagavond
va
18 30 uur
Heren sauna
op afspraak
Heren squash
HEREN badminton

Strijk op die

PREMIE

13 00 uur

Sig. mag. J. LISSENBERG
Haltestraat 9 tel 12151

van de WINTERSCHILD

maandagavond

v a januari a s

JEUGD judo

KEUR

Club 5 6 7 jaar

8 910 jaar

dinsdag 1545 uur

1645 uur

11 t/m 14 jaar

17 45 uur

SCHILDERS

ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENS
in het Zandvoorts Nieuwsblad van 28 december 1989

PER MAN PER WEEK.
BEL GRATIS

06-0222020

B

Erkend dealer voor Zandvoort

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

Nassaupl. 4.
Bovenwen met balkon aan voor-en achterzijde
Ind entree, hal, woonk met open haard, 2
slaapk (vh 3), toilet, douche, moderne keuken
met mb app , c v Vr pr ƒ 149 000,- k k

/19,00excl 6%btw
/27,00excl 6%btw

Van Kinsbergenstraat 11.
Tussenwon met zomerhuis Ind entree, hal,
toilet, woonk met open haard, keuken 1e et 3
slaapk , badk (hgb , douche, wastafel),
zomerwon , woonk , slaapk , bergk ,
keukenblok, toilet/douche, c v Vr pr
/189000,-kk

/53,00excl 6%btw

Koningstraat 3.
Woning met klem zomerhuis Ind entree, hal,
toilet, douche, woonk , keuken 1e et 3 slaapk ,
zomerwon , woon/slaapk , douche/toilet,
keukentje, c v Vr pr ƒ 165 000,- k k

K. JANSEN

Curiestraat 3.

TYPISTES

Werkplaats met bovenwon , terras aan 2
voorzijde, balkon voor/achter, opp 180 m Ind
won entree, hal, toilet, bergkast, woonk, 2
slaapk , badk met douche, keuken Vr pr
/ 235 000,- k k

op afroepbasis

Westerparkstr. 3.

In de bekendste badplaats aan de Noordzee is bij de afdeling Interne Zaken bij
de typekamer plaats voor vier

Algemene informatie:
Op de typekamer is naast een aantal huidige typistes behoefte aan een pool van
typistes op afroepbasis.
Deze medewerksters worden opgeroepen bij vakanties, ziekte e d. van collega's, alsmede bij extra drukte De typistes dienen m pnncipe op afroep 's morgens of's middags beschikbaar te zijn
Functie-informatie:
De functie houdt hoofdzakelijk in het middels geautomatiseerde tekstverwerking (OCE-systeem) verwerken van brieven, nota's, formulieren e d
Functie-eisen:
- ervaring met tekstvenverkingsapparatuur
- m het bezit van type-diploma
- goede kennis van de Nederlandse taal
- woonachtig m Zandvoort of directe omgeving
- op afroep beschikbaar.
Salariëring:
Het uurloon bedraagt minimaal f 13,13 bruto (vanaf de leeftijd van 21 jaar) en
maximaal f. 19,70 bruto

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuw/aar.

Goed onderh eengez won 100 m van strand,
woonk 40 m2, open haard, 3/4 kamers, terras
voor/achter, rustige buurt Vr pr ƒ 239 000,- k k

Zandvoortselaan 8.
Tussenwon , zeer geschikt voor verhuur, opp
178 m?, woonk met serre, 6 slaapk , 2 douches,
balkon, zonneterras zuid Vrpr /325000,-kk

Burg. van Alpenstr. 61/12.
3 (vh 4) kamerapp op 3e et, 2 balkons, serv k
ƒ415,- p m Vrpr ƒ 135 000.-k k

BON:

De Favaugeplein 39.

Ik kies model:... m het Zandvoorts Nieuwsblad

4-kamerapp op 2e et, uitz op zee, balkon op
oost en west, serv k ƒ 300,-p m Vr pr
ƒ 195 000,-k k
BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE

Dit is mijn tekst:

Inlichtingen en sollicitaties:
Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij de chef van de afdeling InterneZaken.de heer J Wagenvoort, telefoon 02507-61422 Inlichtingen over de sollicitatieprocedure zijn verkrijgbaar bij het bureau Personeelszaken, telefoon 02507-61401
Sollicitaties kunt u binnen veertien dagen na verschijning richten aan het
college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040
AA Zandvoort, t.a.v. het bureau Personeelszaken, onder vermelding van
"vertrouw elijk" en het vacaturenummer "S-89-1S".

Dorpsstraat Zandvoort
/HOOexcl 6%btw

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

Onmiddellijk inzenden, doch uiterlijk voor
11 december 1989 aan
Weekmedia Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2042 J M Zandvoort

Handtekening:
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 23 NOVEMBER 1989

Nieuwsblad

'Badman.... word ik al bruin?'

Mariaschool

Cursus herkennen
vogels in natuur

'Wim
ui pf wi n tpTVOOTN fpï

ZANDVOORT - De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland geeft van januari tot en
met april 1990 een cursus 'Hei
herkennen van vogels in de natuur'. De cursus omvat zes instructieavonden en vijf excurVoor dit winterse optreden van de gekomen: zij zoeken er een meisje. sies.
Zandvoortse toneelvereniging is ge- 'Maar vraag niet op wat voor maJLÏ-lVxl/ T? JLJLl.IA.AiL T vp\JML 10a/vxJL
ZANDVOORT - Toneelvereniging Wim Hildering staat binnenkort weer op de planken. Momenteel is men druk in de weer
met de voorbereidingen voor de optredens op 15, 16 en 17
december in gebouw 'De Krocht'.

Ervaren vogelkenners behandelen
onder meer: het determineren van
vogels, voedselketens en predatie,
de vogeltrek, het baltsgedrug, territoriumkeuze en nestbouw, veldkijkers en vogelliteratuur. Ook aan de
vogelzang wordt, veel aandacht besteed, onder andere door middel van
het beluisteren van vogelgeluiden.
Ook worden er dia's vertoond van de
gevederde vrienden.
Onder leiding van veldgidsen van
de Vogelwerkgroep worden excurDe badman zelf, zijn vrouw en een sies in vogelgebieden in de omgeving
vakantiehulpje - een enfant terrible georganiseerd, zoals naar de Amvan jewelste - hebben hun handen sterdamse Waterleidingduinen en
vol aan het gesudder van hun klan- de Zuidpier van IJmuiden.
tjes. Het is af en toe huilen en lachen
Seeluft
De kosten voor deelname aan de
geblazen. Een vrolijk en kleurrijk
Zo verschijnen een 'boertje vanbuu- stukje Zandvoorts strandleven dus cursus bedragen vijfenveertig gulten' en een Arabische sjeik, die niet dat in december in De Krocht wordt den, leden betalen vijfentwintig gulden. Opgeven kan door middel van
zonder redenen naar Zandvoort zijn opgevoerd.
het storten van het bedrag op postgiro 33GÜ62G van J. Daan, Karel Doormanlaan 132, Haarlem, onder vermelding van vogel cursus 1. De eerste cursusavond is op woensdag 10
januari. Meer inlichtingen hierover
geeft Claudi Boersbroek- Van der
Mierden via 023-366601.
kozen voor 'Badman... word ik al
bruin?', een klucht in drie bedrijven
van Aad Caspers. De opvoeringen
vinden plaats op vrijdag- en zaterdagavond plus zondagmiddag, respectievelijk 15, 16 en 17 december.
De zondagmiddag-voorstelling is extra ingelast voor bejaarden. Donateurs van toneelvereniging_Wim Hildering hebben gratis toegang.
Wat de inhoud van het stuk betreft kan het bijna niet toepasselijker voor deze badplaats, want het
gaat over het wel en wee van het
toerisme aan het strand van Zandvoort.

nier', zo luidt een vooruitlopende
omschrijving van de sfeer.
Een Duits echtpaar komt op 'die
reine Seeluft' af, maar heeft verzuimd zijn onhebbelijkheidjes thuis
te laten. Daardoor krijgen beide echtelieden nogal wat probleempjes die
vast heel wat hilariteit verwekken.
Bovendien worden die nog wat aangewakkerd door twee vlotte, zorgeloze meiden op vakantie-avontuur.
"Badman, word ik al bruin?".

Vijftig jaar getrouwd
**
Deze week een oude foto van de eerste klas van de Mariaschool, de klas van
zuster Heleentje. De school was destijds gevestigd aan de Koninginneweg,
het gebouw bestaat nog steeds. De foto moet gemaakt zijn in 1922.
De inzender, die er ook het nodige commentaar en bijnamen bij geleverd
heeft, is de heer A.M. Versteege. De leerlingen zijn:
Linker rij (v.l.n.r.): Rie Seders (Bakkenhoven), Lien Zegwaard (van 'Pikkie de
Wezenaar'), Alie Koper (oudste zusje van Henk), Rie Zwanenburg (zusje van

Jeroen), Joke Thomas (beste taart en koek in Zandvoort), Betsie v.d. Mey
('wegger'), Greetje Heemskerk (idem, zusje van Kikkie H.), Corry Kemp (ouder
zusje van Bertus), Theo en Jan Duivenvoorde ('Dievertjes'), onbekend.

, ^\^

Rechter rij: Hans Gruttering, Anton v.d. Ven, Jan v.d. Valk, Ton Versteege,
Hein Berkhout, Bernard Lefferts, Gerard van Aken (broer van Flip), Jan
Seders, Bernard van Schinkel en Theo Holthuis. Achter in de klas staat 'zuster
Heleentje'.

Vrouwen VanNu
ZANDVOORT - De heer Rijsterborgh houdt woensdag 29 november
voor de Vereniging Vrouwen VanNu
een lezing met dia's over 'Sinterklaas' of 'Sint Nicolaas'.

Laatste repetities Sinterklaas-toneel

Het belooft een verrassende ontdekkingsreis te worden langs tradities en gebruiken. En wie weet....misschien komt de Sint zelf ook
nog wel langs. Een gezellige en interessante middag voor de leden.
Zij worden verzocht allemaal een
pakje ter waarde van ƒ5,- mee te
brengen, al dan niet met een aardig
gedichtje.

Meneer Salabim wordt alsmaar vals beschuldigd
ZANDVOORT - 'Meneer Salabim' wordt vals beschuldigd.
De Zandvoortse jeugd kan dat
dezer dagen ervaren tijdens
een spannende voorstelling in

het kader van het Sinterklaastoneel. Een aantal Zandvoortse leerkrachten legde afgelopen dagen de laatste hand aan
de voorbereidingen.

Het gezelschap treedt vandaag en
morgen maar liefst vijf keer op, voor
alle basisschool-leerlingen, genodigden en ouders. De extra voorstelling
van vanavond, donderdag, voor ouders kan niet doorgaan omdat er te
weinig animo voor was: het zag er
naar uit dat minder dan de helft van
de stoelen bezet zou zijn. Een en
ander tot verbazing en teleurstelling
van de spelers en de andere betrokkenen: men had veel meer belangstelling verwacht, vooral omdat er
vorige jaren regelmatig vraag was
naar een extra voorstelling.
Met de optredens, waaraan door
dertien personen wordt gewerkt,
waaronder acht leerkrachten, wordt
een traditie voortgezet. Elk jaar immers worden de leerlingen onthaald
op een vermakelijk spel van hun juffen en meesters. Zoals vorige week
aangekondigd is dat dit jaar met een
toneelstuk van eigen bodem, van Gerard van de Laar, directeur van de
Van Heuven Goedhartschool, die
schrijft onder het pseudoniem Gerard Delft.

maar 'Meneer Salabim'. Dit werk
werd in juni van dit jaar uitgegeven
en is bedoeld voor het amateurtoneel. Meneer Salabim is een goochelaar die een beetje vergeten is door
de theaterdirecteuren. Zijn buurman hoopt dat Salabim binnen afzienbare tijd de huur niet kan voldoen, zodat hij diens huis kan overnemen en zijn slagerij tot een supermarkt kan uitbreiden. Twee schurken zorgen voor de nodige
verwarring en valse beschuldigingen. Er is veel 'gegoochel' voor nodig
om alles tot een goed einde te brengen. De kinderen kunnen de ontwikkelingen op de voet volgen, wat weer
een aantal uiterst vermakelijke en
spannende uurtjes belooft. Daar
staan de juffen en meesters, die af gelopen dagen in de Van Heuven Goedhartschool onder leiding van regisseur Ed Fransen de laatste 'puntjes
op de i' zetten, garant voor.

Val door ruit

ZANDVOORT - Bij een val door
een deurruit liep een 44-jarige vrouw
• De Zandvoortse leerkrachten die dezer dagen ongetwijfeld zullen uitblinuit de Van Galenstraat vorige week
ken met het Sinterklaastoneel, waren eerder deze week nog hard aan het Goochelaar
vrijdag een diepe snijwond in het
repeteren. Daarna kwam er een glaasje op een succesvolle voorstelling. Het stuk is echter niet De Gouden been op. De vrouw viel door de ruit
Foto: Berlott
Augurk, eveneens van zijn hand, tijdens het ramenlappen. Zij werd
per ambulance overgebracht naar
het Spaarneziekenhuis in Haarlem.

De manke koning en het arme Zandvoort
In 1806 had Napoleon Bonaparte de Bataafse Republiek ingelijfd bij Frankrijk en omdat
hij toch wat zelfstandigheid aan
het volk wilde geven, had hij van
Nederland een koninkrijk gemaakt. Als eerste vorst stelde hij
zijn broer Lodewijk Napoleon
aan en omdat deze met zijn been
trok kreeg hij al spoedig de
naam van manke koning.
Omdat Lodewijk Napoleon
een zetbaas was van de Franse
keizer, wilde men in Nederland
niets met hem te maken hebben
en als het kon bleef men zo ver
mogelijk uit zijn buurt. Toch
wilde de koning een vader zijn
voor zijn volk en Zandvoort
heeft dat verschillende malen
ondervonden.

Niets verdiend
Zandvoort had in de jaren van
Lodewijk Napoleon veel te lijden van de oorlog. De Engelsen,
die zich verzetten tegen de heerschappij van Napoleon, beheersten in die jaren de zee en elk
schip dat zich op de Noordzee
waagde werd onder vuur genomen en naar Engeland opgebracht. Het was voor de Zandvoortse vissers vrijwel onmogelijk om hun netten in de Noordzee uit te werpen.
In 1807 waren in het voorjaar
twee bomschuiten uithetSchuitengat gevaren om onder de
kust van Engeland haringen te
gaan vangen. Men meende in
Zandvoort dat men in Engeland
wel medelijden zou hebben met
die arme Hollandse vissers. De
berichten over de grote armoede
van de Hollandse vissersdorpen
aan de kust van de Noordzee waren, zo had men in Zandvoort
verteld, doorgedrongen tot Engeland en men was er echt van
overtuigd dat die menslievende
Engelsen de vissersschuiten
met rust zouden laten.

Geen pardon
Maar het was een meedogenloze oorlog en Engeland voelde
zich verplicht om alle vreemde
schepen van de Noordzee te weren. Toen twee Zandvoortse

bomschuiten te dichtbij de Engelse kust kwamen, werden zij gesommeerd om direct rechtsomkeert te maken. Maar de Zandvoortse schipper zei tot zijn mannen dat deze waarschuwing niet
voor hen was bedoeld. Dat was alleen voor schippers die voor goed
geld voedsel verkochten aan de
Fransen, maar niet voor vissers
die moesten vissen om hun gezinnen in leven te houden. Een van de
schippers was met een roeibootje
naar het Engelse oorlogsschip gevaren om de zaak uit te leggen,
door Bertus Voets

uit te delen. De mensen waren
blij met dit geld en omdat het
wel meer gebeurde dat pastoors
en dominees in de beurs tastten,
vroegen ze niet waar dit geld
vandaan kwam.

Hulpacties
De manke koning was heel gelukkig toen hij hoorde dat men
zijn geld van pastoor Wubbe had
aangenomen. Hij begreep heel
goed dat zijn gave een druppel
op een gloeiende plaat was en
dat er meer nodig was om de
nood van Zandvoort te lenigen.
Via zijn medewerkers wist hij de
burgemeester van Amsterdam
in de zomer van 1807 zo ver te
krijgen dat er een openbare
straatcollecte werd gehouden
voor de slachtoffers van de Engelse overval.

maar afgezien van het feit dat men
elkander niet goed verstond, wist
de Engelse kapitein duidelijk te
maken dat hij geen pardon had
voor arme vissers. En toen ze op
de vissersschuiten er nog geen erg.
in hadden dat het ernst was, richtte de Engelse oorlogsboot zijn kaMaar ook Amsterdam leed onnonnen op de Zandvoortse sche- der de gevolgen van de oorlog.
pen en schoot beiden boten in flar- De collecte bracht niet veel op,
den.
maar de manke koning zei „alle
beetjes helpen". Toen hij hoorde
dat er een inzameling voor arme
Alom rouw
Nederlanders in Zuid-Afrika
Toen de berichten over dit tref- werd gehouden, claimde hij een
fen van de Engelsen met de Zand- flink bedrag voor Zandvoort,
voorters het land bereikten, was maar de drost van Amstelland,
er alom rouw. Overal sprak men die meende dat de koning de
over het leed dat de bevolking van Zandvoorters te veel gaf, wist
Zandvoort had getroffen. Ook in het zo te versieren dat dit geld
het paleis op de Dam, waar de gestoken werd in obligaties,
manke koning zijn intrek had ge- waarvan de rente elk jaar zolang
nomen, leefde men mee met het er armoede was in het vissersleed dat Zandvoort had getroffen. dorp, moest worden uitgekeerd.
Ook de koning, die ondanks alle Helaas is er weinig van terecht
tegenwerking toch midden onder gekomen, zodat de manke kozijn volk wilde staan, hoorde van ninggeen weldoener kon spelen.
de tragische gebeurtenis op de
Noordzee en zijn eerste reactie
was om direct hulp aan te bieden. Een laagste gift
Dat was niet zo gemakkelijk, want . In 1810 verspreidde zich al
zijn broer Napoleon had hem in spoedig het gerucht dat de man1806 ernstig onderhanden geno- ke koning van zijn post zou wormen toen hij vele geld had uitgege- den ontheven. Lodewijk zelf, die
ven om het leed van de bevolking zich, zo ver het kon, voor de
te verlichten. Vooral moest hij er- mensen had ingezet, vond het
voor zorgen niet te veel betrokken erg en om toch nog iets van zijn
te raken bij deze ramp van Zand- goede wil te tonen werd aan
voort. Hij zag echter kans om Zandvoort in naam van de koƒ200 - in die dagen een heel be- ning een bedrag van ƒ 400 uitgedrag - aan de familieleden van de keerd. Met dit gebaar nam hij
omgekomen vissers te schenken. afscheid, duidelijk tonend dat
Daarvoor had hij pastoor Wubbe hij met het arme Zandvoort had
gevraagd om dit geld in Zandvoort meegeleefd.

VEHENIGINGSNIEUWS

Sterrenrit
ZANDVOORT - De autosportvereniging Sandevoerde organiseert zaterdag de Sterrenrit. Deze kaartleesrit heeft een lengte van circa 25 kilometer en de start vindt om 20.01 uur
plaats bij restaurant Delicia aan de
Kerkstraat 16.
Inschrijven is mogelijk vanaf 19.30
uur. Per equipe zijn de inschrijvingskosten 12 gulden, leden van
Sandevoerde betalen 10 gulden.
Voor de best geklasseerde equipes
in de A-, B- en C-klasse zijn bekers
beschikbaar gesteld.
ZANDVOORT - Maar liefst twee
gouden bruiloften zijn er vandaag in
Zandvoort. Het zijn de echtparen
Zeepvat-Wagenaar, Tolweg 9, en
Halderman-Spijkerman, Kostverlorenstraat 73, die vandaag vijftig jaar
getrouwd zijn en daarom vanmorgen bezoek kregen van mevrouw
Van der Heijden om hen persoonlijk
geluk te wensen. Zij nam daarmee
de taak van de burgemeester waar,

omdat hij zelf verhinderd was. Volgende week volgt een foto gemaakt
tijdens haar bezoek aan de familie
Zeepvat-Wagenaar. Vandaag een
portret van het echtpaar Halderman-Spijkerman, dat de gouden
bruiloft gezellig thuis, maar pas vrijdag viert. In verband met de school
van de kinderen, legt mevrouw Halderman uit. Wij wensen beide een
hele gezellige dag toe.

Postzegelclub
ZANDVOORT - Morgen houdt de
Postzegelclub in het Gemeenschapshuis haar maandelijkse clubavond.
Zoals gebruikelijk wordt er op deze
avond ook een veiling gehouden, die
om 21 uur begint. De zaal gaat open
om 19 uur, inlichtingen tel. 13241 en
16456.

Spaanse kindervriend door enorme menigte binnengehaald

'Alle kinderen mogen
ZANDVOORT - Zie ginds
komt de stoomboot..., de
drumband Laurentius uit
Voorschoten blaast er lustig
op los. Het is zaterdagmiddag
rond twee uur. Het perron van
de spoorwegstation staat afgeladen vol, als via de geluidsinstallatie eindelijk wordt omgeroepen dat de trein uit Spanje
met daarin Sint Nicolaas in
aantocht is. De Nederlandse
Spoorwegen hebben in het kader van hun 150-jarig bestaan
een van de rijtuigen gratis ter
beschikking gesteld.
Voor de zoveelste maal die middag wordt muzikaal aangekondigd
dat de 'stoomboot' in aantocht is.
Geen mens, laat staan een kind, die
er op let. Reikhalzend wordt uitgezien naar de jaarlijkse gast die - vergezeld van zo'n twintig Zwarte Pieten - het station binnen komt rollen.
Sinterklaas in Zandvoort blijkt ieder jaar weer een belevenis op zich.
Vooral de kinderen hebben al dagen
lang naar dit grote moment uitgekeken. Als de trein stopt, zijn zij haast
niet meer te houden. Met honderden
tegelijk verdringen zij zich, om de
Goedheiligman de hand te kunnen
drukken. Voor het echter zover is,
dient eerst het officiële gedeelte afgewerkt te worden. Hierna zijn de
Zandvoorters aan de beurt.
Slechts voetje voor voetje weet de
Sint zich een weg te banen naar de
uitgang. Daar staat een open rijtuig
gereed om hem naar het Raadhuis te
brengen. De 'zegetocht' van Sinterklaas, onder een stralend zonnetje,
is hartverwarmend. Voorafgegaan
door enkele amazones te paard en
het muziekkorps baant de bonte
stoet zich een weg door de menigte.
Vanaf Café Neuf gaat men te voet
verder, ook in de nabijheid van het
Raadhuis bijkt er bijna geen doorkomen aan.

gende opkomst van enthousiast publiek blijkt dit al snel een onbegonnen zaak.
Ruim baan wordt er pas gegeven
op de trappen naar het bordes waar
de Sint wordt welkom geheten door
burgemeester Van der Heijden en de
als vanouds goed op dreef zijnde
speecher Theo Hilbers, die het volk
op het plein zolang heeft bezig gehouden. De burgemeester toont zich
eveneens blij met de komst van de
kindervriend. In zijn welkomswoord verzekert hij (positief als altijd) de Sint ervan dat alle kinderen
uit Zandvoort het afgelopen jaar 'uitermate' lief zijn geweest. Deze tactische zet van Zandvoorts eerste burger ontlokt de Goedheiligman de belofte dat ieder kind zijn of haar
schoen mag zetten. Ook voor het
burgemeestersechtpaar is de Sint
niet met lege handen gekomen.
Bloemen voor mevrouw Van der
Heijden en een 'pepernotenboom'
voor hen beide, te planten in de tuin
van hun nieuw verworven huis.
'Leuk voor de oude dag, om te zijner
tijd, gezeten onder het gebladerte gezamenlijk de tijden van weleer nog
eens de revue te laten passeren',
moet daarbij het uitgangspunt geweest zijn.
Hierna is het tijd om onder het
zingen van het bekende Sint Nicolaas-repertoir richting Zandvoort-noord te vertrekken, waar nog eens
zo'n 300 kinderen in 't Stekkie op de
Spaanse bisschop zitten te wachten.
Ook hier is het welkom hartverwarmend. De winkeliersvereniging
heeft samen met het bestuur gezorgd voor een denderend programma, waarbij een poppenkast en een
optreden van goochelaar Mister Faitang natuurlijk niet ontbreken.

Geweldig

Nog is de zegetocht door de badplaats niet voorbij, want ook het
Gran Dorado bungalowpark wordt
met een bezoek vereerd. Een gewelLief
dig feest, vertelt Vincent Oomen,
Motoragenten van de Zandvoortse manager voor sport en recreatie, na
politie proberen nog wel de weg vrij afloop. Niet alleen de kinderen die
te maken, maar door de overweldi- als gast op het park verblijven maar

ook zij die van 'buiten' komen, krijgen op deze feestelijke bijeenkomst
een leuk programma aangeboden.
Er kan in de analen van Zandvoorts
evenementenreeks weer een positief
verhaal geschreven worden.
Slechts één incident deed zich
voor op Sints eerste dag in Zandvoort. Na afloop, tijdens-een gezellig
onderonsje met de gezamenlijke

Pieten (Sint bleeks reeds te zijn verdwenen) bemerkte men dat er zich
onder het gezelschap een 'nep-piet'
bevond. De infiltrant werd dan ook
prompt door enkele aanwezigen op
de schouders genomen en in het
zwembad gekieperd. Na een gedegen
spoeling in het bad bleek dat het
hier om een bewoner uit noord gine.
BRAM STIJNEN
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geven onze gewichten prijs
hercnkopsolon

goossens

Voor een Vakkundig Modern
en Betaalbaar Kapsel
even bellen

De Sint is weer in het land!

5,50
4,50

Gevulde speculaasstaven
Banketstaven
Zelfgemaakte chocoladeletters
Bestel tijdig!

Bij La Bonbonnière

12305

Haltestr. 39 A. Tel. 15584

Winkelcentrum Noord-Zandvoort

Elke dag vanaf 11.00 uur
en Zaterdag de hele dag
volgens afspraak
KNIPPEN vanaf

18.00

KINDEREN en 65+ vanaf 15.50
's Morgens zonder afspraak

goossens nercnkapsQlon
Drogisterij
Staatsloten
Tabaksartikelen
Lectuur

Ook voor:

G. Zwinkels

Wij zijn geopend:
Dinsdag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur.

Haltestraat 30, tel. 12175

500 gr. riblappen

8,95

100 gr. gekruide beenham

2,95

250 gr. leverworst

1,95

Diverse soepen

Erwtensoep - Goulash
Bruine bonensoep en Uiensoep
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Seijsener
Haltestraat 23
Zandvoort

HOOFDPRIJS

HALTESTRAAT 3 - ZANDVOORT - TEL. 02507-12994

geheel verzorgd weekend in
een luxe hotel voor 2 personen
tevens

1 VVV geschenkbon
2 VVV geschenkbonnen
10 Levensmiddelenpakketten

Tel. l 21 59

t.w.v. ƒ 100,t.w.v. ƒ 50,t.w.v. ƒ 40,-

beschikbaar gesteld door SPAR-NOORD

Wat moet u doen om deze door de winkeliers beschikbaar
gestelde prijzen te winnen?

Raad het totale gewicht van de winkeliers die op
de pagina's staan afgebeeld
Stuur uw oplossing voor 5 december a.s. naar:

Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
Zandvoort

Handgemaakte
am. marsepeinfiguurtjes

Het meest complete familierestaurant:
loop eens binnen voor:

een lekkere kop warme chocomel
met slagpoom en rum
gegratineerde uiensoep met stokbrood
een pannekoek voor de kleintjes
of een glas Beaujolais Primeur

•£

ƒ7,50
4,50
5,50
4,-

Roomboter am. staven -i- letters
TUT

Roomboter speculaas met en zonder
amandeltjes
Dit alles vers voor U gemaakt.

Bestel tijdig!

Geopend van 12.00 tot 20.30 uur.

Hoogste kwaliteit wintertruien
tegen de laagste prijs in het

TRUIENPARADIJS

De uitslag_van deze prijsvraag leest u in onze krant van 7 december a.s.

De nieuwste collectie is aangekomen
en het scheelt echt tientjes.

Wij wensen u veel plezier!

T, C. van der Schelde
in de mooiste dessins en kleuren

Haltestraat l, tel. 12807
Winkelwaarde ± ƒ 119,-

Aparte kollektie
Lingerie van o. a.

Paradijsprijs vanaf

Herentruien en pullovers
Winkelwaarde ƒ 98,-

Huit, Charmos, Dim, Duet,
Elbrina, Panty's van Dim

Paradijsprijs vanaf

Slibovers
Alle sinten weten
waor ze
't kunnen vinden

Winkelwaarde ƒ 59,-

Paradijsprijs

Badjassen 100% katoen
Trainingspakken

Paradijsprijs

U kunt ze nergens zo goedkoop kopen.

Winkelwaarde ƒ 129,-

Paradijsprijs

Sweatshirts
Winkelwaarde ƒ 69,-

Paradijsprijs

Winterjacks

Voor al uw fournituren
en breigarens.

BLOEMENHUIS

Winkelwaarde ƒ 139,-

J. BLUYS

U MOET het zien anders kunt u het niet geloven!

De specialist in al uw
b/oemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

Wij zijn geopend: Maandag, woensdag, donderdag van 13.00 u tot 18.00 u.
Vrijdag en zaterdag: de hele dag

Paradijsprijs

ƒ69,
ƒ39,
ƒ79,

ingang van het Truienparadijs naast Bakkerij Heiligers
Zandvoortselaan 355, 2116 EN Bentveld. Tel. 023-241967

ƒ39,
ƒ39,
ƒ29,
ƒ39,

T
Alleen junioren verliezen

Verrassend basketbal The Lions

Wrakvissen levert
ZVZ 285 kilo vis
ZANDVOORT - Een dagje
wrakvissen leverde veertien
man van de Zeevisvereniging
Zandvoort een ongekende hoeveelheid vis op. Maar liefst 285
kilogram vis werd naar Zandvoort meegenomen. Deze uitstekende visdag met die prachtige vangst betekende een record voor de visvereniging.

ZANDVOORT - De afgeloien zaterdagavond was het
asketbalavond in de Peliaanhal en daarbij behaalden
e teams van The Lions goede
esultaten. Het damesteam zegevierde over Exercitia 3 met
42-36, de heren kwamen verrasend voor de dag door Hillegom na een spannende en goe|e partij met 63-56 te kloppen,
,lleen de junioren jongens veroren na ook al een goede partij
.asketbal met 65-58 van het
iterke Racing Beverwijk.
De junioren van Lions en Racing
iBeverwijk waren vrijwel gelijkwaarjdig bezig en tot aan de tiende minuut
kvas er geen verschil. Lions stond
Itoen op een 16-15 voorsprong, maar
'het speelde te wisselvallig. Momenten van goed basketbal werden afgewisseld met fases dat het niet liep.
Die periodes kende Racing Bever' i j k niet en via 19-22 kwamen de
asten op een 20-27 voorsprong. Het
was een in hoog tempo gespeelde
wedstrijd met aantrekkelijk basketal. Bij 24-31 nam coach Lex Kroder
«n time-out om zijn spelers weer op
de rails te nemen. Het leek te lukken
maar bij 31-34 werd een paar maal
Dalverlies geleden en Racing Beverwijk hield de wedstrijd onder controle. Ruststand 35-40.
Het tweede deel was een kopie van
de eerste. Lions knokte voor elke
punt maar Racing Beverwijk speelde prima basketbal en liep uit naar
een 45-55 voorsprong na elf minuten.
Na een rommelige fase van vier minuten lukte het weer om de baskets
te vinden en perste Lions er een felle
press uit om alsnog het tij te doen
teren. Het zat er nog in voor de
Zandvoorters, die terug kwamen tot
54-59. Te gehaast spel en balverlies
werd knap door Racing Beverwijk
afgestraft en de eindstand werd bepaald op 58-65. Coach Lex Kroder
was niet echt teleurgesteld in de afloop van deze partij.
„Racing Beverwijk was verdedigend erg sterk en aanvallend ook
fits beter, zodat ik best vrede kan
hebben met dit verlies. Je moet teen deze tegenstander allemaal erg
;oed spelen en dan kan je winnen.
Het zat er nog wel in maar we gooiden de ballen een paar keer weg. We
hebben er in ieder geval alles aan
gedaan".
Topscores Lions: Bart Mol 16, Roand de Vries 15, Dave Kroder 15.
De dames van The Lions namen
revanche op Exercitia 3 op de vorig
laar geleden nederlaag in een beslissingswedstrijd om het kampioenschap. Toch promoveren beide
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Het is al tijden bekend dat het op
wrakken vissen veel visvangst oplevert, vooral de grote kabeljauw werd
veel gevangen. Het was de eerste
keer dat de visvereniging het wrakvissen beoefende en hopelijk niet de
laatste volgens zegsman Ton Goossens. De schipper voer zijn boot vanuit IJmuiden naar het wrak en ankerde precies boven een wrak. Na
korte tijd was het Ton Goossens die
de eerste grote kabeljauw van 80
centimeter ving en dat is meestal
goed om de wedstrijd te winnen, omdat het niet vaak voorkomt dergelijke grote vissen te vangen. Enige tijd
later haalde Rob Demmers echter
een kabeljauw van 82 centimeter en
Bart Goossens één van 81 centimeter uit het water. Ook dat bleek niet
voldoende voor de overwinning te
zijn. Iedereen ving volop gul en kabeljauw van omstreeks 50 centime-

ter en ving je vijf o£ zes van die maten dan kwam je pas in aanmerking
voor een toppositie.
Nadat met vermoeide armen en
ruggen de wedstrijd werd afgesloten
was het niet mogelijk om met de
verenigingsweegschaal, die maar tot
drie kilo gaat, de vis te wegen. Besloten werd om op de verzamelplaats
bij De Spar met een door Rob Demmers op de kop getikte weegschaal
de vis te wegen. De weging leverde
de volgende uitslag op: 1. Herman
Hogkamer 33,5 kilogram, 2. Frits
Stiekel 30,7 kgr., 3. Hans Koster 27
kgr., 4. Ab Elsgeest 24,6 kgr., 5. Aad
van Houten 22,6 kgr., 6. Bart Goossens 21 kgr., 7. Ton Goossens 20,8
kgr., 8. Rob Demmers 20,5 kgr., 9.
Hans Roest 18,6 kgr. 10. Rob van
Zandvoort 17,4 kgr.
De Zeelandtrofee, die gehouden
werd op de Waddenzee, leverde een
overwinning op voor Rene Visser
die een bot ving van 39,4 centimeter.
Het was de derde maal dat Visser de
trofee wist te winnen. Het toaal wat
hij ving was 1800 gram. Tweede werd
Ton Goossens die 1700 gram vis binnensleepte en de derde plaats was
voor Henk Bluys met 1300 gram vis.
Twee zeer geslaagde visevenementen met uitstekende vangsten en
voor herhaling vatbaar.

Z75 in slotminuut gelijk
ZANDVOORT - Alhoewel
Zandvoort '75 vrijwel de gehele
wedstrijd een groot veldoverwicht had mocht het nog blij
zijn met een 2-2 gelijkspel. Pas
in de allerlaatste minuut wist
Harry Baars voor de gelijkmaker te zorgen.

• The Lions in
de aanval tegen
Racing Beverwijk
Foto Bram Stijnen

teams en nu liet Lions zien het betere team te zijn. Na een matige start
van Lions, 2-8 achterstand, kwam
opeens het ritme terug en vlot werd
de achterstand weggewerkt via 13-18
naar een 21-20 voorsprong bij de
rust. In de tweede helft schroefde
Lions het tempo onhoog maar Exercitia, dat zonder wisselspeelsters
aantrad, wenste nog niet op te geven.
Tot de achtste minuut (27-27) bleven
de teams gelijkwaardig maar met
een paar goede acties liep Lions weg
naar een beslissende voorsprong, 3330. Door rustig de aanvallen uit te
spelen en dan goed raak te schieten
maakte Lions het karwei naar behoren af en won met 42-36.
„Het gaat erg goed met Lions",
meende coach Olaf Vermeulen na

afloop. „We komen vaak met de hakken net over de sloot maar toch pakken we de overwinningen. Er zit
meer in dit team, ik weet dat ze nog
veel beter kunnen maar zoals het nu
gaat loopt het prima."
Topscoorsters Lions: Irene van
Bruggen 14, Simone van de Berg 11,
Skylla Janssen 8, Jeanine Stobbelaar 8.
Verrassend was toch wel de overwinning van het herenteam van
Lions op Hillegom. Het betekende
pas de derde zege van dit seizoen,
maar gezien het vertoonde spel
moet er meer inzitten. De uitwedstrijd was nog met twintig punten
verschil verloren gegaan maar Lions
toonde vanaf de eerste minuut geen
ontzag voor Hillegom. De Zandvoor-

ters pakten direct een lichte voorsprong en hielden die constant vast.
Met leuk opgezette aanvallen werd
Hillegom vaak uitgespeeld en bij de
rust leidde Lions wat 31-26.
Door goed spel van Arno Weidema
en Peter van Koningsbrugge werd
Hiillegom op een schijnbaar hopeloze achterstand gezet, 46-32, en had
Lions de wedstrijd vrijwel binnen.
Toch volgde er een behoorlijke inzinking van Lions en Hillegom
kwam geheel terug in de strijd, 50-50.
Een paar gave acties van Arno Weidema en Jeroen Gaus en Lions greep
zodoende de derde overwinning met
63-56.
Topscores Lions: Arno Weidema
18, Peter van Koningsbruggen 12, Jeroen Gaus 11, Dave Kroder 11.

Het was een matige wedstrijd tussen Bloemendaal en Zandvoort '75.
Na een kwartier gelijkopgaande
strijd was het Zandvoort '75 dat het
spel naar zich toe trok en de beste
kansen kreeg. Mario van Meelen
werd door broer Bert aangespeeld
maar zijn schot verdween rakelings
naast het doel. Paul Longayroux was
dicht bij de openingstreffer, maar
zag zijn inzet van de doellijn gewerkt. Zandvoort '75 zette vele aanvallen op en de druk op het Bloemendaaldoel was groot. Hoekschoppen en daaruit kopballen leverden
niet het gewenste resultaat. Mario
van Meelen had geen geluk en zag
een schot via de binnenkant van de
paal.het veld weer in stuiten.
De tweede helft was amper taegonnen of een Bloemendaal speler kon

vrij oprukken naar het Zandvoortse
doel en zijn niet al te harde inzet
verdween achter doelman Wiebe
Beekelaar, 1-0. Zandvoort '75 schrok
van deze tegenslag en ging gelijk op
zoek naar de gelijkmaker. Zo zag
Rob Gansner een vrije trap net langs
de kruising van paal en lat gaan
maar in de achtste minuut was het
toch raak. Uit een van de vele hoekschoppen kopte Philip van de Heuvel de bal in de bovenhoek, 1-1.
Er kwamen kansen over en weer
en zo knalde Bloemendaal de bal
tegen de lat en miste Jan Willem
Luiten een enorme kans. Met nog
zeven minuten te gaan slaagde Bloemendaal erin, terwijl een Zandvoorter geblesseerd op de grond lag, het
tweede doelpunt te scoren, 2-1. Bloemendaal trok alle manschappen terug en verdedigde de voorsprong
met kunst en vliegwerk. Het leek op
een nederlaag voor de Zandvoorters
uit te lopen doch Harry Baars zag
zijn halve omhaal, in de laatste minuut, over alles heen in de bovenhoek verdwijnen en zo behaalde
Zandvoort '75 alsnog terecht een 2-2
gelijkspel.

Casino-ZVM eenvoudig geklopt
ZANDVOORT - De CasinoZVM handbalteams waren de
afgelopen zondag kansloos. De
Zandvoortse dames hadden
geen verweer tegen het sterke
Meervogels en verloren met 178. De heren gingen op bezoek
bij koploper ACO en gingen
roemloos ten onder met 18-11.
In de beginfase gaf Casino-ZVM
het ervaren Meervogels goed partij
en nam een 1-2 voorsprong. Meervogels liet de bal snel rond gaan waardoor Casino-ZVM de grip op de wedstrijd kwijt raakte. Bovendien werden er foutjes gemaakt en dat is levensgevaarlijk bij een tegenstander
als Meervogels. De Zandvoortse defensie kon het niet meer aan en
Meervogels liep dan ook weg naar
een 12-4 voorsprong bij de rust.
In het tweede gedeelte zat het bij
Casino-ZVM verdedigend beter in elkaar. Meervogels kreeg niet meer
die ruimte van de eerste helft. Casino-ZVM had bovendien wat pech
omdat drie doelpunten werden afge-

keurd. De overwinning van Meervogels kwam duidelijk niet meer in
gevaar en was verdiend, 17-8.
„Ik moet gewoon erkennen dat
Meervogels sterker was. We hebben
ons best gedaan en op deze manier
verliezen is niet zo erg. Vorige week
met één punt verschil verliezen vind
ik veel erger," aldus coach Janna
Pennings.
Doelpunten Casino-ZVM: Elly von
Stein 5, Mireille Martina 2, Janna ter
Wolbeek 1.

Heren

In de tweede helft was CasinoZVM geen partij meer voor ADO.
Aanvallend zaten de Zandvoorters
geheel vast en zeventien minuten
lang werd er niet gescoord en dat is
funest. Koploper ADO had het niet
moeilijk en bij de stand van 15-6 kon
Casino-ZVM eindelijk weer eens
scoren. ADO won zoals het wilde
met 18-11.
„We kunnen het best," meent
coach Jan van Limbeek. „Er ligt
denk ik een grote druk op de jongens. De kampioensaspiraties zetten we voorlopig maar in de ijskast."
Doelpunten Casino-ZVM: Guido
Weidema 6, Richard Vos 2, Kees
Hoek 2, Henk van der Mey 1.

ZANDVOORT - Door zijn partij winnend af te sluiten tegen
Olaf Cliteur heeft Lindeman opnieuw de koppositie op de ranglijst bij de Zandvoortse Schaakclub ingenomen. Zijn directe
concurrenten speelden alle remise.
Dat waren de partijen van Van
Kempen tegen Termes en Van Brakel tegen Van Eijk. Winstpartijen
waren er verder voor Ayress, Ter
Bruggen, Bosma, Twint, Gorter, De
Bruin en Gude. Pranck tegen MarVOETBAL
Zaterdag:
Zandvoort'75-Hoofd- quenie werd eveneens remise. De
dorp, 14.30 uur terrein binnencir- nieuwe ranglijst ziet er als volgt uit:
cuit. Zandvoortmeeuwen-Halfweg 1. Lindeman, 2. Drost +1 afgebroken
14.30 uur terrein Vondellaan. DSOV- partij, 3. Van Eijk ook een afgebroken partij, 4. Ayress, 5. Van Kempen,
TZB 14.30 uur te Vijfhuizen.
Zondag: Onze Gezellen-Zand- 6. Van Brakel, 7. Ter Brugen, 8. Clivoortmeeuwen 14.30 uur te Haar- teur, 9. Geurts, 10. Termes.
lem. THB-TZB, 14.30 uur te HaarBij de Zandvoortse jeugd was er in
de B groep een verrassende uitslag.
lem.
Koploper Frederik van Veenstra
VOLLEYBAL
Zaterdag: 20.30 uur Sporting OSS verloor van Florian van der Moolen.
heren-Spaarne'75 2, Pellikaanhal. Overwinningen waren er verder
20.00 uur Sporting OSS dames-Die voor Erik Jorning, Pepijn van der
Mije, Anta Samsuria, Dave FrederRaeckse 2.
king, Ilje Mollerus, Elitia Hughan
ZAALHANÖBAL
Programma zondag a.s. in de Pelli- en Robin Voswijk. De beste vijf in de
kaanhal: 09.30 uur HS ZVM 3-KIC 2; groepen zijn op dit moment: Groep
10.35 uur MA ZVM 2-Concordia H.; A: 1. Erik Jorning, 2. Pepijn van der
U.20 uur DS ZVM 3-Full Speed 2, Mije, 3. Ronald Roele, 4. Bas van der
12.25 uur DJ ZVM-ADO 2; 13.30 uur Hoek en 5. Flloyd van der Mije.
DS ZVM-Berdos; 14.45 uur HS ZVM- Groep B: Gedeelde eerse plaats voor
Üitgeest; 15.55 uur HS ZVM 2-Over- Frederik van Veenstra en Ilje Mollerus, 3. Dave Frederking, 4. Florian
bos.
van der Moolen, 5. Bas Geurts.
ZAALVOETBAL
Maandagavond speelt het tweede
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur ZVM 2-DSC'74 d-jun.; 18.30 team van de Zandvoortse SchaakUur ZVM-DSC'74 b-jun.; 19.00 uur club een competitiewedstrijd tegen
ZVM-Kalmthout a-jun.; 19.45 uur Aalsmeer. De eerste wedstrijd in
Bad Zuid-MHK; 20.40 uur Z'75 3- deze competitie won Zandvoort en
DWU 2 dames; 21.25 uur TZB 3- hopelijk wordt maandagavond eenConcordia 2; 22.10 uur Scandals 2- zelfde resultaat bereikt.
Morgenavond vanaf 18.00 uur
Kalmthout 2.
Maandagavond in de Pellikaan- start in Hotel Faber, Kostverlorenl: 20.45 uur TGZB-Heemstede da- straat 15 de schaakstrijd in de halve
"les; 21.30 uur Scandals-Tweede finale Nederlands Kampioenschap
Jeugd
2 vet.; 22.15 uur ZVM-Zand- dames. De tweede en derde ronden
v
zijn zaterdag en zondag.
oort Noord vet.

Standen Voetbal
Vierde klasse KNVB
Renova
10-18 O. Gezellen 10-10
Velsen
10-17 DSOV
10- 8
Nw Vennep 10-11 TYBB
10- 8
De Brug
9-10 Geel Wit
10- 7
VSV
10-10 Zandv.m. 10- 5
Hoofddorp 10-10 Van Nispen 10- 4
Vierde klasse KNVB Zaterdag
NAS
10-16 SIZO
10-10
Zandv.'75 10-14 Aalsmeer 10- 8
OSDO
10-13 Hoofddorp 10- 8
SMS
10-13 Bl'daal
10- 6
EHS
10-12 SCZ'58
10- 5
DOSC
10-11 DSC'74
10- 4
Tweede klasse HVB
Sp.stad
10-18 Schalkw. 10-10
EHS
9-15 BSM
10-10
SVIJ
10-15 KIC
10- 6
Heemstede 10-13 TZB
10-5
THB
9-10 Overbos
10- 5
Vogelenz. 10-10 Sp.vogels 10- l
Eerste klasse HVB zaterdag
SCW
11-18 J. Hercules 11-11
Velsen
11-17 Halfweg 11-10
SVIJ
11-17 Hillegom 11- 6
Kennemers 11-16 HBC
11- 5
Energie
11-15 DCO
11- 3
Zandv.m. 11-13 VSV
11- l
Tweede klasse HVB Zaterdag
Overbos
11-21 DEM
Renova
11-19 TZB
Geel Wit
11-17 KHFC
Van Nispen 11-15 BSM
SVJ
11-14 DSOV
Stormv.
11-12 Concordia

11- 8
10- 7
11- 6
11- 6
10- 5
10- O

Voetbal
ZANDVOORT - De Haarlemse
voetbalbond elftallen waren afgelopen weekend niet bijster gelukkig. Alleen het Zandvoortmeeuwen zaterdagteam wist een punt
in de wacht te slepen. Dat werd
behaald bij Energie, 3-3. Het duel
tussen Energie en Zandvoortmeeuwen was zeer sensationeel.
De Zandvoorters namen door Bas
Heino een 2-0 voorsprong maar
door scheidsrechterlijke dwalingen kon Energie gelijkmaken 2-2.
Bovendien moest Victor Gerke
om zeer onduidelijke redenen het
veld verlaten. Zandvoortmeeuwen
was ook met tien man de betere
ploeg en kwam opnieuw op voorsprong door een doelpunt van Ronald Halderman. Energie had het
geluk aan haar kant en bracht kort
voor het einde alsnog de gelijkmaker tot stand.
Het zaterdagteam van TZB speelde een zeer spectaculair duel tegen koploper Overbos. TZB was
niets minder maar verloor toch
met de prachtige cijfers van 6 tegen 7. Na een 4-2 achterstand bij de
rust werd de strijd enorm spannend en leek er een sensatie in de
lucht te hangen. Koploper Overbos had meer fortuin en besliste
de wedstrijd alsnog, 6-7. Willem
Keur werkte zich op de topscorelijst omhoog door vier treffers
voor zijn rekening te nemen. De
overige doelpunten kwamen op
naam van Henry Marcelle en Wil
Koper.
Het zondagelftal van TZB maakte,
na twee opeenvolgende overwinningen, een misstap tegen Heemstede. Beide teams deden niet
voor elkaar onder, maar Heemstede rondde de aanvallen beter af en
won met 0-2. Jammer voor de
Zandvoorters, vooral in de strijd
om een periodetitel, alhoewel nog
van alles mogelijk is.

Hockey
De hockeyteams sloten de eerste
helft van de competitie zeer goed
af. De ZHC heren kruipen naar
boven door zelf met 3-1 te winnen
bij Hermes en mede door puntverlies van koploper Eechtrop. Het
verschil tussen die clubs is nog
slechts één punt, dus kansen voor
ZHC zijn er nog volop. Tegen Hermes behaalden de mannen van
coach Gijs Sterrenburg een dik
verdiende overwinning. De doelpunten kwamen op naam van
Wouter Kolk, Hans Hilke en Mare
Meyer.
De dames van ZHC herstelden
zich knap na een paar opeenvolgende nederlagen. Tegen Haarlem
werd een toch wel verrassend 1-1
gelijkspel behaald. Haarlem was
wel sterker in de eerste helft, maar
doelvrouwe Selda Halderman
wist van geen wijken. In de tweede
helft kwam Zandvoort goed in het
ritme en zette Haarlem met de rug
tegen de muur. Verdiend kwam
ZHC dan ook op voorsprong door
een prachtig ingeslagen strafcorner van Monique van der Staak.
Jammer genoeg kon Haarlem in
de slotfase alsnog de gelijkmaker
forceren. Dit gelijke spel kan de
Zandvoortsen weer moed geven
voor de tweede helft van de competitie na de winterstop.

De Sporting OSS volleybaldames
behaalden een schitterende overwinning in de uitwedstrijd tegen
Die Raeckse. De Zandvoortse dames die de laatste weken wat van
slag waren, vochten zich zeer
knap naar een 2-3 overwinning.
De Sporting OSS heren hadden
een off day en verloren kansloos
van koploper Allides 4 met 3-0. De
setstanden 15-6, 15-10 en 15-5 tonen aan dat er geen kans is geweest op een positief resultaat. Zowel verdedigend als aanvallend
was Allides de betere van Sporting
OSS.

Wim Buchel lid
van verdienste JBN

Hij kreeg deze eervolle onderscheiding vanwege zijn veelvuldig
optreden als judoscheidsrechter tijdens wereld-, Europese en olympische kampioenschappen, het opleiden van scheidsrechters en het langdurig lidmaatschap, vanaf 1956, van
de scheidsrechterscommissie.

SPORTKORT

Volleybal

Casino-ZVM speelde een vierpunten wedstrijd tegen ADO. Bij winst
zou de achterstand nog slechts één
punt bedragen maar na de nederlaag
is die opgelopen tot vijf punten. In
de eerste helft deed Casino-ZVM
niet onder voor ADO en bleef lang in
de buurt, 4-3 en 7-5. De Zandvoorters
kregen aanvallend wel mogelij kheden maar paal en lat stonden doelZANDVOORT - De Zandvoortse
punten in de weg. ADO wist het doel
beter te vinden en liep uit naar een 9- sportschoolhouder en 'zevende dan'
6 voorsprong.
judoka Wim Buchel is afgelopen zaterdag tijdens de bondsraadvergadering benoemd tot lid van verdienste
van de Judo Bond Nederland.

Lindeman schaakkoploper
Sport agenda

Funest

Nieuwsblad

• Aan de bal Ivar Steen van Zandvoortmeeuwen

Folo Bram Stynen

Defensie ZVM lijkt
ZANDVOORT - Bij Zandvoortmeeuwen zit de laatste
weken duidelijk de klad erin.
Vooral defensief weten de
Zandvoorters zich geen raad
en de vooraf levende gedachte
van een stunt kwam zondag totaal niet van de grond. Koploper Renova had geen enkele
moeite met een falend Zandvoortmeeuwen, 1-6.
Over het geheel genomen was
Zandvoortmeeuwen niet minder
vaak in het strafschopgebied van de
tegenstander te vinden. Maar de defensie wist zich geen raad met de
aanvallen van Renova dat na een
kwartier voetballen al een 0-3 voorsprong had genomen. Aanvallend

probeerden de Zandvoorters wat te- wijken weten en gaf niets meer weg.
rug te doen en er werden wel een
De countster van de Haarlemmers
paar doelpogingen ondernomen, waren uiterst gevaarlijk, mede door
maar de overtuiging ontbrak door het opdringen van Zandvoortmeeudie snelle en ruime achterstand. Een weii. Renova maakte dan ook dankaanvallender Zandvoortmeeuwen baar gebruik van de ruimte en wist
werd nog voor de rust op een nog nog tweemaal te scoren, 1-6. Ook al
grotere achterstand gezet. Het doel- bleef Zandvoortmeeuwen aandrintreffend voetballende Renova maak- gen op een wat gunstiger uitslag het
te ook de vierde kans van de wed- lukte totaal met.
strijd koelbloedig af, 4-0.
Na tien wedstrijden spelen heeft
Zandvoortmeeuwen maar liefst 29
Kleine kansjes
doelpunten tegen. Defensief zal er
In de tweede helft kwam Zand- orde op zaken gesteld moeten worvoortmeeuwen door Sander Schuur- den om aanstaande zondag in de uitman terug tot 1-4 en leek er wat meer wedstrijd tegen Onze Gezellen tot
elan in het elftal te komen. Opnieuw een beter resultaat te komen. De
werd aangedrongen en werden er punten zijn hard nodig al blijft Van
kleine kansjes gecreëerd. De Reno- Nispen nog onder de Zandvoorters
va-doelman wilde echter van geen op de ranglijst.

ZANDVOORT - Het koppel
Spiers/Emmen is zaterdag
bridgekampioen van Zandvoort geworden. Met de zeer
hoge score van 76,31 procent
bleef het kampioenskoppel onbereikbaar voor de concurren- is echter vast van plan volgend jaar
tie.
weer een kampioenschap te organi-

Spiers/Emmen
bridgekampioen
van Zandvoort
seren.

Na de voorronden voor het kampioenschap van Zandvoort, die op 10
en 14 november waren gehouden,
hadden zich zestien bridgeparen
voor de finale van afgelopen zaterdag geplaatst.
Ondanks de vele publiciteit viel de
opkomst voor dit voor het eerst in
Zandvoort gehouden bridgekampioenschap wat tegen. De organisatie

Hoog
Na de ochtendzitting, waarin twintig spellen werden afgewerkt, stond
het echtpaar Van de Meulen aan kop
met 59,29 procent, tweede stonden
de heren Spiers en Veldhuizen en de
dames Dekker en Van Reijn derde.
Na de lunch echter behaalden me-

vrouw Spiers en de heer Emmen een
zeer hoge score van 76,31 procent.
Het echtpaar Heidoorn kon met
68,79 procent nog enigszins in de
buurt blijven en ook het echtpaar
Van de Meulen deed het heel goed
met 64,28 procent. Maar m totaliteit
had het koppel Spiers/Emmen al zoveel punten verzameld dat de overwinning hen niet meer kon ontgaan.
Het echtpaar Van de Meulen werd
met een achterstand van nog geen
twee procent tweede en het echtpaar
Heidoorn wer derde. Voor de eerste
en tweede plaats waren geldprijzen
door sponsor Barclay beschikbaar
gesteld. Voor de overige deelnemers
waren er flessen wijn en spellen
kaarten.

Zaalvoetbal
De zaalvoetballers van TZB/Theunisse blijven ongeslagen de ranglijst aanvoeren. De moeilijke uitwedstnjd tegen Beurszicht werd
met 1-4 gewonnen. Vooral de eerste helft zou beslissend zijn aangezien de Zandvoorters toen viermaal toesloegen.
Het stugge en te harde Beurszicht
had in de eerste helft weinig in te
brengen en TZB/Theumsse had al
meer kunnen scoren. Paal en lat
stonden echter een grotere voorsprong in de weg. Nu bleef het bij
0-4 door fraaie doelpunten van de
uitblinker Martin Kruyff die de gehele doelpunten produktie voor
zijn rekening nam. In de eerste
helft nam TZB duidelijk gas terug
en kon Beurszicht wat meer in de
aanval komen. Slechts eenmaal
scoorde het fanatieke Beurszicht
maar meerdere mogelijkheden gaf
TZB/Theumsse niet weg. Met 12
punten uit 6 wedstrijden gaat TZB
de concurrentie al een paar punten voor.

Klaverj astoernooi
ZANDVOORT - Aanstaande vrijdagavond wordt in de kantine van de
voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen de tweede wedstrijd gehouden
om het koppel-klaverjas kampioenschap van Zandvoort. In totaal worden er zes wedstrijden gespeeld en
de vier beste resultaten tellen mee.
Dus heeft men de eerste wedstrijd
onverhoopt gemist, dan is dat geen
bezwaar om alsnog mee te kuiiiien
dingen naar de titel. Bovendien zijn
er zeer fraaie prijzen te winnen.
Het klaverjasfestijn begint om
20.00 uur, het inschrijfgeld is ƒ7,- per
koppel. De kantineis op het
ZVM-terrein aan de Vondellaan.
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Voor zo'n hartverwarmende
belangstelling
schieten woorden tekort.
Heel erg bedankt.

Kodak Express
KODAK EXPRESS
VERDUBBELT UWe FEESTVREUGDE.
GRATIS: 2 AFDRUK.L
Ouality control service M

Foto Focus
1 uur service

Namens alle

HALTESTRAAT 37, TEL. 15810

„Dierplezierders"
Grote Krocht 28, Zandvoort.

KOOP
AANGEBODEN

Deze maand

Foto

VERGROTING

KERSTKAARTEN

20 x 25

deze maand

Voor slechts

UW FOTO'S IN EXPRESS-TIJD KLAAR EN EEN GRATIS
TWEEDE AFDRUK VAN AL UW FOTO'S ALS U NU UW FILMPJE LAAT
ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN.

Ufl)U

Geldig tot 31/12'89

1,10

v.a.

/n/r/, enveloppe

ACTIE GELDT TOT: l 5 januari l 990

Kodak
Express

Het beeldmerk van KODAK EXPRESS KWALITEITSCONTROLESERVICE geeft u de zekerheid dat het door ons als zelfstandig
fotohandelaar toegepaste foto-ontwikkelproces regelmatig wordt
gecontroleerd door KODAK.

o service

ORANJESTRAAT 7 RD
Bovenwoning in centrum dorp ƒ 98.000,HAARLEMMERSTRAAT 88 B
Zomerhuis, ook geschikt als 2e woning, 4 kamers. Royale
tuin o.h. zuiden, ƒ 135.000,NIC. BEETSLAAN 36
Woonhuis met voortuin en ruime achterplaats. Woonkamer,
vernieuwde keuken, 5 slaapkamers, ƒ 180.000,-

Je koopt een vrijstaand huis . . . maar wat is vrijheid als
die ophoudt bij het hek?

raH

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.

NVM

UAXOAAR

DR MEZGERSTRAAT 36
Halfvrijstaand woonhuis, 8 kamers, 1e verd. en 2e verd. uitzicht zee. Ook geschikt voor zomerverhuur. ƒ 245.000,-

.

TTT
rti/^C*»TiTT«'D TJ TT
W . CrUO l Ül-Et ±J. V .

telef

- 02507-15531
telefax 02507-20025

Nieuw in Zandvoort

BIOLIFT COMPLEX

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

Rimpelcorrectie

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 30
Royaal woonhuis in centrum dorp en vlakbij zee. Grote
woonkamer in souterrain. Beg.gr. Kamer-en-suite, gemod.
keuken, 4 slaapkamers, ƒ 295.000,-

Spierversteviging

PAKVELDSTRAAT 34
Vrijstaand woonhuis in centrum dorp. Bouwjaar 1979, souterrain 2 kamers, grote woonkamer met open keuken. 1e
verd.: 3 slp.kamers, mod. badkamer, ƒ295.000,BREDERODESTRAAT 55
In 1988 geheel door binnenhuisarchitect verbouwde villa.
Grote woonkamer, 4 slaapkamers. Zomerhuis, ƒ 495.000,-

Acne
behandeling

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

BEDRIJFSPANDEN
CURIESTRAAT 2L
Bedrijfsruimte op 1e verdieping. 3 kantoren, keuken, toilet
en opslagruimte, totaal ca. 100 m?. Huurprijs ƒ 16.500,- per
jaar.
HALTESTRAAT 48
Winkelpand met bovenwoning op goede lokatie. Winkel
50m2, dagverblijf, keuken, garage/opslag met achteruitgang naar Nieuwstraat. Bovenwoning met 5 kamers.
Huurprijs ƒ2.500,- per mnd.

DE FAVAUGEPLEIN 21 fl. 6
1té kamerflat op 1e verd. van gebouw ,,ROTONDE". Schitterend uitzicht over strand en zee. ƒ 110.000,TJERK HIDDESSTRAAT 67
2 kamerflat op 4e verdieping. Berging i.h. souterrain.
ƒ115.000,TJERK HIDDESSTRAAT 125
2 kamerflat op 8e verd. Berging i.h. souterrain.
ƒ115.000,PATRIJZENSTRAAT 34
2 kamerflat (vh 3 kamers) op 4e verd. Zeer fraai uitzicht over
de duinen, ƒ 139.000,SCHUITENGAT 47
2 kamerflat op 3e verdieping. Woonkamer met groot zonneterras, 1 slaapkamer, 1 bergkamer, mod. keuken. Berging,
garage, ƒ 154.000,SWALUESTRAAT 26a
3 kamermaisonette in centrum dorp, bouwjaar 1984
ƒ 155.000,BURG. V. FENEMAPLEIN
PALACE HOTEL flat 3 A 2
3 kamerflat op 3e verd. Schitterend uitzicht op strand en
zee. ƒ 185.000,DE FAVAUGEPLEIN 13 l
Royale 4 kamerflat op 2e woonlaag in centrum dorp. Zeezicht. Ruime woonkamer 40 m2, 2 slaapkamers, ƒ 245.000,CORT V.D. LINDENSTRAAT 2 f l. 19
4 kamer maisonette in uitstekende staat. Schitterend uitzicht over duinen. Woonkamer, moderne keuken, 3 slaapkamers. Garage, ƒ 285.000,-

PFflTF makelaar/0.9.

W l-B U t a/7uranlien

NVM
MAKELAAR

2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan
Telefoon 02507-12614

schoonheidssalon voor dames en heren
Passage 18
02507-19950
Gezichtsnelbruiner 15 min. 11,50 5x50,-

Behand. volgens afspraak
ook 's avonds.

BANDENHAL
Speciaal adres voor:
gebruikte autobanden in
exclusieve maten voor luxe
wagens.
Tevens alle maten gebruikte
vrachtwagenbanden.
Montage, balanceren en
uitlijnen mogelijk.

Adres: Parallelweg 10
(einde Czaar Peterstraat
A'dam-Oost)
Geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Tel. 02Q-226445.

DECEMBER KADO'S
IN VELE
VARIATIES!!!
Bijvoorbeeld: Pullovers, Vesten,
Jacks, Siipovers, Dassen,
Shawls, Sokken,
Manchetknopen, Dasspelden,
Dress shirts, Print shirts, Strikjes,
Cummerbands, Jeans,

enz. enz. enz.

Te koop
gevraagd

makelaar in
assurantiën

~..0

R V o.

i
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V l IQ

SPAARHYPOTHEEKRENTE

15 jaar 8.5%
Bel voor vrijblijvend
onafhankelijk advies

tel. 02507-12468

984726
bur. v.d. blad.

Haltestraat 69 (hk Zeestraat)
Tel. 17897

(jaê - Restaurant
DROGISTERIJ

KERKSTRAAT 20
ZANDVOORT

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Vraag vrijblijvend offerte.

heeft nog tijd om op
te passen.
Tel. 02507-19315

VAN DEN HEUVEL

Brieven onder nr.

Hong Kong

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

KINDERVERZORGSTER

STRANDPAVILJOEN

CHINEES INDISCH
RESTAURANT

IS WEER OP MAANDAG
GEOPEND

Moeder,
tevens gedipl.

BOUWMAN

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Bloemendaal aan zee
Tel.:023-252280
Onze nieuwe restaurantstoelen en het
nieuwe tafelzilver zijn gearriveerd.
Vanwege dit heuglijke feit ojfreren wij al
onze dinergasten tot 10 december a.s. een

NOVILON MARMOLEUM

Gediplomeerde

GRATIS APERITIEF

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

PEDICURE

naar keuze.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSREDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

KOMT OOK
AAN HUIS

Graag hopen wij u te mogen begroeten.

Tel. afspraken tussen
18.CO-20.00 uur.
Tel. 19632

Beide kerstdagen bieden wij een sfeervol Kerstdiner
a f 69,50. óns menu wordt u op aanvraag gaarne
toegezonden.

r
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Hoe de Sint in de bakkerswinkel van Schippers
Met genoegen plaatst het
Zandvoorts
Nieuwsblad
deze week nog een keer een
oud-Zandvoorts
Sinterklaasverhaal van wijlen
mevrouw Jongsma-Schuiten. Het is al eerder gepubliceerd, een tiental jaren
geleden, maar wij denken
met deze 'herhaling' veel lezers een plezier te doen.
Mede namens hen dank
aan de heer Jongsma Sr.
voor zijn toestemming.

ZANDVOORT - Het is zowat
einde november. De wind loeit
door de straatjes. Tegenover
de Kousepael staat de viskar
van Wullem van Jampie. Het is
zo teuge half zes. Twee grote
carbidlantarens hangen hoog
aan zijn kar en zwaaien door
de wind heen en weer en het
gierende geluid van de stormachtige wind maakt dat ieder
zo gauw mogelijk thuis wil kpmen bij de warme kachel, in
het gezellige licht van de lamp.
Maar boven al dat tumult van
de storm uit schreeuwt de rauwe stem met lange uithalen:
„Mooie Engelse Bokkum".
Hij weet dat in vele gezinnen de
bokkum de enige hartigheid is.
Twee kinderen komen aan zijn kar.
Eén zegt schuchter: „Een Engelse
bokkum met hom". Hij voelt met
zijn grote handen, en haalt een grote
dikke uit het kistje. Aan een spijker
hangen wat stukjes krantepapier,
trekt er een stukje af en rolt de bokkum daarin. Hij telt de centjes, twee
vierduiten en twee halfies en voelt
hoe dat uit een hoekje van de beurs
bij mekaar gegrabbeld is.
De kinderen gaan naar huis en hij

schreeuwt verder, bij het café van
Schellevis, waar hij staat, is een boven- en onderdeur. Daar hangt in de
zomer de dikke waard overheen en
kijkt naar de drukte in de Haltestraat. Nou is die deur dicht en als er
een klant binnengaat, komt er een
vlaag warmte uit, vermengd met de
geur van tabak, bier en jenever. Jampie snuift het nog even behagelijk op
in de koude. De kinderen gaan nog
even kijken bij bakker Schippers,
daar hangt een heerlijke lucht van
speculaas. In de vensterbank is een
rand met scherpe punten, toch
drukken ze hun neus haast tegen de
ruit, net of ze zo dichter bij het lekkers zijn, dat daar zo ligt uitgestald.
Ze kunnen er niet bij wegkomen.
Een hele grote taaiman. Aaltje
zegt: „Die is wel net zo groot als onze
kleine Arie", dan een paar speculaaspoppen, de mond, neus en ogen
van amandelen, suikerbeesten van
rose, geel en wit, chocolafiguren,
zelfs een voetbal, sigaren, een pijp,
dan een mand met marsepeinen peren, appelen, noten, bananen, ja, garnalen en vissen en ze kijken hun
ogen uit en bedenken wat ze daarvan
zullen krijgen.

Sunterdeklaas
Maar ja, moeder zegt al eens veul:
„Ik hoop dat dut jaar de Sunterdeklaas ze poot niet breekt voor hij bij
ons komt". Dat is iets wat ze niet
kunnen begrijpen, waarom zou die
nou bij iedereen wat brengen, en
juist als ie bij hun huissie was, zijn
poot breken. Ze zijn er nog niet achter of ze de Sint of het paard bedoelt.
Ze begrijpen zoveel niet. Moeder
kan soms zo mopperig wezen, als er
niet veel centjes binnenkomen, zo
noemt ze dat. Maar als vader geluk
heeft met het stropen van een paar
konijnen en nog wat vis van Aimuie
gehaald en goed verkocht, is het in
huis ineens veel gezelliger. Moeder
zingt onder de was van het loze vissertje en vader fluit altijd hetzelfde
deuntje. Nou maar afwachten.

Ze lopen langs Arie Keesman, de
schoenmaker. Het raampje is een
beetje bewasemd. Het kacheltje
staat rood. Keesman met zijn grote
bos haar en dan heeft hij zo'n groot
blauw hemd aan. Vóór hem zo'n
klein toonbankje. Daarop een leest,
een borstel en een grote pot smeer,
dat geeft zo'n eigenaardige geur. Er
brandt een lampje boven zijn hoofd.

niet kwalijk" zei Sint en onder zijn
tabberd had hij een tas daar zaten
echte rijksdaalders in. Sint gaf hem
er een en zei: „Als alles goed afloopt
krijgt U er morgen nog ét/in, want het
zal een lange nacht worden". Er
stonden in de stal nog een' 1karretje
en de man hielp dat ach" ter het
paardje te spannen, daar konden
alle zakken met presentjes in.

Nieuwtjes

Steigeren

Tegen de muur staan wat mannen,
het is er lekker warm en daar worden de nieuwtjes over het dorp verteld. „Kom nou" zegt Keesie tot Aaltje: „We motte naar huis". „Hé" zegt
ze „nog effe" naar het wonder van
Zandvoort, dat is iets waar ze hélemaal niet weg kunnen komen. Moeder zei onderlest dat zo'n winkel
voor Haarlem niet onder hoefde te
doen. Wel vier hele grote ramen met
het allermooiste speelgoed, maar
wat zou dat wel kosten. Hele grote
en hele kleine poppen, zo snoezig
aangekleed, serviesjes, fornuisjes
mét pannetjes, het ene nog mooier
dan het andere. Voor de jongens timmergereedschap en bordpapieren
platen, echte zagen erop, geweren,
gekleurde stuiters en knikkers,
schoolborden, hobbelpaard, ze zouwe dat de hele avond wel wille kaike.
Ze hebben vuurrooie gezichten, ze
voelen de kou niet meer, maar ze
motte naar huis. Ze zien bij Arie
Keesman dezelfde mannen staan.

Het paardje begon te steigeren
maar toen ze de zak met haver omhingen werd hij heel kalm, de man
ging weg en Sint zei: „Piet, we moeten opschieten, alle mensen slapen
al". En zo trokken ze het dorp in.
Toen liet Piet handig en flink de pakjes in de schoorstenen glijden, Sint
las de namen aldoor daar bij op,
want Piet sprak het meeste Spaans
en met een paar Hollandse woorden
er door.
Toen ze klaar waren begon het nog
erger te sneeuwen. Piet zei beteuterd: „Voor twee kinderen zijn er
geen pakjes meer, wat nou?" Sint
was moe, krabbelde in zijn baard en
zei: „Wat nou?" Piet zt?i hakkelend:
„Ikke weete wat Sint, bij bakker
Schippers legt nog wat vooi het
raam, heel breeën schoorsteen' is
daar, ik late mij zakke, ik doe heel
stil, dan ga ikke door kamer zo naar
winkel, doe deur voor U ope, we
maake twee pakjes lekkers, leggen
geld op de toonbank".
Sint zei „Jij bent mijn beste
knecht, als alles goed gaat krijg jij na
afloop ook wat moois" en zo gebeurde het. Toen ze de pakjes klaar hadden gemaakt, het geld op de toonbank gelegd, stond aan de winkeldeur het paardje te trappelen. Ze
hadden hem toch met een dun touwtje aan de deurknop vastgemaakt, en
wat er toen gebeurde begrepen ze
later nog niet.

Zundagsschool

Aaltje denkt: „'s Zaterdagsavonds
kon moeder soms ineens zeggen: O
Heerejee, nou heb ik vergeten jullie
Zundagse schoenen verom te halen,
anders motte jullie met de holleblokke naar de Zundagsschool; kenne jullie je versie al? Aaltje zegt: „Ik
wel" en begint meteen: „Gij zult mij
leiden door Uw raad". „Ja stil maar"
zegt moeder „Ik hoor het al, ga jij
maar naar Keesman om de schoenen". Het meisje houdt haar hand
op voor het geld. Moeder zegt: „Dat
zei ik hem maandag wel brengen".
„Ik weet toch nie hoeveul 't is".
Maar ze heeft het geld niet en ze
denkt: „Komt tijd komt raad". Maar
Aaltje voelt dat, en als moeder d'r bij
de arm. neemt en zegt: „Schiet nou
maar op, ik heb genoeg te doen, d'r
motte nog drie in de tobbe" en dan
tegen Keesie: „En nou jij metien je
versie leren."
Aaltje denkt hoe ze dan door de
straten loopt, maar als ze dan door
het raam die mannen ziet staan bekruipt haar angst om zonder geld
naar binnen te gaan maar ze kan niet
•
Sunderdek- terug dus duwt ze de deur open.
laas wist Aaltje Keesman lacht en zegt: „Jij komt
toch nog te ver- zeker de schoenen halen?" Ze knikt
rassen.
van ja, de mannen steken de gek en
zeggen dingen, die ze niet begrijpt,
ook denkt ze als ze Keesman in die
grote hoop schoenen ziet grabbelen:
hoe vindt hij nou hun schoenen,
maar het is een wonder: hij haalt een
paar knoopschoentjes uit de hoop
en een paar jongensschoenen.

Teenstukkies
Hij neemt een grote borstel, haalt
hem een paar maal daar over heen
en zegt dan: „Dat is dan een teenstukkie, een paar knoopies der an,
een zool en een achterlappie, de hak
rechtgemaakt, dat is dan zeuve stui-

Ook in het oude Zandvoort kwam de goedheiligman al aan de deur.

vers". En dan is 't of alles bij haar in
brand staat. Met een vuurrode kleur
zegt ze: „Moeder komt 't Maandag
betalen". En Keesman, die het geld
ook goed gebruiken kan, zegt toch
lachend: „Dat is goed, hoor, hier pak
aan".
Ze pakt de schoenen aan en wil
wegholen maar een van de mannen
zegt: „Wou jij een pepermentje?" en
duwt iets warms in haar handen. Als
ze buiten komt zegt ze: „Zo'n vieze
tabakspruim". Als ze aan de pomp
komt spoelt ze haar hand af. Dit
alles gaat door haar hoofd en ze
denkt als ze thuis komt dat ze daar
maar weer niet heen hoeft.
Keesie zegt: „Kom op nou". Achter het Wonder is een café. Ze horen
al luid stemmen. Ze kijken door de
ramen, de dikke kastelein heeft iets
van plotlood of krijt in zijn hand, de
vloer waar de mannen over lopen
knarst van het zand. Ze zien hoe de
waard op de muur de mannen tekent.

Op de reutel
Onder een van de mannen tekent
hij soms vier glaasjes, onder een andere man en wat potjes bier, dit alles
tekent hij, want hij is pas nieuw en
hij kent ze allen nog niet goed, ze
drinken op de reutel, als ze geld hebben, betalen ze en dan veegt de
waard hun fizelerme weer uit, zo
noemt Vader het.
Dan gaan ze het sloppie door langs
Arie Schuiten, de kolenboer. Daar
moeten ze wel eens een paar lange
en een paar korte turven halen. Ze
horen nog een zangerige stem van de
vrouw: „Arie, twee lange en twee
korte, schijfje 't effe op?" „En of je
morgen een kwart mudje smiskool
wil brengen". Een bromstem van
achter, dus hij heeft het gehoord.

College buigt zich binnenkort over bouwvergunning

Tekeningen voor appartementengebouw
Boulevard Paulus Loot liggen al klaar
ZANDVOORT - Voor de woningbouw op de plaats van Paviljoen Zuid liggen de tekeningen al klaar. Projectontwikkelaar
Kuyperwijck BV en aannemersbedrijf Thunissen Heemstede
BV verwachten begin volgend jaar te kunnen gaan bouwen. Het
college van burgemeester en wethouders moet zich echter nog
over de vergunningaanvraag buigen.
Of het appartementengebouw er
daadwerkelijk komt, is nog niet zeker. "Er is een aanvraag voor een
bouwvergunning binnen gekomen",
aldus wethouder Van Caspel die van
de plannen nog nauwelijks kennis
heeft kunnen nemen. "Het college
moet zich daar nog over buigen".
Men wacht nog op het advies van de
dienst Publieke Werken. Duidelijk
is echter al wel dat het bestemmingsplan voor dit project gewijzigd
rnoet worden. Aan een en ander zit
een inspraakprocedure verbonden,
maar de twee bedrijven schatten
hun kansen op realisatie van het
plan hoog in.
Het gebouw, een ontwerp van architect Koster, zal twintig luxe appartementen 'in de duurdere sector' bevatten plus een parkeergarage voor
33 auto's. Aan de zeezijde komen er
zes etages, met een totale hoogte tussen de 15 en 18 meter, aan de duinkant drie. Onder dit achterste ge-

deelte wordt een doorkijk naar de
duinen gecreëerd. Het gebouw komt
gelijk te staan met de woningen aan
de boulevard, dus iets verder van de
zeereep af dan het bestaande restaurant.

Aan de andere kant woont Aagt van
Lucas, met de hondekar brengen ze
wel in het najaar wat zakken mooie
middenslagaardappelen naar de rijke lui in Blommendaal. Dan woont
daar nog Pieter Pijn, aan de andere
kant is daar een hoog hek. Daar
woont die vriendelijke vrouw van de
Taaie, als je het hek open doet zou je
niet zeggen dat er een grote tuin achter is.

Voddejood
's Zomers allemaal goudsbloemen
langs het huis en een helder geel
geschrobt straatje, daartegenover
woont een heel oude man, gekromd
van het werken, met een stok, hij
had jarenlang zijn kleinkinderen beloofd dat ze met zijn boot, die hij op
zolder maakte, dat ze met hem mee
mochten varen, maar toen hij klaar
was kon hij niet door het zolderraam. Tegen z'n vrouw zei die: „We
stoken hem tegen de winter wel op".
Daar achter Kris, de voddejood,
dan de huisies van Hekkie en Keggie, daar tegenover staan twee hele
mooie huizen, daar wonen Piet
Hein, de veldwachter, dan het heldere bijkeukentje van Schut, waar het
vriendelijke vrouwtje haar vis stond
te bakken, daarbij het huis van Piet
de Duvel, dan door het sloppie het
water- en vuurwinkeltje van Sientje
Moekie, wat een heldere kruidenierswinkel was dat, dan die geur
van peterolie, bliekpoeier, vers gemalen koffie, ja van alles was daar te
koop, snoepgoed, holleblokken,
maar dan in één ren naar huis, daar
zou wat zwaaien. Toen ze het dichtkwakte en de holleblokken in het
klompehok schopte riep moeder al:
„Wel blikskaterse jongens, most die
bokkum nog „evangen worden?"
Moeder liep al bedrijvig heen en

weer en zelfs de grote koffiepot
stond al op het lichtje. Op het taf elzeil lage al twee fransies, een duitsie
en een vloertje. Moeder hield ze stuk
voor stuk tegen d'r an en met het
broodmes snee ze handig doormidde. „Hé, lekker" zeeén de kinderen:
,,'nMikkie". Dat kostte weinig boter.
Alles zat om de tafel, de koffie pruttelde en de kachel had een vuurrooie
koon. Op ieders bordje lag een deurspouwertje, zo noemde moeder dat,
een half scheppie suiker ertussen,
dan nam ze de koffiekan, blies in de
tuit en schonk de koppen vol, de
kleinsten mochten soppen. Vader
had intussen de bokkum op een
houten plankie gelegen, haalde zijn
zakmes uit zijn zak, veegde het aan
zijn sokken af en snee heel zuinig de
kop d'r af.

Kopmootjes
En dan, met een scherpe haal van
het mes over het ruggetje haalde hij
voorzichtig het vel eraf, schrapte
van binnen het vet van het vel op zijn
brood, dan in mootjes, de jonges de
kopmootjes. Aaltje het staartje,
moeder en vader de middenmootjes.
De hom smeerde hij op een snee
brood en daar kreeg ieder een vierkantje van, dat was de enige hartigheid.
Maar wat een gekakel aan de tafel
wat ze onderweg gezien hadden, de
geur van de koffie, de warmte en het
eten, dat was thuis, wat ze nooit zouden vergeten. Moeder ruimde op en
riep:
„En nou naar de kooi, ik zou nog
maar evve een paar Sünderdeklaasversies zingen, anders gaat ie zeker
ons huissie voorbij". Moeder neuriede met ze mee terwijl ze eigenlijk
nog niet wist of ze voor elk nog wel
wat kopen kon.
Aaltje wou zo heel graag een pop.
En toen het heel stil was op de zolder en ze allen rustig sliepen haalde
moeder uit de spin (de kast) de lappendoos, haar man begreep niet hoe
die grote werkhanden die kleine
poppekleertjes konden maken. Hij
was bezig met een poppenwiegie. Hij
zweette ervan. Je hoorde, alleen het
tikken van de klok.
Aaltje was ingeslapen met die gedachte aan die prachtige poppen in
het Wonder van Zandvoort en aan
Bakkerij Schippers. En ze droomde,
dat het had gesneeuwd en Sinterklaas stond bij de stal van het paard
en wat was er gebeurd? Het paard
was door de gladheid van het dak
afgegleeen en had zijn enkel verstuikt.

Grienen
Piet stond te grienen, wat moste ze
beginnen? Het was een groot wit
paard waar sint en al de zakken wel
op konden, maar wat nou? Daar
kwam een mannetje aangesjokt met
een klein vurigpaardje. „Moeilijkheden Sint? vroeg hij. Piet vertelde
grienend wat er gebeurd was maar
Sint werd boos want Piet veegde met
de mouw van zijn mooie pakkie zijn
neus af. Hij zei: „Hou op met dat
gesnotter en denk om je goeie goed".
Anders was Sint nooit zo boos maar
hij zag geen uitweg. De man zei:
„Neem vannacht mijn paardje maar,
geef eerst flink haver en wat water,
ik heb hem riet van een circustent
gehaaid". Sint was dolgelukkig en
zei: „Piet, geef die man een rijksdaalder uit de zak" maar ja, die waren
met zilverpapier er om heen.
De man keek boos. „O, neem mij

Strandafgang
De voorkant wordt enigszins rond,
daarvóór moet een nieuwe strandafgang worden aangelegd. Bij het ontwerp is er rekening mee gehouden
dat het fietspad iets landinwaarts
wordt verplaatst en dat het huidige
parkeerterrein weer bij de duinen
wordt betrokken.
De twee bouwmaatschappijen verwachten dat het Paviljoen Zuid komend voorjaar gesloopt kan worden.
Het karakteristieke bouwwerkje,
een behalve zomers vooral ook 's
winters op de zondagmiddag druk
bezochte uitspanning, stamt uit
1950 en was eigendom van de familie
Fransen.

Muziekdoosje
Maar toen Piet even daarvoor
zachtjes door de kamer sloop stond
daar op een kastje een muziekdoosje, daar was hij zeker tegen aangestoten en ineens begon dat te spelen
en het paardje dat altijd zo mooi in
het circus kon dansen, sprong de
winkel in en danste dat het een lust
was en voor ze iets konden doen was
het een lawaai en gekletter. De toonbank en het gïazen kastje an diggelen en letters a.n stukken. Er was ai'
veel verkocht maar het paardje
schopte met zijn been de chocolade
voetbal aan brokken. Op dat lawaai
kwam bakker Schippers in nachtgoed naar beneden.
Wat hij daar zag, hij wist niet of hij
waakte of droomde. „Maar Sinterklaas, wat gebeurt hier?" Piet pakte
gauw het paardje bij de teugels en
bracht hem naar buiten, hij begon
weer te steigeren, dat was hij gewend
in het circus, hij wachtte op het applaus. Toch kalmeerde hij. Sint zei
met trillende stem: „O, U weet r:iet
hoe erg ik dit vind, zoiets is nog
nooit gebeurd". En hij vertelde alle.s
van het begin af. Waar moet ik dit
van betalen? Soms kon de bakker
zijn lachen niet houden, door al die
toestanden was de mijter van de Sint
op één oor gezakt en toen hij alles
verteld had, biggelde de tranen over
zijn baard en buiten hoorde hij Piet
gierend snotteren: „Vreselijk, vreselijk" riep hij. Sint zei: „Maar ik ga
het komende jaar zuinig an doen" en
zuchtte hij: „En ik had zulke mooie
plannen, ik wou een groot pakhuis
laten bouwen, want er is wel eens
ergens uitverkoop en dan kan ik
goedkoop veel kopen en daardoor
nog meer kindertjes blij maken
maar dat gaat nu niet door, maar dit
beloof ik U vast, alles wat ik aan
lekkers komende jaar nodig heb, dat
bestel ik bij U".

Voor 5 cent lootjes
Nou, dat leek de bakker al mooi.
„Och", zei hij „Sint en Piet, jullie
zijn al zo moe van verdrietig, ik kan
nou toch niet meer slapen, en wat
nog goed is doe ik in een grote mand,
ik taak er morgen nog wat bij en
verkoop morgen voor 5 cent lootjes,
wie weet haal ik de schade wel weer
in en gaat u nu maar gauw naar de
warme stal, U hoeft dit niet te betalen". Het was opgehouden met
sneeuwen, de maan scheen helder
en de sterretjes fonkelden en zo
sjokten Sint en Piet het dorp uit moe
maar toch voldaan. Toen Aaltje 'sochtends wakker werd, wist ze eerst
niet waar ze was en toen dacht ze:
„O, het was een droom".
En toen ze Sunterklaasochtend
wakker werd, stond er voor haar
bedje een hele mooie poppewieg en
ze dacht: „Wat leuk, net zulke gordijntjes als moeders ruiten slopen
en zo'n lief popje er in, niet zo'n
grote als bij het Wonder maar met
echte gemaakte kleertjes". De jongens waren ook aan aet uitpakken.
Wat was ze blij, maar als ze langs
bakker Schippers ging moest ze altijd aan die droom denken, die ze
aan niemand durfde te vertellen.

Volleyballen tegen ambtenaren
• Als de plannen doorgaan, is
het karakteristieke Paviljoen
Zuid (foto boven) eind volgend jaar van de
kaart
verdwenen. Dat heeft
dan plaats gemaakt voor een
appartementengebouw waarvan
hier twee tekeningen: links de
noordkant,
rechts
de
strandzijde.

Foto Berlott

ZANDVOORT - Ambtenaren
van de gemeente en andere
sportievelingen treden zondag
3 december weer aan in de Pellikaan sporthal voor een volleybaltoernooi.

DD D D

no D a
DD D D

Het toernooi wordt georganiseerd
door de Personeelsvereniging van de
gemeente. Het komt erop neer dat
tussen 10.00 en 17.00 uur op drie
speelvelden maximaal twintig teams
een sportieve strijd zullen moeten
voeren om de felbegeerde wisselbeker mee naar huis te kunnen nemen.

Man vaï£ van trap
ZANDVOORT - Een man uit de
Secretaris Bosmanstraat raakte bij
een val van een trap zodanig aan het
gezicht gewond, dat hij' per ambulance naar het ziekenhuis' moest worden overgebracht.

De deelnamekosten bedragen ƒ 40,per team en dit bedrag dient tegelijk
met de inschrijving te worden voldaan. Daarnaast wordt ieder team
verzocht een scheidsrechter aan te
leveren.
Inschrijvingen dienen uiterlijk 28
november in het bezit te zijn van de
toernooi-orgamsatie. Kontaktpersoon is Jaap Hoogendijk, telefonisch te bereiken onder de nummers 61476 (werk) of 179GG.

Snorfietsdieven
ZANDVOORT - Een vijftienjarige
jongen uit Zandvoort werd afgelopen vrijdag aangehouden wegens
diefstal van een snorfiets. Op dat
moment had het voertuig in zijn bezit. Ook een tweede dader, een 17-jarige Zandvoorter, kon in verband
hiermee worden aangehouden. Hij
bekende tenminste twee snorfietsen
te hebben gestolen.
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* Te koop mini-wasm. Tefal,
ƒ35. Tel. 02507-14529.
* Te koop poppewagen,
Woninggids van Zandvoort
ƒ 75 en enige poppen en popLijsten op maat
penbox, handwerk, ƒ 15. Tel.
makelaars o.g.
LMJ
ƒ 200 BELONING
12898.
bij
voor terugbezorging van een
•*• Te koop lange legerwinter- * T.k. kind.fts, Ift. ± 5 jr.,
„Locomotief" damesFoto Boomgaard jas en legerregenjas met los- ƒ 15; boksbal + handschoen,
Tel. 02507-12614
EÜ/JM groene
fiets (3 versn., handr), gestowollen voering, maat 52- ƒ20; poppenbed + matr.,
Grote Krocht 26 se
len op 18-11 uit de N.S. Stal54, t.e.a.b. Tel. 16548.
mooi hout, ƒ 20; div. schaat- * dagdijks schoonmaal^gnderhoud£cBou.iven
ling Z'voort. Tel. 02507-17333.
Tel. 13529
-*• Te koop nappaleren heren- sen. Tel. 12698.
Financiën en handelszaken
* Abraham komt de 27ste, o
LOUVRELUIKEN?
jack, nieuw, donkerblauw, * T.k. rode markies, 280 cm
jee. Pap gefeliciteerd, René.
Uw luikenspecialistü
maat 50, ƒ 150. Tel. 15416.
br„ ƒ 150; 4 wollen dekens a
B. V.,
telefoon' T.k. div. TRUIEN en SWEA- ƒ35; z.g.a.n. hockeyschaat* tapijt reinigen
* decpcCeaning sanitair
Discreet en snel geld per telefoon. Meestal 4 uur later geld. * Abraham lacht zich maan- ISOLUIK
05913-15456
of
05915-51627.
dag
een
deuk.
50
worden
is
Lopende leningen geen bezwaar. Rente v.a. 11,7%:
TERS, ook handgebreid, ƒ 20 sen, mt 35/36, ƒ 35; kassa Fisher Price, ƒ 25. Tel. 12313.
ƒ 5.000- = 48 x ƒ 129- .... ƒ 35.000- = 120 x ƒ 485-pas leuk. Jaap nog vele jaren * Te koop aangeb. serveer- per stuk. Tel. 02507-16674.
schoon opkvcren van nie.
ƒ 12.500,- = 60 x ƒ 272- .. . ƒ 60.000- = 120 x ƒ 831-er bij. Heel veel liefs van mij. wagen, metaal, wit/messing *TWEETS* 2e-hands baby- T.k. weg. vertrek: INBOEDEL,
ƒ 17.500,- = 72 x ƒ334ƒ 90.000,- = 120 x ƒ 1247- * Alle medewerkers(sters) ƒ50. Inl.: 02507-19968.
renovatie.
i.g.st.,
o.a.
gren.
bankst.
m.
en peuterkleding.
ledere
ƒ22.500,- = 84 x ƒ387- .... ƒ 120.000- = 120 x ƒ 1663,- en kopers van de verkoopdag Te koop moderne witte kast, woensdag geopend. Tel. tafel ƒ500; bedden + magtasèewassing
tras.; vloerbed.; huisraad etc.
Langer dan 60 maanden voor boot, caravan en woning- hartelijk bedankt. N.H. Kerk. 3 lage elementen, 50 cm h., 1 18921. Keesomstr. 263.
Bezichtiging en verkoop in
hoge met verl. bar, vitrine,
verbetering. Vergelijk onze lage tarieven!!
BEL FRED VAN BEEK
Zandvoort na tel. afspr. Tel.
hoog 185, br. 270, d. 50VS-,
06-32032885
Hobby's en
071-155888.
ƒ750. Tel. 15347.
* geven van schoonmaak^ en
Chinees Indisch Restaurant
verzamelingen
* T.k. zonnebanklampen TL,
* Te koop teakhouten buHONG KONG
onderhands adviezen
20 st., 1.50 m, ƒ200; 2 overƒ35.
Tel.
3 gerechten Sam Sing menu reautje,
'02507-13803.
Zondag 26 november a.s. alls, 58/60 a ƒ 50. Tel. 13868.
afhalen voor ƒ31,50.
Voor LOUVRELUIKEN, venKredietbemiddelingsbedrijf. Ook 's avonds en zaterdags. Haltestraat 69 (hk Zeestr.), * Te koop „Wassily" stoel, van 10-17 uur: SPECIALE
tel. 02507-17897, is weer op zwart leer met chroom, vaste ANSICHTKAARTENBEURS sterluiken en isolatieluiken.
Jan van Galenstraat 311, 1056 CB Amsterdam.
maandag geopend.
prijs ƒ200. Tel. 02507-14143. in twee zalen van ARTIS Levering en/of plaatsing.
Amsterdam, ingang: Planta- ISOLUIK
B.V., telefoon:
* 1 december 1989, aan* T.k. eethoek, notehouten
C.: 02507-19292
vang 20.00 uur vrijwilligersver- tafel en 4 stoelen met armleu- ge Middenlaan 41-A. Oude 05913-15456 of 05915-51627.
ansichten van vele steden en
Bij de Landelijke Bemidd voor Ambtenaren in een halve dag gadering voor de Kerst-In bij
ook v. semi-ambt., pers. PTT/Postb. en geprivatiseerde bedr. hotel Lammy op de Hogeweg ningen, pr. ƒ250. Tel. 14627. dorpen enz. Entree: 2 gulden.
Te koop
T.k. twee eiken TWEEZITS Ned. Ver. „De Verzamelaar".
34. U komt toch ook?
BANKJES, beige/bruin ge- Tel. 020-423519.
gevraagd
ONZE KENNIS 'EN ERVARING
kussens, prima
Ook voor doorlopend krediet. Lopende leningen geen bezw. Een zéér ervaren Sint en Piet bloemde
diversen
op bezoek?
staat. Tel. 12645, na 17 uur.
VORMEN UW GARANTIE!
MuziekBel snel: 17669, na 18.00 uur.
T.k.a. GRENEN BED, 140x
instrumenten
*•
Te
koop
gevraagd
vlagge* Help de Polen. Stuur eens 200, met 4 onderschuiflades
Rijksstraatweg 72, Duivendrecht.
stok. Tel. 16174.
een voedselpakket! Geen + matras + lage ombouw.
Lessen en clubs
Sportartikelen
adres? Dat hebben wij voor u! Prijs ƒ400. Tel. 02507-13962.
* Te koop gevraagd verrekijFoto
Boomgaard
Autoverzekering
Inl.: tel. 02907-5235.
ker,
8.5x44.
Tel.
16793.
Wij STOFFEREN 10 bankstelook voor
* Skisch. Salomon SX31, 1
V A. ƒ 75 - DORSMAN
* Jan en Caty. Eindelijk de kussens inclusief stof voor
portretfoto's,
* Badmintonclubje
heeft jaar oud, maat 41, ƒ95. Tel
blijft toch goedkoper!
sleutel gekregen van het ƒ295. Velours overgordijnen
pasfoto's,
Onroerend goed
nog plaats voor dames en he- 17503.
Bel nu: 02507-14534.
nieuwe huis. Van harte gefeli- van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
receptiefoto's,
ren 50+, woensdag v. 18.30
en woonruimte
citeerd en veel succes. Hans, Vitrage en alle soorten modelgroepsfoto's aan huis.
tot
20.30
uur. Tel. * Te koop ski's met bindinRia, Diny, Johan.
te huur
gen, voor eerstejaars, nog
gordijnen v.a. ƒ5,95 per meGrote Krocht 26.
02507-15689.
Zonnebanken
zeer goed, pr. ƒ 125. TeT
Tel. 13529.
aangeboden
* Ook dit jaar wordt er een ter, gratis gemaakt! 1000 ver* De gezellige excursie door 02507-14764.
kinder-playbackshow gehou- schill. meubelstoff. van ƒ69
Noord-Holland heeft u geden op 1ste kerstdag. Inl. en voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle
Dieren en
Per 1-12 t.h.a.: ZIT/SLAAP- mist, maar er is meer te beleopgave bij Milly Zantvoort. soorten meubelen, boten en
Auto's en
KAMER + ontb. + diner. Tel. ven bij de Ver. Vrouwen van
dierencaravans, zeer voordelig. Alle
Tel. 12658.
auto-accessoires
of ƒ 7 per week
02507-13863.
Nu.
Word
lid
of
bel
nr.
14462.
soorten schuimrubber op
benodigdheden
•* Op 13 dec. geeft oratori- maat gesneden. Barkrukken
T.h. in Zandvoort-C. per 1-12:
VOOR TAFELTENNIS:
umkoor Zandvoort een con- stoff. incl. stof of leather-look
GESTOFF. KAMER m.g.v. k., S.C. UNICUM. Maand./dond.- * T.k. aangeb. Honda Civic
cert in de Herv. kerk met wer- ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
DENNIS PAPEGAAIEN
t., ƒ 400. Inl.: 02507-19240, avond voor d/h sen. Inl.: tel. aut., motor prima, remmen
ken van Buxtehude en Brixi. ƒ55. Echt schuimrubberen een begrip in Nederland. Bel d,
of ƒ 20 per week
tussen 19-21 uur.
023-330745 of 02507-16511.
defect, APK jan '90, ƒ250
voor
gratis
infoboek:
020* Pap maandag is het echt matras met zuiver scheerwol
Tel. 19880.
T.h.a.
SOUTERRAIN
per
1-12,
665.7658.
Inruil
en
fin.
mog.
FITLINE NED. B.V., Populierenstraat 7,
waar, Anneke wenst je veel afgedekt ƒ225. DE VRIES,
ƒ 1000 all-in.
2371 SB Roelofarendsveen (bij Leiden).
geluk met je 50ste levensjaar. Haarlemmerdijk 168, Amster- * Te koop aquarium, 100x50, Tel. 02507-16858 of 12013.
Diversen
dam, 020-220981; Ampèrestr. met kast-en Eheim pomp,
Telefoon 01713-16300.
SINT en PIET. Bezoek aan 10, Zandvoort, 02507-19347.
500 m2 showroom, 6 dagen per week geopend.
ƒ225.
Tel.
02507-15401.
huis ƒ 35. Ook verenigingen.
Onroerend goed
Tel. 02507-19065.
Kunst
en
antiek
en woonruimte
Zalenverhuur
SINT is ervaren door ervaring
Radio, tv en video
te huur gevraagd
van vele jaren. Wilt u hem
Grote sortering, ook witte kerstbomen, blauwsparren,
bestellen dan even 02507- HEDEN INBRENG van goedeVERENIGINGSGEBOUW
kunstsparretakken, sparreslingers en adventskransen.
18940 bellen. Bel snel dan lukt ren v.d. veiling van 11 en 12
Gevr. 2-kamerwoning tot
Philips Service Centrum
't wel tussen 18-21 uur.
dec. VEILINGGEBOUW AMDe Krocht
Coralin Kunstbloemen en Planten
STELVEEN, Frans Halslaan Grote Krocht 41, Zandvoort, ± ƒ 675. Tel. 16829, na 18.00 Oostelijke Handelskade 29, Amsterdam, tel. 020-254341.
Ons adres is: ZEKERINGSTRAAT 49 (A'dam-Sloterdijk).
uur.
Voor
trouwfoto's
33, A'veen. Tel. 020-473004.
Vanaf CS: bus 28 naar Javakade. Grote eigen parkeerruimte.
Voor reparaties, onderdelen en accessoires t.b.v.
tel. 02507-15705-18812, voor
Showroom geopend van 9-17 uur (zaterdags gesloten).
PHILIPS Audio en Video. Tel. 020-881301.
Foto Boomgaard ('s Maandags gesloten.)
BRUILOFTEN - RECEPTIES
Woningruil
T.k.a. ANTIEK wegens verhuiKOFFIETAFELS
* T.k. radio + ingeb. cass.* Gratis af te halen: dozen X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
t.e.a.b., Normandische
met overtollig huisraad v.d. kamerverhuizingen. Voll. verz.
Foto Boomgaard rec. + platensp., Philips, prijs Grote Krocht 26 zing,
bruidskast, dekenkist, ploeg,
Woningruil Amsterdam. Aan- rommelmarkt. T.k.: Allura tuin- Dag/nachtservice 020-424800
ƒ75. Tel. 13435.
Te koop
Grote Krocht 26.
waterpomp. Tel. 12119.
geboden 4-kamerflat, Buiten- poort (in tweeen, gegalvan.),
Telefoon: 13529.
aangeboden
Voor lage prijs reparatie
veldert. Gevraagd 3- of 4-ka- 200x120 m, ƒ 100. Tel. 13555. • Reflectanten op advertenUW FILM OP VIDEO
audio/muz.app. 02990-40694.
ties onder nummer gelieven
diversen
Horecapersoneel
merflat/woning in Zandvoort.
Kleding
ƒ 1,75 per minuut met
ervoor te zorgen dat het numISOLATIELUIKEN?
Tel.
020-441352.
gevraagd
gratis achtergrondmuziek.
mer in de linker-bovenhoek
Uw luikenspecialistü
* Cadeautip: geef zo'n
ISOLUIK
B.V., telefoon: op de envelop staat vermeld
COUPEUSE/
Dag/nachtservice
mooie kalender van OudRijles auto's
05913-15456 of 05915-51627. en dat de brief geadresseerd
MODEONTWERPSTER
Gevr. KEUKEN/AFWASHULP
TV- EN VIDEOREPARATIE.
wordt aan: Centrale Ordervoor zondags, jongen of heeft tijd om de leukste mo- Zandvoort, ƒ7,50. Verkrijgen
motoren
* Voor het kerstdiner van de
Per geslaagde reparatie 30%
afd. Weekmedia, Postbus
dellen naar maat en eigen baar bij J. Bluys, Nic. Beetsmeisje. Tel. 02507-16023.
Kerst-In,
kosten
ƒ
20
per
pekorting. Snel en betrouwbaar. Corn. Slegersstraat Z B
122,1000 AC Amsterdam. Dit
ontwerp voor u te maken, ook laan 60. Tel. 14632.
soon,
staat
de
inschrijving
nu
Meestal thuis gerepareerd.
Zie ook de pagina's
voorkomt vertraging in de beveranderwerk. Voor alle leef- * Te koop Maxi-Cosi, ƒ 100;
Tel.
02507-12070
open
bij
Mevr.
L.
Hoekstra.
Huishoudelijk
Vrijblijvende prijsopgaaf.
SHOWROOM
handeling.
tijdsgroepen en maten.
wipstoeltje, ƒ 25; bad + stanTel. 12758.
Geen voorrijkosten.
1 film in deze krant.
personeel
Tel. 02507-17370.
daard,
ƒ25.
Tel.
18718.
Tel. 020-91 24 27.
gevraagd
Te koop aangeboden:
5
films
SET MARANTZ BOXEN
Gevr. HUISH. HULP meterva2-weg basreflex, 65 watt.
ring, 1 ocht. p.w. Dag n.o.t.k.
Vraagprijs ƒ 200.
Verhuur Movlu-boxen
Tel. 02507-13974.
Tel. 02990-38810.
X Ff
fl P£S?K
Huish. hulp gevraagd, twee
keer per week, 3 uur, in tweepers, huishouden. Tel. 19798.
.l -•
!
*<'•>•-,.
- •» «.„J,
.' .L'
'fe'i'
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GRATIS

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wordcn gp?et over 1 of 2 kolommen breecKe in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina ..MICRO S'
Plaatsing is mogeli|k in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ P,,36 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1600 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of algeven'zenrten aan.
* Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 2.
2042 JM Zandvoort
* Weekmeüia UiVhoorn Stationsstraat 70.
1421 AA Uithoorn
* Plaatsing \$ ook mogelijk m de volgende combinaties:
2 Zandvoons Nieuwsblad. Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde
Vener. Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant. De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperü'am. alle edities van het Amsterdams Stadsblad. Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode. De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ 6.01 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 1600 uur.
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
e Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede /5.00 adm.kosten.
n BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ3.00 m rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

(Para)medisch personeel gevraagd

Stichting Dienstverlening
Thuiswonenden
vraagt voor haar thuiswonende cliënten in Amsterdam e.o.
ervaren en betrouwbare

- medisch huishoudelijke assistenten
- huishoudelijke hulpen
Werktijden zowel overdag, 's avonds en in het weekend.
Liefst in bezit van rijbewijs en of eigen vervoer.
Flexibel oproepbaar.
Informatie over uursalaris etc. dagelijks tussen 8 30-17.00 uur:
telefoon 020-426831.

SNOWWHITE
Bob Schmidt

5 REGELS

Oproepen
Mededelingen

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
9 verloren/gevonden
c weg/aan komen lopen/vliegen
» maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
o het aangebodene mag"niet boven ƒ300 uitkomen

L.B.A., 020-997633

Zonnehemels v.a. ƒ995
Sauna's v.a. ƒ2.995

Kunstkerstbomen

Tel. 13529

VIDEOTHEEK

25,- p. week

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt. komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
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c
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Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 6,87
ƒ 8,01
ƒ 9,16
ƒ 10,30
ƒ11,45

Alle prijzen incl. 6°o BTW

Adres' ..

•

Telefoon'

.

.

. ..

.

S.v.p. in rubriek:

Gevr. LIEVE OPPAS v. 2 kind.
(3'/2 + 1 '/2 jr), ma. t/m vrijdag,
in Zandvoort, 11.30-13.30 uur.
Br. o. nr. 719-76757 bur.blad.

Foto - Film
Te koop: FOTOCAMERA,
Canon EOS 650, met data
back, 35, 70 zoom lens,
zoomflitser en draagtas. Prijs
ƒ975. Tel. 02507-16674.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

.

Plaats:

Oppas gevraagd/
aangeboden

ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis- en Contactenclub: 023-356840 (infoband).
CONTACTLIJN
Serieus-betrouwbaar-succes
06-320.321.35
JONGEREN
06-320321.5440+
Inspreeknummer 071-763704
50 cent p.m.
Het proberen waard!
RELATIEBUREAU 50 PLUS,
vertrouwde bemiddeling voor
ouderen. Tel 02289-3570.

Zonder vermelding vraagprijs (beneden ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.

Postcode

* De laatste loodjes wegen
het zwaarst. Voor een goede
kerstviering is veel hulp nodig. Geef u op op tel.nr
17436.
* Vrijwilligers, het Kerst-In
team zit verlegen om vrijwilligers. Vraag inlichtingen bij
Mevr. T. de Leeuw. Tel.
17436.

Huwelijk en
kennismaking

1 regel ƒ 3,43
2 regels ƒ 3,43
3 regels ƒ 3,43
4 regels ƒ 4,58
5 regels ƒ 5,72

Naam

;

/?*ƒ

^

«\

jUÏÖT

frr«u

V^üL

Vrijwilligers
gevraagd

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

1
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?'<% m
'•
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NIET GRATIS
zijn:
• alle Micro's groter dan 5 regels
• brieven onder nummer
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
• woningruil
o personeel gevraagd/aangeboden
» onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
• commerciële Micro's

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

FI *y

v M N N >i
f EU $H^

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 16.00 uur.

m

Schoonmaakbedrijf

met verlaagd tarief

GRATIS

k o]o P
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ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

T e

BONTMANTELINRUIL
(kleine) bijbel, tegen excl.
lichtgew.
lammy's/nappa/
bontgevoerde regenmantels.
Heren lammy's en jacks.
Folders: tel. 020-233488.

Bel direct 020-838301
Amstel-Crediet

ICRO

3 8

Woninginrichting

5,-/7,50 p.d.

schoonmaak/glazen wasserij
Tel. 02507-17935
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HUISSCHILDER (binnen)
ƒ10 per uur.
Bel: 02507-17705.
VENSTERLUIKEN?
Uw luikenspecialistü
ISOLUIK
B.V., telefoon:
05913-15456 of 05915-51627.
Voor alle voorkomende werkzaamheden in en buiten het
huis. Ook voor alle tuin en
straatklusjes. Als het vakwerk
en toch goedkoop mag zijn
dan belt u het KLUSSENCENTRUM 075-284358.

Bij aankoop van ons zeer uitgebreide Administratie-Pakket BROFIN krijgt u bij inruil van uw
oude Software-Pakket maar liefst ƒ l.OOO,- KORTING
BROFIN (Versie 4.2)
Normale prijs
ƒ 1.950,Inruil oude pakket/1.000,-

& GRATIS INSTALLATIE
KX.'VBIJ U AAN HUIS
•;
r:i-_L;'I (Indien jéwenst)'.;',...'•;

ƒ 950,-

DEMODISK ƒ 99,- incl. BTW

NU
HOOFDMENU
Grootboek
Dagboek
Debiteuren + fakturen
Crediteuren
BTW

Artikel gegevens
Valuta gegevens
Prijsaanvragen/offertes
Personeel + G-rekening
Balans
Onderhoud programma's
BALANS
Proef/saldibalans
Verlies en winst
Verdichte balans
Balans per periode
Gegevens jaarverslag
Jaarverslag
BTW

BTW-gegevens
Overzicht BTW-gegevens
BTW per maand
BTW per kwartaal
GROOTBOEK
Onderhoud grootboek
Overzicht grootboek
Kostenoverzicht
Rentabiliteit berekening
Invoeren budget
Budget bewaking
CREDITEUREN
Boekingen credit
Overzicht boekingen
Openstaande betalingen
Betalingsadvies
Bankopdrachten
Crediteuren gegevens
Overzicht crediteuren
Betaalde fakturen

ARTIKEL GEGEVENS
Artikel gegevens
Voorraad gegevens
Registratie inkopen
Omzet per debiteur
Omzet per artikel
DAGBOEK
Boekingen dagboek
Overzicht boekingen
Grootboekkaarten
Mutatie overzicht
PERSONEEL -l- PLANNING
"Fakturen G-rekening
"Printen van (kopie)fakturen
•' Projekt administratie
"Uren verantwoording
"Winst berekening
Personele gegevens
Printen personele gegevens
Planning vrije dagen personeel
•' Deze optie alleen
voor ondernemers.
ONDERHOUD
PROGRAMMA'S
Onderhoud menu/pasw
Schoonm. bestanden
Boekingsperiode

BROCALC (Calculatie Pakket)
Normale prijs
Extra korting

Paswoord/niveau's
Faktuur lay out
Log bestand
Correctieprogramma
Inlezen diskette/converteren
Kleurinstelling scherm
Andere klant
Nieuwe klant
Header inhoud
DEBITEUREN +
FAKTUREREN
Boeken fakturen
Overzicht boekingen
Openstaande betalingen
Aanmaningen
Tekst aanmaning
Teksten op faktuur
Fakturermg
Printen (kopie) fakturen
Faktuurregels per klant
Debiteuren gegevens
Overzicht debiteuren
Betaalde fakturen
Effekten
Kwitantie
VALUTA GEGEVENS
Onderhoud valuta gegevens
Overzicht valuta gegevens
Omrekenen valuta

ƒ 1.495,ƒ 700,ƒ 795,-

KONTAKTEN OPDRACHTGEVERS
Prijs-aanvragen/offertes
Verwijde.aanvrag./offertes
Overzicht/printen gegevens

STANDAARD OPTIE'S
Kleuren instelling
Netwerk versie
Vrije faktuur lay out
Onbepl. aantal administratie's
en registratie's
Alle gegevens d.m.v. popup
menu's op te vragen
ENKELE ANDERE
PAKKETTEN:
Calculatie voor BOUW +
METAAL
Storings pakket voor
onderhoud
Patiënten registratie
Projekten/voor en na
calculatie
Speel automaten registratie
ALLE PAKKETTEN ZEER
UITGEBREID
TEVENS SOFTWARE OP
MAAT!!!
GRATIS 2 JAAR UPDATE!!!

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

BRIDGE BWU=«^-^-al 25 jaar Uw vertrouwde handelspartner

St. Elisabethstraat 27-29
5361 HJ GRAVE
Tel.: 08860-76042

T
Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren (autonieuws, uitstapjes) en andere aspecten van Vrije tijd.
Redactieadres: Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.: 020 - 562.2285 (alleen 's morgens). Vormgeving' Paul Busse. Coördinatie: Trudy Steenkamp.

Het zal wel een ernstige
fwijking zijn, maar het najaar
ind ik het mooiste jaargetijde,
'alloze tinten bruin
ontrasteren deze maanden
met het ijle blauw van het
vater en vorige week
insdagmorgen hulde de
ptrekkende mist
ecreatiegébied Het Twiske in
en melancholiek makend
'aas. Koolmezen en
aanverwante soorten
nuttigden kwetterend hun vers
ontbijt in de wilgen.
Cuifeenden en meerkoeten
dobberden op de grote
Stootersplas. „Het Twiske is
een prachtig gebied," beaamt
de in boswachtersgroen
gestoken hoofd afdeling
oezicht, W.J. Potemans (61).
lij is uit Den lip komen
letsen.

*Het Twiske: natuur hier is altijd
aantal lezers van de Amsterdamse
kranten van ons Weekmedia Met
een speciale bus van Enhatao rijdt
het gezelschap dan naar en door Het
Twiske. Met openbaar vervoer is het
recreatiegebied helaas niet even gemakkelijk te bereiken. Bus 92 van
Enhabo rijdt van Amsterdam naar
Zaandam via Oostzaan (bij hoofdingang van Het Twiske) en lijn 91 doet,
komend uit Amsterdam-Noord de
oostzijde van het recreatiegebied
aan. Maar het blijft magertjes
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Hooglanders
Het Twiske bestaat voor ongeveer
eenderde uit water „We hebben wel
honderd kilometer oeverland" en er
zijn dan ook verschillende zwem- en
surfstranden aangelegd Over de
weilanden en door het struweel
kronkelen tal van voet- en fietspaden Menige wandelroute is met ge
kleurde paaltjes uitgezet Niet aan
de paden houden zich de Schotse
Hooglanders die m Het Twiske grazen en hun aanwezigheid met grote
bruine hopen duidelijk kenbaar maken De Hooglanders onderhouden
op natuurlijke wijze het landschap,
„En dank zij het vee op de weilanden, hebben we zoveel weidevogels,"
vertigft Potemans.

Recreatiegebied op scheidslijn
van Zaanstreek en Waterland
Onder de rook van AmsterdamNoord en Zaanstad is een recreatiegebied van 650 ha ingericht. „Eigenhjk alles hebben we op de schop
genomen," vertelt Potemans. Aan de
iiand van historische kaarten en
luchtopnamen is het vroegere riviertje Twiske opnieuw gegraven en wel
zo dat de loop aansluit bij het omringende polderland. „Twiske betekent
scheiding. Dit riviertje was de
scheidslijn tussen Zaanstreek en
Waterland." Landschapsarchitecten hebben gezorgd voor een gevaneerde inrichting met terreinen
voor intensieve recreatie, inclusief
voorzieningen als een paviljoen,
stranden, toiletten, en aansluitende
stiltegebieden.
Je zou verwachten dat de vogels
zich juist in die stille delen terugtrekken, maar Potemans meldt dat
tal van soorten, o.a. de mezen, zich
weinig van de menselijke bezoekers
aantrekken en dus vrijwel overal te
zien zijn. Er zijn zo'n negentig soorten zangvogels en tal van watervogels, waarvan binnenkort als de winter serieus toeslaat de tienduizenden smienten de grote Stootersplas
een rode glans geven. En verder:
krakeenden, talingen, tafeleenden,
kuifeenden, en meer van wat de Amsterdammer gewoonlijk als 'drijfsijs' aanduidt. Houtsnippen, fazan;en, torenvalken scharrelen ook in
Het Twiske rondt en een enkele ge-

• Wandelpad bij het Informatiecentrum van Het Twiske
• Winterse stilte in het haventje aan de Stootersplas
Foto s Herman Homburg

vorderde vogelaar heeft er zelfs de
befaamde ijsvogel 'waargenomen'.
Vogelaars zien namelijk geen vogels,
nee, die doen waarnemingen. Ik zag
dinsdagmorgen een mij ganselij k
onbekend vogeltje in het riet scharrelen. Op vogels na, was het toen
uitgestorven in Het Twiske.
Dat wil wel eens anders zijn, op
een fraaie najaarszondag bezoeken
zo'n dertigduizend mensen het gebied dat uit Amsterdam-Noord,
Zaanstreek en Purmerend goed op
de fiets bereikbaar is. De aanleg van

een nieuwe autoweg naar Oostzaan
en Het Twiske, vanaf de Coentunnel,
voert tot vreugde van Potemans
steeds meer bezoekers uit de zuidzijde van het IJ aan. 1,3 miljoen bezoeken per jaar, ontvangt Het Twiske.

Waterspeelplaats
Als de waterspeelplaats zo tegen
het begin van de zomervakantie off icieel wordt opengesteld, zal het aantal bezoekers wellicht stijgen naar

Juiste bandenspanning scheelt brandstof
Bandenspanning meten behoort
zeker niet tot
de maandelijkse controle van een
auto.
Dit
blijkt uit een
onderzoek
dat Michelin tijdens de afgelopen zomer heeft gehouden. Het blijkt dat
een groot aantal automobilisten
zich nauwelijks druk maakt over de
spanningen van de banden en dit
terwijl een goede bandenspanning
een voorwaarde is voor de eigen veihgheid en die van medeweggebruikers.
Er werden maar liefst 5.719 banden gecontroleerd. De analyse van
de resultaten liet zien dat:
80% niet op de juiste spanning
stond
55% een vrij aanzienlijk te lage
spanning had (meer dan 0,3 bar)
27% op een spanning stond die aanmerkelijk te laag was (meer dan 0,5
bar).
Een band met te hoge spanning veroorzaakt een verlies aan bestuurbaarheid en comfort en geeft een
overmatige vermoeidheid aan karkas en schokbrekers. Een te lage
spanning is meestal de reden voor

1,5 miljoen. In het Informatiecentrum van Het Twiske hangt een tekening van het toekomstige zwembad en de slootjes die naar eigen
goeddunken door de jeugd kunnen
worden aan- en omgelegd. Het
zwemwater komt uit de Stootersplas en is van uitzonderlijk goede
kwaliteit, zo wijzen metingen van
Provinciale Waterstaat uit, meldt
Potemans tevreden. En het water
waarin gezwommen is, stroomt
door naar het zuidelijk deel van het
recreatiegebied en spoelt vervolgens
Het Twiske uit.
W.J. Potemans werkt, na een zeer
gevarieerde carrière, nu zo'n veertien jaar in het recreatiegebied. Hij
is op de molenaar na, degene die het
langst bij dit natuurterrein is betrokken. Je zou zeggen dat hij, met
zo'n kennis van het gebied, heel gemakkelijk het m zijn ogen mooiste
plekje kan aanduiden. Niet dus. Na

een korte aarzeling: „De natuur hier
is altijd mooi, het ligt er aan hoe de
zon staat, maar ook 's avonds en 's
nachts is het hier schitterend." Ter
illustratie haalt hij uit zijn jaszakken enkele filmrolletjes: „Ik heb altijd een fototoestel bij me, want je
weet nooit wat je ziet. Laatst heb ik
een paar opnamen van een roerdomp gemaakt. Zo'n vogel blijft echt
niet staan wachten tot jij thuis je
fototoestel hebt gehaald."
Hij kan enthousiast vertellen over
de charme van Het Twiske, de bijzondere planten (o a. orchideeën),
de dieren en doet dat ook graag. „Ik
geef vaak lezingen voor tal van veremgingen. Daar zijn geen kosten aan
verbonden. Het komt regelmatig
voor dat zo'n lezing, gisteravond was
ik nog in Koog aan de Zaan, resulteert in een excursie naar Het Twiske." Een dergelijke rondleiding
geeft hij komende zondag voor een

Juist met het oog op die dieren
geldt er m het hele gebied een aanlijngebod voor honden „Wij zijn
daar heel streng in en de boetes hggen de laatste tijd zeer hoog." Wijzend op een berg rottend gras en
ander natuurlijk afval: „Kijk, dat laten we bewust liggen. Dat is een
prachtig onderkomen voor de kleinere dieren, zoals wezels En het gebied daar links, dat heet De Belt
Genoemd naar een vroegere, vooroorlogse, vuilnisbelt van Amsterdam. En daar, achter dat hek, ligt De
Blokken Hier in de buurt noemen
ze het de appelmand "
De appelmand? „Ja, vroeger visten
ze met de kleine jollen op het grote
meer en het kon er behoorlijk spoken. Toen hadden de vissers geen
draagbare radio bij zich en als men
op de boerderijen in de buurt via de
radiodistributie hoorde dat er zwaar
weer op til was, hesen ze een appelmand in een mast omhoog. Konden
de vissers tijdig naar huis komen."
Deze najaarsmorgen is het echter
doodstil op het Stootersplas Mistvlagen hangen boven het gladde wateroppervlak en alleen een meerkoet
laat zijn schorre roep horen.
JAN MAARTEN PEKELHARING

Fabrikanten vergeten nog weieens
essentiële informatie op verpakkingen te zetten. Dit is echter strafbaar.
Bepaalde informatie is de fabrikant
verplicht op de verpakking te zetten.
Een medewerker van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding vertelt
hieronder precies welke informatie
verplicht is.
Daarnaast gaat het in deze rubriek over de
zogenaamde dikmakers als rijst en macaroni
en of het verstandig is om een kind een vermageringsdieet te laten volgen.

Controleer regelmatig de bandenspanning voor uw eigen veiligheid.
Foto Michelin

Nieuwe auto-catalogus 1990

energie want de rolweerstand wordt
groter. Een 0,3 bar te lage spanning
kan al een extra brandstofgebruik
opleveren, met andere woorden een
kwart liter op iedere 100 ki'ometer
voor een auto die 1:12.5 loopt.
Uit dit alles blijkt dat het daarom
zaak is om de bandenspanning regelmatig te controleren. Zeker wanneer men voor een grote reis vertrekt. En vergeet dan vooral de reserveband niet.

Zijn macaroni en njst dikmakers''
Macaroni en rijst zijn zelf geen dikmakers.
Evenals aardappelen leveren ze geen grote
hoeveelheden energie maar wel veel belangrijke voedingsstoffen die we dagelijks
nodig hebben Bij de warme maaltijd kan
een kleine aardappel worden vervangen
door een groentelepel macaroni of rijst. Bij
aardappelen is de jus en bij macaroni en
rijst is de saus meestal de dikmaker. Een
magere jus (jus koud laten worden, vet eraf scheppen en
bruin als jus gebruiken) of een saus waarin weinig vet is
verwerkt, kan de oplossing zijn.
Mag een ktnd een vermagenngsdieet volgen''
Ja, mits onder begeleiding van arts en diëtist Omdat
een kind nog groeit, zal de diëtist het dieet steeds moeHoe weet ik wat ik koop7
ten aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Een
Veel levensmiddelen die we kopen zijn verpakt m blik, kind mag nooit zomaar een willekeurig vermagenngsglas, plastic of karton. Al die verpakkingen maken het dieet volgen.
Voor vragen: Voorlichtingsbureau loor de Voeding, postbus 85"00,
moeilijk of zelfs onmogelijk om te zien wat we kopen.
CK 'b Gravenhage; Infolijn 06-821.22.72 (op werkdagen tussen
De enige manier om achter de inhoud en samenstelling 2508
13.30 en 17 uur, ƒ 0,40 per minuut).
te komen, is de informatie op de verpakking te lezen.
Daar staat op wat er in zit. Het etiket is dus zeker de
moeite waard op te lezen.
De fabrikant is verplicht bepaalde informatie op de
verpakking te zetten. Zo moet op de verpakking staan
(duidelijk leesbaar en in het Nederlands):
Verwarmingssystemen, voorziemngen. Daarnaast
- om welk produkt het gaat
'design-radiatoren', CV-ke- is er een hoofdstuk gewijd
- tot welke datum het produkt tenminste houdbaar is tel, een kleine greep van aan isolatie van het huis
('tenminste houdbaar tot')
onderwerpen die m de
- wat de inhoud is; netto inhoud, dus zonder verpakking nieuwe gids 'Verwarming
Bovendien staat er een
- de gebruikte ingrediënten
en isolatie' aan de orde ko- uitgebreide merk-, prijs- naam en adres van de fabrikant, importeur of verkoper men. De gids staat boorde- en adreslrjst achterin de
- eventueel gebruiksaanwijzing en bewaarvoorschrift
vol tips over verwarmings- gids. De gids kost f 4,95

Meer dan 400 auto-modellen zijn te vinden in het boekje 'Alle auto's 1990'
dat voor de 18e keer in successie verschijnt. De catalogus is overzichtelijk
ingedeeld in een aantal rubrieken: benzine-, diesel-, 4 x 4 , Combi- en
Terreinwagenmodellen. De verkoopprijzen van de modellen staan achterin
het boekje vermeld. Een aantal modellen is identiek aan vorig jaar, maar
het merendeel heeft toch al dan niet ingrijpende cosmetische en technische
In de rubriek 'Toeren' op deze ATV-pagiveranderingen ondergaan. De BMW 850i is ongetwijfeld één van de belang- na geven wij korte trips voor uitstapjes in
rijkste nieuwkomers. Deze supercoupé is voorzien van talloze technische Nederland en omstreken. Deze trips kuninufjes en noviteiten. Hij bindt de strijd aan met onder meer de Mercedes nen variëren van een eendaagse trip naar
SEC-serie en de Porsche 928.
bijvoorbeeld een museum of wat langere
In de hoge middenklasse is de Peugeot 605 erg populair. De wagen is uitstapjes naar een nieuw skigebied. De
rubriek is om de drie weken op deze pagina
bedoeld als opvolger voor de 505 en de al lang verdwenen 604.
Als belangrijkste concurrent kan de nieuwe Citroen XM worden gezien. te vinden en wordt samengesteld door reisIn de categorie terreinwagens valt de 'Discovery' op. Het is een - voor het journaliste Leni Paul.
• Het uitstapje van hun leven was voor mijn
eerst in 19 jaar - nieuw model van Land Rover. De catalogus wordt uitgegegrootouders zo'n vijftig jaar terug een bezoek aan
ven door De Alk b.v. uit Alkmaar en
de grotten van Han. Er werd nog jarenlang over
is verkrijgbaar in de boekhandels en
nagepraat. Volgend jaar viert men het eeuwfeest
kost ƒ 14,50.
(ADVERTENTIE)
van dit beroemde Belgische complex van druipsteengrotten waar intussen de commercie danig
toesloeg. De magie van de gemiddelde 4 centimeter per eeuw groeiende wonderlijke vormen van
zuilen, stalagnieten en stalactieten is echter nog
steeds dezelfde. Van l november tot pasen zijn de
Van l tot en met 10 december
grotten open van 9.30 tot 15.30 uur. Januari en
wordt in Essen voor de 22e keer de
februari gesloten en van pasen tot l november
internationale Motor Show Essen
kan men er 's middags tot 17 uur terecht. Wel
gehouden. Meer dan 500 firma's uit
warme kleding en stevige wandelschoenen mee20 landen presenteren zich in 16 halnemen. Han-sur-Lesse ligt in de provincie Namen
len (72.000 vierkante meter) en zo'n
op 119 kilometer van Brussel.
1500 voertuigen zullen te zijn.

l

ZOEKT DRINGEND

FLATS EN HUIZEN
m de driehoek
Amsterdam/Utrecht/Den Haag

020-44.87.51 (4 lijnen)
RENTHOUSE INT. B.V.
Nedernoven 19-21, Amsterdam
(hd WW)
(vergunning v d gerreente A dam)

« Een taoot-brunch noemen ze het bij Rederij
Stiphout in Maastricht en het moet een combmatie zijn van spelevaren op de Maas en lekker eten
terwijl, aldus de folder, een accordeomst ter opluistering aanwezig is. Zeker op een grauwe zondag m de winter de moeite waard om te doen
Zolang de Maas met is dicht gevroren gaal de
boot elke zondag tot en met 16 december om
kwart voor twaalf van start van de Maaspi omenade. Daarna wordt pas weer vanaf zondag 7 januari
uitgevaren. Het kost /" 32,50, kmdeien tot 12 jaar
één gulden per leeftijdsjaar en leserveren is gewenst (043-254151).

• Leuke tip voor Spanjegangers die even niet aan
de Costa's willen liggen bakken. Van mei tot oktober volgend jaar rijdt de Al-Andalus Espreso, de
Spaanse tegenhanger van de Oriënt Expres, vanuit Barcelpna dwars door het Spaanse landschap
naar Santiago de Compostela. Veel nostalgische
pluche en verchroomde spiegels, maar ook een
discotheek en een videotheek in deze fraaie trein.
Informatie bij Spaans Verkeersbureau, tel. 070465900.

• Kinderen een kwartje, nee sterker nog, kmderen geheel gratis m de sneeuw- en zonrijke regio
Hochschwata in Oostenrijk, waarbij elke vohvassene in het winterseizoen giatis een kind tot 11
jaar mag meenemen Dit geldt m diie winter
sportplaatsen die door een skibus met elkaar zi]n
• Een vroedvrouw aan het werk. Het beeldje is teverbonden
Als de ouders skiën is er bovendien vooi de
zien op de tentoonstelling 'Traditionele Vroedkinderen een afwisselend weekprogramma Meer
vrouwen in de Derde Wereld in het Afrika
informatie bij de VVV van Aflenz, tel 09-43 3861
Museum'.
Drie Koningen met de os en de ezel op uw kerst- 3344.
kaarten en sturen deze vervolgens naar de geadresseerde.
• Wie wil zien hoe men in de Derde Wereld
omgaat met geboorten kan tot l februari terecht
m het Afrika Museum, Postweg 6 in Berg en Dal
Daar wordt de tentoonstelling 'Traditionele
Vroedvrouwen in de Derde Wereld' gehouden.
Men krijgt een beeld van de van generatie op
generatie overgeleverde kennis en ervaring van
de traditionele vroedvrouwen. Mensen die in landen zoals Afrika, Azië en Latijns Amerika met het
grootste respect worden behandeld.

• Wie met kerstmis vrienden en relaties echt wil
verrassen moet deze maand zijn kerstpost vóórzien van internationale antwoordcoupons (verkrijgbaar op elk postkantoor) opsturen aan Postamt. 4411 Christkindl/Steyr in Oostenrijk. In het
postkantoor van dit kleine dorpje zetten ze een
speciaal poststempel van Maria met Jezus of de

• Sinterklaas komt uit Spanje, de kerstman uit
Finland. Accent Reizen, Keizersgracht 701, Amsterdam, tel. 020-224343/246564 springt daar op in
met een zes-daagse reis naar Luosto in Fins Lapland. rendieren, sterrengeflonker in de poolnacht, sneeuw en de kerstman himself die men de « Kinderen gratis mee op de wintersport in Oostenrijk.
Foto FVV Mi-moot
hand kan drukken.

Motor Show Essen

voor werknpmers van buitenlandse
bedrijven
gestoffeerde en/of gemeubileerde

Brandbeveiligingspakkct
Kaarsen in de kerstboom, vlam m
de pan, een ongelukje met brand
zit in een klem hoekje De firma
Chubb Fire uit Schiedam heeft
een compleet pakket vooi brandbeveihgmg op de markt gebracht
Het heet 'Trio Pak' en bestaat uit
een rookmelder, poederblusser en
een branddeken De rookmelder
kan op elke gewenste plek :n het
huis worden gemonteerd en werkt
op batterijen De navulbare poederblusser bevat l kilogram bluspoeder en is voorzien van een manometer en ophangbeugel De
branddeken leent zich vooral bij
de bestrijding van vloeistofbranden, zoals bijvoorbeeld vlam in de
pan De deken heeft een formaat
van 120 x ] 20 centimeter Het pakket kost f 145,- en is in geschenkverpakking verkrijgbaar bij de gereedschaps- en ijzerwarenwinkel

Aankleed Mickey Mouse
Aan- en uitkleden zullen alle peuters om den duur moeten leren
Bij de een kost het wat meer moeite dan bij de ander. Speelgoedfabrikant Mattel heeft Walt Disney
figuur Mickey Mouse en zijn
vriendin Mmme als zogenaamde
'aankleedpoppen' op de markt ge
bracht Kinderen kunnen op de
poppen oefenen om ritsen, knopen, gespen en veters los en vast te
maken De poppen kosten tussen
de 40 en 50 gulden en zijn verknjgbaar in de speelgoedzaken

Tips over verwarming

TOEREN

Vorig jaar was de Motor Show Esben de meest bezochte beurs van het
laar in Duitsland. Met 332.800 bezoekers (van wie 130.000 Nederlanders
en Belgen) in tien dagen werd een
nieuw record gezet. De vier pijlers
waarop het succes van de Motor
Show Essen berust, zijn: wereldmarkt voor veredelde automobielen, festival van motoren, intercontinentale beurs voor oldtimers en
classic cars en de Ferrari-dag.
De beurs is vanaf vrijdag l december open voor het publiek. Openingstijden zijn van 10 tot 18 uur.
Entreeprijzen bedragen: volwassenen DM 17,-, jeugd tot 15 jaar DM 10,groepen min. 20 personen DM 13,-.

'Dieren en Nederlanden' heet het
boek dat, ter gelegenheid van hetr
125-jarig bestaan van de Nede
landse Vereniging tot Bescbtr
mmg van Dieren, deze week ui
komt Het boek is geschreven
dooi de Leidse historicus ar C A
Davids en beschrijft de wij.se waaiop de Nederlanders door d^> eeu
wen heen niet dieren omgaan Het
boek telt 184 pagina's en kost /
39,50

VOEDING

Zijn macaroni en rijst dikmakers?

het stukrijden van de band of veroorzaakt in ieder geval abnormale of
te snelle slijtages.
Een band met te weinig lucht vervormt veel sneller, wordt warm, slijt
harder, vooral in de bochten. Hij zal
dus een kortere levensduur hebben.
Bovendien gebruikt de band meer

Jubileum dierenboek

Vriendelijke deurmal
Wat dacht u van iets anders dan de
traditionele kokosmat achter de
deur' Bi] vooi beeld een deurmat
met een hartelijke ontvangst zoals
'welcome', 'Hallo' of voor hele t-peciale gasten 'I love vou' Daarnaast
kan men ook kiezen uit een hond
kat, olitant ot paraplu opdruk
Deze ontvangst woi dt mogelijk ge
maakt dooi net Waalwijkse b e
drijf Van Loon en Sealskm B V
(tel 04160-35911) De mat is w
maakt van 100uu polyamide rib en
du antishp rug is gelatexeera De
maten van de mat zijn b O x 41' De
foncikleur is grijs en de opdruk in
rood of baluv. met /v, n t

Nieuwe stopponkast
Het Hengelose bed' uf &qum heeft
(inlangb op de nation ile '.akbuu.ro
voor Electiotechiiiek een nieuwe
btoppenkast gemt rodureercl De
'kast' vervult dezelfde functies tlls
de traditionele, maar \oeit i.^ or
de meest moderne manier uit Het
systeem biedt bij vooi beeld een
aantal standaardmugehjkheden
die de meeste metei kasten not;
missen Zo werkt deze zonder lus
se stoppen Dus wanneei de koit
sluiting optreedt, kan niet etn
simpele beweging de e'oene ttn
melschakelaui worden omye/et
en daaimee is de sttoom\oo;zie
nmg weei op gang gebracht Ook
de aardlekbeveihüint; is mtere^
sant. In de meeste meteikasieii
woidt deze beveiliging uitgevoeid
met een schakelaar vooi alle gioe
pen, terwijl dit apparaat een be\ ei
hgmg heeft voor elke ai oep apart
De nieuwe kast is in helderblauw
uitgevoerd en heeft een afmeting
van 24.5 cm hoog en 22 cm bieed
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AUDI
AUDI 80 1.8n, tornadorood,
38000 km, 1987
AUTO MAAS B.V., tel. 02977 - 24320

Adverteren in
SHOWROOM"
Tel 020 • 665 86 86

BMW

Importeur MVS - Dealer van Chrysler,
Dodge en Jeep

Escort 11L 10-'85 1e eig APK Ford Sierra 2.0 L, '83, Ipg, 5 drs,
10-'90. Trekh. 70000 km. zeer mooi, ƒ 8750,-.
ƒ 9950 van part. 020-998700.
Centrum Auto's 020-250096.
Escort 1 6 L XR3 B.).'83, wit, Splinternieuwe!! Ford Taunus
verlaagd. APK 12-1-'90
1.6 Bravo, '82, 49.000 km, PullTel 02977-27455 na I600u.
man bekleding etc., ƒ6750.
ESCORT-VAN '79, sunrf geel' Centrum Auto's 020-250096.
kentk achterb APK 6-'90 Imprl
ƒ 1 300 02968-96238
FORD ESCORT 1300 L
ƒ 2950 Lada Wetter
Tel 02907-6572.
Ford Sierra 1600, laser, 5 drs.,
LPG,
6-'86 ƒ14450. BOVAG
gar Tel. 02968-92654/97486

BIJ aanschaf van een nieuwe CHRYSLER GTS uit voorraad
Geven wij u een long-weekend

Bel Amsterdam 124876 de Auto-Lijn van
MOTORMEYER, OVERTOOM 116-126 A'dam -W

Wegens omst.h. te koop.
DIESEL ESCORT DCL, apr. '87,
blauw metallic, m. radio, nieuwe banden, perfect onderhouden. T.e.a b. Tel. 01725-71483.

Autobedrijf Hagenaar BV

UNIEKE AKTIE

kado naar: New York!!

T.k. Ford Scorpio, okt. 85, ABS
sch. kanteldak, 5 versn., wit,
ƒ 13.500,-. Tel.: 075-171977.

FSO

Verkoop & Service van Mercedes Benz.
CHRYSLER GTS

(D/-5Z7

Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Telefoon 020-71 34 57
Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- incl. BTW
Aktie: FSO Prima SLE Dolma van ƒ 14.199,NU VOOR ƒ13499,- incl. BTW.
U kunt ook terecht voor occasions.

Citroen

TOYOTA Liteace '84, Diesel,
grijs kent., 110.000 km.

Tel. 020-173790.

Volkswagen

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Auslm Metro HLE, 6-'81 APK Mini 1000 Mayfair, rood metall,
54000 km, bj '84, nette auto,
tot 7-'90 ƒ 2500 i g st
ƒ4500 01723-8533 na 18 uur.
020-906612 Na 20 00 uur

Chrysler

Condensator «vpy 44
A dam.S' Dm, Tr, 865511

f,6
"*3,

Austin

BMW 1602 rnde achterlichten BMW 323I UIA zw el sch dak,
2x Scheel st Compl+ll Airco
v d. liefhebber Vr pr/ 700
Vrpr
ƒ26950
Tel 020Tel. 020-448384 na 18 00 u
194308
Bj
1985 juni
BMW316, nov'84,127 000 km, km st.98000
d blauw, ƒ 12500 Bovag-gar,
H VAN POELGEEST B V
inruil+financ mog Autobedrijf
Compier, A v d Neerweg 1, Ou- voor uw betrouwbare occasion Stationsstr 7-11-Amstelderkerk, 02963-1325
veen. Info 020-410051

DE GRAAF-TOYOTA

JO,
1276;
>(*.

Audi 80 1 8 GT 7-'86 Wit, alu
T k wegens leaseauto Audi
velg 60 000 km net na grote
100, LPG, juni '87, 80000 km,
beurt, 1e eig / 19 500
bl. met ƒ17900 02979-87307
Inl 020 - 45 22 81

Austin uw dealer sinds '61 Garage Boom, O'weg 220, Aalsmeer Tel 02977-25667
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Honda

Mazda van Kleef, A'veen

RENAULT TOPOCCASIONS
5 GTL, 5-'86
ƒ 13.250
Amsterdamseweg 467, 1181 BR, Amstelveen. Tel: 020-431002. 5 TL, 1-'87
ƒ 12.900
9 TL, 7-'87
ƒ14.900
MAZDA 929 3.0i, V6 GLX, ..5 vers., juni '87, ABS, 78000km. 11 GTL,4-'86
ƒ12.900
MAZDA 626 coupé, 2.0-12 V GLX, .LPG, apr.'88, 40.000 km. 18 GTL.station 3-'86 ƒ 10.250
MAZDA 626 coupé GT, 2.0 injectie, . . .sept. '87, 77.000 km. 21 Turbo diesel, 8-'88 ƒ 33.500
MAZDA 626 sedan 1.8 LX..5 versn., 8-'88, trekhaak, 24.000 km. 21 TL,9-'86
ƒ15.900
MAZDA 626 sedan, 2.0 GLX, automaat.- PS, .'84, 70.000 km. 21 GTS, 4-'87
ƒ21.900
MAZDA 323 HB, envoy, 1.3 motor
mei '88, 40.000 km. 25 GTX, 1-'86
ƒ21.900
MAZDA 323 HB, 1.3
5 drs., apr. '87, 72.000 km. Ford fiesta 2-'86
ƒ17.500
FORD ESCORT 1.6 CL
okt. '86, 40.000 km. Rat Uno, 5-'83
ƒ 6.250
MITSUBISHI Lancer 1500 GLX
okt. '86, 43.000 km. Rat Ritmo, 8-'87
ƒ 12.250
PEUGEOT 205 GTI
130 PK, juni '88, 30.000 km. Regata 85S,lpg,2-'86 ƒ10.900
FIAT UNO 45 S
okt. '86, 23.000 km. Hyundai Pony 1.5,9'87/ 12.950
OPEL KADETT HB
4 drs., mei '85, 50.000 km. Nissan sunny 1.7d,'86j' 12.750
Opel kadett,3-'84
ƒ 9.950
VERDER NOG VELE ANDERE INGERUILDE OCCASIONS
Alle auto's worden afleveringsklaar geleverd,
Suzuki Alto GL,8-'86 ƒ 8.950
INCLUSIEF 6 MAANDEN MAZDA KROON GARANTIE.
VW Golf C, 4-'86
ƒ 14.500
Autobedrijf HANS MAFAIT
Zo plezierig kan service zijn
Nijverheidslaan 14 Weesp
02940-13044
MERCEDES 580 SEL, van zeer 1986 Merc. 190D, vijf versn.,
oude boer, gebruikt als trekker vele extra's, als nieuw. Tel. RENAULT 5L, puntgaaf, bj. '84,
1e eig., 45000 km, APK gek.
voor mestkar, deed mee aan 020-101391, bellen na 18 u.
ƒ4.950. Tel. 02990-37825.
folkloristische gebruiken in
• De autorubriek
Staphorst, kleur, grasbruin,
„SHOWROOM" heeft
moet afgebikt, t.e.a.b.
een oplage van 730.000 ex.
Tel. 020-000000.

Mercedes Benz

T.k. wegens omstandigheden
RENAULT 11 TL, mei 1987, 5
drs., 30.000 km, i.z.g.st., prijs
n.o.t.k. Tel. 03240-11643.
Van KALMTHOUT
5 SL,5-drs
8-'87 ƒ 14.750
5 GTL
3-'85 ƒ 11.500
11 GTX
1-'87 ƒ17.900
11 TXE electron 8-'86 ƒ 15.750
11 TL.brodw. .. 1-'86 ƒ 11900
21 TS.nevada .. 4-'87 ƒ 22.500
21 GTL.demo .. 8-'89 ƒ 29.500
21 TL
10-'86 ƒ 15.750
Rekord carv. . 10-'85 ƒ 13.500
Colt GLX.mon. . 1-'86 ƒ 14.500
12 maanden top occasion gar.
Abcoude- Bovenkamp 8
Tel: 02946-1206/4004
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 9611.

VW Jetta diesel, rood 4+E,
Diesel!! VW Passat, 5 drs, m. 1985 APK 5/90 4 drs, nwe ban82, zeer mooi, ƒ 5750,-.
den. Prijs ƒ 9000
Centrum Auto's 020-250096.
Tel. 020-128123.
Golf Diesel 5-bak. Bouwjaar 6- VW Jetta Diesel, bj. 9-'84, bl.,
6-'83. APK tot 10-'90. Vr.pr. radio/cass., onderh.pap. t.i.
ƒ7500. Tel. 020-910102.
ƒ6950. 020-981895.
T.k. VW GOLF GLD b.j. '87,
V.W. Kever 1974, APK 28-3-'90,
67.000 km. rood, diverse ex- rood, originele goede staat.
tra's. 03240-19146.
Prijs ƒ 1750. Tel. 020-141742.
VWGolf C 1.3, LPG, 3 deurs, VW Kever, geel, bj. '76, leuke
kleur rood, maart '86, ƒ 11.500, auto, 1 jr. APK, vr.pr. ƒ2250
035-855602/832080.
Tel. 075-163008.
VW JETTA 1.6 CL, 5 versn. bj. VW Passat CL TURBO DIESEL
'87, extra brede banden, v.a. 6-'86 ƒ 15.950,- BOVAG gar.
ƒ17.000. Tel. 02520-21161.
Tel. 02968-92654/97486

Volvo
VOLVO 244 GL diesel 11-'80
2 x Volvo 340 DL 84/85,1xlpg,
VOLVO 360 GLT, 5 deurs, 1-'88
beide zeer mooi, v.a. ƒ 6500,-.
VOLVO 360,inj.,5 deurs 1-'87
Centrum Auto's 020-250096.
VOLVO 360 GLS, 5 deurs 1-'83
Ron Geurs Personen Auto BV VOLVO 340 DL,3 deurs 7-'86
Voor exclusieve Volvo's
VOLVO 340 Win.auto. 12-'86
A'dam-Oost. Info 020-920505. Ford Sierra 1.6L,lpg
1-'87
VOLVO 244 DL Prima wagen
APK okt. 90 bj. 77 ƒ 1.900
tel. 020-6630038-445225.
• „SHOWROOM" verschijnt
huis aan huis m geheel
Amsterdam en omgeving.

3 MAANDEN
BOVAG-GARANTIE OF
AANVULLENDE GARANTIE
VOLVO DEALER
Autobedrijf DICK MUHL B.V.
Achtergracht 71 a, Weesp.
Tel. 02940-18200.

Algemeen

Autobedrijf Överveen b.a.

Alfa Giulietta Amigo, v.v.LPG, elek.ramen, etc. . .'84 ƒ 5.950
BMW 520i inject., zilv.grijs met., 5-bak, st.bekr. .'84 ƒ 11.950
BMW 316 1.8, chamin rood, m schitterende staat,.'86 ƒ 15.950
BMW 316, zender grill, spoiler, sportvelgen, . . .'82 ƒ 6.950
BMW 323i, zilv.grijs metall., 5-bak, sportvlgn., . .'83 ƒ 9.950
BMW 315, LPG, dubb. elek. spiegels
5-'83 ƒ 7.950
Hover uw dealer ook 800. Gara- BMW 315, LPG, gr.blauw, dubb.spiegels, sportvlgn,.'83 ƒ 6.950
ge Boom, O'weg 220, Aals- BMW320/6autom., LPG, d.blauw met., sportvlgn.,.'80 ƒ 3.950
BMW 320/6, LPG, zender grill, spoil., sportvlgn., .79 ƒ 2.950
meer. Tel. 02977-25667.
BMW 520, LPG, groen metallic
'80 ƒ 1.950
Ford Granada 2.8 GL, blauw met., st.bekr., sch.dak,.'85 ƒ 9.950
Ford Résta 1.1L, beige, in smetteloze staat, . . .'84 ƒ 6.950
Ford Capri 2.0, 6 cyl., bijz. goede st., APK 10-'90.'79 ƒ 2.950
Is uw SAAB u dierbaar, ga dan Mazda 626,5 drs., H.back, blauw met., 5-bak, LPG,.'88 ƒ 15.950
voor APK, rep., ond. naar Mercedes 240 TD stationcar, st.bekr., c.lock, roofr.,/81 ƒ 11.950
A.M.H. 02903-14097. Bovaglid. Mitsubishi Galant 1.8 T.Diesel, champ. met, 5-bak,.'87 ƒ 12.950
• „SHOWROOM" verschijnt Mitsubishi Galant 2300 GLX T.Diesel, bl. met., 5-bak.'82 ƒ 4.950
Opel Kadett 1.6 Diesel stationcar, 5 drs., alle opties,.'88 ƒ 16.950
huis aan huis m geheel
3x Opel Kadett 1.6 Diesel stationcar, 5-drs
'86 ƒ 11.950
Amsterdam en omgeving.
Opel Kadett 1.3 S, bruin metall., een plaatje, . .'81 ƒ 2.950
Opel Rekord autom., LPG, bordeaux rood, perf.st.,.'81 ƒ 2.950
Peugeot 104 ZL, zilver met., perfecte staat, . . .'83 ƒ 3.950
Renault 25 GTS, zilv.met., st.bekr., el.ramen, 5-bak,.'87 ƒ 16.950
Adverteren in
Renault 25 V6 inj., alle opties, radio Renault, . . .'86 ƒ 15.950
Renault 25 V6 inj., LPG onderb., radio Ren., alle opt., .'85 ƒ 12.950
..SHOWROOM"
Alle auto's APK-gekeurd afgeleverd
Tel 020 - 665 86.86
1 jaar garantie, inruil, financiering mogelijk.

Rover

Mitsubishi

Off. ROVER DEALER:
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375

Colt 1.5 GLX royal '87,1eeig„
Mitsubishi Galant GLX 2,3 TD,
BIESHEUVEL - HONDA
Honda Civic 3D, bj. '81, APK meest luxe uitv. 39.000 km, al. bj '88, APK, 5 versn., wit, pr.
BX1.4RE,LPG,'86,BX14'86,
model '87, BX 1.4 LPG '87 BX
HAARLEM
3/'90, 72.000 km, groen, alu- velgen, rad./cass. etc.+ gar. ƒ 2650. Tel. 02908-3450 na 15 u.
ƒ 14.750. 020-906985/5404642.
1.6 RS LPG, '84,
Civic 1.4 GL automaat
velgen, ƒ 1750. 02990-38200.
Van 1e eig. Saab 900 GLI, nov.
Berebeit, 020-6627777.
rood
1988 ƒ 22.900 HONDA PRELUDE LPG, APK
'82, 900 GLS schuifd., '83, 900
Civic
1.4
GL
CABRIO
rood1988
Citroen BX 14 RE, LPG, kleur
GL, 9-'85, stuurbekr., 900 GL
gek. bj 82, i.z.g.st. ƒ4950.
ƒ47.500
sept. '87, 9000 Demo turbo,
wit, begin '86, ƒ9950, 035Tel. 02990-37825.
Civic 1.3LZilver1987/16.900
Bluebird 1.8GL4-'83.
'89, 20.000 km Saab Dealer
855602/832080.
Civic
1.5 GL
Automaat T.k. HONDA CIVIC 1.3 L, Sunny 1.3 L, 3drs.. LPG, '88,APK 10-'90. Prijs ƒ4500.
Jorritsma, Wagenweg 10, purT.k. Citroen BX 14 RE rood Bj blauw
1986 ƒ 16.900 d.blauw, 42.000 km, bj. 7-'84, Sunny 1.3 L, 3 drs. '86,
Tel. 02995-2707 na 19.00 uur. merend, tel: 02990-23741.
'88,65.000 km. Vr pr. ƒ 16 500 - Civic 1.3 Luxe
Sunny1.6SLX'87. BluebirdZO
ƒ6750. Tel. 02990-30676.
Nissan Cherry 1300 L 84, 5 drs,
Tel. 03200-51649.
stat.wagon, LPG o.b '87.
blauw
1986 ƒ 14.500
85.000 km, ƒ6.950,-. Suzuki
Berebeit,
020-6627777.
Civic
1
3
Luxe
Van Citroen pers. AX 11 RE '89
Amstelstad, tel.: 020-799100.
1985 ƒ 10.900
6000 km, fabr. gar. apr. '90 wit
SUNNY DIESEL 1700, 1e eig.,
Accord
4
drs.
EX
L.P.G.
Nissan Prairie 18 SGL. Bj/86. SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
HYUNDAI Service Dealer
bj. '85, in pr. st. APK gek.
ƒ 13.900,-. 02975-66703.
beige
1984 ƒ 9.900 Auto Centrum Duivendrecht
67.000km. Wit. Prima staat.v.d. Madeweg 23 bij Makro
ƒ7950. Tel. 02990-37825.
Visa II S. wit apk 5-'90 Prelude E.X.R.
A'dam - 020-6686146.
o a. 2 CV's, AX, BX
Div. mog. Tel. 020-900392.
Industrieweg 27 020-955176.
65.000km. m'83. Mot/techn grijs
vanaf ƒ27,50 excl. BTW
1985 ƒ 17.900
goed & zuinig ƒ 2250. Tel. 020 • Legend 2 5 Inj. Automaat
Tel 020-932750
Adverteren in „Showroom"
86 93 24.
S. Stevinstraat 12a, A'dam
grijs
1988 ƒ 49.500
Tel 020 - 665 86.86
Legend 1.5 Inj. Automaat
ZANDVOORTERPAD 5 a - OVERVEEN - 023-277182
Skoda 105 S, bj. aug. '88 Skoda 130LS groen. Bj. mrt '87.
FAX 020 - 665.63 21
wit
1989 ƒ 59.500 Postbus 156, 1000 AD A'dam
Dagelijks geopend van 9 - 18 uur
19.000 km, 1e eig., prijs ƒ 5400. 32.000 km. ƒ4850.
Opel Ascona 5 drs. G.T.
Donderdag koopavond tot 20 uur
Tel. 02990-45544.
Tel. 020-975248.
grijs
1986 ƒ 15.900
Daihatsu Cuore GL 88 3 drs
Adverteren in
Rnanc. LEASE-tarieven, bijvoorbeeld:
Ford Escort 1.3 Laser
Nissan SUNNY 1300 LX, 3 drs
v.a. ƒ575,02 p.m
17000 km, ƒ 10950,- Suzuki
„SHOWROOM"
grijs
1984 ƒ 9.500
Lada SAMARA 1100 cc, 3 drs
v.a. ƒ397,92 p.m.
Amstelstad, tel.: 020-799100.
FAX 020-6656321
biedt aan een aantal goed geselecteerde occasions met
Alfa Giulietta 1.6
Lada SAMARA 1500 cc, 3 drs
v.a. ƒ446,88 p.m.
MUSEUM-AUTOBEDRIJVEN
SPECIALE NAJAARSPRIJZEN.
1.6 GL COUPE 1987 met'gas,
wit
1982 ƒ 2.900
Bovengenoemde prijzen zijn: 15000 km. p.j./over 48 mndn.
al 12'/2 jaar SUBARU-dealer km. st. 55.000, ant. grijs, incl.
Citroen 2 CV 6
SPECIALE AANBIEDING: Mercedes 230 CE, bj. '89,
excl. BTW, verzekering en wegenbelasting.
in
A'dam-A'veen
e.o.
stuurbekr. etc. ƒ 17.500.
grijs
1984 ƒ 4.500
impala bruin met., 3600 km, ƒ 105.000,-.
Bel: 020-936542, Linnaeuskade 7, Amsterdam
Ruysdaelkade 75-77,
Tel. 020-732853/6623167.
ALLEEN DE MAAND NOVEMBER:
Delftstr. 34 - Julianalaan 295,
BMW Bauer Cabriolet, bj.'85, zeer apart,
ƒ36.500,A'dam-Oud-Z.
Info:
OOK VOOR PARTICULIEREN
Haarlem. Tel. 023-319349.
Linnaeuskade 5-7
BMW 316, 4drs, 4-bak, rood, m,'86
ƒ 16.250
Adverteren in
020-732853/6623167,
Bij aankoop van een gebruikte wagen boven de ƒ10.000,1098 BC Amsterdam
Datsun 280 ZX, Targa, bronsmet., m'81
ƒ 10.950
„SHOWROOM"
Opelcentrum Geldrop heeft 70 Showroom open dag. 8-17 uur.
minimaal ƒ2 000,- voor uw oude auto terug!!!!
Rat Panda 34 in nieuw staat m'85
ƒ 5.750
Zaterdag 11-16 uur.
FAX- 020 - 665.63.21
020-929548
ANWB gekeurde occasions.
Ford Escort 1 1 GL, m.'87, wit,
ƒ 13.250
Emopad 43, Geldrop. Zien is
ALLE KLEUREN
Lada 2105 Ipg, b.j. 9/82, APK
Ford Escort XR3i, spoilers, sportvlgn., m.'84
ƒ 13.250
FIAT "WEISS" B.V.
kopen,
info
040-862483.
OOK IN SPUITBUSSEN
4/90, wit, vr.pr. ƒ1250,-. Tel.:
Er is NU in Amsterdam
Ford Sierra m'86, 2.3 D, bronsmet., 5-bak
ƒ 12.950
BURG DE VLUGTLAAN 119-123
otto nieuwenhuizen bv
een garage met onderscheid 02990-24950, na 20 uur.
ƒ 16.950
Ascona 16S Hatchback 1982, Autobedr. Luykx b.v. voor uw Suzuki Alto GL 87, 5 drs, 36.000 Ford Scorpio 2.0 GL, bj. '86, blauwmet, LPG
Overtoom 515, Amsterdam
Honda Prelude m'85, zilvermet., LPG, 5-bak
ƒ 14.000
5-drs, APK 10-'90, ƒ 6500. Tel. Giant Suzuki-modellen. Tel. km, ƒ 10.850,-.
1063 B J Amsterdam tel 020-133579
LADA, b.j. '83. APK juni-'90
(020) 129804
Honda Civic, bj.'83, grijs met.,
ƒ 6.500
02940-17277, na 18.00 uur.
100%. Prijs ƒ 1200.
02968-94330. Off. dealer.
Suzuki Amstelstad 020-799100.
Rat 127 D Gr. kent Bj.'86.
Honda Civic 1200 special, bj.'87, grijs met., nieuwst, ƒ 13.500
Ritmo60L, 3 drs. 3-'86/9.500
Tel. 020 - 600 18 93.
Corsa
12
S,
b.j.
'86,
van
uitv.
Suzuki Alto GL 85, 3 drs, 50.000 Suzuki Alto GL 86, 3 drs, 44.000 Honda Civic, automaat, bj. '80,
APK 3-'90 Vr. pr ƒ4000
ƒ 2.950
Uno45,4-'86
ƒ10.500
RIVA-OPEL
rood, APK 6-'90, 36.000 km, km, ƒ8.500,-.
LADA WETTER
km, ƒ9.500,-.
Tel. 02981-1985 na 2000u.
Mazda 323 stationcar, bj. '82
ƒ 4.500
Panda 1000 CL 1-'88 10.500 Nederlands grootste exclusieOSDORP
ƒ9.500,-.
Inl.:
02990-41508.
Lada 1200 S
'86 ƒ 5750
Suzuki Amstelstad 020-799100. Suzuki Amstelstad 020-799100. Mazda 323 station, bj.'SO,
ƒ 2.500
Uw beste Opel adres!
RAT PANDA 750 l, bj '87, Renault 4 GTL, 6-'85 ƒ7.250 ve Lancia dealer heeft .voor u Lada 1200 S
'85 ƒ 4500
Mazda 626 coupé, 5-bak, m.'84,
ƒ9.250
Peugeot 309, 4-'86 ƒ 13.750 ingekocht de volgende nieuwe
NOTWEG
38
A'DAM
SUZUKI
ALTO
GL,
bj.
1987,
in
iz.g.s.t., weinig km, ƒ7750.
Suzuki
Alto
GL
88,
5
drs,
26.000
OPEL
ASCONA
16
S,
Lada 2105 1.3
'86 ƒ 7700
Opel 1.6 S, 2-'87
ƒ16.500 auto'sMercedes 300 D, autom., m'79, i.z.g.st.
ƒ 5.950
Osdorp.
Info
196575.
nwe.
st.,
zeer
weinig
km,
Tel 03240-37575.
km,
ƒ
11.750,-.
hatchback,
1983,
ƒ6750.
Lada com. 1500 LPG'83 ƒ 2750
Mercedes 280 SLC, autom., bj. '80, USA-uitv.
ƒ35.000
AUTOBEDRIJF KOOYMAN
2 x Lancia Thema StationwaSuzuki Amstelstad 020-799100. ƒ8900. Tel. 03240-37575.
Telef.: 02907-6572.
T.k. Kadett 13 N hatchback, Tel. 02907-6572.
Rat Uno 45 Champ 88, 3 drs,
Mini 1100 special, m.'82,
ƒ 2.250
Demmerik 26, Vinkeveen
en Turbo IE van
'82, APK 4-'90, bruin, ƒ3000 Opel Corsa 13 type Swing,
11000 km, ƒ11950 Suzuki
Nissan Micra, groe/i met., m.'84,
ƒ 7.950
Tel. 02972-1285.
LADA-DEALER biedt aan76.000,- voor
ƒ66000,Tel. 020-259585 of 6680940.
Amstelstad, tel 020-799100.
dec. '87, 43.000 km, donkerNissan Cherry, m.'83, rood,
ƒ 5.950
Rode Rat 127 i.z.g s t , APK 2 x Y10 Rre ie kat van 2107'88,LPGJ 9.750
blauw, ƒ 14.500. 02979-82794.
Opel Kadett 1600 D, 5-drs, m'87
ƒ 13.250
ƒ17.500,- 2107,'83J 3.500
FIAT VERMEY B.V
gek. 11-'90N ƒ950. Tel. na 18 ƒ 18.150,- voor
AUTOVEILING *
Opel Kadett 1.3S, bj.'83,
ƒ6.950
2 x Delta 1300 van ƒ26.000,- 2x1200 S.met Kat.,/7.000
Keuze uit ruim 35 occasions. uur. 075-355528.
Opel Kadett 12 S bj. '85 nw.
AUTOBEDRIJF COMPIER
Opel Kadett 1300 LS, bj. '86, 44.000 km., i.z.g.st.
ƒ 16.250
BONTEKOE AUTOBEDRIJF Reeds 28 jr. iedere maandag, mod., LPG ƒ10.750. tel.:
voor
ƒ23.500,A.Phihpsweg 13, Uithoorn
OFFICIEEL TOYOTA DEALER
T.k.
Rat
127-900
cc'82,
APK
7Opel Kadett D 1600 HB, zilvermet., 3 deurs, bj. '84 ' 8.750
in het Olympisch stadion
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
Tel. 02975-62020.
075-171223.
STARLET 1.0 DL, juli '87, SO.OOOkm
ƒ12.500,- Opel Kadett 1.3 S, zilvermet., m.'83
'90, 77000 km, goede cond
6.900
inschrijving v.a. 9.00 u.
OCCASIONS
Tel. 020-992865.
Nu gebruikte Rat Panda's,
Opel Kadett 13 S, bj. '87,3 drs., COROLLA H'back automaat, mei'85, 75.000km, . . .ƒ 10.950,- Opel Rekord 2.3 D, m.'85, staalbl.met., in nwe. st.
ML-beh ƒ1950 incl. rad + st
8.950
Aanvang
veiling
13.00
u.
111
Weg auto v.d. zaak Lada
ƒ 16.950,- Opel Rekord 2.0i, 5-bak, brons met., m.'84,
extra laag geprijsd , Paulus cassrec 020-143186-5630151.
36.000 km, ƒ 15.000, evt. inr.COROLLA L'back 1.3 GL, okt.'87, 28.000km
7.950
Tel. 020-473004.
Keuze uit 15 Lancia occasions 1200s. '83. APK '90 Mot/techn.
Tol Volendam, alles met
COROLLA L'back 1.8 GL Dsl., febr.'87, 64.000km, .ƒ 16.750,- Opel Ascona 1600 D, blauwmet., bj. '84, 5-drs.
mog.
(diesel).
020-6611340.
9.250
Lancia Thema Turbo ie,
T
k
Rat
Marengo
DS,
b
j
'85,
Erg goed ƒ 1200. 02503-34561.
COROLLA H'back, 1.3 XL, okt.'SS, 15.000km
ƒ20.500,- Opel Ascona 1600 Hatchback, m'82, 5-drs
BOVAG-garantie 02993-63268
6.950
OPEL KADETT, Combi, 12 S,
km 97000, trekh 02975-68775 donkerblauw alcantara 1987
COROLLA H'back 1.6 XL, apr.'SS, SO.OOOkm
ƒ20.750,- Opel Ascona 1800 SRE, m'85, Ricardo int., nw.staat ƒ15.950
WESTDORP
ƒ37500
nw. mod. '81, ƒ 2.950, APK gek.
COROLLA
L'back,
1.6
XL,
okt'87,
62.000km
.ƒ
20.750,5.250
Renault Fuego, m'82, blauwmet.LPG
Lancia Delta HF Turbo schuif- vertrouwd en bekend adres
Stephensonstraat 16
In pr. st. Tel. 02990-37825.
COROLLA L'back, 1.8 XL Diesel, sept.'88, 41.OOOkm,./ 25.750,- Renault 5 TX, automaat, grijs met., m.'83
4.950
dak, alu.velgen '88
ƒ31.500 voor uw nieuwe of jonge LADA.
AMSTERDAM-OOST
Opel
Senator
25E
automaat,
bj
CARINA
1.6
GL,
4
drs.,
mrt.'87,
36.000km
.ƒ
18.750,3.950
Saab 900 Turbo, rood met., m.'SO,
Info: 020 - 932872
FORD SIERRA 2 3 diesel Van Lancia Fulvia coupe 1.3 sport, Natuurlijk met echte BOVAG
1985,
69000
km,
LPG
ƒ
19.950.
CELICA
2.0
GT
autom.,
nov.'86,
107.000km
ƒ34.000,Ford Sierra 18 CL, 4 drs,
3.950
Skoda 120 LS, bj. '84, 60.000 km., 1e eig.
als nieuw
ƒ 16500,- garantie en APK keuring 100%
met ramen, 5-deurs, zilver
RIVA
Amsterdam-Noord
BV.
CAMRY
2.0
GL
Turbo
Diesel,
mrt.'88,
68.000km,
.
.ƒ
32.000,Kadett
13S
autom.,
LPG,
APK,
juni'87, 1e eig, 28000km,
2.950
Toyota Tercel, m.'82,
metallic, bj '85, 80000 km, Thema Turbo diesel 1986, don- financiering, v a ƒ250 p.m.
Tel.
020-369501.
CAMRY
Stationcar
Turbo
Diesel,
febr.
'88,
85.000
km./
29.500,
bj
11-'82,
ƒ4750.
075-163008.
3.000
ƒ 19500 Bovag-gar, inr -i-fin stuurbekracht, trekh, radio/
Volvo 343, m.'81,
kergrijs met.
ƒ 27 500 NIEUWE LADA 2105 nu ƒ 9995.
e
Bovag-garantie
•
A.P.K.
•
Inruil
e
Ranaciering
•
mog
Autobedrijf Compier,
Echt mooie occasions vanaf
ƒ 16.900
VW Golf 1300, 1e eig., bj. '87, antr.grijs.
cass ree. Onderh boekje aanw Thema stationwagon, Turbo
Aart
v.d.
Neerweg
1-3,
Ouderkerk
a/d
Amstel.
Toyota-dealer, A v d Neerweg
ƒ6.250
VW Golf Diesel, 5-bak, m.'83, i.z.g.st.
Diesel, 1987
ƒ42.500 ƒ 5500. Adres verkoop:
Perfect onderhouden, ƒ 8250
Open dag. 9-18 uur, zat. 10-17 uur, tel. 02963-1325.
1, Ouderkerk, 02963-1325
Adm. de Ruyterweg 398,
ƒ 15.250
VW Golf GTS, wit, schuifdak, 5 versnell., m.'86
Thema automaat
Tel. 02968-94926
ƒ 9.750
VW Passat 1600 D, rood, m.'85,
TOYOTA - BROUWER
KOUDIJS PEUGEOT
2000 ie, 1988
ƒ44.750,- A'dam, tel.. 020-825983.
VW Transporter Caravelle kleinbus, 10 pers., m.'86 ƒ11.500
COBUSSEN-AMSTERDAM
VELE MERKEN - VELE PRIJZEN
3 maanden garantie op
• „SHOWROOM",
2e Jan Steenstraat 42-48
Inruil + bemiddeling financiering mogelijk,
Peugeot-Dealer
arbeidsloon en onderdelen
de autorubriek in
APK-gekeurd, 6 maanden garantie.
Amsterdam - Oud Zuid. Tel. 020 - 763829
205GL2-'84
ƒ 9.800
geen eigen risico
Het Parool en Weekmedia
Amsterdam - Noord
Burg. de Kooimanweg 10 A, Purmerend, tel. 02990-39383.
205 XR 1-'88
ƒ 19.000
geen uitsluitingen
Huis aan huis in heel
Geopend maandag t/m zaterdag 9.30-18.00 uur,
309 GR 9-'86 bl.met ƒ 17.100
Hamerstraat 3-15. Tel. 020 - 360401
geen kilometerbeperkmg
De Flmesstraat 22, t o Makro
Amsterdam en omgeving.
vrijdagavond koopavond.
Rat Uno 60 d. 8-'87 ƒ 14.800
geen bep. bepalingen
Amsterdam
Oplage 730 000 ex
Panda 1000 CL, 9-'86
8.600
omruilgarantie
Tel 020-6658686
En nog vele andere
aanvullende gar. mogelijk
Alle auto's worden geleverd
Autorubnet SHOWROOM verschijnt elke vrijdag in Hel
Parool
met 100%
Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen
Peugeot 205 XS
'87
Daarnaast elke week in alle edities van Weekmedia, t.w..
LEEUWEKEUR GARANTIE.
Peugeot 205 XS
04-'87
in de autorubriek SHOWROOM:
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
AUTOBEDRIJF
BAARSJESWEG 249-253
Peugeot 205 XE
04-'88
Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten
Courant, De Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
AMSTERDAM 020-121824
Peugeot 205 GL
04-86
tellen voor 1 letter. Minstens drie regels beschrijven.
Nieuwsblad De Purmer. De Zaanse Gezinsbode,
Peugeot 205 GL
01-85 Gevraagd PEUGEOTS 504,
De Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Peugeot
205
GR
02-86
505, sloop of schade enz. Afvoor Mazda-occasions
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
prijs
i
prijs
Peugeot 205 GR 1 . 3 . . . 11-85 stand geen bezw. 020-244255.
Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Amstel 340-t/o Carré
excl. 6% incl. 6% l
Peugeot 205 GRD
04-87
Telefoon 020-236491.
BTW
•
BTW
Aantal regels
Peugeot 205 GTI
04-87
KUPERUS
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Peugeot 205 XLD
01-87
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
Peugeot 205 XLD
00-88 voor alles van Peugeot nw. en
20 00 uur Tel 020-6658680 Fax 020-6656321
Peugeot 205 XRD
'89 gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij
Schnfteh|k- Vul de bon m en zend deze aan
Peugeot 205 break GR 05-89 Makro - A'dam - 6683311 - 020.
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
biedt aan
Peugeot 309 GL 1.1 ...04-86 Peugeot 104 GL bj.'79 APK tot
26,50
25,Algeven kan ook- Hel Parool, Wibautstraat 131 of Rokm
Peugeot 309 GL 1.1 ...04-86 5-'90 blauw i.z.g.st. Vr.pr.
l 10, Amsterdam
38,16
36,Peugeot 309 GL Profil . 03-87 ƒ1500. 020-946112/184242.
Algeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Peugeot 309 GL profil . 10-86
49,82
47,Peugeot 205 Junior 10-'86.
Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Purmerend, Weerwul 19;
Peugeot 309 XE 1.1 . .07-86
61,48
58,22.200 km. APK t.10-'90. Vr.pr.
Uithoorn, Stationsstraat 70. Weesp, Nieuwstraat 33;
model '89
Peugeot 309 XL
06-87
ƒ 12.500. Tel. 020-902068.
Zandvoort, Gasthuisplein 12.
73,14
69,Peugeot 309 XR 1.3 ...07-87
Peugeot 505 Fam.GL .. 01-87 Peugeot 309 1.6SR, aug.'87,
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
84,80
80,1e eig., 34000km,
Peugeot 505 GR
01-86 rood,
vóór dinsdag 16.00 uur of donderdag 20.00 uur in ons
96,46
91,bezit zi|n. worden de volgende dag reeds geplaatst.
Peugeot 505 GTI
10-85 ƒ15.750. Bovag-gar., inr.+f in.
108,12
Totale oplage 730.000 exemplaren.
102,Peugeot 505 Select . . . 03-85 mog. Autobedrijf Compier,
10
Daniel Goedkoopstraat 13
A.v.d.Neerweg 1, Ouderkerk,
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
Amsterdam (Amstel Ind terrein)
a/d Amstel, 02963-1325.
DIVERSE MERKEN
3 regels
ƒ 25,Naam:
Tel. 020 - 936935
Talbot Samba GL
03-86 T.k. Peugeot 205 XS 11/87.
Voor elke extra regel ƒ11,Adres:
BMW 324 D
00-86 schuifdak, grijsmet. 66000 km,
mm-prijs
ƒ 5,68
Kom langs en informeer naar
Citroen Visa Club
03-86 vr pr. ƒ 17.500; 020-263878.
Postcode/Woonplaats:.
deze wel heel aantrekkelijk
Renault 18 GTL
11-83
mm-prijs met vignet
ƒ 6,10
Startdatum*:
ZUIDWIJK
Mmervalaan
86,
geprijsde auto's
Renault 9 GTX LPG . . . 08-86
bij het Olympisch stadion. VerTelefoonnummer:
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Mazda 626, 2L GLX sedan,
WESTELIJK HALFROND 70 koop nw. en gebr. Peugeots.
• Alleen een woensdag of een vrijdag invullen
Handtekening:.
Mazda 626 1.6 LX, kleur blauw- LPG, 10-'86 ƒ 14.850. BOVAG
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Amstelveen - Tel. 020-455451 Ook inkoop. Tel. 020-6629517.
metall, 4 drs, LPG juni '86 gar. Tel. 02968-92654/97486.
ƒ9950. 075-287733
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam, of afgeven:
MAZDA DEALER b.a. 929 Sdn
Mazda 626 1.6 LX, 4 drs, 5-'87. GLX 22 inj, aut, schuifd. '89,
Voor meer informatie of advies, bel
Het Parool, Wibautstraat 131/R°kin 110,Amsterdam
626 2 O GLX Diesel, 8-86. 626 nw. Speciale prijs. 02908-3231.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56; Purmerend,
1.8 DX, LPG 3-'88.
Renault 11 GTD. Bj.'86. 5 drs. Renault 11 dies. rood, 5 drs,
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, p.a. firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 33' Zandvoort,
„SHOWROOM"
BEREBEIT, Amsteldtjk 25, tel.
'85, schuifd., trekh., i.p.st.,
Gasthuisplein 12
Zilvermet Sunroof. ƒ 500.
Postbus 156.
020-6627777
120 000 km ƒ 7950 075-167912
Tel 02979-87122 na 1800u
1000 AD Amsterdam
Vanaf ƒ 120,- 5 veerbollen op
druk brengen met garantie bij
de Citroenspeciahst van Zaanstad garage RENÉ SPAAN,
Visserspad 11, Krommenie,
075-281193 of 353788 Vraag
tevens naar onze inruilauto's.

Saab

Nissan

Seat

Hyundai

ingdijk

autoverhuur

Opel

Skoda

AUTOBEDRIJF OVERVEEN

Subaru

Automobielbedrijf NIC BART

ROYAL bv

Daihatsu

Lada

Lada

Fiat

Meer Garage

autolak

Lancia

Suzuki

Auto Halan

?

Toyota

Ford

Peugeot

020-6650050

Bon

Mazda

't Amsterdammertje

Leonard Lang
Mazda 323

Gigantisch voordeel

Renault

020-665 86 86
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BERICHT VOOR ADVERTEËRllfti

CARBO AMSTERDAM
BIEDT AAN EEN AANTAL GOED
GESELECTEERDE OCCASIONS:

Extra voorde

JO.
12

75,
•*>

Deze maand bij aankoop van een auto
16
een radio-cassetterecorder cadeau"111
BMW 316 Bauer TC, bj '85, rookzilv met, interstate-uitv,
tportvlgn , w w -glas, nieuwstaat,
ƒ 38 750
Wilt u extra voordelig adverteren in SHOWROOM7 Sluit dan
BMW 320, m '80, rood, autom , w w -glas, dubb spgls , ƒ 4 950
een advertentie contract af, hieronder ?iet u hoe voordelig
BMW 520:, m '84, zilv grijs met, automaat, w w glas, dubb spiedat is
gels, 4 hoofdst, stereo,
ƒ 12 950
Citroen GSA X3, m '83, blauw, w w -glas, LPG,
ƒ 2 750
Slag advertenties
Citroen Visa II RE, bj '85, bordeauxrood,
/ 5 950
15 000 mm contract f 5 0 1
Losse mm prijs
f 5,68
Daihatsu Charade O , Van-uitv met ramen, bj '86, ƒ 7 250
20 000 mm contract f 4 89
1 000 mm contract f 5,39
Daihatsu Charade, m '85,5 drs , met, 5-bak, w w -glas, ƒ 6 950
25 000 mm contract f 4 77
2 500 mm-contract f 5,31
Ford Escort 1 6, m '84, champ met, 3 drs , w w -glas, ƒ 7 950
50 000 mm contract ( 4 6 7
5 000 mm contract f 5,20
Ford Sierra 2 3 D , zilv met, m '86, 3 drs stuurbekr, 5-bak,
100 000 mm contract f 4 56
10 000 mm-contract f 5 1 1
w w-glas
ƒ12250
Ford Sierra 2 3 GLD, m '84, rood, c lock, 5-bak, 5 drs ,
Vignet/foto advertenties
w w-glas,
ƒ 8950
15 000 mm contract i 5 45
Losse mm-prijs
(610
brote sortering ONDERDELEN MAZDA RUITEN voor zij en
Ford Sierra 2 O GL, m 85, blauw met, 2-drs , ww glas, stereo,
20000mrn corüdCt ( 5 3 1
1 000 mm contract f 5 8 5
van schade auto's alle
achter Voor alle types uit
5 bak,
ƒ10950
25 000 mm contract f 5 19
„De prijzenbreker"
2 500 mm contract f 5 8 0
voorraad leverbaar Fa E de
merken, alle bouwjaren
Ford Escort 1600 XR3i, m 86, wit, sportvlgn , 5-bak, striping,
50 000 mm contract f 5 09
5 000 mm contract f 5,68
RAVENSTIJN, 02502-5435
GRAAFF, Koninginneweg 48,
b'arage ROBE gespec in remüubb spiegels.stereo,
ƒ 16 900
100 000 mm contiact f 497
10 000 mm contract f 5 5 6
Lid Nevar
Haarlem Tel 023-314275
men en fricties Comeniusstr
APK KEURINGSSTATION
Ford Escort 1 3 Laser, m '86, rookzilv met, ww glas, sportvlgn ,
455 020 177388 Lid BOVAG
striping,
ƒ 10 500
Keuren zonder afspraak
Een contract heeft een looptijd van 12 maanden
A U T O B E D R I J V E N B.V.
Feenstra & Jimmink
Honda Civic Station, m 82, Cobaltblauw, 5-drs , w w glas,
Garage verzorgt uw auto
Meer weten7
Asterweg 24A A dam 364702
5 bak,
ƒ 3950
APK KEURING
Bel
SHOWROOM, Joop van der Willik 020 5623073 of
Honda Prelude, bj 82, zilvermetallic,
ƒ 5 750 Alfa33 Quadrofoglio Verde, fer rood, LPG, nwmod , '88 ƒ 18950
APK laswerk en reparatie keu Vooraf prijsopgave Garage
Daan Verschoor 020 5622442
Mazda 626 GLX, 2 L, bj '83, LPG, electr ramen,
ƒ 4 950 Alfa 75 1 8 5 bak, groen met, doorlock, enz
'87 ƒ 15 950
ring klaarmaken ieder merk Chrysant, Chrysantstr 14 B
Mercedes 200 D.type 124, m'86, w w glas, stuurb, wit,Alfa 75 2000 Savalli, 16 in ch vlgn , verlaagd,
'87 ƒ 19950
auto vooraf prijsopgave Auto A'dam-Nrd Tel 020340549
c lock,
ƒ 28 500 Alfa 90 25 Quadrofoglio Oro, LPG, alle opties, '86 ƒ 15950
bedrijf Been Aalsmeerderdijk
Mercedes 190 D 25, rookzilv met, wwglas, centrlock, m '87, Alfa GTV 2 O coupe, Savalli uitv , 16 inch vlg , enz '85 ƒ 15 950
386, Aalsmeerderbrug
"iï AOVERTENTIEBEORIJR •
5 bak, elektr schuifdak,
ƒ 38 500 Audi 80 CD, 5cyl, LPG Corps Dipl -uitv , alle opt, 84 ƒ 9 950
Tel 0297727262
1091 GL Amsterdam
Wibautstraat131
Mercedes 200 D, bj '82, kl wit,
ƒ 8 900 Audi 100 CC, Petrolblauw metallic,
'86 ƒ 15950
Autoschade K J Reurs
Mercedes 200 D, m 78, Bahamabeige,
ƒ 4 250 Audi 100 CC automaat, zeer compl, 5 cyl mj 23E, '86 ƒ 17 950
NIEUW VAN MICHELi
Uitdeuken spuiten laswerk
Mercedes 280S , m '81, bronsmet, autom , ww -glas, pulman Audi 100 CS 23E Quattro Avant 4x4, alle opties, '88 ƒ34950
1e les ƒ395
Planciusstr Bogen 3 4 5
int, centr lock, stereo,
ƒ 15 750 Audi 200 Turbo Quattro, 4x4 duurste uitv ,
'86 ƒ 28 950
(alleen brandstof)
1
(bij
viaduct)
A
dam
Lid
Focwa
Mercedes 300 SE, bj '86, rookzilvermet, autom , w w glas, LPG, Audi Quattro Coupe De enige echte "
'83 ƒ29950
overdag
020 853683
centr lock, 4 hoofst, schuit-kanteld , alarm, in nwst .ƒ50500 BMW 315, 1e eig , zeer mooi,
'84 ƒ 6950
s avonds
020181775
CQ-H03 Tel 020 - 24 69 68
Mercedes 200 automaat, m '79, ivoor wit, w w -glas, ƒ 5 950 BMW 316, LPG-mst, BBS-velgen , get glas,
'84 ƒ 12 950
02990 40087
AUTOSPUITEN v a ƒ350 m Purmerend
* 2 x 7 Watt
vlercedes 190 E, m'85, zilv groen met, w w-glas, schuifd , BMW 318 inj, zeer compleet,
'86 ƒ 16 950
075-174996
orig spuitcab mol verf Ook Zaandam
c lock, stuurbekr, sportvlgn ,
ƒ 26 500, BMW 320i automaat, alle opties, shadow line,
'87 ƒ 24 950
* Digitaal
schaderep + tax 020 152507
Mercedes 500 SEC, m '86, rookzilver met gladde bepl, beige BMW 324 Diesel Hylmer, zwart metallic,
88 ƒ 28 950
Erkend APK station
* Geschikt voor elke auto
ieder int, airco, BBS sportvelg , alle opties
ƒ 99 000 BMW M327i C1, alpma, verlaagd, 16 i Hartge v , '85/24950
olie verversen v a ƒ29,50
Mitsubishi Lancer 1 2 GL, wit, m '83, 4-drs ,
ƒ 4 250 BMW 524 Turbo Diesel, autom , blauw met,
'86 ƒ 18 950
T k BMW R90/6 bj 75, rev 86
groot onderhoud gratis APK
Mitsubishi Lancer, m '84, blauw met, 4drs,
ƒ 6 250 BMW 524 TD Turbo Diesel, diam zwart, alle opt, '87 ƒ 24 950
Adviespnjs ƒ 632,i z g s , kl rood mol koffers en
Auto Centrum Duivendrecht
Mitsubishi Galant GLS, autom , m 82, zilver groenmet, sportv, BMW 525i inj, rookzilver, schuifdak, etc
'85 ƒ 15 950
extra tank en buddy Pr ƒ 4800
Industneweg 27 020955176
w w glas, i z g st,
ƒ 4 950 BMW M535i, zeer compleet, UNIEK'",
'87 ƒ 39 950
tel 020753044
Mitsubishi Galant GLX 1 6, bj '86, met, LPG,
ƒ 13 250 BMW 628 CSi coupe, airco, ABS, leder int, 161 vlgn , '87 ƒ 44 950
Nissan Stanza 1 6 HB, m '83, zilver met, w w -glas, ƒ 6 250 BMW 728, zeer compleet,
8 3 / 9 950
INCLUSIEF SLEDE
Nissan Silvia 180 SX coupe, m '81, w w-glas, 5-bak,
BMW 735i automaat, alle denkb opties,
'85 ƒ 18950
blauw met,
ƒ 4 950 BMW 735i, nieuw model, alle opties,
87 ƒ 54 950
Dit apparaat voor 15 november 1989 besteld,
Nissan Micra, m '84, blauw met, w w -glas,
ƒ 6 950 BMW 735 il, nw mod , buffelleer, alle denkb opt, '88 ƒ 69 950
Autosloperij A de Liede
monteren wij GRATIS, klaar terwijl u wacht
Opel Corsa 1 2 S sedan, m '84, zilver grijs met, 1e eig,
Citroen CX 2200 TRS, nieuw model, Uniek mooi" '87 ƒ 15950
AUTOWRAKKEN tegen de
Neem geen risico orig
w w-glas,
ƒ 7250 Fiat Uno ie injection Turbo, alle opties
88 ƒ 15 950
hoogste prijs voor de deur
PTT-vrijwanng RDW
Opel Corsa 1 O S,HB, m 86, zilvermet, LPG, w w glas, ƒ 10 750 Ford Sierra 2 O Laser, 5-drs , HB, zermat zilver, '85 ƒ 9 950
gehaald Autosloperij Jan
(s)loopauto's
Opel Kadett Hatchback 1 3 limited, bj '87, blauwmet, w w glas, Ford Sierra 2 O, 3-drs , coupe, blauw met,
'85 ƒ 7 950
Tel 020361178/02907-6248
HOOGSTE PRIJS
dubb spiegels, 5-bak,
ƒ15750 Ford Sierra 2 O Laser, 2drs coupé, LPG, 5 bak.zwart, '87 ƒ 14 950
Grote sortering ONDERDELEN
Tel 020-198691
Opel Kadett 1 3 n, m '82, blauw met, w w -glas,
ƒ 5 250 Ford Sierra 23 Diesel, HB, 5 drs , 5-bak, stuurb , '87 ƒ 14950
van alle schade auto s, alle
Opel Ascona 1 6 D Hatchb , bj '84, blauwmet, 5-drs , ƒ 8 950 Ford Sierra 2 O CL, LPG, 5-bak, Aub rood, nw mod , '88 ƒ 19 950
Autosloperij
DE
ZOMBIE merken, alle bouwjaren
Opel Ascona 1 6 S, bj '86, 2 drs , bl, ww-glas, 1e eig , ƒ 12 250 Ford Scorpio 2 81 GL, stuurbekr, zeer compleet, '86 ƒ 17 950
vraagt te koop schadeauto s Ravenstijn, 02502-5435
Opel Ascona 1 6, m '84, 4 drs , rood, i z g st
ƒ 7 950 Ford Scorpio 2900 GLi inj Ghia, autom , diam zwart, '88 ƒ 24 950
Tevens verkoop van alle mer
Opel Kadett 1 6 D, Van met ramen, bj '84,
ƒ 6 950 Honda Shuttle 1 5 VAN, autom , zeer apart,
8 5 / 9 950
Nassaukode 35ó
ken onderdelen Gespeciali Het HOOGSTE BOD" Bel
Opel Rekord 2 3 D, m '84, zilvergroenmet, i p st,
ƒ 8 950 Honda Prelude 1 8 EXR, BBS-uitv , spoil, 16 i vlgn '84 ƒ 14950
seerd m verkoop van motoren voor vrijblijvende prijsopgaaf
020-168945
Opel Rekord 2OS, m '84, Gold met, ww-glas, LPG, ƒ 8950 Jaguar V12 HE, d blauw, blauw leer, alle opties, 85/29950
Inbouw mogelijk Osdorperweg Loop, sloop en schadeauto s
Opel Rekord 2 O Berlina, automaat, m '84, w w -glas, pullman Lincoln Continental, 4drs , compacte uitv,
85/24 950
520 A Amsterdam Osdorp met vrijwaring Tel 020-754193
int, 4 hoofdst, schuifdak,
ƒ 8 250 Mazda 626 2 O GLX, 2 drs coupé, LPG, stuurb , 87/12 950
Tel 020-107566
Opel Rekord 2 3 D, m '84, zilvermetallic,
ƒ 7 750 Mazda 626 GLX Diesel, petrolbl met, alle opties, '89 ƒ 24 950
Opel Senator 2 8 H, automaat, m '82, LPG,
ƒ 6 250 Mazda 626 2 O GLX, 5 drs , HB, LPG, rood, alle opt, '89 ƒ 24 950
Porsche 911 Targa, bj '71, 935 uitgev, rood, geh gerest, m Mazda 626 2 O GLX, 2 drs coupé, 12 valve, alle opt, '89 ƒ 26 950
nieuwstaat, tax aanw,
Prijs op aanvraag Mercedes 190 E, AMG, diam zwart met, 16 i vlgn , '86 ƒ 29 950
DE HOOGSTE PRIJS
Skoda 105S, bj'84, wit, striping,
ƒ 2500 Mercedes 190 Diesel, diam zw , get glas, zeer mooi, '88/34 950
SNIJDERS AUTORADIO SERVICE INKOOP AUTO'S, + ANWBpr, snelle afw a contant m elk merk auto a contant met
Skoda 100 L, m '85, 1e eig ,
ƒ 3250 Mercedes 190 E 26 Itr, AMG uitgev, ABS, airco, '88/52950
Linnaeuskade
21,1098
BG
Amsterdam
vnjw bew, def geen bezw vnjw bewijs Tel 020-101021
Volvo 343 DLS, m '83, 2 L, wijnroodmet, LPG,
ƒ 6 250 Mercedes 190 E 2 3, 16 klepper, rauchsilb, alle opt, '87/54950
Tel 020-108280/149352
020-6650735/934067
Volvo 343 L, wit, m '85 LPG, 5-drs
ƒ 8 950 Mercedes 200 TD Dies AMG Van stat car, diam zw, '88 ƒ 42 950
HOOGSTE PRIJS
HET PAROOL TROUW DE VOLKSKRANT WEEKWED! \
Volvo 343 L, m '83, wit, 2 drs ,
ƒ 3 750 Mercedes 230 E inj, maroanrood, alle opties,
'86 ƒ 32 950
Koop-9 of VERKOOPPLAN- voor elk merk auto, a contant,
• Handelaar of particulier
Volvo 343 special, m '80, blauw met,
ƒ 2 250 Mercedes 260 E, 16 inch vlgn , d donk bl, verlaagd, '87 ƒ 44 950
NEN Bel dan snel Nationale met vrijwarmgsbewijs, geen
Uw auto(s) aanbieden in SHOWROOM" is de manier
VW Golf Diesel, zilv met, wwglas, stereo, 71000km, ƒ 14900 Mitsubishi Spacew 2 O GLX/EXE, LPG(onderb), 7p '88/28950
Occasionlijn 023365206
sloopauto's Tel 0299037825
Tel 0206658686
VW Golf C Diesel, m '85, blauw met, sportvlgn , 5-bak,
Nissan Bluebird 1 6 LX, LPG, Fer rood, nwste mod , '87 ƒ 14 950
sunroof,
ƒ 10 500 Nissan Laurel 2400 SGLE inj, LPG-mst,
'87 ƒ 17 950
VW Passat Diesel, m '85, 5-drs , 5-bak,
ƒ 9850 Nissan Laurel 2800 SLX Diesel, Nieuw Model'", 88/22950
VW Transporter Caravelle, kleine bus, 10 pers, watergekoeld, Opel Senator 30 E
' 8 2 / 7 950
m'85,
ƒ10500 Opel Senator 25 E CD, autom , alle extra's,
'84 ƒ 12950
VW Transporter 2 O L Diesel, m '85, gesl best, 1e eig , ƒ 8 950 Opel Kadett 1 3 LS, 4 drs , zilv grijs met,
'88 ƒ 15 950
VW transporter Caravelle, kleine bus, 10 pers , watergekoeld, Opel Monza 3 O E GSI, automaat, zilv blauwmet, '84/16 950
m'86,
ƒ11500 Opel Omega 2300 GLS Turbo Diesel, echt alle opt, '88 ƒ 26 950
Toyota Highace Diesel long, bj 85, lopers m ramen, ƒ 8 250 Peugeot 205 GR, 5-drs , petrolblauw metallic,
'86/10 950
Mercedes 307, m '83, gesloten laadbak, w b 370, ƒ 13 500 excl Peugeot 205 1 6 GTI, zilver met, alle opties,
'85 ƒ 14 950
Speedboot V l P Louisiana 165 pk Mercury inboard, cabr kap + Peugeot 205 XRD Diesel, zilv met, siervlgn ,
'87 ƒ 14950
nwe Damco kanteltrailer, tandemasser
ƒ 28 500 Peugeot 505 GR Break autom , LPG onderbouw, '85 ƒ 12950
Speedcruiser Skagerak, 8 pers, 8 cil Chrysler inboard met Peugeot 505 GRD Diesel stuurbekr schuifdak, '87/15950
hekdrive + tandemasser trailer
ƒ 22 500 Porsche 924, Targa-uitv, Ferranrood, uniek mooi, '80 ƒ 12950
Div inruilers tegen leuke prijzen
Renault 25 GTD Diesel, zeer compleet,
86 ƒ 15950
Inruil/bemiddeling financiering mogelijk
Renault 25 GTS, renault radio, LPG, alle opties, '86 ƒ 15 950
6 maanden garantie, APK-gekeurd
Renault 25 GTS, d blauw met, alle opties,
'87 ƒ 17 950
Geopend ma t/m za van 930-1800 uur
Renault 25 Monaco, TX inj, bruin met, kalfsl int, '88 ƒ 22 950
DONDERDAG KOOPAVOND
Rover 3500 vandenPlas, petrolblauw met, alle opt, '85 ƒ 12 950
Osdorperweg 928, tel 02907-2021, Amsterdam-West
Rover Sterling 2 5, 6 inch, 24 klep , alle opt,
'88 ƒ 29 950
Ook div caravans en boten
Saab 900 inj, nw mod , 16 klep , 16 i vlgn , zwart, '85 ƒ 18 950
Toyota Celica 16ST coupe, magn vlgn, etc ,
' 8 4 / 9 950
• De occasion die u zoekt
Toyota Carma II 20 DX, 5 drs , HB, rookzilv ,
'88 ƒ 17 950
staat al klaar'
VW Golf CL Turbo Diesel, ferrarirood,
'87/17 950
In ., SHOWROOM" leest u waar
VW Golf CL Diesel, 5-drs , aubergine rood,
'88 ƒ 18 950
Volvo 240 GL grand luxe, LPG,
' 8 4 / 9 950
Volvo 480 ES Sport, ferrarirood, st bekr, alle opt, '88 / 27 950
Volvo 740 GL, LPG, BBS-uitv , zeer compleet,
89 ƒ 32 950
Volvo 740 Turbo Intercooler autom , schuifdak,
'89 ƒ 39 950
Toonaangevend voor exclusieve automobielen
2 jaar garantie, volle financiering,
Al jarenlang een begrip voor zekerheid
8 Ford Roadster (gesloten)
7 Ford Ptck-Up (gesloten)
5 Ford brandweerwagen,
6 RollsRoysSilverCloudll
4 8uganMoyaLtypc41.
2 Benttey
1 Ford Pick-Up (open),
3 Ford Roadster (open),
inruil mogelijk
Altijd 75 auto's in voorraad
lengte 24 cm
lengte 24 cm
lengte 24 cm
lengte 24 cm
lengte 2B cm.
Iengt827cm
lengte 24 cm.
lengte 24 cm.
Alle
auto's
zijn grondig nagekeken en gekeurd
Audi 80 CC Diesel, 5-bak SOOOOkm
'89/29950
Keuze
uit
±
15O
stuks
Tot
het
eind
van
het
jaar
heeft
SHOWROOM
een
leuke
wedstrijd
voor
u
Zoek
de
Audi 100 CC Diesel, 5-bak, LM-vIgn , 125 OOOkm '84 ƒ 13 950
"foute" SHOWROOM-advertentie op en win een fraaie, grote miniatuurauto naar keuze
46
Citroen BX 19 TRD Diesel, 5-bak, 70 OOOkm,
'87 ƒ 17 950
of een gratis advertentie. Als u een advertentie op de SHOWROOM-pagina's tegenkomt
Citroen BX 19 TRS Break stat car, 5-bak, st bekr '87 ƒ 17 950
met bijvoorbeeld. "Trabant met buitenboordmotor" of "Ford met terugtraprem", dan weet u
De loute SHOWROOM advertentie betreft
Citroen BX 16 RS Break VAN, grijs kenteken,
'87 ƒ 9950
KRUISWEG 1493/1531, HOOFDDORP
dat u de "foute" SHOWROOM-advertentie gevonden heeft Vervolgens vult u bijgaande
Ford Scorpio 2 4i automaat, LPG, 75 000 km,
87 ƒ 24 950
bon in, geeft u de auto van uw keuze aan of een gratis advertentie en zendt u de bon in
Verbindingsweg Hoofddorp en Heemstede,
Ford Scorpio 20 GL Ghia, automaat, LPG,
'87 ƒ 19 950
een gefrankeerde envelop naar: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam
bij Schiphol
Ford Scorpio 2 O GL Ghia, zwart metallic,
'88 ƒ 22 950
Tel. 023-292400/294072
Ford Scorpio 2 O GL, LPG,
'88 ƒ 19 950
Als ik win wil ik graag auto nr
of een gratis advertentie (doorhalen wat met van toep issmg i$)
Donderdag en vrijdag koopavond tot 21 uur.
Ford Sierra 2 3 GL Diesel stationcar,
'89 ƒ 23 950
In plaats van een miniatuurauto kunt u ook een gratis advertentie winnen (ter grootte
Ford Sierra 2 3 GL Diesel, rookzilver,
'88 ƒ 19 950
van 3 regels) waann u uw eigen auto te koop aanbiedt (natuurlijk kunt u ook deze gratis
Naam
Ford Sierra 2 3 Diesel Laser, stuurbekr,
'86 ƒ 11 950 LET OP' Wegens plaatsgebrek
advertentie aan iemand cadeau doen)
Adres
Ford Sierra 1 6 GL, 93 000 km, smetteloos,
' 8 4 / 8 950
Stuntpnjzen bij
Jaguar XJ6 serie III Souvereign, alle opties,
'87 ƒ 39 950
Postcode/woon plaat s
Wagenpark
Jaguar XJ6 serie III automaat, racmg green,
'84/10 950
Wekelijks verloot SHOWROOM 100 miniatuurauto's of gratis advertenties onder de
BURGER TRUCKS Merc
Opsturen
ineengefrankeerdeenvelopaan SHOWROOM Postbus156 1000AD Amsterdam of afgeven
JOHAN
BOOM
goede
oplossers.
Heeft
u
eenmaal
een
auto
gewonnen,
dan
kunt
u
blijven
meedoen
Mazda 626 GLX Hatchback, LPG,
'89 ƒ 23 950
bedrijfswagens m/verkoop en
Het Parool Wibautstraat131/Rokm 110 Amsterdam
om de hele sene compleet te maken U vult dan volgende week weer de bon m en geeft de
Mitsubishi Tredia 1 4 GL, LPG,
'86 ƒ 6950
Zuiderakerweg 83,
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmed ia kantoren Amstelveen Dorpsstraat 54 56 Purmerend
onderdelen 02977-28660
auto van uw keuze aan Kortom, volop kans om voor uw zoon, neef of gewoon voor uzelf
Mitsubishi Galant 1 6 stationcar, LPG,
'83 ƒ 3 950
Amsterdam Osdorp,
Weerwal 19 Uithoorn Stationsstraat 70 Weesp p/a fa Ruitenbeek, Nieuwstrait 33 Zandvoon
^-IM» 11
een aardig cadeau te winnen dat zeker niet
Opel Senator 3 Oi CD automaat, LPG, alle opties, '85 ƒ 18950
Gasthuisplem 12
tel 020-101021/105478
misstaat
m
de
zak
van
Sint
of
onder
de
kerstOpel Kadett 20 GSi, LM-vIgn , 9 OOOkm, NIEUW", '89/29950
Medewerkers/sters van Perscombinatie N V en reclamebureau Dorland BV ?t|n uitgesloten van cketn ^ i.
boorn
(de
actie
loopt
tot
31
december
ai)
Opel Manta 2 O GSi Irmscher Hatchback,
'88 ƒ 22 950 Audi 100 CC inj,lpg,'8512950
Peugeot 505 GL, LPG,
'85 ƒ 7 950 BMW 320/6 bijna'82
4 950
Renault 25 Turbo Diesel, 75 000 km, Royalblue, '88 ƒ 25 950 Rat Panda 45, 83
3 250 T k BMW 2000 bj 71, rest
Renault 25 Diesel, Royalblue,
'88/19 950 Rat 127/1050/86
5950 object, vraagpr ƒ1450
Renault 5 TL, 5-bak,
'87 ƒ 9 950 Ford Escort 14CL m'8712 950
Tel 075163335
Rover 2600S automaat, LPG,
' 8 4 / 7 950 Ford Sierra 2 O, 84
8 950
Saab 900i sedan automaat,
86/15 950 Honda Prelude,m'83
4 950
• SHOWROOM
Inzendingen moeten op woensdag 29 november in ons bezit zijn. Prijswinnaars worden bekend
Toyota MR II sign rood, alle opties, super excl '88 ƒ 29 950 Jaguai 4 2 eind 81
8 950
De autorubriek voor
VW Golf 1 3 CL, 40 000 km,
'88 ƒ 15 950 Lada 2105,emd'86
4950
gemaakt
in Het Parool van l december en in de Weekmedia-uitgaven van 5, 6 en 7 december.
Amsterdam en omgeving
VW Jetta Elan, Diesel, 4 deurs
'88 ƒ 16 950 Mitsh,Lancer,m'88,LPG 11 950
Oplage 730 000 ex
Volvo 740 GLE Turbo Diesel, 35 000 km,
'89 ƒ 37 500 Galant Turbo D,'86
9950 Elke week in Het Parool en
Volvo 740 GLE Turbo Diesel autom , 70 000 km, '89 ƒ 37 500 Nissan Sunny diesel, 86 9 950 alle uitgaven van WEEKMEDIA
Volvo 740 GL, LPG, royalblue, 55 000 km,
'89 ƒ 33 500 Opel Kadett 1 2S,'86 11950
Tel 0206658686
Volvo 740 GLE, LPG, 70 000 km,
'88 ƒ 29 950 Opel Kadett 13S,m82 3250
Volvo 760 GLE Turbo alle opties,
86 ƒ 19 950 Peugot 205 XE emd'84 7 950
Volvo 740 stationcar, smetteloos,
'86 ƒ 25 950 Renault 5TL, 83
2 950
Volvo 240 stationcar VAN, LPG onderbouw,
88 ƒ 18950 Renault 5TL, 86,
8 950
Volvo 240 GL Grand Luxe, LPG,
'84 ƒ 10 950 Renault 11TC,eind'84
6950
Volvo 240 GL, LPG,
'86 ƒ 15 950 Seat Ibiza-VAN, 86
5 950 AUTO-ELEKTRA HECHRl BV
Isuzu Diesel Piek up, 4wh dr, st bekr, dubb cabin, '89 ƒ 24 950 Volvo 240GL,aut ,lpg,'84 8950 Klaar terwijl u wacht RuilstarAlle automobielen mcl winter- of 10000 km beurt
Volvo 740 GLD.m 86 18950 ters en dynamo s Erkend
Inruil, soepele financiering, 24 maanden totale
Volvo 343L,'82
2950 mbouwbednjf van TBBS/TNO
garantie mogelijk Tevens leasen wij deze auto's
VW Golf 1 3,emd 85
11 950 goedgekeurde,.
autobeveilitegen gunstige tarieven op aanvraag
VW Golf MX, 80
2950 gmgssystemen
Valkenbur
gerstr 134 Tel 020-240748
en nog diverse auto's v a
Autoshop J Schievink Rozenƒ1000 tot ƒ 15 000
Alle Auto's A P K Hoge inruil, gracht 69-71-73, Adam, tel
234986 ACCU S, impenaals
financ mog v a ƒ4000,
Zljlweg 35 - Haarlem - 023-329750
1 jaar schriftelijke GARANTIE laddersteunen, fiets- en ski
Dagelijks geopend van 9-19 uur
Geopend van 9 00 tot 19 00 u, dragers, ski boxen, alle kleuren
autolak, gereedschappen
Donderdagavond koopavond tot 20 uur
zaterdags tot 17 00 u
Renault 11 PL LPG 85 ƒ 7950, Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto's alle
• Bewijsnummers van een geplaatste „SHOWROOM" adver- Volvo 340 GL Sedan D 86 merken alle bouwjaren
lentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de ƒ 14 75C, Ford Sierra Combi D Ravenstijn, 02502-5435
'87 ƒ25500 Autobedr Jan
advertentie kenbaar maakt
Wals, Dorpsstr 32A, llpendam
De kosten daarvoor bedragen ƒ3,02902 - 1697
• De autorubrtek „SHOWROOM'
uw auto 2b% vlotter hn hij
SHOWROOM
heeft een oplage van 730000 ex
st niet als een otter 1 DHZPostbus
156
plan ƒ 30 giro 3466420 Doyer• De occasion die u zoekt staat al klaar'
1000 AD Amsterdam
Motor Bussum 0215945265
In SHOWROOM leesl u waar

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Service en reparatie

FRED HEHL

PANASONIC
AUTORADIO-CASSETTE

Rijscholen

PERSCOMBINATIE

Motoren/scooters

onze prijs ƒ 479,-

Autosloperijen

Autoparts

Stereotechniek

Auto's te koop gevraagd

Voor uw
Showroom-tekst
is ons faxnummer...
020-6656321
.PERSCOMBINATIE.

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

Car Centre Haarlem

Bon

FRED HEHL autobedr. b.v.

Gratis advertentie

Bedrijfsautos

Klassiekers en
oldtimers

Per week 100 prijswinnaars

De autorubriek voor Amsterdam en

Accessoires en
onderdelen

In de nieuwe autorubriek
"SHOWROOM"vindt u veel
meer parkeerruimte voor
uw auto-advertentie.

Car Centre Haarlem

I-CAT

IEDERE VRIJDAG KOOPAVOND

EXTRA
koopavond voor
Sint Nicölaas:

D.A.-DROGISTERIJ-PARFUMERIE

MAANDAG
4 DECEMBER

VERNIEUWD
VERBET
VERGROOT
Wij zijn officieel depositaire van de volgende

In onze

i ISLA-jra i

MARBERT

PARIS

HET VERSCHIL TUSSEN VERZORGD EN GOEDVERZORGD

CLARINS
- P A R I S -

vindt u o.a.:

BIOThERM

Hugo Boss
Essencia Loewe
Drakkar Noir
Lagerfeld
Fendi Pour Homme
Caractere
Cacharel Pour Homme
Lacoste
Marbert Man
Etienne Aigner
Gucci Nobile
Azzaro
Pierre Cardin
Sagamore
Van Gils etc.

RoCJ

Ellen Betrix
Dr.

V.d. HoOg e.a.

Voor decoratieve cosmetica onder ƒ 10,- bieden wij het grootste
assortiment, o.a.
Theatre
Miss Sporty
Wills
D.A.
Cutex
Ellen Betrix
Invite
Max Factor

Voor alle vrouwen hebben wij een
Tpf, T"-? TT ~;~-••:•,

'j „"~« /•-\.,, TP>, r^nTTs\ /"r TT-, -^x y

\tf FH , 8 , t! '^

SPAAR ONZE
KASSABONNEN
Bij ƒ100,- bonnen

-

>a>tf•••*~J*P J^L.rN?\4». jj_^ ji_JL
M TV^I
IH.N
V •-•' '•'
-^ t
Nj

•"

f ^ - —f

Wij zijn officieel depositaire van o.a.

' ückn n i e t "oor «zeneesmiiicklen)

Voor
bent u bij ons aan het juiste adres:
VAN BABYSPEELGOED TOT VOEDING

Gucci
Lou Lou
Roma
Vanderbilt
Azzaro
Aire
Krizia

Balmain
Aigner
Only van
Julio Iglesias
Fidji
Lanvin
Fong Leng etc.

o.a.

Onze

Olvarit, Farilon,
Similac, Almiron,
Nutri Soja,
Aptamilenz.

\

i '•,.•'

^ »'

biedt:

Homeopathie van
Vogel en V.S.M.

^mê^
, .

Farmadiëtica Reform en
alle receptvrije
geneesmiddelen (OTC)
Produkten voor
diabetes etc.

'Ü'Kv,

jr

'l

heeft véél meer dan
St. Nicölaas ooit geven kan.

De Gaperdrugstore is uw
totaal drogisterij parfumerie
in Zandvoort.

'f>L^J<

WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 23 NOVEMBER 1989

Wij geven onze gewichten
KWEKERIJ

P. van Kleef £
van Stolbergweg l • Zandvoort - Tel. 17093

Dinsdags gesloten
tot begin december

HOEVEEL
WEGEN

K

U IJ

Heeft u saai haar?
J.M. kleurt het
J*fVl«

Kappers van deze tijd
Kerkstraat 22, tel. l 4040

JLznnu,'.
e

Haltestraat 40, tel. 13253 FASHION
„SUNR/SE SPECIAL'1

speciale feeslmaand aanb.

De hele maand dec. bi|
besteding van 100,-

flUV

ô
^&**Z$&#2**%*»
0oV l>

10% korting

^ V te 9'
n*-.^

op al onze artikelen.

feestdagen)

de

Wilt u lang haar?
J.M. verlengt het
Heeft u dun haar?
J.M. vult het
Heeft u stijl haar?
J.M. krult het

* OP HET AANBIEDINGENREK *

Blazers
van 99,-

Tolweg 20
Tel. 12231

nu

Rokken
van 89,-

Zonder afspraak

nu

Jurken
nu

van 89,-

rf

Hiervoor geen kortingen

STIPHOUT GEEFT HET HEERLIJK AVONDJE EXTRA GLANS
Philips shaver
type HS 250

Tefal stoomstrijker
"Supergliss" 1648

Twee-kops
schoonscïieerderi
PHILIPS

De meest complete
van Tefal, voorzien
van een superharde
gladde stnjkzool.
Stoomstrykers
reeds vanaf

119

89

Philips koffiezetter
type HD 7200
Royale kofflezetter( 10 kops)
met warmhoudplaat

59?

Braun haarföhn
FX 1800 type Silensid

Tefal *broodrooster
type 8437

Braun sliaver type 3012

Voor alle soorten
brood

Populairste shaver

Pluisterzacht! 1200 watt

39,

assortiment

169.
SERVICE MET EEN GBOTE S
Fabneksgarantie kry gt u overal. Maar weest u gerust:
wu bieden méér, perfecte service en speciale aandacht.
Ons slagvaardig en goed geoutilleerd serviceteam staat
met raad en daad voor u klaar. Voor reparatie en
installatie. Zekerheid voor alles.

radio stiphout

ZATERDAGAVOND

Lachen, gieren/
brul/en.'.'

Catering service

SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18789
kan voor U verzorgen tijdens
de feestdagen:
- 4 in 1 salade
(zalm-, vlees-, ei- en huzarensalade)

(alléén scharrelei)

-

ham/kaas salade
vleessaiade
ei-tomaat-salade
zalmsalade
crabsalade
garnalensalade
kip kerry salade
vegetarische salade
borrelhapjes
luxe borrelhapjes
hartige soesjes

Alle schalen gegarneerd met
handgemaakte produkten uit
eigen winkel. Alles vlak van
tevoren vers klaargemaakt.
Wij werken veel met vers fruit en
groente. Alle schalen verpakt in
luxe dozen GRATIS
thuisbezorgd binnen Zandvoort.

ZO KUNT U DE DROOM VAN
MOOI LANG HAAR REALISEREN
ALL IN ONE * crèmespoeling
* haarcondi-tionering
* haarcrème
* haarhers-teller
* vi^tamine masker

Het verschil met andere kuren: YIN YANG
HEISTrJEVITE spray laat droge
dode haarpunten nieuwe vochtigheid op
nemen. Hoe droog en dood Uw haar is kunt
U zelf uit proberen. Eerst goed borstelen krachtig- met de haren schudden en
aan met de erove kam-kant langzaam van
boven naar onder door het haar kammen
Daar vvaar de kam blijft hangen, is het
haar te droog:.

(Voorkom teleurstelling en bestel tijdig)

(een begrip voor ongebonden mensen]

DECEMBER

AKTIE

Deze gebruiks vriendelijke spray kunt
U zeer eenvoudig 's ochtends opbrengen,
dankzij de dun vloeibare emulsie
U kunt de HE MISTE V1 TE
zowel op
nat als op droog haar toepassen, maar
N/\ gebruik \,an de HEMWEVITE
Uw haren niet meer föhnen Daarna Uw
haar borstelen of kammen en de H E INT
IME VI TE_ wordt volledig door de
haren opgenomen. Er blijft dus treen
achter op de haren

i-w

VOOR COMPLETE
HAARBEHANDELING

VERKRIJGBAAR BU

Haalt u vrijblijvend onze folder in
de winkel.
Of kom ons fotoboek bekijken.

Optreden van een tiental
Zwarte Pleten met hele,
mooie krullen in de
Manege Zandvoort.

BRflun

VERKOOP - REPARATIE - RADIO - TELVISIE HI-FI-STEREO -HUISHOUDELIJKE APPARATEN
GESPECIALISEERD IN
DEDRIJFS-GELUIDSAPPARATUUR

Drog. Goossens
Winkelcentrum-N • Zandvoort

Cultureel Centrum
wo. t/m zo. 13.30

- 16.00 uur

Verkrijgbaar bij:

Drog. Goossens
WINKELCENTRUM-NOORD
ZANDVOORT

Echte Bakker Balk
ZANDVOORT - HOGEWEG 28 - TEL. 02507-12989

Geachte mevrouw,
maakt het u gezellig op sinterklaasavond
en bestel uw lekkers bij de echte bakker
Vul onderstaand lijstje vroegtijdig in en U krijgt alles prima verzorgd bij U thuis

Bestellijst
Roomboteramandelletters
Roomboteramandelstaafjes
Speculaaspoppen met amandelen
Speculaaspoppen
Uitweeg speculaasjes
Gevuld speculaastaartje
Uitweeg Marsepam
Marsepam letters
Roomboterborstplaat
Taarten en Harten
Sausijzenbroodies
Strooigoed
Droste chocoladeletters

Verkade chocoladeletters

f. 12,50

Deze Vitamine E Crème voed" en bescherm
en houdt door zi|n vochtreguierende werking
uw nuid soeoel en lonc Doo' hel
\
van aeze crème woraen onetienneae
nmoeb striemen ei littp"Dn
mmae zichtoad Deze
Oeme Kan Dienen voo' zow»
aaa als nachtverzorainc
Inh 115 g

per gram

Thorbeckestraat 15 - Zandvoort - Tel. 02507-13378 t.o. Casino

Broodje Burger

- huzarensalade „culinair"
- eiersalade

59.95

a 500 gr ƒ 16,00

a 250 gr. ƒ 8,00
a 500 gr ƒ 9,75
a 250 gr. ƒ 5,75
a 250 gr ƒ 5 25
ƒ 6,95
a 100 gr ƒ 3,15
a 200 gr ƒ 6,50
a 100 gr ƒ 2,90
vanaf ƒ 20,00
ƒ 1,40
/ 1,50
puur
ƒ2,25
.

melk

ƒ3,98
ƒ6,75
ƒ3,65

Wij wensen U een prettige avond.
Fa. Balk.
Naam:
Adres.

717T®.
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geven onze gewichten prijs
WEEKENDREKLAME donderdag vrijdag zaterdag

Sint koopt bij

ERICA

Jonagold

heel kilo

1 ,98

Bananen

héél KHO

1,98

1/2 pond

1 ,98

zijn bloemen
'n keus te veel om
op te noemen.
En Piet verwent zijn klanten
met de mooiste planten

van de chef

Bietensalade
maandag en dinsdag

Stamppot Boerenkool,
Zuurkool, Hutspot
1/2 pnd

3,98

> ERICA
G r o t e'K r o c h t 24
Sinterklaas vieren in het
buitenland?

Groente en fruit
Grote Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort

Dat kan:
5 december

BOEKHANDEL DE KROCHT

8 dagen Tunesië v.a.
2 december

Grote Krocht 17, Zandvoort

15 dagen Benidorm

Grote sortering Kerst- en
Nieuwjaarskaarten

Kroon Mode

"Mode

op z'n

VOSSEN
BADJASSEN

mooist
aantrekkelijk, v
prijzen
i

99,-

Mantels
v.a.

8 dagen Gran Canaria

Ook voor CD's bent u bij ons aan het juiste adres.
Een CD niet voorradig?
Wij bestellen hem graag voor u.

in dames- en
herenmaten
lusvast

v.a.

v.a.

p.p.

729," p.p.

REISGELDEN

VOOR EEN PIEK MET SIMT OP DE KIEK!

149,

79,139,-

„ALLWEATHER"

Woensdag
29 november
ALLE KINDEREN
TOT 7 JAAR

KONICA MR 640

HANIMEX
35 KAF

m Japonnen
winterwarm

599,-

^TOERKOOPlReisburo Zonvaart
Grote Krocht 20.
Tel. 02507-12560
'
••£••
Zandvoort KLM

KIJKER

Jacks

p.p.

3 december

Kom eens kijken,
wij hebben veel afgeprijsde boeken.

HALTESTRAAT 55
NIEUWE DESSINS

398,-

JiONICA Z-UP 80

2298,-

Volautomatisch

Stelt zelf scherp
Draait zelf door
Met
ingebouwde
flits

met ingebouwde
tele
Stelt zelf scherp
Flitst vanzelf
Volautomatisch

veel professionele
mogelijkheden

199,-

399,-

699,-

tas t.w.v. 100,- gratis

40-80
ZOOMLENS

3 x 35
inkl. tas

de kleinste!!

3498,

tas t.w.v..100,- gratis

79,-

voor
1 gulden
met Sint
op de
foto

4JW FOTO'S ONTWIKKELD EN AFGEDRUKT IN 1 UUR!

wade mei
GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

FOTO BOOMGAARD

Grote Krocht 26 - 13529

Beach and
Bodyshop

22J
Ik slof
Jij sloft
Hij/zij sloft
Wij sloffen
Zij sloffen

voor al uw
pantoffels
en sloffen
de hofleverancier
van Sint Nicolaas

Grote Krocht 22
Zandvoort

Grote Krocht 20 b

"f lïTKAAs'ËÏ Z^^VEt "Tl
i ^
—-" "•~-dJ

Grote Krocht 3-5

-

Zandvoort

Dierenspeciaalzaak

Franse Nieuwe met zo'n
Hollandse jongen ...

BOEREN
JONGE GOUDSE
geweldig lekker
Nu 500 gram

BEAUJOLAIS
NOUVEAU

'n echte Primeur!

PAVE DE BRESSE
milde geitekaas in een wit jasje
Nu ter introductie
slechts

A.C.
1989
v,m hei I

U komt toch ook voor uw
Sint Nicolaas kadootjes
bij ons langs?

OPENINGSTIJDEN:
13.00-18.00
MAANDAG
09.00-18.00
DINSDAG
09.00-18.00
WOENSDAG
09.00-18.00
DONDERDAG
09.00-18.00
VRIJDAG
09.00-17.00
ZATERDAG

uur
uur
uur
uur
uur
uur

PASOUIERDESVIGNES

DIER.PLEZIER

NU per fles 8,95
doos 6 flessen NU 49,50

qrote krocht 20 zandvoort

3,95
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WIJ GEVEN ONZE
HEMA
Echt Waar Voor Je Geid

de

feestdag^.

't Is alweer 'n jaar geleden
dat de Sint in de HEMA was.
Hij bleek duid'lijk heel tevreden
in z'n nopjes en in z'n sas.
Al die schoentjes, al die kinderen
stemden Sint neel vreugdevol.
'n Enkele traan kon hem niet hinderen
en aan al die Pieten, wat 'n lol.
Sint en Piet zijn reeds in het land.
Dat heb je kunnen merken.
En hebben hun hart aan de HEMA verpand
en de Pieten gaan daar werken.
Uiteraard niet voor altijd
maar slechts voor één dagje.
Nog enkele dagen respijt
en aan . . . en dan . . . dan mag je!!
Je SCHOENTJE komen zetten
in de HEMA, net als vorig jaar
tussen de hoeden en de petten
en tja, afwachten maar.
Vanaf WOENSDAG 29 NOVEMBER
kun je je schoentje af komen geven
om op ZATERDAG 2 DECEMBER
met Sinterklaas ''t feest te beleven.
Je krijgt je schoentje dan weer terug
gevuladoor Zwarte Piet.
Die doet zoiets ontzettend vlug.
Ook jouw schoen vergeet hij niet.
'njaarlijks terugkerend thema,
daar gaat het wel op lijken.
Schoentjesfestijn in de HEMA.
Ze staan in de etalage te prijken.
H E MA

"Haarmode
Marjo Fijma"
WINKELCENTRUM
ZANDVOORT
NOORD
Pasteurstraat 12,
2041 VA ZancKoort
Tel 02507-14866

Golf parapluie
m div. kleuren
2 voor

</

Tevens voor alle andere golf
artikelen tegen zeer
aantrekkelijke prijzen
Thuis bezorgd

of

02507-15240
• •

NIEUW
Een jonge opwindende
bnllenkollektie met
15 moderne trendkleuren

' . - . A ^S&il

..••.> Ruime parkeergelegenheid;':.|^^

Echt Waar Voor Je Geld

Een set van 3 monturen: '~

ƒ298;

Slechts 1 paar glazen
/
nodig - probleemloos verwisselbaar'

a la crème
deelblokjes,
pak a 450 gr.

Navelina's
net a + 2 kilo

2,98

••••••

"STËGEMAN''

Idee-CD

Nieuw-Zeeland

Voor al uw compact dlscs en
4, accessoires op muziekgebied
.
a
^%,

HALTESTRAAT 56

4 stuks

WORST

^ ™

Ander-Design
Objecten en verlichting uit de
periode 1900-1950

Haltestraat 5/Zandvoort/Telefoon: 02507-12174

HANDVER!
SINAAS- KIPF!
APPELS

IGLO
SPINAZIE

Voor elke klant een gratis
surprise van Sint

^

• i*-W3i

SPAR SUPER - NOORD

An en Han
vrijetijdskleding
CLUBLINE

ƒ 17,50
ƒ30,-

•

; -

r

?

*

>

.

•v

-

>:.

IEDERE MAANDAGOCHTEND OPE

••• ' ;""Mjptfr.%XK?yfe:i>'t'V ;-«fc .v ,~. •'•;:>.:••:. ',.«"aS,:''»~'rtft)ij'E}J«SsS«!>S&©"

DIT ALLES VINDT U IN DE HALTESTRAAT 56 TELEFOON 02507 13618

HALTESTRAAT 55
NIEUWE DESSINS

VOSSEN
BADJASSEN
m dames- en
herenmaten
lusvast

Daar /it u dan l en hcLrhjk liui-< op t
maai eerst mo< t u mooi uu
woning kwijt
De beste manier LUI ad\ ei (LIUIC op
o p \ d l l c n d lormaat
Dat kost mindci dan u denkt en \ erkoopi
sneller, want

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
l n iK makelaar «eet \an wanten en kranU n
•>""»-

De autorubrïf

zal wel heel
auto adverteerders
uit hun tent lokken.
ZANDVOORT, KAMERLINGH ONNESSTRAAT 23. TEL 02507 - 1 45 80
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SINTERKLAZEN DIE IETS GOEDS WILLEN GEVEN,
WETEN NU WAAR ZE MOETEN ZIJN:

DROGISTERIJ PARFUMERIE MOERENBURG
HALTESTRAAT l, TEL. 16123

Voor een geurig kado geen beter adres!
ZOMAAR EEN GREEP
UIT ONZE DAMES
AANBIEDINGEN

Groot assortiment

kado dozen

i

vanaf 7,95
4711 - Tosca - enz.
Uiteraard wordt, zoals u gewend bent, zeer veel zorg besteed aan onze bekende

kado
verpakking
Surprise

KOUROS

NINA RICCI

Bij aankoop van een

flacon E.D.T.
vanaf

gratis originele
Step verstuiver!

ZOMAAR EEN GREEP UIT
ONZE HEREN
AANBIEDINGEN
Pierre Cardin .
. 16.50
Caractère Hechter .... 17.95
Cacharel Homme
24,50
Amando
14.95
Lanvin Man
19,95
Paco Rabannne
29,50
Bogner
29,50
Nino Cerruti
25,95
Carucha
29,50
Messire Orlane
24,50
TedLapidus
29,50
Jazz Y. St. Laurent
29.50
Benetton
29,50

Miss Sporty
25 ml Anais Body
olie spray
9,95
Amance
14,95
Le Jardin Max Factor 14,95
30 ml Blazer
19,95
30 ml Lanvin Arpège . 19,95
30 ml Anais-Anais
32,50
30 ml Eau Givenchy ... 29,50
30 ml Givenchy III
29,50
LES GRANDS PARFUMS DE
30 ml Y St. Laurent ... 29,50
30 ml Paco Calandre .. 29,50
30 ml Paco Metal
29,50
25 ml Ysatis
39,50
30 ml Opium
69,30 ml Rive Gauche
29,50
15 ml Armani
23,50
25 ml Samba
29,95
48 ml Nina Ricci
35,30 ml Lou Lou
39,95
30 ml Gianni Versage 49,50
30 ml Salvador Dali ... 49,95
30 ml Montana
59,50

Hij is er weer!
Estée Lauder
geschenkbox

90,-

JULIO
IGLESIAS

.iristian
Dior

DEPOSITAIRE
Lancaster
Daniel Hechter
Jeanne Catmeau
Cartier
Chopard
Lanvin
Nina Ricci
Ferrari
Paco Rabanne
Gianni Versace
Yves Saint Laurent
Montana
Jil Sander
Helene Rubinstein
Lancôme
Davidoff
Christian Dior
Ted Lapidus
Armani
Biotherm
Clanns
Estée Lauder
Climque
Aramis
Lanvin
Salvador Dali
Aigner
Nino Ceruti
Gloria Vanderbilt

POISON

EEN GESCHENK MET
EEN SURPRISE
v.a. 50 ml Opium,
bodylotion KADO!

VANDERBILT

Geschenkverpakking
Salvador Dali nagellak + lipstick
Parfum Dali tw.v. 60,- KADO!
Bij aankoop Lou Lou v.a. 50 ml
luxe miniatuurset GRATIS.
Yves St. Laurent E.D.T. 50 ml.
ZEEP GRATIS
50 ml Lanvin Arpège
Luxe heren miniatuurset KADO

Gratis 50 ml badschuim
bij aankoop
50 ml Gloria Vanderbilt

Lou Lou

Anais-Anais
Joop
Revlon
Pierre Cardin
Benetton enz

JOOP!

Paris E.D.T. 50 ml.
Toilettas + bodycream KADO

Paco Rabanne Teneré
kadoset 25,met gratis zeep en douche gel

Anais-Anais 50 ml E.D.T.
Luxe miniatuurset GRATIS
Colors de Benetton
Gratis portefeuille bij aankoop
van 50 ml E.D.T.

Ysatis Givenchy vanaf 74,met gratis zijden pochet

eneion

50 ml Ted Lapidus
Bad & Body tw.v. 45,- KADO

Bij aankoop

Xeryus after shave of
eau de toilette Ysatis
miniatuur set kado

COSMETICA AANBIEDING

GEZICHTSBORSTELTJE KADO
bij aankoop van

Lotion of Reinigingsmilk

vanaf

KNOWING

Cartier Panthère E.D.P.
Spray Voyage
75 ml 144,-

19,50

15 m parfum flacon 149,WAARDEBON

WAARDEBON

WAARDEBON

WAARDEBON

WAARDEBON

10,- KORTING

25,- KORTING

22,50 KORTING

14,50 KORTING

10,- KORTING

De grote mode

SCHOUDERSJAAL
120x120

Kadobon
Trendy
quartz horloge schoonheidsnormaal 79,-

normaal 29,50

1 jaar garantie
Keuze uit 10 modellen

Tegen
inlevering van
deze bon

Tegen
inlevering van
deze bon

Geldig tot 15-12-1989
* Zolang de voorraad strekt

Geldig tot 15-12-1989
* Zolang de voorraad strekt

54,

behandeling

Luxe poederdoos Origine
met grote dons Step
Baruffa
Tasvapo

normaal
Tegen
inlevering
van deze
bon

normaal 24,50
Tegen
inlevering
van deze
bon

normaal 16,95
Tegen
inlevering

Geldig tot 15-12-1989
* Zolang de voorraad strekt

Geldig tot 15-12-1989
* Zolang de voorraad strekt!

uur 47,50

Ril!

Illl

Geldig tot 15-12-1989
* Zolang de voorraad strekt

deze

Nu 10, rn

95

Nu 6,

Zandvo
IMieuw

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 616.000 BRIEVENBUSSEN
Donderdag 14 december 1989

Los nummer ƒ 1.25

'Concurrentie'
Stichting Promotie
en Regionale WV

Oplage: 4 650

49e jaargang nummer 50

Frits van Caspel
lijsttrekker WD

Restaurant met vangrail

ZANDVOORT - De huidige
wethouder Frits van Caspel
wordt lijsttrekker van de VVD
afdeling Zandvoort. Nieuw gezicht in de gemeenteraad
wordt Wüfred Tates.

ZANDVOORT - De Stichting
Zandvoort Promotie, die volgende week officieel wordt opgericht, krijgt waarschijnlijk
een startsubsidie van ƒ36.000,van de gemeente Zandvoort.
Wethouder Aukema heeft er echter voor gewaarschuwd dat de stichting en de Regionale WV Zuid-Kennemerland op het vlak van de geldvergaring eikaars concurrenten
worden. Wethouder Aukema is bereid ƒ36.000,- gulden aan startsubsidie te steken m de Stichting Zandvoort Promotie: ƒ24.000,- voor hel
eerste en ƒ12.000, voor het tweede
jaar. Daarna is het afgelopen, want
de subsidie zou eenmalig mogen
zijn. Maar Aukema wees er op dat de
sponsors van de stichting uit dezelfde bronnen putten als de regionale
WV en dus eigenlijk eikaars concurrenten worden.
Daarnaast pleitte hij ervoor dat
een aantal taken door de Regionale
WV Zuid-Kennemerland wordt verricht, omdat zij daarvoor de facditeiten heeft. "Het is jammer dat het
bedrijfsleven niet duidelijk te maken valt, dat je voor de promotie van
Zandvoort bij de regionale WV
moet zijn. Je moet namelijk Zuid-Kennemerland in zijn geheel promoten, omdat wij niet zoveel te bieden hebben als het slecht weer is. En
dat laatste komt hier nogal eens
voor. Met een ton rechtstreeks naar
de WV plus duidelijke afspraken
zou je een heleboel kunnen doen".

Veredelde VVV
De commissie voor financiën kon
zich wel in het subsidievoorstel vinden, met uitzondering van Sandbergen (D66) en Pliennga (GBZ). Laatst
genoemde wil eerst meer duidelijkheid over wat de stichting gaat doen.
Zijn fractiegenoot Jongsma had er
eerder al op gewezen dat er maar
'één pot' is die verdeeld moet worden. Sandberen (D66) had zijn twijfels over het nut voor de Zandvoortse bevolking en wees op het tekort
op de recreatiebegroting.
Ingwersen (CDA), Kuijken (PvdA)
en Van Marie (VVD) toonden zich
ingenomen met de stichting, al spraken ook zij zich uit voor het eenmalige karakter van de subsidie. Dat
was ook de opzet benadrukte Aukema, al gaf hij toe dat het college zich
nog niet over het voorstel met de
nieuwe cijfers had gebogen. In het
oorspronkelijke raadsstuk was namelijk voorgesteld ƒ30.000,- aan subsidie te verlenen.
Alle partijen waren het er wel over
eens dat de gemeente niet moet participeren in de stichting. "We kunnen het ons niet permitteren mede- verantwoordelijk te zijn voor het
personeel", zo vatte Aukema de open aanmerkingen samen.
(ADVERTENTIE)

Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

S c In r i B< lk<e ra

Schrikken, dat was de eer<j
ste reactie van de commis\$
sie voor financiën toen men cijfers
zag over de verhuizing van Zandvoortmeeuwen

In verband met de gemeenteraadsverkiezmgen op 21 maart 1990 heeft
nu ook de WD afdeling Zandvoort
haar groslijst bekend gemaakt. Deze
ziet er als volgt uit. l Frits van Cas
pel, 2. Wilfred Tates (de huidige
voorzitter van afdeling Zandvoort),
3 de huidige fractievoorzitter Jaap
Methorst, 4. Rita de Jong (nu raadslid), 5. Jaap Brugman, 6 Rien Couvreur, 7. Pieter Joustra, 8. Dick Polak, 9. Brigitte de Jong, 10. Fred
Paap. De groslijst werd tijdens de
laatste ledenvergadering samenge
steld. Het huidige raadslid Andnes
van Marie, die zich afgelopen jaren
duidelijk manifesteerde als de fman
ciele expert van het gezelschap, is
met deze opzet van de kandidatenlijst verdwenen. Dat geldt ook voor
het huidige raadslid Ank Joustra,
die zich vooral bezighield met het
sport- en welzijnsgedeelte van het
raadswerk.

GS e Sk i <e BJI r eS
Zandvoort werd afgelopen
r»
donderdag bezocht door
O
een gekleurd gezelschap dat nieuwe ontwikkelingstheorieën kwam
proeven

Mevrouw Moerbeek legt na j
ruim zeventienduizend telefoontjes de hoorn op de haak

Zandvoortse amateur kunstenaars kunnen opnieuw
meewerken aan een tentoonstelImg m het Cultureel Centrum.

5

Extra controle op
overhangend groen
ZANDVOORT/BLOEMENDAAL - Een restaurant met een eigen vangrail zal
men niet gauw aantreffen. Wel op de grens van Zandvoort en Bloemendaal,
aan de kop van de Zeeweg. 'De Zonnehoek'-eigenaar Johan Beerepoot zal
afgelopen dagen ongetwijfeld even hebben teruggedacht aan zijn periode als
directeur van het Zandvoortse circuit, toen hij de huidige circuit-directeur
Hans Ernst benaderde voor een heuse vangrail.
Het voorwerp moet zijn restaurant beschermen tegen verdere 'aanvaringen'
met auto's uit de richting Haarlem, die door een te hoge snelheid uit de bocht
vliegen. Beerepoot had al diverse keren bij de gemeente Bloemendaal aange-

klopt om maatregelen, maar die bleven uit. Toen de pui van zijn restaurant pas
geleden voor de vierde keer werd beschadigd, was voor de maat vol. Nadat hij
de hulp had ingeroepen van Hans Ernst stond er binnen twee uur een vangrail
van twaalf meter lengte. "Daar ben ik hem erg erkentelijk voor", aldus
Beerepoot. "Het was ook hard nodig omdat de winterse dagen met gladheid
voor de deur staan".
Achteraf blijkt Bloemendaal nu voornemens te zijn een vangrail van 40 meter
aan te leggen.
Foto Bram Stijnen

'Stallingsplaats Noord' officieel in gebruik genomen

Brandweer twee keer zo
snel in Zandvoort-noord
ZANDVOORT - De brandweer kan voortaan twee keer zo snel
in Zandvoort-noord paraat zijn. Dat is het gevolg van haar
nieuwe 'stallingsplaats' bij de gemeente-remise in noord. Gisteravond werd deze officieel in gebruik genomen.
Het nieuwe onderkomen, waaraan
menig vrijwillig klusuurtje is besteed waardoor het binnen de bestaande begroting kon worden gerealiseerd, is uiterst simpel gehouden.
Het is niet de bedoeling dat het een
'tweede kazerne' wordt, aldus commandant Rob Schroder, vandaar
ook de naam die de brandweer eraan
heeft
gegeven: 'Stallingsplaats
Noord'. De officiële opening ging gepaard met enige feestelijkheden en
een demonstratie van apparatuur.
De 'tankautospuit groot vermogen'
met een eigen tankmhoud van 2400
liter water en - aangesloten op een
brandkraan - een pompvermogen
van 3000 liter per minuut, staat hier
vanaf juli 1989 vast opgesteld, tesamen met een 'poeder-aanhanger'.
Het grote voordeel is, dat er in
Zandvoort-noord altijd een brandweerwagen in de buurt is. Vooral
zomers kan dat van belang zijn omdat de wegen dan regelmatig ver-

die later kwam, kon meestal onverrichter zake naar huis gaan. Maar
daar is nu verandering in gekomen:
"De vrijwilligers die nu opgeroepen
worden, komen met voor niets", alstopt zitten met arriverende of ver- dus Schroder. "Voortaan worden zij,
trekkende badgasten en evenemen- als zij opgeroepen zijn, altijd op een
tenbezoekers. Door dat laatste was wagen ingezet".
het nauwelijks mogelijk om binnen
de vereiste tijd ter plaatse van een
Die zekerheid lijkt ook een rol te
brand in Zandvoort-noord te zijn.
spelen bij de werving van nieuwe
brandweerlieden,
de afgelopen
Nu is men er twee keer zo snel als maanden zijn er al 5 nieuwe adspivoorheen. Dat heeft ook te maken ranten aangesteld. Daarnaast hebmet het feit dat de wagen bemand ben zich nog zes nieuwe vrijwilligers
kan worden door mensen uit deze gemeld. "Afhankelijk van de keuring
wijk, die, omdat zij in de buurt wo- zijn we daarmee redelijk op peil genen of werken, snel ter plekke zijn. komen", aldus Schroder. "Maar er
kunnen best nog mensen solliciteren, voor nu of eventueel voor later".
Vrijwilligers
Uitbreiding van het aantal vrouweEen en ander heeft mede als ge- hjke leden is uiteraard ook welkom.
volg dat de motivatie van de vrijwilligers is verdubbeld, aldus comman- • In de Stallingsplaats Noord staat
dant Rob Schroder. Voorheen, toen continu een tankauto-spuit gestatioalle wagens nog in de kazerne ge- neerd. Op de foto v.l.n.r. brandmeesstald waren, kwam het wel voor dat ter Termaat, P. v.d. Zon en H. TerpToto Berlolt
de ploeg moest vertrekken voordat Stra.
iedereen was gearriveerd. Degeen

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - De gemeentelijke
milieucontroleur besteedt dezer dagen extra aandacht aan overhan
gend groen. Deze actie van de controleur is al enige tijd aan de gang en
diverse bewoners zijn inmiddels al
benaderd met het verzoek om struiken en bomen die overlast veroorzaken voor voetgangers, te snoeien of
op te knippen. Ook komende weken
zal de milieucontroleur hier nog
aandacht aan besteden

KINDERMODE
SCHOENEN - LAARZEN

Veel ideetjes voor
de feestdagen!

Mededeling
In de Kerstweek (week 52) verschijnt het Zandvoorts Nieuwsblad gewoon op
donderdag 28 december Wij verzoeken u, uw laatste berichten voor de
redactie en advertentiematenaal uiterlijk woensdag 27 december voor 09 30
uur aan te leveren
Directie en redactie Weekmedia

Dagelijks geopend van 11 00-18 00 uur
Zondag van 13 00-17 00 uur
HALTESTRAAT 45, ZANDVOCRT

Verdeeldheid over horecavergunning

ZANDVOORT - Binnen de
verschillende
raadsfracties
heerst grote verdeeldheid over
de beperkte horeca-vergunning voor de surfschool van de
familie Klijn. Deze maand
komt het voorstel om deze te
verlenen opnieuw ter goedkeuring in de gemeenteraad.

De verdeeldheid doet zich voor
binnen WD, PvdA en GBZ, zo bleek
tijdens de verschillende commissievergaderingen Daarin werd opnieuw uitvoerig gediscussieerd over
het voorstel om de vergunning te
verlenen, dat enige maanden geleden was ingetrokken. Toen wenste
met name het CDA eerst inzage m de
bepalingen m de vergunning. Afgelopen week lagen die op tafel.
Van As en Ingwersen (CDA) toonden zich duidelijke voorstanders
van de beperkte horeca-vergunnmg.
"Het valt mij tegen dat de Vereniging van Strandpachters hier zo tegen te hoop loopt", aldus Ingwersen.
Dat een enkele strandpachter er nadeel van denkt te ondervinden, kon
hij zich voorstellen

"Maar dat men een hele vereniging tegen de surfschool in het harnas jaagt, dat heeft toch werkelijk
iets heel kinderachtigs". Van Marie
(VVD) gunt de surfschool best haar
kantinefaciliteit en is van mening
dat 'broodnijd' tot het verleden dient
te behoren Hij betwijfelde of een
surfschool met een beperkte horeca-vergunning wel zo veel nadelige mvloed zou hebben tussen dertig

strandpaviljoens Zijn fractiegenoot
Methorst is echter tegen omdat naleving van de bepalingen volgens hem
niet te garanderen is.
Fliennga (GBZ), persoonlijk tegen, herinnerde eraan dat indertijd,
tijdens de start van de surfschool,
'nadrukkelijk gesteld was dat er
geen horeca-vergunningen aan verbonden zouden worden'.
Vervolg op pagina 3

(ADVERTENTIE)
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komplefe
lichaamsbehandeling
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De hele maand december

zonnebonk van ƒ 97,50 voor ƒ 50,-

Jim Vermeulen 'ook een beetje burgemeester'

Gran Doradogeopend

Kosterstraat 1 l, Zandvoort

ZANDVOORT - In aanwezigheid van enkele honderden genodigden is dinsdagavond het
Gran Doradopark officieel geopend. Daartoe voegden burgemeester M.R. van der Heijden
en de algemeen directeur van
Gran Dorado, mr. E. Kruijff,
twee huisjes toe aan een grote
zandmaquette van het bungalowpark.

gonnen met de voorbereidingen van
fase II, waarmee er nog eens 160
bungalows bij komen. Dit deel moet
eind 1990 klaar zijn.
Vermeulen toonde zich erg blij dat
het park m deze omvang kon worden gerealiseerd. Hij dankte dan
ook de gemeente Zandvoort, waaronder de directeur Publieke Werken, Wertheim, die hiervoor 173 vergadermgen had gehouden, plus
brandweer en politie vanwege hun
preventie-adviezen. Hij herinnerde
"Ik voel me eigenlijk ook een beet- eraan dat ook de vorige burgemeesje een burgemeester", verklaarde ter, Machielsen, verantwoordelijk
manager Jim Vermeulen tijdens zijn was voor de komst van het bungaopeningsspeech. Die ochtend had lowpark. "Burgemeester Machielhij bij de Vereniging van Nederland- sen was zes jaar geleden op vakantie
se Gemeenten gehoord dat de klein- in een park van Vendorado m Loohste gemeente in Nederland, Katwou- orst en heeft toen gezegd: 'Zoiets wil
de, slechts 240 inwoners telt. Het ik ook wel m Zandvoort hebben'",
Gran Doradopark heeft zo'n 1600 aldus Vermeulen. Volgens de huidibedden, verspreid over 125 hotelstu- ge burgemeester, Van der Heijden,
dio's en 280 bungalows. Bovendien is het bungalowpark een 'mijlpaal in
is men ondertussen 'voorzichtig' be- de ontwikkeling van Zandvoort'.

Te!. 02507-14975

Natuurlijk,

die krant moet ik liebben
Onul.it ik gra-m u i l weten wat /n.h in mijn
omgc\mg alspeelt lei kennismaking ont\an,g ik het Xamhooiis Nieuwsblad

13 weken voor maar f 10,50.
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B Waterstanden
Datum
14 dec
15 dec
16 dec

HW

LW

HW

j
LW

04.08 -.- 16.1512.00
04.56 00.45 17.05 12.46
05.39 01.15 17.51 13.26

17 dec

06.25 02.04 18.41 14.26

18 dec
19 dec
20 dec

07.16 02.55 19.35 15.15
08.05 03.55 20.24 16.00
08.44 04.55 21.26 16.50

21 dec
09.45 05.46 22.1517.40
22 dec
10.55 06.35 23.46 18.24
Maanstanden: 20 dec. LK 00.54 u.
Doodtij: 22 dec. 10.55 u. NAP+65cm

(ADVERTENTIE)

KIEKADO
ANTIEK
LEDEREN MEUBELEN
KADO-ARTIKELEN
Kerkstraat 22
Tel. 18855

Bliksemafleider wordt doorgetrokken
ZANDVOORT - De 'bliksemafleider-installatie' van de
Hervormde Kerk wordt binnenkort uitgebreid. De afleider
van de toren was niet doorgetrokken tot aan de spits.
Monumentenzorg controleert de
bliksemafleider jaarlijks
maar
laatst bleek dat men uitsluitend de
weerstand van aardelectroden doormeet. Dat zegt echter niets over de al
of niet op het gebouw aangebrachte
leidingen. Omdat Monumentenzorg

uitsluitend liet weten dat zij de blik- tie momenteel noodgedwongen buisemafleider in orde bevond, is de ten werking is
gemeente nooit eerder op de hoogte
gebracht van het feit dat de afleider InsJagrisico
Omdat de torenspits een verhoogd
van de toren niet tot aan de spits was
inslagrisico loopt, is het aanbrengen
doorgetrokken.
van een afleider dringend gewenst
Dat laatste werd onlangs ontdekt De gemeenteraad heeft hiervoor dan
bij een onderzoek van Publieke Wer- ook een bedrag van ƒ5410,- beschikken naar roestvormmg op de brand- baar gesteld. Zo ook een bedrag voor
meldingsinstallatie in de toren, ter verdere aanpassing van de afleider
hoogte van de schalmgaten. Die en vervanging van een deel van de
roestvorming leidde tot lekkage, brandmeldingsinstallatie. In totaal
waardoor de brandmeldingsinstalla- komt een en ander op / 22.000,-
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FAMILIEBERICHTEN
Lieve
Vader en Moeder

Oma en Opa
Hartelijk gefeliciteerd met uw 60-jarig huwelijksfeest.
Uw kinderen
kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend en gedaan, geven wij met groot verdriet
kennis van het toch nog geheel onverwacht
overlijden, voorzien van de H. Sacramenten der
Zieken, mijn allerliefste man, onze onvergetelijke lieve vader, zoon, broer, schoonvader, oom,
zwager en vriend
Wilhelmus Cornelis Adrianus Schoo
op de leeftijd van 49 jaar.
Marianne
An
Jannie en Jan
Monique en Ervvin
Pa en Hennie
Jannie en Piet
en kinderen
Tiny en Arie
en kinderen
Ronald
Bram
en verdere familie
Zandvoort, 6 december 1989
Corr.adres: „Delicia", Kerkstraat 16,
2042 JE Zandvoort
De eucharistieviering en crematie heeft op
maandag 11 december plaatsgevonden.

Willem Schoo
bedankt
Het was een voorrecht, om als club, vrienden te
zijn.
D.Z.B.

Zomerhuis
te huur
voor 1 pers.
k.k.d.t.

KERSTSFEER IN
ZANDVOORT
Restaurant

Tel. 13975.

De Manege
is elke zaterdag geopend
van 20.00 tot 03.00 uur
voor ongebonden mensen.

vmtewu

zoekt voor cliënt:

Matinee-Diner-Dansant

driekamerappartement te
huur, prijsindicatie
ƒ 1.250,-p.m.

Kerstdiner 24 december
nog enkele plaafsen vrij.

„

Verleende bouwvergunningen

023-315855
& ASSOCIATIE UnVAARTVERZORGING
/ijlwrgUU Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

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

Info 02507-16023.
In flat op
Stationsplein
(Zandvoort)

zelfstandige
huishoudelijke hulp
gevraagd voor 1 of 2
ochtenden per week.

Drukkerij Randstad
Stationsweg 38
Postbus 233
I 4 3 0 A E Aalsmeer
Telefoon: 02977-25 H l*
Telefax: 02977-2 1968

Tel. 12O59

Schiesser
voordeel!

Specialisten in organisatie- en
publiciteitsdrukwerk
Groot genoeg voor een efficiënte
produktie, klein genoeg om U
bij thuis te voelen

- plaatsen dakkapel
- bouw van een garage

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij Burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Van Schalk
makelaar o.g.

Elke zondag v.a. 16.00 uur

Aangevraagde bouwvergunningen
194 B-89 J. P. Heyeplantsoen 18
195 B-89 Burg. Engelbertsstraat 26

WEBER'SschoonmaakbedrlJf-glizenwasserlJ
Specialiteit:
SCHOONMAAK:
LUXAFLEX
REPARATIE:

bouw van een garage
plaatsen van een tuinmuurtje
wijziging indeling van de woning
uitbreiding aan zij- en achtergrond
137 B-89 Jac. van Heemskerckstraat 97 - interne verbouwing
- uitbreiding supermarkt
143 B-89 Grote Krocht 9-17
144 B-89 Potgieterstraat 20
- optrekken voor + achtergevel en
plaatsen zadelkap en dakkapellen
63
72
81
120

B-89
B-89
B-89
B-89

Regentesseweg 5
Dr. J. G. Mezgerstraat 48a
Bakkerstraat 5
Leeuwerikenstraat 2

-

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad .
een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Voorgenomen bouwvergunningen

ROLGORDIJNEN

Bel voor info 14764-14090

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens met toepassing
van artikel 19 van de wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te
verlenen voor:
- oprichten kleedgebouw met kantine op binnenterrein circuit, ten westen van
het bestaande hockeycomplex.

Café-Biljart Kerkhoven

Dit bouwplan ligt met ingang van 15 december 1989 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 4. De afdeling is geopend maandag tot en
met vrijdag van 09.00-12.00 uur.
Gedurende de periode dat het plan ter inzage ligt kunnen schriftelijk bezwaren worden
ingediend bij het College van Burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

VERKOOP:
VERT. LAMELLEN
Verhuur: sproei extractie Tapijtreinigers

Live Music

14 december 1989

13 december 1989

vrijdag 15 december 21.00 uur

Henny v. Loo
Geboren en overleden op 11 december 1989
ons dochtertje
Samantha
Wij hadden haar veel liefde willen geven.
Esther en Piet-Jan Drommel

ADVERTENTIES

Part-time hulp
gevraagd
voor enkele uren per dag

bij

AART VEER
groente en fruit

X X \

J. M. Coiffeurs
wenst u een zalige
Kerstnacht

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts f 27,00 (excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

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

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

f Begrafenissen
l én crematies!
e paar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
/ ; NIVO-POLIS
• een Natura| uitvaartovereenkomst
',

,

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Schiesser^

Jong?
Alleenstaand?
Woningzoekend?

Kroon Mode

Moeilijk hè?

Ondergoed voor mannen die
kwaliteit en pasvorm willen voor
een betaalbare pri|s.
100% katoen in 3 kleuren.
Slipofsmglet - f l Q Q C

een prettige
Eerste Kerstdag

2 stuks

en een lekkere
Tweede Kerstdag.

Grote Krocht 25 tel. 144O4

Vergadering

l 1:?,:?U

Haltestraat 55
Zandvoort

Monique, Aag, Ellen,
Miriam, Bianca en Michel.

voorgerecht:

pangsiet

hoofdgerecht:

gele rijst
babi pangang
2 st. saté babi
ajam pangang
bumbu bali
babi ketjap
sambal goreng oedang
sambal goreng telor
sambal goreng boontjes
lodeh
gado gado
seroendeng
kentang kering
kroepoek en sambal

nagerecht:

Javaanse flens met vruchtjes en slagroom

Wij zijn zondag 31 december gesloten.

zomergidsen klaar
lOERKOOPlReisburo Zonvaart
Grote Krocht 20.
Tel. 02507-12560

Wilt u een informatiefolder?
Stuur een briefkaartje naar
Wurgent, Postbus 243,
2040 AE Zandvoort.

Si
Si
Si
Si
Si
Si
SS Passage 6
Si Zandvoort
Si Tel. 19538
Si Verras uw familie of vrienden met de kerstdagen
SS
Si met een uitgebreid typisch Indonesisch feestmaal.
Si
Bestel:
Si
Si Djempol's Kerstmenu
ƒ 39,50 P.P.
SS
SS Nasi koeningtafel kompleet
SS
SS
Si
Si
Si
SS
Si
Si
Si
Si
SS
Beide Kerstdagen geopend
Si
Si
Tel. 19538 na 16.00 uur
Si
bestaande uit:

Vanaf volgende week
liggen de nieuwe

Maandag 1 januari zijn wij open!

Bij elke boeking uit
het nieuwe programma
krijgt u een toerkoop
handdoek kado.

Si
Si
SiS
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
SS
Si
Si

Si
Si

Zandvoort

KLM

KEUR schilders
KEUR glasservice
Kt UK interieur
Paradijsweg 2-6 t/o Politiebureau

wensen iedereen prettige feestdagen
en een zéér voorspoedig 1990!

Op ons hoofdkantoor te
AALSMEER vragen wij op
korte termijn

me

HET WARfNrtUS WO/i WOEDES FN K.'ND

MEDEWERKER M/V ORDERADMINISTRATIE
Op deze geautomatiseeide o(delmg liggen o.a. de volgende laken:
1. De verwerking van IBinnenmelding) bestelde artikelen.
2. Telefonische informatie verstrekken aan onze klonten.
3. Een regelmatig kontakt onderhouden met onze leveranciers.
4. Informatie verstrekken aan onze filialen.
Wij vragen l. Bij voorkeur een MEAO opleiding-bedrijfsadministratie.
voor deze 2. Goede kontokluele eigenschappen; o.a. prettige lelefoonstem.
funktie: 3. Ervaring met geautomatiseerde orderverwerking.
4. Klantgericht kunnen werken; servicegevoelig.
5. Grote male van zelfstandigheid.
6. Een zekere male van stressbestendigheid.
Indien u zich in dit profiel meent te herkennen verzoeken wij u schriftelijk Ie reageren.
Gaarne uw reaklie met uitgebreide C.V. aan:

WELCOME B.V.
t.a.v. de Hr. L. Koopmans, Postbus 212, 1433 EA Aalsmeer.

A/EEKMEDIA22
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VW investeert ruim
6,5 ton aan promotie

Sedus London 3
voor ambtenaren
ZANDVOORT - Ambtenaren
van de secretarie zullen binnenkort verblijd worden met
een Sedus London 3, een nieuwe bureaustoel. De afgelopen
jaren hebben zij het moeten
doen met ondeugdelijk zitmateriaal, dat, aangeschaft in
1981, nu al vervangen moet
worden.

ZANDVOORT - De Regionale VW Zuid-Kennemerland heeft
volgend jaar een promotieplan opgesteld met een investering van ongeveer ƒ675.000,-. Tijdens de presentatie vorige week
woensdag in de Trompzaal van Gran Dorado bleef de belangsteling echter ver beneden de verwachtingen.

Het plan telt tal van promotie-actiinteiten waaronder nieuwe arrangenenten met diverse culinaire uit;tapjes in de regio. Het bedrag van
i,75 ton wordt voornamelijk besteed
het bezoeken van vakantiebeur;en, ondersteuning van evenemenen, persberichten en brochures. Alles in het kader van de promotie van
iuid-Kennemerland. Tot het pakket
jehoort ook een video-film over
leze regio, die afgelopen donderdag
il voor een aantal toerisme-experts
uit ontwikkelingslanden was veroond.
Deze band is bij de VW-kantoren

in Zandvoort en Haarlem te verkrijgen. Daar kan men binnenkort ook
dag en nacht informatie krijgen over
de nog beschikbare overnachtingsruimte in hotels en op campings. Die
informatie valt dan af te lezen op een
hiervoor te installeren scherm.
Directeur Peer Sips sprak achteraf zijn teleurstelling uit dat er zo
weinig belangstelling was geweest
voor de presentatie van het promotieplan. Slechts vijf van de 300 genodigden, hotel- en restauranteigenaars uit de omgeving, waren aanwezig.

Vergunning surfschool
Vervolg van voorpagina

Zijn fractiegenoot Jongsma had er
ichter geen problemen mee. Ook
linnen de PvdA heerst verdeeldleid. Daarentegen liet Sandbergen
D66) er geen onduidelijkheid over
jestaan, voor hem heeft de surfchool recht op de vergunning.
Wethouder Aukema toonde zich
;en duidelijk voorstander van het
«rlenen van de vergunning, omdat
iet een 'verbreding* kan beteken van
Jiet pakket dat de toerist op strand
vordt geboden. "De school krijgt er
alleen een kantine-achtige ruimte
bij", benadrukte hij.
En: "De mensen moeten hun be[rijf goed kunnen exploiteren". Ook
ij haalde schijnbaar enigszins geïr•iteerd uit naar de strandpachters,
en eraan herinnerend dat de paviloenhouders 'toen zij zich niet kón-

den bedruipen', hunbedrijf uitbreidden met restaurantfaciliteiten.
Bij strandpachter Zonneveld riep
dat de reactie op dat zijn collega's
daarvoor duidelijk hadden moeten
investeren, zowel op het gebied van
kennis door het halen van de benodigde papieren, als financieel. Volgens hem zien de strandpachters in
het verlenen van de vergunning het
gevaar, dat - als de surfschool de
uitstraling heeft van een paviljoen passanten bij Klijn neerstrijken om
een consumptie te gebruiken.
Voor- en tegenstanders verschillen van mening over de controle op
de bepalingen en over de vraag of de
surfschool vergeleken mag worden
met andere sportgelegenheden die
wel over een eigen kantine mogen
beschikken. Dinsdag 19 december
valt de uiteindelijke beslissing

Weekenddiensten
Weekend: 16/17 december 1989
OLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
J14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
Voor de huisartsenpraktijken B. van
Bergen/H.A. Scipio-Blüme en G.
Mol/P.C.F. Paardekoper, heeft
weekenddienst: dr. Paardekoper,
Koninginneweg 34a, tel. 16737.
Spreekuren: zat. 07.30,12.00 en 17.00
uur, zond. 12.00 en 17.00 uur. _
Inlichtingen omtrent de overige
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de betrokken huisartsen: Anderson,
12058; Drenth, 13355; Flierlnga,
12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg:
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dierenbescherming: Vermissingsdienst, 023-383361, Asiel Zandvoort

J

(tevens pension) 02507-13888, Asiel
Haarlem 023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedrogen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Plemingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Toen de nieuwbouw van het raadhuis m 1981 in gebruik werd genomen, zijn daar m een deel van de
secretarie tegelijk ook nieuwe bureaustoelen geplaatst. De kwaliteit
daarvan is echter zwaar tegengevallen, veel stoelen moesten in de loop
der jaren worden gerepareerd en
naar verwachting zal dit euvel alleen
maar toenemen. Daarnaast blijkt
het meubilair niet bepaald ergonomisch, waardoor er veel lichamelijke klachten bij het personeel zijn
ontstaan.
'Ten einde de komende jaren een
geschikte stoel beschikbaar te hebben', aldus het raadsvoorstel, 'is m
1988 contact opgenomen met een
daarin gespecialiseerd bedrijf en na
een aantal proefplaatsingen heeft
men een keuze kunnen maken: de
Sedus London 3. Vorig jaar heeft
men al een aantal stoelen vervangen,
nu hoopt men in één keer alle verdere problemen op te lossen. De ge• Burgemeester Van der Heijden ontving donderdag op het raadhuis een 'kleurrijk' gezelschap van toerisme-deskundigen.
Foto Bram Stijnen meenteraad heeft hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van
ƒ43.225,-. In het investeringsschema
was al rekening gehouden met deze
maatregel, door voor 1989 en 1990
elk ƒ20.000,- te reserveren. De resterende ƒ3000,- is voor de aanschaf van
ZANDVOORT - Zandvoort werd afgelopen donderdag bezocht Import uit Ontwikkelingslanden. Het doel van die conferentie was de nieuwe bureau's, drie Asmeta Uni's.
door een kleurrijk gezelschap. Dit werd gevormd door een mogelijkheden te onderzoeken om in de landen van de deelnemers een
te realiseren, enerzijds gebruik makend van de plaatseveertigtal toerisme-deskundigen uit diverse ontwikkelingslan- toeristenindustrie
omstandigheden, anderszijds ingepast in de bestaande cultuur.
den die in deze gemeente nieuwe ideeën en inzichten kwamen lijke
De bezoekers werden donderdag in de raadszaal ontvangen door burgeopdoen.
meester M.R. van der Heijden, VW-directeur P.G.J.W. Sips en de heer mr.
ZANDVOORT - De bekende ZandTh.J. Hulsebosch die een toelichting gaf over het ontstaan van de Stichting voortse restaurateur Wim Schoo is
De gasten, die een 'kleurrijk gezelschap' vormden, waren afkomstig uit Zandvoort Promotie. Vooraf ging een sprankelende video-presentatie van vorige week woensdag op 49-jarige
vierentwintig landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika, waar zij werkzaam de regionale VW over Zandvoort en omgeving. Na beide programma-on- leeftijd, na een kortstondige ziekte
zijn bij de ministeries voor toerisme of de nationale verkeersbureaus. Zij derdelen konden de gasten hun vragen op de sprekers afvuren, van welke overleden.
bezochten Zandvoort om zich hier te oriënteren op de plaats die het gelegenheid dankbaar gebruik werd gemaakt. Later op de ochtend volgde Schoo exploitoerisme hier innneemt en op de toekomstige ontwikkelingen. De gasten een rondrit langs de verschillende nieuwe projecten in het dorp waarna het teerde sinds
verbleven afgelopen week in Rotterdam in verband met de conferentie gezelschap door manager Jirn Vermeulen op het Gran Doradopark werd 1966 restaurant 'Delicia'
'Adventure '89', georganiseerd door het Centrum tot Bevordering van de onthaald.
in de Kerkstraat. Hij genoot vooral
bij het Zandvoortse verenigingsleven
een grote bekendheid
vanwege de
vele club- en
ZANDVOORT - De commissie voor financiën is danig ge- "We kunnen dit er niet zo maar even geraamd. Ook volgens hem moet er feestavonden
Wim Schoo
schrokken van de kredietvoorstellen voor de verplaatsing van door-heen jagen. Een zichzelf respec- eerst goed op een rijtje worden gezet die in zijn rescommissie kan zo'n sprong of haast maken nu wel gunstig uit- taurant werZandvoortmeeuwen naar het voormalige circuitterrein. Deze terende
het diepe niet wagen".
valt en niet veel hogere kosten met den gehouden.
gaat vermoedelijk ƒ800.000,- meer kosten dan aanvankelijk was in "Ik
krijg de indruk dat hier een zich meebrengt, én of men wel op
De vele bloemen en de aanweziggeraamd, zo blijkt uit een voorstel van de dienst Publieke Wer- portefeuillehouder als een dolle pro- tijd klaar kan zijn met de aanleg van heid
van ruim driehonderd belangken. Naar aanleiding van de forse kritiek gaat het raadsvoorstel beert door te drijven, zonder dat er de nieuwe velden zodat Zandvoort- stellenden toonden tijdens het laatterug naar het college.
enig overleg is", zo reageerde Flie- meeuwen daar het nieuwe seizoen ste afscheid van afgelopen maandag
De overschrijding van de eerdere kan worden. Een groot bezwaar ringa (GBZ) op het voorstel dat on- kan spelen. Voor de bouw van de duidelijk aan hoe bemind Schoo was
raming wordt onder andere veroor- vond hij het dat 'onderhands even der de verantwoordelijkheid van kantine moet de provincie namelijk bij de dorpsgemeenschap. Zo ook bij
zaakt door een nieuwe opzet van de gezegd wordt - omdat het allemaal wethouder Van Caspel valt. "Als er eerst nog een 'verklaring van geen de plaatselijke politie: tijdens de
kantine annex kleedruimte, nu te zoveel duurder is - dat de grondkos- nu al zoveel kosten geraamd zijn bezwaar' afgeven. Voor de start van tocht naar Dnehuis Westerveld
bouwen in twee verdiepingen. Daar- ten voor de sociale woningbouw op zonder dat er een spa in de grond een dergelijke Artikel 19 procedure werd de stoet begeleid door een aanbrj kwam vooral de vraag naar voren de voetbalvelden maar even met 7% steekt, dan kan ik voorspellen dat gaven alle commissieleden hun fiat. tal Zandvoortse motoragenten. Ont"Ik kan een heel eind meegaan in roerend was het optreden van de
'of er voor een vierde klasser wel verhoogd moeten worden'. "Ik wil het uitloopt op miljoenen".
Sandbergen (D66) was donderdag uw bedenkingen", was het antwoord zanger Roberto tijdens de crematienegen kleedruimten nodig zijn'. dat besluit niet nemen, omdat er zoDaarnaast heeft Zandvoortmeeu- veel vraagtekens zijn, zoveel haast in de commissie voor publieke wer- van wethouder Aukema, die boven- -plechtigheid.
Schoo stond bekend als een marwen geconstateerd dat er specialis- gemaakt wordt en er onzorgvuldig- ken al akkoord gegaan met het voor- dien wist te voorspellen dat men 'het
stel, maar toen lagen nog niet alle niet redt' met een rentepercentage kante persoonlijkheid, die vooral
ten nodig zijn voor de overdekte tri- heden in kunnen sluipen".
financiële gegevens op tafel. Afgelo- van 7%. "Uw kritiek is zo fors dat ik door zijn geheel eigen manier van
bune, die men eerst zelf zou bouwen.
pen maandag toonde ook hij zich daar maar eerst eens mee terug bedrijfsvoering een aparte plaats inDe dienst PW heeft dit advies genam in Zandvoort.
geschrokken van de consequenties. moet gaan naar het college".
volgd, waardoor de kosten daarvan 'Dolle'
stijgen van ƒ75.000,- naar ongeveer
"Als lid van de commissie financiën kan ik hiervoor de verantwoordrie ton.
(ADVERTENTIE)
Kuijken, PvdA, noemde het ver- delijkheid niet nemen", aldus Ing- Stopera
"Zou het toch een Stopera kunnen
schil van 8 ton 'onverteerbaar'. Hij wersen (CDA) in verband met de
opperde het voorstel de hele verhui- acht ton verschil in de begroting. worden" zo vroeg Van Marie (VVD)
zing maar een jaartje uit te stellen in Ook hij was van mening dat er nog zich af, verwijzen naar het Arnsterplaats van de zaak te overhaasten, eens kritisch naar de verschillende damse bouwwerk dat uiteindelijk
zodat een en ander goed voorbereid bedragen gekeken moet worden. miljoenen duurder uitviel dan was

Bezoek van een kleurrijk gezelschap

Schoo overleden

Commissie financiën stuurt raadsvoorstel terug naar college

Verhuizing ZVM valt 8 ton duurder uit

BELANGRIJKE
MEDEDELING

J Heerlijk kokkerellen in 't Stekkie

Kerkdiensten
IWeekend: 16/17 december 1989

aan alle diabetici van Zandvoort e.o.

niedienst, B. v. Gaart
Woensdag 10.00-11.30 uur: 'KofHervormde Kerk, Kerkplein:
fie-uurtje' voor jong en oud i.d. OntZondag 10.00 uur: dr. J.C. de Bruine moetingsruimte
uit Bloemendaal
Tevens kinderdienst i.h. Jeugdhuis Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,

In verband met de omwisseling van insuline en
insulinespuiten per 1/1/1990 maken wij u
erop attent dat u alleen nieuwe insuline (U100) kunt krijgen tegen inlevering van de
oude voorraad U-40 insuline en U-40 insulinespuiten.(Dit geldt niet voor de insulinepen).

Haarlem:

Zondag 09.30-10.20 uur: " zondagsZondag 10.00 uur: dhr. J.M.J. Brants, school en bijbelgespreksgroepen
Zondag 10.30 uur: morgendienst, ds.
Haarlem
J. Overduin
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Crèche en kindernevendienst
N'PB:
Zondag 19.00 uur: avonddienst, dhr.
Zondag 10.30 uur: dienst verzorgd O. Lohuis
door eigen leden, thema: 'Vluchten
moet kunnen'
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Woensdag 14.00 uur: kerstviering Smedestraat 37 te Haarlem.
Vrouwengroep
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
Koomskatholieke Kerk:
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Vrijdag 10.00 uur: E.V.
023-244553.
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met samenzang, Th. Duijves
Zondag 10.30 uur: Woord/CommuBurgerlijke stand
Gereformeerde Kerk:

Dit is in uw eigen belang om vergissingen met
fatale gevolgen te voorkomen.
Bij U-100 insuline horen U-100 spuiten
Bij U-40 insuline horen U-40 spuiten

Periode: 5 • 11 december 1989
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is opqencht in

Gehuwd:

Hordijk, Bastiaan Pieter en Reinbergen, Anke
Dölger, Helmut en De Beus, Caroline Josephina
Trurjens, Richard Antonius Maria
en Verloop, Elisabeth Adriana
Geboren:

Elke dinsdagmiddag heerlijk kokkerellen in het Kinderkookkafé in 't Stekkie.

ZANDVOORT - In 't Stekkie
worden elke dinsdagmiddag
tussen 5 en 7 uur heerlijke buitenlandse gerechten bereid.
Een tiental kinderen is dan
druk en enthousiast aan het
kokkerellen. In januari start er
een nieuwe groep.

Milous Maria Catharina, dochter
van: Van Caspel, Frederik Evert en
Wallig, Olga
Jelica, dochter van: Petrovié, Dragan Ilrja en Jurriaans, Marijke Wilhelmina
Vincent Alexander, zoon van: ValjaHet Kinderkookkafé is een initiavec, Zoran en Groothengel, Tjietske
Lane, zoon van: Driehuizen, Leen- tief van de jongerenwerkers van de
Stichting
Aktiviteitencentrum
dert en Spalding, Monique
Sven, zoon van: De Buijzer, Willem Zandvoort, beter bekend onder de
naam 't Stekkie. Elke week kunnen
Barend en Piers, Anna Elizabeth
Jiska, dochter van: Hoekstra, Gerrit de kinderen een ander gerecht klaar
maken, uit landen als Spanje, Surien Van Nassauw, Lucia
Melam'e, dochter van: Molenaar, name en India, al wordt uiteraard
Cornelis Gerardus Maria en Paap, Nederland niet vergeten. Het kookkafé wordt geleid door de jongerenKarin
werkers Mieke van der Klaauw en
Marco Toorenent. Maar soms, als
Overleden:
Eldering, Jacobus Henri Jozeph Ma- iemand hiervoor beschikbaar is,
wordt er een gast uitgenodigd uit het
ria, oud 72 jaar
Schoo, Wilhelmus Cornelis Adria- land waarvan het gerecht van die
avond afkomstig is.
nus, oud 49 jaar

Bij de kinderen, in leeftijd variërend van 8 tot 12 jaar, slaat het kookkafé duidelijk aan, getuige enkele
enthousiaste reacties, al klagen
sommige dames erover dat de 'heren' niet zo bereidwillig zijn om af te
wassen. "Maar soms moeten ze wel",
beweert één van de meisjes tevreden.

Ouders
Deze maand is de laatste van de
huidige groep en één dezer dagen
worden de ouders uitgenodigd om
een hapje te komen proeven. Het
wordt dus spannend voor de jonge
deelnemertjes, die vast benieuwd
zijn wat vader of moeder van hun
kookkunst zal vinden.
In januari gaat er een nieuwe
groep van start, waarvoor nog een
paar plaatsjes vrij zijn. De kinderen
die hieraan willen deelnemen, moe-

Foto Berlott

ten zich dus wel snel opgeven, want
vol is vol. Het maximum aantal deelnemers is twaalf. Het telefoonnummer van 't Stekkie is 17113.
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Zeestraat Apotheek

Zandvoortse Apotheek

J. W. Neutel

J. R. A. Mulder
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Meer fantasie voor 'n tientje.
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HET
PROEFLOKAAL

Alléén vrijdag en zaterdag
op ons ronde rek

zoekt op korte termijn

BARMAN/VROUW
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leeftijd vanaf 25 jaar

JAPONNEN en PAKJES

Inl. tel. 023-320330
of b.g.g. 272815
Vragen naar Hans Bank

Normaal 198,- en 239,-

Kroon Mode

m

HALTESTRAAT 55

en 79,-

Ü
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NIEUWE

Zoekt u maar uit.
Haast u, de voorraad
is beperkt.

?\«•

DESSINS

VOSSEN
BADJASSEN
in dames- en
herenmaten
lusvast

99,-

GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT $£

Je koopt een eigen huis . . .
maar kun je de kosten ook blijven dragen?
,

Van Speykstraat 9a: Bovenwon. met balkon voor/achter. Ind.: entree, hal, doorzonwoonk. (40 m2), 2 slaapk., keuken, badk.
(ligbad, toilet, wastafel), bergk., c.v., dubb.
begl. Vr.pr. ƒ149.000,- k.k.

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.
telef. 02507-15531
telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

CÏ3
H. W. COSTEB B.V.
NVM
MAKEIAM

CHRIS HARDENDOOD

Wij zijn dagelijks
geopend voor
In-en Verkoop.

RESTAURANT

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

QUEENIE

telefoon 023-385478

Huish. hulp

Broodje Burger

3 ochtenden p.w.
Tel. 13599
Vragen naar
Mevr. v. Houten

Gasthuisplein
Telefoon 12164.

Kan voor u verzorgen, óók
tijdens de feestdagen:
- 4 IN 1 SALADE
(zalm-, vlees-, ei- en huzarensalade)
- HUZARENSALADE „CULINAIR"

flysêe BEACH HOTEL

Dames en Heren Kapsalon

7171

- HAM/KAAS SALADE

- HAM/PREI SALADE

Tel. 02507-14284

- EI/TOMAAT SALADE

Bel ons dan tijdig
Vrijdagavond open

-

BALK
BAKT
BETER
BROOD

ZALMSALADE

PROEFSTOL

3r50

Geef tijdig uw
kerstbestelling op.

- CRABSALADE
- GARNALENSALADE

Burgemeester van Alphenstraat 63,
2041 KG Zandvoort aan Zee,
Tel. 02507-1 32 34,

HALTESTRAAT 25
ZANDVOORT

Brederodestrat 140/140a: Vrijst. villa best.
uit 2 ged.,
2 garages, opp. 659 m2, inh. ca.
1600 m3.1e won.: woonk. met vloerverwarming, 2 open haarden, luxe keuken met inb.app. 1e et.: 3 slaapk., luxe badk. (halfrond
ligb., douche, toilet, dubb. wast.), terras. 2e
won.: L-vormige woonk. met open haard,
badk. met ligbad en toilet, 2 slaapk. Vr.pr.
/795.000,-k.k.
BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE

zoekt een

Dit weekend.

- VLEESSALADE

Kostverlorenstraat 24: Goed onderh. halfvrijst. won. met voor- en achtertuin (zuid),
achterom, opp. 296 m2. Ind.: entree, hal,
toilet, douche, roy. doorzonkamer (52 m2),
open haard, serre, luxe keuken met inb.app. 1e et.: 4 slaapk. met wastafel, badk.
(douche, wastafel, toilet), c.v., kelder. Vr.pr.
ƒ 365.000,-k.k.

•^^••^^^^•I^BMB^^^^^^^^^^^^^^"^^^^^^^^^^^^^^^™™^^-^-

Wilt u mooi verzorgd
de kerstdagen door?

- EIERSALADE
(alléén scharrelei)

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

Het Elysée Beach Hotel x.it boordevol
fantastische Kerstarrangementen.
Maak uw keuze uit:
K KRSTDINERS-D ANSANT,
FAMILIE-BUFFETTEN
of kombinaties hiervan met of /.onder
logies. Bel voor volledige informatie:

Inlichtingen

Catering service
SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18789

Van Speykstraat 10a: Bovenwon. met balkon oost- en westzijde. Ind.: entree, hal,
doorzonwoonk. met parket, 2 slaapk. met
wastafel, badk. (ligbad, douche), open keuken met inb.app., toilet, c.v. Vr.pr.
ƒ149.000,- k.k.

;FLONKERENDE KERSTDAGEN
**«'WEERSPIEGELEN ZICH IN DE
* " *. '..*• ZANDVOORTSE ZEE

Ook inbreng
goederen
voor de
eerstkomende
veiling.

vraagt

Serveerster/Kelner
voor overdag vanaf 1-1-'90,
met vaste betrekking.
Leeftijd 18-22 jr.
Sollicitaties na tel. afspraak
13722 (bellen tussen 19.30-20.30 u.)

- KIP/KERRY SALADE
- VEGETARISCHE SALADE

:.&^^^'

- BORRELHAPJES
- LUXE BORRELHAPJES

Specialisten in organisatie- en
publiciteitsdrukwerk

HEMA

.Echt Waar Voor Je Geld.

H89 22712/12

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

m&t 'n vu

Daar loopt iedereen graag mee weg. Fantasie panty's van de Hema. Tal van fantasierijke motieven. Gegarandeerde kwaliteit. Maten 36-44 en enkele soorten
ook in maten 44-50. Aanbiedingen zijn geldig tot en met 23 december 1989.

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

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28, tel. 12989

- HARTIGE SOESJES
- LUXE SLAATJES OP BLADERDEEG
- GEVULDE EITJES (alléén scharrel)
- GEVULDE TOMAATJES
Alle schalen handgemaakt, gegarneerd met
produkten uit eigen winkel
Alles vlak van tevoren vers klaargemaakt
Wij werken veel met vers fruit en groenten
Alle schalen verpakt in luxe vensterdozen
GRATIS thuisbezorgd binnen Zandvoort

Haalt u vrijblijvend onze folder
in de winkel.
Of kom ons fotoboek bekijken.

9-Ceiërman
Schoonmaakbedrijf
OPSPORING VERZOCHT

De 9.000 kinderen van de
Witte Bedjes
hopen
dat u dit jaar ook meedoet

van gemotiveerde, zelfstandig
werkende,

medewerkers (m/v)

Richt dan uw schriftelijke
sollicitatie aan Dirck III b.v.
t.a.v. afdeling personeelszaken,
Postbus 504, 2130 AM Hoofddorp

voor diverse objekten in de regio!

KTIE

WINKELMEDEWERKERS
CASSIERES
m/v
leeftijd 17-20 jaar
Belangstelling?

(Voorkom teleurstelling en bestel tijdig)

GEMBER

vraagt voor haar slijterij
Burg. Engelbertstraat 21
in Zandvoort:

Uw leeftijd is niet belangrijk; wel uw
positieve instelling.

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

Heiërman
Tel. 02507-19292
Een fiscaalnummer is vereist

GIRO 205500
Stichting Witte Bedjes, Amsterdam

LUXE BROOD-EN
BANKETBAKKERIJ

Paap
f .12,50

CKK Beheer BV
Voor onze afdeling Centrale Expeditie zoeken wij een

(ASSISTENT) VERVOERSPLANNER

300 gr.KNOISSIES
f. 2,50

Cultureel Centrum
wo. t/m zo. 13.30 - 16.00 uur

j>lfc

Kerst-taarten,
puddings, ijstaart
of omelet Sybriëne
Kerstkransen of
staven (Tummers).
Wij verzorgen ook uw kerstrelaties
Bestel wel op tijd.

La Bonbonniere
Haltestr. 39a - Tel. 15584

Voor informatie, werktijden,
verdiensten, etc. kunt u kontakt
opnemen met

Schoonmaakbedrijf

Voor de Kerst

De hoofdtaak van deze funktie zal in het begin hoofdzakelijk bestaan uit de
administratieve afwikkeling van alle bevrachtingen en vervoersbewegingen
in Nederland, t.b.v. de dochtermaatschappijen.
Daarnaast zal hij/zij ook gedeeltelijk worden belast met de planning en
organisatie van de bevrachtingen.
Naarmate de ervaring toeneemt, zal de nadruk steeds meer komen te liggen
op de planning van net vervoer; afhankelijk van capaciteit en inzet is
doorgroei wellicht mogelijk.
Voor deze funktie denken wij aan iemand vanaf 25 jaar, die in het bezit is
van een MEAO-diploma (commercieel-administratieve richting).
Kennis van geautomatiseerde administratieve systemen strekt tot
aanbeveling.
Kandidaten voor deze levendige en drukke baan met veel kontakten, zowel
binnen als buiten het concern, kunnen solliciteren bij de af d.
Personeelszaken. Postbus 9 1420 AA UITHOORN Tel. 02975-45511

POTGIETERSTRAAT 24
ZANDVOORT TEL. 12865

Wij wensen u
PRETTIGE
KERSTDAGEN

en een
GELUKKIG
NIEUWJAAR!

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

29,50
Alles zoveel u wilt!!

Voor een lekker kerstfeest
natuurlijk naar uw
warme bakker
Stollen
•Kransen
Schuimkransjes

STEENGRILL RESTAURANT

Duivekaters
Pasteitjes
Tulbanden
Zoutjes en
sauc. broodjes

POTGIETERSTRAAT 24
ZANDVOORT TEL. 12865

Denkt u er om dat het drie
zondagen zijn.

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

WEEKMEDIA22
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Sfeervol judotoernooi
in Sportcenter Buchel

ZAND VOORT - Het jaarlijks
terugkerende judotoernooi in
Sportcenter Wim Buchel is
voor de jeugd en de circa tweehonderd toeschouwers een geweldig sportief en leuk gebeuren geworden. Het wedstrijdschema werd door de organiserende sportschool perfect aangehpuden en vol overgave ging
de jeugd van 6 tot en met 14
jaar de strijd met elkaar aan op
de judomat.

afloop dan ook weer tevreden terugzien op een geslaagd judofeest voor
de jeugd. „Het is weer perfect verlopen," vond de Zandvoortse judoleraar. „De jeugd kijkt elk jaar weer
uit naar deze wedstrijden en als er 75
van de 120 leden meedoen, dan mag
je niet klagen. Het is leuk verlopen
en het doet je goed als je van de
omstanders zoveel positieve reacties krijgt. Het belangrijkste voor
deze jeugd is dat je in de judosport
elkaar respecteert. De kinderen leren wat wel en niet mag. Af en toe
zijn het net jonge honden en er
wordt wel eens ééntje kwaad, maar
dan grijp je in. Ja, ik kan wel stellen
dat ik niet ontevreden ben, het gaat
erg leuk."
De groepen werden onderverdeeld
in leeftijd en gewicht en daarbij kwamen na de finale de volgende resultaten tot stand.

Maar liefst 75 jeugdige judoka's
hadden zich gemeld voor dit 32e
kampioenschap van Zandvoort.
Vele ouders en kennissen waren
aanwezig in de sfeervolle sportschool van Wim Buchel om hun favorieten aan te moedigen. Onder leiding van Wim sr. en Wim jr. verlie- 6 jaar groep I; 1. Roland Kales, 2. Jeroen
pen de wedstrijden uitstekend en Keizer, 3. Paula Paap, 4. Mare Paardekoo
konden na afloop vele kampioenen per. Groep II: 1. Bastiaan Pieroelie, 3. Joost
Cornelisse, 4. Diedier Hauswirth. 7 jaar
worden gehuldigd.
Organisator Wim Buchel kon na groep I; 1. Leon Laurey, 2. Martijn Schoorl,

Nipte winst Casino-ZVM
ZANDVOORT - In de zaal- waren niet in topvorm, maar
handbalcompetitie hadden de waren toch te sterk voor de reCasino-ZVM dames een zware serves van IJmond, 16-19.
middag. Tegen het zeer sterke
ZAP was er ook geen kans op
topper ZAP in de damesklasse
een redelijk resultaat. Casino- lietDezien
ook terecht tot de kampiZVM leed een ruim verlies met oenskandidaten te behoren. ZAP
24-12. De Casino-ZVM heren speelde een knap spelletje handbal

Standen voetbal
Vierde klasse KNVB
Renova
11-19 Geel Wit 11-10
Velsen
11-18 VSV
11-10
De Brug
11-12 TYBB
11-9
N. Vennep 11-12 DSOV
11- 8
Hoofddorp 11-11 Van Nispenll- 6
O. Gezellen 11-11 Zandv.m. 11-6
Vierde klasse KNVB Zaterdag
NAS
11-17 Aalsmeer 11-10
OSDO
11-15 Hoofddorp 11-10
SMS
11-15 SIZO
11-10
Zandv.'75 11-14 Bloemend. 11-7
EHS
11-13 SCZ'58
11- 5
DOSC
11-12 DSC'74
11- 4
Tweede klasse HVB
Spaarnest. 12-22 BSM
12-11
EHS
11-18 THB
11-10
SVIJ
12-17 TZB
12- 8
Heemstede 12-17 Overbos
12- 7
Vogelenz. 12-14 KIC
12- 6
Schalkwijk 12-11 Spaarnev. 12- l

waartegen Casino-ZVM niet opgewassen bleek. De Zandvoortse dames hebben er echter alles aan gedaan om de schade beperkt te nouden. Met veel inzet en toch ook wel
behoorlijk handbal werd ZAP tegemoet getreden. Dat was echter te
weinig daar ZAP in de eerste helft al
een 10-5 voorsprong nam.
Casino-ZVM liep in de tweede
helft tegen een paar twee minuten
straffen aan en waardoor ZAP nog
verder de score kon uitbouwen. Na
zestien minuten was de stand 15-8 en
in de slotfase bepaalde ZAP via een
snelle break de zege op 24-12.!:
Doelpunten Casino-ZVM: Margreet Sterrenburg 5, Mireille Martine 3, Janna ter Wolbeek l, Sylvia
Blom l, Nicole Berkhout 1.

Heren

Tegen IJmond 2 had Casino-ZVM
in de eerste helft de nodige moeite.
Daar leek het echter niet op, daar de
Zandvoorters een 1-5 voorsprong namen. De badgasten drukten echter
niet door, waardoor IJmond terug
kon komen tot 6-6. Casino-ZVlVi wist
bij de rust toch een 7-8 voorsprong te
Eerste klasse HVB Zaterdag
nemen. In het tweede gedeelte weSCW
13-22 J. Hercules 13-13 derom een sterke start en IJmond
SVIJ
13-21 Halfweg 13-12 werd op een 12-8 achterstand gezet.
Kennemers 13-18 DCO
13- 7 Na een 14-10 voorsprong voor CasiZandv.m. 13-17 Hillegom 13- 6 no-ZVM ging het wederom wat
Velsen
13-17 HBO
13- 5 stroever en IJmond kwam gevaarEnergie
13-17 VSV
13- l lijk opzetten, 15-14. Bijtijds zag Casino-ZVM het gevaar en hield de wedstrijd onder controle, 16-19.
Tweede klasse HVB Zaterdag
Overbos
13-25 TZB
12-9
Doelpunten Casino-ZVM: Jan van
Renova
13-21 DEM
13-9 Duijn 5, Menno Trouw 3, Peter PenGeel Wit
13-19 KHPC
13-8 nings 4, Guido Weidema 2, Richard
Van Nispen 13-18 DSOV
12-7 Vos 2, Gerard Damhoff 2, Kees Hoek
SVJ
13-17 BSM
13-6 1.
Stormv.
13-15 Concordia 13-0

3. Michael Kiburg, 4. Coen Smit. Groep II: 1.
Jerry Kramer, 2 Ben van Holten, 3. Dirk de
Nef, 4. Sebastiaan Koperberg. Groep III: 1.
Arnold Jongejan, 2. Michiel Bont, 3. Sebastiaan Kaales, 4. Boudewijn Possel. 8 jaar
Groep I: 1. Milo Laurey, 2. Joris Binckhorst,
Groep II: 1. Felix Verboom, 2. Bas Booker, 3.
Joris van der Voort. Groep III: 1. Patrick
Derr, 2. Edward Hendrikse. 9 jaar groep 1:1.
Tjeerd Jan Ariesen, 2. Robert van Dongen, 3.
Joost Nolet. Groep II: 1. Piet Hein Strengholt, 2. Riek van Holten, 3. Manuela Berkhoff. 10 jaar Groep I: 1. Patrick Grosze
Nipper, 2. Simon Paap, 3. Annemieke Bosman, 4. Maartje Swinkels. Groep II: 1. Jaimy
Heesemans, 2. Bert Keur, 3. Bas te Beest, 4.
Jeroen te Beest. Groep III: 1. Jerry Vastenhouw, 2. Dennis Meier, 3. Laurence Ferency.
11 jaar Groep I: 1. Raymond Antonides, 2.
Robin Daane, 3. Dave Meyerink. Groep II: 1.
Leendert Paap, 2. Iris Minden, 3. Tom Krol.
12 jaar groep 1:1. Geoffrey van den Broek, 2.
Bas Laanen, 3. Eelco Harmsen, 4. Marjolein
Paap. 13 jaar Groep I: 1. Chancelle Klinkert,
2. Dave Pastor, 3. Wouter van der Bijl. Groep
II: 1. Martinn van Bevelgem, 2. Arjan Bosman, 3. Fabian Tol. 14 jaar: 1. Lennert de
Graatf, 2. Wïllem van der Bijl, 3. Eric Kaiser.

Sport Agenda
VOETBAL
Zaterdag: SMS-Zandvoort'75 14.30 u.
Zondag: Velsen-Zandvoortmeeuwen
14.30 u.
Vogelenzang-TZB 14.30 u..
BASKETBAL
Zaterdag: Lions junioren jongensNoordkop B 16.00 u. Pellikaanhal.
Hillegom 2-Lions dames 19.15 u. te
Hillegom
ZAALHANDBAL
uitslagen: MA ZVM-HVH 5-11, DS
ZVM 3-Blinkert 5 6-13, DJ ZVMTYBB 10-11, HJ ZVM-Excelsior 2331, HS ZVM 2-Odin 3 9-13, DS ZVM 2Bato 2 16-9, MA ZVM-Odin 13-14, HS
Concordia 3-ZVM 3 13-18, JA GOVZVM 7-2, HS IJmond 2-ZVM 16-19,
MA Uitgeest-ZVM 2 9-2, HS KIC 2ZVM 4 17-9, DS ZAP-ZVM 24-12.

ZANDVOORT - In de tweede klasse zaalvoetbal blijft TZB/Teunissen
onverstoord doorgaan. De ene na de
andere overwinning wordt behaald.
Zo ook tegen Out dat totaal niet op- • Jeugdige jugewassen bleek te zijn tegen de man- doka's in volle
nen van coach Jan van der Wal, 9-1. concentratie tijIn het TZB/Teunissen team maak- dens gevecht.
Foto: Bram Stijnen
te Peter van der Heyden, na lang
uitgeschakeld te zijn door een blessure, zijn rentree en dat ging hem
voortreffelijk af. De Zandvoorters
waren van af de eerste minuut constant voor het doel van Out te vinZANDVOORT - De Zandvoortse
den. Peter van der Heyden passte politie
werd zaterdagmiddag gefraai op Martin Kruyff en het was waarschuwd
er van onder de
raak, 1-0. Uit een strafschop van Pe- motorkap vanomdat
een auto rookwolken
ter van der Heyden werd het 2-0 en kwamen. Het voertuig
stond gepardiezelfde speler slalomde even later keerd op de Louis Davidsstraat.
door de Out defensie en het was 3-0.
Nader onderzoek wees uit dat de
Nog voor de rust was de strijd al oliedop was losgeraakt, waardoor de
gestreden en was er van i spanning olie over de gloeiend hete motor was
niet meer te merken. Bene Lukkien gelopen. Inmiddels arriveerde de eibepaalde de ruststand op 4-0.
genares die verklaarde dat zij kort
In de tweede helft nam TZB/Teuin een garage het oliepeil
nissen het even gemakkelijker op tevoren
had
laten
controleren. Daarna is de
waardoor Out tegen kon scoren, 4-1. dop er waarschijnlijk
niet goed opgeNico de Boo zorgde voor 5-1 en op- zet. De politie is waarschijnlijk
net
nieuw Peter van der Heyden knalde op tijd geweest om brand te voorkoraak
hetgeen
6-1 betekende. men.
TZB/Teunissen ging gewoon door.
Liet de bal het werk doen en met
gaaf zaalvoetbal werd Out geheel gedeklasseerd. René Lukkien was de
ZANDVOORT - De Zandvoortse
maker van de zevende treffer en Ri- politie heeft in de nacht van zaterdag
nus Bruinsma deed ook van zich op zondag een aantal auto's op verspreken ..door 8-1 te maken. Peter lichting gecontroleerd. Bij zes daarvan der 'Heyden ten slotte maakte van bleek deze niet in orde. De bevan zijn come-back een waar feest stuurders liepen daarmee een bedoor keihard uit te halen 9-1.
keuring op.

Rookwolken

Verlichting

Overtuigend spel Lions
zorgt voor riantewinst

ZANDVOORT - De junioren
jongens van Lions hadden afgelopen zaterdag geen enkele
moeite met het onderaanstaande Early Bird. Na een 3046 voorsprong bij de rust liep

Moeizaam gelijkspel Sp. OSS

The Lions in het tweede gedeelte weg naar een overtuigende 54-86 overwinning. The
Lions dames hadden eveneens
een gemakkelijke partij en vertoonden, vooral in de eerste
helft, aantrekkelijk basketbal
en wonnen met 24-38.
Tegen Early Bird was Lions veruit
de beter spelende ploeg. Alhoewel in
het eerste gedeelte het gat tussen de
teams nog redelijk bleef was toen al
duidelijk dat het een gemakkelijke
overwinning zou worden. Na een 3041 voorsprong bij de rust ging de
Zandvoortse machine in het tweede
gedeelte geolied lopen. Bart Mol onderscheidde zich met een paar onderscheppingen en vervolgens uitstekende passes, terwijl Dave Kroder over een loepzuiver schot beschikte. Voeg daarbij het goede en
agressieve basketbal van Jeroen van
Galen en Lions liep ver weg van een
kansloos Early Birds. De Zandvoorters bepaalden vervolgens de eindstand op een ruime 54-86 overwinning.
Aanstaande zaterdag speelt de
Lions jeugd de topper tegen koploper Den Helder 2, aanvang 16.00 uur
in de Pelikaanhal.

Topscorers
Topscorers Lions: Dave Kroder
32, Jeroen van Galen 16, Vincent Telling 12, Jeroen Wardenier 8.
De stand is: 1. Den Helder 2 12-22,
2. Alkmaar Guardians 11-20, 3. Rac.
Beverwijk 11-16, 4. The Lions 12-16,
5. Akrides 2 12-16, 6. WGW 12-16, 7.
Rebound'84 12-14, 8. BV Lisse 12-12,
9. Sea Devils 12-12, 10. BV Hoofddorp 2 12-8,11. Landslake Lions 12-6,
12. Racing Amsterdam 12-4,13. Wilskracht 2 12-4, 14. Early Bird 12-0.

Sp. OSS verdedigt zich tegen een aanval
Foto: Bram Stijnen

ZANDVOORT - De volleybalheren van Sporting OSS
stelden enigszins teleur door
tegen het onderaanstaande
Triumph slechts tot een 2-2 gelijkspel te komen. Na een 0-2
achterstand herstelden de
Zandvoorters zich wel en pakten de laatste twee sets waardoor het gelijkspel werd veilig
gesteld.
Maar tegen dit Triumph had eigenlijk de overwinning in Zandvoort
moeten blijven. In de eerste set liep
Sporting OSS vlot weg naar een 6-2
voorsprong en gezien het vertoonde
spel leek er geen vuiltje aan de lucht.
Sporting OSS zette de aanvallen
goed op, smashte doeltreffend en
ook het blok was uitstekend verzorgd. Om onbegrijpelijke redenen

zakte het goede volleybal weg en
Triumph kon telkens de achterstand beperkt houden. Toch had de
eerste set naar Sporting OSS moeten gaan, maar de 14-12 voorsprong
kon niet omgezet worden tot winst.
Triumph doorstond het setpunt en
slaagde er zelfs in om de set alsnog
met 14-16 winnend af te sluiten.
Door onnauwkeurig spel in de slotfase gaf Sporting OSS zodoende d.e
set uit handen.
De Zandvoorters waren aangeslagen en in de tweede set lukte er niets
meer. Het zeker niet sterke
Triumph liep weg naar 1-5 en zelfs 312. Toen Triumph de stand doortrok
naar 4-14 was het eigenlijk gedaan
met Sporting OSS. Frappant was
het toen om te zien dat Sporting
OSS best tot behoorlijk volleybal in
staat bleek te zijn. Het élan kwam
terug in het team en met inzet en

Programma aanstaande zondag,
u.itwedstrijden: 10.35 u. DJ Concordia-ZVM, 09.00 u. JA Blinkert-ZVM,
09.45 u. HS Bunkert 3-ZVM 2.
Thuiswedstrijden in de Pellikaansporthal: 09.15 u. MA ZVM 2-KIC 2,
10.00 u. MA ZVM-Overbos, 10.45 u.
HS ZVM 3-Full Speed 2, 11.50 u. HS
ZVM 4-GVO 2, 13.00 u. Mini's, 13.30
u. DS ZVM-Quick, 14.45 u. HS ZVMKIC, 15.55 u. HJ ZVM-Aalsmeer.

TZB/Teunissen
haalt sterk uit

teamgeest werd alsnog geprobeerd
de tweede set naar zich toe te trekken. Ook nu vlagen van goed volleybal en Sporting OSS kwam terug tot
13-14. Jammer was het dat door een
foute stop Triumph de set kon uitmaken met 13-15.
In de derde en vierde set stelde
Sporting OSS enigszins nog orde op
zaken door gemakkelijke setwinsten. In de derde set heeft Triumph
nog goed partij geboden (15-12),
maar in de vierde set liet Sporting
OSS zich niet onbetuigd. Ook al
werd niet de topvorm gehaald, het
Zandvoortse team was te sterk voor
Triumph en pakte de vierde set met
ruim verschil, 15-7.
„We mogen nog blij zijn met het
ene punt", stelde aanvoerder-coach
Jan Dietz. „We hadden van Triumph
zeker moeten winnen, maar het liep
totaal niet".

Dames
The Lions dames speelden een
voortreffelijke eerste helft. Snelle en
goede breaks en een sterke defensie
zorgden er voor dat het tweede team
van Sea Devils totaal geen kans
heeft gehad. In die eerste helft stelde
Lions de zege al veilig door naar een
6-26 voorsprong uit te lopen. In het
tweede gedeelte hoefde Lions niet zo
erg meer en dat was te merken aan
het spelpeil. De Zandvoortse dames
haalden het niveau van de eerste
helft niet meer. Daardoor kon Sea
Devils de tweede helft winnend afsluiten, maar dat was toch veel te
weinig om Lions te pakken. Lions
won met 24-38 en gaat aanstaande
zaterdag naar mede koploper Hillegom'85 2.
Scorers Lions: Irene Verbruggen
17, José Beerepoot 8, Jeanine Stobbelaar 7, Jenneke Willemse 6.

ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaansporthal: 18.00 u. ZVM-HBC D-jun., 18.30
u. Z'75-IJmond C ju.n., 19.00 u. TZBDSS dames, 19.45 u. ZVM-Sekura
vet., 20.30 u. Scandals-Concordia
vet., 21.15 u. Zandvoort Noord 2-TZB
2,22.00 u. ZVM 5-Zandvoort Noord 4.
Maandagavond in de Pellikaanaan de beurt. In de categorie voor de sporthal: 20.45 u. Clu.b Maritimejongste leeftijd (onder 12 jaar) zwom Vrouwentroost, 21.40 u. Zandvoort
Vanessa Noordervliet met veel over- Noord 5-Seku.ra 3, 22.20 u. Zandgave haar solo, en samen met Marjo- voort Noord 7-Hoofddorp 5.
lijn v.d. Meer het duet op muziek
van Glenn Miller. Onbedreigd werden beide uitvoeringen eerste met
een zeer royale puntenvoorsprong.
In de categorie onder 15 jaar werd
Linda Paap eerste, gevolgd door
ZANDVOORT - In de
Sandra Dijkzeul. Bij de duetten
HVB voetbalcompetitie
scoorden Ingrid Kraaijenoord/Vivikwamen de Zandvoortse
an Croes het hoogst en bleven zelfs
10 punten voor op de combinatie van
verenigingen uitstekend
Alliance. In de zwaarste kunstzwemvoor de dag. Het zaterdagcategorie was Saskia Wester (al
team van Zandyoortmeeutechniekkampioene) wederom de
wen haalde opnieuw uit, nu
beste soliste: samen met Linda Paap
tegen het onderaanstaande
veroverden zij ook nog eens het
VSV
met 0-7. Het zaterdaggoud bij de duetten. Het groepsnumteam van TZB proefde
mer dat daarna gezwommen werd
weer eens de smaak van
door Saskia, Linda, Sandra, Ingrid
een overwinning door Conen Vivian werd het hoogst gewaardeerd. Een groepsnummer overicordia met 1-4 af te troeven.
gens, waarmee de Zeeschuimers
De zondagspelers van TZB
straks in nationale wedstrijden zulkwamen tot een zwaar belen uitkomen.
vochten 1-1 gelijk spel teDe punten: Soli: Vanessa Noordergen BSM.
vliet 80.62, Linda Paap 119.58, SanTZB en BSM waren vrijwel
dra Dijkzeul 118.22, Saskia Wester
gelijkwardig, vooral in de eerste
133.62; Duetten: Vanessa Noorderhelft. Ondanks verwoede poginvliet/Marjolijn v.d. Meer 78.72, Ingen slaagden de voorwaartsen
grid Kraaijenoord/Vivian Croes
er niet in om in het eerste ge116.60, Saskia Wester/Linda Paap
deelte tot scoren te komen. In
127.235; ploeg Zeeschuimers 124.926
de tweede helft wederom een gepnt.
lijkopgaande strijd. Maar toen
BSM plotseling een 0-1 voorsprong nam deed TZB er een
schepje bovenop en probeerde
met man en macht de gelijkmaker te forceren. En die verdiende gelijkmaker kwam dan ook.
denko hebben deze competitie
Al moest het thuisfront, in die
steeds aan kop gestaan in de D-lijn.
spannende slotfase, wel wachOok de laatste wedstrijd wonnen zij
ten tot in de blessure tijd. Maar
met de hoge score van 65 procent.
dik verdiend was de gelijkmaHet echtpaar Van Gellekom werd
ker wel, die van de voet kwam
tweede met 64,64 procent en liet
van Remy van Loon, 1-1.
daarmee geen twijfel bestaan over
In de zaterdagafdeling boekte
hun wens naar de C-lijn terug te
TZB eindelijk weer eens een
gaan. Ook het koppel G eising/De
overwinning. Het onderaanVries promoveerde.
staande Concordia kon in de
eerste helft nog gelijke tred nouden met TZB maar werd vervolgans naar een ruime nederlaag
gespeeld. Concordia nam een 10 voorsprong maar nog voor de
rest was het gelijk door een trefl'er van Hans Klok. In de tweede
helft kwam TZB pas goed op
ZANDVOORT - In de derde
toeren en werden bijzonder goeexterne competitiewedstrijd
de aanvallen op de grasmat gevan de Zandvoortse Schaaklegd. Hanno Lansdorp zorgde
club heeft dit team een voorvoor een Zandvoortse voorsprong genomen tegen Het
sprong en het was gedaan met
het verweer van Concordia. WilOosten. Door overwinningen
liam Rubeling en Henri Marcelvan Edward Geerts en Hans
Ie bepaalden uiteindelijk de
van Brakel kwam Zandvoort
stand op 1-4.
op voorsprong. Ton van KemDe zaterdagvoetballers van
pen kon het na bijna drie uur
Zandvoortmeeuwen scoren er
schaken niet redden, de klok
de laatste weken lustig op los.
was scherprechter. In totaal
Ook het onderaanstaande VSV
werden vijf partijen afgebroheef; het doeltreffende spel van
ken, en die moeten binnen
Zandvoortmeeuwen kunnen tactwee weken worden uitgewonderen. VSV kon in de eerste
helft de schade tot één tegen
speeld in Zandvoort.
treffer beperkt houden, doch in
de tweede helft werden zij overIn de interne competitie van vorispeeld. Door die 7-0 overwinnig
ge week donderdagavond werd een
hebben de Zandvoorters een
begin gemaakt met de tweede ronde.
goede positie ingenomen in de
Door het niet opkomen van Lindestrijd voor de tweede periode.
man kon Jack van Eijk. ondanks
De Zandvoortse produktie
zijn remisepartij tegen John Ayress,
kwam tot stand door twee doelde koppositie weer innemen. In deze
punten van Ronald Halderman,
ronde wonnen van Brakel. Cliteur.
en Bas Heino, Steef Gerke, MarMarquenie, Van den Bos en Scholtin Visser, Ferry van Rhee en
ten hun partij. Remise kwamen
Barry Paap scoorden éénmaal.
overeen Van Kempen-Van Elk, van
Eijk-Ayress en De Bruin-Franck.
Twee partijen werden na een spannend gevecht afgebroken. TermesBosma en Schiltmeijer tegen Gorter
moeten nog verder aan de bak.
Vanavond start in het GemcenZANDVOORT - De politie heeft zaschapshuis een 7-ronden Zwitsers terdagnacht
twee ruziënde Zandrapid toernooi over twee avonden. voorters uit elkaar
moeten halen. De
De eerste avond vier partijen en heren waren voor een
discotheek in
volgende week donderdagavond de de Haltestraat slaags geraakt,
resterende drie partijen. Voor de band met het 'verdwijnen'in vervan
jeugd is er vanavond tussen 7 en 8 ƒ4000,-. Een van de heren beschuluur een snelschaaktoernooi. De digde de ander ervan dit bedrag van
ruim twintig deelnemers zullen in zijn huisbaas gestolen te hebben. De
partijen van 2 x 5 minuten uitmaken verdachte
voor nader onderzoek
wie in hun groep het beste resultaat naar het is politiebureau
overgebehaalt tegen hun tegenstander en bracht.
de klok.

Superscore Zeeschuimers
PURMEREND-ZANDVOORT - Tijdens de Noordhollandse Kunstzwem-kampioenschappen in Purmerend
versloegen de kunstzwemsters
van de Zandvoortse Zwem &
Poloclub de Zeeschuimers
hun ^tegenstandsters op alle
fronten. Goud voor solistes
Vanessa Noordervliet, Linda
Paap en Saskia Wester. Goud
ook voor de duetten Vanessa
Noordervliet/Marjolijn v.d.
Meer, Ingrid Kraaijenoord/Vivian Croes en Saskia Wester/Linda Paap. En natuurlijk
ook goud voor de ploeg. Een
zeer plezierige ervaring voor
Linda Paap, die als soliste debuteerde en dank zij haar prima techniek haar clubgenote
Sandra Dijkzeul net kon voorblijven.
In totaal vijf kunstzwemverenigingen van de zwemkring NoordHolland
(zonder Amsterdam/'t
Gooi) bonden met elkaar de strijd
aan in een uitvoeringenwedstrijd.
Veertien dagen eerder waren in
Haarlem al de technische punten gescoord, waarbij de Zeeschuimers
eveneens als beste naar voren kwamen. Nu waren dan de uitvoeringen

Voetbal kort

Spanning bijbridgen
ZANDVOORT - In de laatste
wedstrijd van de tweede competitie van de Zandvoortse
bridgeclub ging het er spannend aan toe. In de A-lijn zette
het echtpaar Hoogendijk alles
op alles om an degradatie te
ontkomen, en dat is gelukt.
De laatste avond behaalde dit koppel 54,91 procent en werd daarmee
eerste. Ook het echtpaar Smink verkeerde in de gevarenzone, maar
door hun score van 53,57 procent
behielden ook zij hun plaats in de
A-lijn. Uiteindelijk zijn mevrouw
Spiers en de heer Emmen aan kop
gebleven na deze zes wedstrijden.
Het koppel De Leeuw/Braun bleef
op de tweede plaats. Gedegradeerd
naar de B-lijn zijn de heren Polak en
De Leeuw, de dames Hagen en Lemmens en het koppel Stocker/Stomps.
In de B-lijn boekte het echtpaar
Heidoorn opnieuw een mooie overwinning door met 57,29 procent eerste te worden. De heren Spiers en
Veldhuizen stelden hun promotie
ook zeker door een tweede plaats
met 56,25 procent. Als derde promoveerde het echtpaar Peeman. De
koppels Ackoy/Frenth, Van der Molen/Oostermeijer en De Kruijf/Klein
degradeerde naar de C-lijn.
In deze C-lijii boekte het koppel
Visser/Van Leeuwen een fraaie overwinning met 65,36 procent op ruime
afstand gevolgd door het gelegenheidspaar Verburg/Verburg met
54,29 procent. Gepromoveerd naar
de B-lijn zijn de koppels Visser/Van
Leeuwen, Menks/Roest en Berghoff/Dröse. Gedegradeerd naar de D-lijn
zijn Van der Nuft/Verhage, Berkhemer/Breijer en Van der Meer/Rooijmans.De dames Haverkate en Ru-

Zadels weg
ZANDVOORT - Uit een ruimte op
het binnenterrein van het circuit
zijn afgelopen week diverse paardrijattributen gestolen. Twee meisjes
deden daarvan zaterdag bij de politie
aangifte.
De dieven namen onder ander
hoofdstellen, zadels, rangeerlijnen
en borstels mee, een en ander heeft
een gezamenlijke waarde van ongeveer ƒ2000,-. De opslagruimte is gélegen naast de stal waarin de meisjes
hun paarden hebben staan.

Schaakclub op

Ruzie om diefstal
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TEGEN I N L E V E R I N G VAN DEZE C O U P O N

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

RKB4DE
VKHUIZKS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-310404

PERSCOMBINATIE
is mtgeetster \an Het l'arool, frouu, de Volkskrant en
de \\eekmediabladen
Ten behoexe \an on/e Technische Dienst /oeken uil op
korte termiin t\see

storingsmonteurs (m/v)
De werteaamheden van de storingsmonteur bestaan ondermeer uit- het uitvoeren van gepland onderhoud
en
- het opheffen van (dreigende) storingen,
op het gebied %an produktie-apparatuur en de gebouweninstallaties
De functie uordt uitgeoefend in dagdienst (gemiddeld 36
uur per week)
Bi: toerbuurt wordt in de ueekends een bereikbaarheidsdienst gedraaid
De beoogde kandida(a)t(e) is bereid incidenteel in te vallen
m ploegendienst
Het op termiin \olledig uerken in ploegendienst (3 ploegen
gemiddeld 31 uur per \\eek) is bespreekbaar

VISSCHALENalaCarte...
stel zelf uw schaal samen, wij maken hem gratis voor u op!
Diverse Vis per stuk:

Gerookte Vis per 100 gram:

Salades per 100 gram:
Haringsalade
Flonda-vruchtensalade
Mosselen in Deense saus
Zalmsalade
Tonijnsalade
Krabsalade
Garnalensalade
Haring m dille roomsaus
Eiersalade ..
Aardappelsalade
Huzarensalade
Sauzen per 100 gram:
Cocktail
Remoulade
Kerne
Zigeuner

. 2,00
2,80
. 2,50
4,00
3,50
5,50
3,00
3,00
2,50
1,00
1,00

1,20
1,20
1,20
1,20

Haring per stuk:
Hollandse Nieuwe
Zure Haring
Rolmops
Panharmg
Gerookte Haring

3,00
2,50
2,50
2,50
3,00

Zalm uitgesneden
Palingtïlet
Hele Paling
Forel Filet
Meerval Filet
Heilbot Filet
Makreel Filet
GravedLachs

9,50
9,50
7,75
6,00
6,50
7,50
1,50
12,50

Diverse Vis per 100 gram:

Gevulde Eieren/Zalm
Gevulde Tomaat / Hollandse Garnaal
Gevulde Avocado / Krab
. . .
Oesters
.

1,50
2,70
4,90
500

Hoofdgerechten
Verse Tarbot Filet per 500 gram
54,00
Verse Tong per 500 gram .
dagprijs
Verse Tongfilet 500 gram .
. 42.00
Verse Forel per 500 gram
9 50
Zalmforel Filet per 500 gram .
. 23,00
Verse Zalmforel per 500 gram
. 12 50
Hele Filet of Moten Verse Zalm
per 500 gram
1450
Mosselen per 2 kg
".
800
Verse Gevulde Scholfilet/Zalm per stuk 7,50
Verse gevulde Scholfilet/Garnalen p st 7,50
Verse gevulde scholrolletjes zalm p st . 2,50
Chinese Garnalen per 100 gram ..
8,50
Kreeft per 100 gram
8,50

Hollandse Garnalen
7,00
IJslandse Garnalen
6,00
Noorse Garnalen
5,50
Zeevruchtencocktail
6,00
Crabsticks
4,00
Crabvlees
8,50
KingCrab
17,50
Zalm Paté
5,50
Gevulde Zalmgelatine
8,00
Gevulde Palinggelatine
8,00
Kaviaar per 50 gram
87,50
Voor de uitgebreide, uiteraard verse garnering, feestelijke schaal en verpakking
brengen wij per schaal f 15,- in rekening. Het 'opmaken' en bezorgen is gratis!

kompleet opgemaakte schalen, 'n aantal suggesties:
Hollandse Haringschotel
gezellig versierde schaal, min. 6 haringen, per
haring 3,00.
Huzaren- of Aardappelsalade
mm 4 personen a 12,50 p p. met gevulde
eieren, haring, zure haring, noorse garnalen,
sardientjes en gerookte makreel.

Garnalen of Zalm of Tonijnsalade
min. 2 personen a 22,50 p.p. met gevulde
tomaat, gerookte zalm, gerookte makreel,
gerookte meerval, paté, crabsticks, paling

Gerookte Visschotel
mm. 2 personen a 22,50 p p met paling, meerval, heilbot, forel, makreel, zalm, gerookte
haring

Hors d'Oeuvre schotel
min. 2 personen a 22,50 p p. met hollandse
garnalen, gerookte zalm, sardientjes, gevulde
eieren, gevulde tomaten, haring, paling en
gerookte forel.

alle artikelen ook los
te bestellen

Voor informatie en (bij voorkeur tijdige...) bestellingen bellen met Kroon Vis 02507-1 7619 of 1 65 00.
In de weekenden kunt u ook terecht voor inlichtingen of bestelling op ons verkooppunt op de.Zuid-Boulevard

Functie-eisen
De luiste kandida(a)t(e) heett een opleiding op MTS-mveau
Hu /i] heeft ruime aantoonbare ervaringen in een soortgeli]ke functie en kan /elfstandig en onder druk werken
Hi| /ii heeft de bereidheid om vakgerichte opleidingen te
volgen
Een redehike kennis van de Duitse en of Engelse taal is
nood/akeh|k

Eén bon per persoon.
Niet geldig in kombinatie
met andere aanbiedingen.
Alléén inwisselbaar bij:
McDonald's restaurant
Raadhuisplein 3, Zandvoort.

NIEUWE
OPENINGSTIJDEN:
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

11.00- 21.00 uur
10.00 - 23.00 uur
11.00-21.00 uur

McDonald's
Zandvoort
Raadhuisplein 3
Tel. 02507-16001

vraagt voor haar slijterij
Burg. Engelbertstraat 21
in Zandvoort:

HULPKRACHTEN
m/v
voor de koopavond /zaterdag.
Een leuke baan voor scholieren
om iets bij te verdienen.

Nadere informatie kunt u inwinnen bi: het hoofd Technische Dienst de heer F Tas, telefoon 020-562 2425
Lu schriftelijke sollicitaties kunt u voor vnidag 22 december
1989 richten aan de afdeling Personeels/aken van l'encombmatie \ \', \Vibautstraat 130, 1091 GR Amsterdam, t a \
de heer A Schei mer

HAMBURGERS HALEN,
ÉÉN BETALEN

Belangstelling?

de beste kwaliteit in vis! 02507 -17619 /165 00 bij feestdagen hoort vis!

f

TOYOTA STARLIFT.
12 kleppen-systeem
mei 1985, 65.000 km, eerste
eigenaar, met A.P.K.-keuring, in
prima staat.

Prijs ƒ 8750,Tel. na 18.00 uur 02507-18915.

vraagt voor
de weekends

In de autorubriek
"Showroom"
valt u om
van verbazing
over het aanbod.

serveerster/
kelner
haltestr. 13
tel. 14738

Joegoslavisch restaurant

DUBROVNIK
m
^
Zeestraat
41
'-tf Zandvoort
Tel. 02507-15110
is Tweede Kerstdag geopend met een
speciaal
ff

KERSTMENU

"^Chinese garnalen met knoflooksaus en toast
Goulasli soep (stokbrood, kruidenboter)
Messano Messo
Hl 5 soorten vlees geroosterd op houtskool
*t. seizoensalade, aardappelkroketjes, saus
Kerst ijs
Krusca Cava
of kofjie met likeur of cognac

f 49,50
Kinderkerstmenu f 25,-

A

Vraag bij onze slijterij een
sollicitatieformulier of bel onze
afdeling personeelszaken,
tel.:02503-66292.
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Sissie wordt in de
watten gelegd
vragen een mis
$én van de beop zondag in
evenissen van Door Bertus Voets
"^•••••••^^ zijn kerk te molandvoort, een
londerdjaar terug, die oudeZand- gen opdragen voor Elisabeth. De
•oorters graag met verve yertel- pastoor zeide dat hij het zelf wel
en, is het langdurig verblijf van wilde doen, maar toen legde Hooreizerin Elisabeth van Oostenrijk nemann alle mogelijke papieren
i de jaren 1884-1885. Men heeft, voor uit Wenen. Daar schrok de
y wordt er gezegd alles aan ge- eenvoudige L'Ami van en ofnan om het haar in het dorp naar schoon hij al die gestempelde pade zin te maken en uit de aanteke- pieren niet goed kon lezen, legde
ningen van haar vertrouwensman hij zich bij de verklaring neer dat
dokter Mezger blijkt dat, door de Hoornemann door de keizer was
rrote hartelijkheid van de eenvou- aangezocht om zielzorger te zijn
"dtge mensen, de ongedurige vor- voor zijn echtgenote. Wanneer hij
alles goed gelezen had, had hij
itin echt tot rust kwam.
kunnen bemerken dat er geen enkel stuk van keizer Franz-Joseph
f?e service van de kerk
was.
Men heeft op allerlei manieren geprobeerd het haar zo goed moge- Zo deed pater Hoornemann in juli
ijk naar de zin te maken. Omdat en augustus 1884 elke zondag een
uj een goede katholieke vrouw mis voor de keizerin en haar gevas, kwam zij in contact met de volg in het kleine kerkje van Za.no.larochie en daar probeerde men voort. Hij preekte altijd in het
laar zo veel mogelijk ter wille te Duits en de vele nieuwsgierigen,
njn. Daarover vond ik onder num- die naar deze plechtigheid kwamer 678 in het archief van het bis- men kijken, klaagden erover dat
iom Haarlem enkele onbekende zij niets hadden aan de preek.
njzonderheden.
Dat alles kwam de bisschopp van
r
n Wenen, zo staat erin een aante- Haarlem C. Bottemanne ter ore.
kening, was men erg bezorgd voor Dat hele geval had zich afgespeeld
de godsdienstige ontwikkeling buiten hem om en daar hij van
keizerin Elisabeth. Toen zij mening was dat hij zelf alleen
bekend maakte dat zij een gerui- maar in dergelijke zaken kon beme tijd in Holland wilde blijven, slissen, liet hij pastoor L'Ami bij
•ond de kardinaal, aartsbisschop zich komen om hem in te lichten
•an Wenen, zich verplicht om over de speciale plechtigheden
•oor haar godsdienstig leven te voor keizerin Elisabeth. Toenpastoor L'Ami aan de bisschop vertelzorgen.
Hij stelde haar eerst voor in haar de dat de Oostenrijkse keizer dat
gezelschap een hofkapelaan mee had beslist, viel de bisschop hem
te nemen maar daar voelde ze in de rede en zeide: „De keizer van
niets voor. Dat voel ik aan als een Oostenrijk heeft niets te vertellen
belediging voor de plaatselijke over de kerk van Zandvoort".
kerk, zo had zij gezegd. Net alsof Toen L'Ami vroeg wat of er nu
er in Nederland geen priesters ge- moest gebeuren, antwoordde Botvonden worden die in staat zijn temanne: „Van nu af moet gij zonom de mis op te dragen voor een dags alleen de mis lezen. Deze paOostenrijkse vorstin. Neen, ik ter moet in Amsterdam blijven.
meld mij wel aan bij de plaatselij- En ook is het niet nodig in het
Duits te preken. De keizerin heeft
ke parochie.
zich aan te passen aan de gewoonten en gebruiken van ons land."
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Openbaar vervoer bindt strijd aan met auto
Provincie presenteert de visie
voor jaren rond eeuwwisseling

E

Pater augustijn

Nu wist men in Wenen dat er tien
jaren terug een Hollandse augustijn in een klooster te Wenen had
gewoond. Deze pater W. Hoornemann was later naar zijn vaderland teruggegaan en was tot pastoor van de Ster in Amsterdam
aangesteld. Nu had men wel eens
gehoord dat deze pater oefeningen
had gegeven in de hofkapel van
het slot Schönbrunn en er werd bij
verteld dat Elisabeth verschillende malen onder zijn gehoor was
geweest. Het adres van pastoor
Hoornemann werd opgevraagd en
toen dat was gevonden,, verzocht
de kardinaal, aartsbisschop van
Wenen, hem om de godsdienstoefeningen voor de keizerin te willen
verzorgen.
Hoornemann was bereid om Oostenrijk ter wille te zijn. Maar toen
hij vernomen had dat Elisabeth
haar intrek had genomen in hotel
Kaufmann te Zandvoort, was hij
niet zo blij. Zandvoort was een
zelfstandige parochie met een eigen pastoor en Hoornemann kon
deze nu eenmaal niet passeren.
Toen Hoornemann van Wenen uit
bericht had gekregen dat de keizerm in Zandvoort was aangekomen, ging hij met lood in de schoenen naar de pastoor om hem te

L'Ami tevreden
Met deze beslissing van de bisschop was L'Ami erg gelukkig. Hij
vertelde aan Hoornemann wat de
bisschop had bevolen en vroeg
hem dit over te brengen aan de
keizerin. Elisabeth was het er helemaal mee eens. Zij vond trouwens dat de pater haar te veel aan
Wenen liet denken. Met dat gewone dorpspastoortje was zij meer
vertrouwd. Voortaan bezocht ze
de diensten die werden verzorgd
door L'Ami en toen zij in april 1885
naar Wenen terugkeerde, liet zij
L'Ami bij zich komen en gaf hem
als geschenk een goudbrokaat kazuifel met daarop geborduurd de
Oostenrijkse keizerskroon.
Sissi verklaarde, zo vertelde het
oude pastoortje trots, dat de katholieke kerk van Zandvoort haar
in de watten had gelegd en dat zij
nooit dat mooie gebaar van Zandvoorts katholieken zou vergeten.
„Uw mensen zijn geknipt om vorstelijke personen te ontvangen,"
zo zeide hij maar dat laatste zal
wel gefantaseerd zijn. Maar toch
leren deze aantekeningen dat men
een ereplaats heeft gegeven aan de
vorstin, toen zij in Zandvoort verbleef.

In het provinciehuis in Haarlem is onlangs de nota 'Beleidsvisie en programma openbaar vervoer Noord-Holland' gepresenteerd. In een korte inleiding schetste gedeputeerde voor Verkeer
en Waterstaat, drs. J. Achterstraat de toekomstvisie van de provincie voor de jaren rond de eeuwwisseling. Algemene conclusie
in de nota is dat het openbaar vervoer waar mogelijk de snelheid • Vrije busbanen, sneltrams en treinen moeten rond de eeuwwisseling de waarborg zijn voor snelle verbindingen
en het comfort van het autoverkeer moet evenaren. Slechts dan op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Een ingrijpende wijziging van het beleid, waarvoor de provincie NoordHolland zich sterk wil maken in de komende jaren.
Foto Archief weekmedia
mag verwacht worden dat mensen de auto laten staan.

O

PENBAAR VERVOER moet
kwaliteit en redelijke verplaatsingsmogelijkheden
bieden, zo stelt de provincie
en daaraan wordt momenteel niet
voldaan. „Het huidige openbaar vervoer is niet in staat deze functies in
voldoende mate te vervullen," aldus
de provincie. „Om voor verplaatsingen in alle richtingen, op uiteenlopende tijdstippen, en voor diverse
doelgroepen een aantrekkelijk alternatief (voor de auto cq. thuisblijven)
te kunnen zijn, dient het openbaar
vervoer een samenhangend systeem
van lijnen met verschillende functies te vormen," wordt de beleidsvisie verwoord.
De opbouw van een dergelijk systeem dient vooraf gegaan te worden
door een optimale coördinatie en
een reorganisatie van de huidige organisatie, omdat die volgens de provincie, „structurele tekortkomingen
en belemmeringen vertoont". Zo
wordt een nationaal, interregionaal,
regionaal en lokaal stelsel van lijnen
bepleit, waarin alle betrokken vervoerbedrijven deelnemen.

Netwerkstructuur
Selecteren van plaatsen en gebieden die in de diverse stelsels moeten
worden opgenomen, is de eerste
stap bij het ontwerpen van een optimaal openbaar vervoernetwerk.
Daarbij wordt vooral gekeken naar
het verzorgingsgebied en het inwonertal van de plaats. Hoe meer passagiersverplaatsingen zullen plaatsvinden hoe hoger de plaats wordt
gekwalificeerd. Zo worden steden
met meer dan 250.000 inwoners aangesloten op het nationale net en kunnen gemeenten met meer dan 75.000
inwoners rekenen op interregionale
verbindingen. Voor dorpen en stadsdelen met meer dan 10.000 inwoners
geldt aansluiting op het regionale
net.

geen aansluiting op verbindende
stelsels krijgen, maar voor wijken en
dorpen met meer dan 5000 inwoners
is wel een lokaal verbindende vervoervoorziening gewenst. Sommige
plaatsen kunnen in aanmerking komen om aangesloten te worden op
een stelsel van hoger niveau, ook
wanneer het inwonertal niet voldoet
aan de gestelde normen. De betreffende plaats moet dan in de regio
een duidelijke verzorgingsfunctie
hebben.

Snelheidslijnen
Concreet betekent de visie van de
provincie dat, waar het gaat om het
(inter) nationale stelsel in NoordHolland, alleen Amsterdam en
Schiphol worden aangesloten. Deze
nationale centra dienen zeer snelle
verbindingen te onderhouden met
de overige stedelijke gebieden en
met de grote agglomeraties in de
buurlanden. Gezien de vereiste snelheid komt als vervoertechniek - afgezien van het vliegtuig - alleen de
trein in aanmerking. In dat kader
wordt dan ook sterk gepleit voor
hoge snelheidslijnen die zowel Amsterdam als Schiphol verbinden met
Rotterdam/Brussel/Parij s/Londen,
Utrecht/Keulen/Groningen/Hamburg.
Hoge prioriteit geeft de provincie
aan een hoge snelheidslijn naar het
Ruhr-gebied en verder naar ZuidDuitsland om de Amsterdamse haven aan te sluiten op het Westduitse
net van snelle goederentreinen. Wat
betreft het bestaande spoorwegnet
in Noord-Holland verwacht de provincie dat op diverse baanvakken
uitbreidingen noodzakelijk zijn.

Snelbussen

Alle grote plaatsen (méér dan
75.000 inwoners) van Noord-Holland
worden opgenomen in het interregionale netwerk. In de AmsterdamKleinere kernen zullen in principe se agglomeratie worden ook diverse

stadsdelen opgenomen in dit net en
ook voor Amstelveen zou in de toekomst datzelfde kunnen gelden. Volgens de provincie moet er naast diverse sneltramverbindingen naar
Amsterdam, Schiphol en Haarlem
gestreeft worden naar een eigen aansluiting op het interregionaal nétwerk, waarbij gedacht wordt aan
rechtstreekse snelbussen naar
Utrecht en Hilversum.
Het is volgens de provincie een
gemis dat er geen directe openbaar
vervoerverbinding bestaat tussen
het Gooi en de Meerlanden. Ook de
bestaande busdiensten
tussen
Utrecht en de Meerlanden zijn te
langzaam. „Deze interregionale relaties kunnen verbeterd worden door
middel van een snelbuslijn van Hilversum over de S21 naar Uithoorn,
Aalsmeer en eventueel verder naar
Hoofddorp of Schiphol. Een nieuw
te openen NS-station Loenersloot
zou aansluiting moeten geven op de
trein vanuit Utrecht naar Amsterdam," aldus de beleidsnota. Verder
wordt geattendeerd op de mogelij kheid de spoorlijn Aalsmeer-Nieuwersluis te reactiveren. Deze mogelijkheid wordt overigens afhankelijk
gemaakt van de stedelijke en economische ontwikkelingen in de Meerlanden.
Uitbreiding van het aantal treindiensten tussen Schiphol en Alphen
aan den Rijn lijkt volgens de provincie voorlopig niet reëel, zodat op dit
traject volstaan moet worden met
een non-stop snelbus.

Bloemenveiling
Op de regionaal verbindende stelsels worden alle kernen en stadsdelen met meer dan 10.000 inwoners
aangesloten, plus de arbeidsintensieve werkgebieden van Schiphol en
de Bloemenveiling Aalsmeer. Het
merendeel van deze kernen beschikt
over een NS-station en van de middelgrote kernen heeft alleen Half-

weg/Zwanenburg geen station.

van Amsterdam.

De werk- en verzorgingsgebieden
ten westen en zuiden van Amsterdam moeten doormiddel van de zogenaamde Zuidtangent met elkaar
worden verbonden. In dit verband
wordt de aanleg genoemd van een
sneltramverbinding van IJmuiden
via Haarlem en Hoofddorp en
Schiphol naar Amstelveen en
Weesp. Indien de mogelijkheid zou
ontbreken de railverbinding van
Schiphol via Aalsmeer/UithoornMilieu-eisen
/Mijdrecht opnieuw in gebruik te neVoor zover de regionale knoop- men, zou overwogen kunnen worpunten niet zijn aangesloten op het den de verbinding te realiseren via
treinnet, zullen regio-snelbussen - een sneltramverbinding.
sneltrams zorg moeten dragen voor
Als aanvullende, noodzakelijke
snelle verbindingen. In het noorden
van de provincie zal waarschijnlijk snelbusverbindingen in het Amstervolstaan kunnen worden met bus- damse stadsgewest stelt de provindiensten, in het zuidelijk deel daar- cie voor ondermeer verbindingen te
entegen wordt gepleit voor nieuwe realiseren van Haarlem via Hoofdraillij nen vanwege het te verwach- dorp naar Aalsmeer en Uithoorn,
ten toekomstige verkeersaanbod en Van Hillegom via Nieuw-Vennep
milieu-eisen die mogelijk worden ge- naar Hoofddorp en een directe versteld.
bindmg tussen Aalsmeer en Amsteveen/Amsterdam.
Een noord-zuidverbinding tussen
Purmerend en Zaandam enerzijds
en Schiphol en Uithoorn anderzijds Doorstroming
via een sneltram lijkt voorlopig nog
Op lokaal niveau zijn verbmdinniet aan de orde, zo meent de provin- gen nodig voor zover hierin niet
cie. Inspanningen om een dergelijke wordt voorzien door regionale diensnelle verbinding toch te realiseren sten. Eventueel zullen wat dat bemoeten daarom gericht worden op treft op lokaal niveau concessies gesnelbussen. Een dergelijke verbin- daan moeten worden waar het de
ding aansluiten op het in aanleg zijn- verplaatsingssnelheid betreft.
de sneltramnet in Amstelveen is ongewenst, indien de reissnelheid door
In Amsterdam zal de nadruk bij
het lokale netwerk gelegd worden op
Amstelveen niet vergroot wordt.
lichte railverbindingen (tram en metro) in de overige kernen kan volZuidtangent
staan worden met busverbindingen.
Schiphol moet niet alleen vanuit Ongeacht de vervoertechniek mag
Amstelveen, maar ook vanuit Am- de loopafstand naar een halte op losterdam-West snel bereikbaar zijn. kaal niveau niet groter zijn dan circa
Om dat te realiseren zou een snel- 800 meter. De vlotte doorstroming
tram aangelegd kunnen worden van moet gegarandeerd blijven door het
Schiphol-Centrum naar Schiphol- stellen van prioriteiten en het geven
Noord om vervolgens via Badhoeve- van een vrije baan.
dorp, Sloten en de Westelijke TuinHANS RECOURT
steden aan te sluiten op het centrum
De provincie vindt dat daarin verandering moet komen en bepleit de
opening van een nieuw station. Voor
zover de regionale knooppunten
met elkaar zijn verbonden met een
spoorlijn voldoet de reissnelheid
ruimschoots aan de gestelde normen, waardoor deze tevens als aantakpunt voor regionaal ontsluitende
buslijnen kunnen fungeren.

Wacht
met

Henk

Stotteraars weten heus wel wat ze zesgen
willen, dus in de rede vallen helpt niet Geef ze
liever even de tijd om uit hun woorden te komen
Dat vermindert al gauw de spanning.
Zo komt een gesprek vlotter op gang en gaan we

elkaar ook een beetje beter begrijpen Doen we dat''1
Informatie voormensen met stotterproblemen
bij zichzelf, m hun gezin of naaste omgeving
01808 -15 31 of SVS, Postbus 119, 3500 AC
Utrecht

zeggen
a

Geef stotteraars even Je tij J.

He- He- He

H erman
ich
zie
aan u

voors telt.
Publika'.ie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stic'ntmg Idcclc Rcc'dmc
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2 FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN 1
bij ontwikkelen en afdrukken van uw kleurenfilm

Dansschool

ALBERFT VAN LINGEN
STUDIO:

POLAROID

DE SONY CCD-F 250: EENVOUDIGE
BEDIENING, PERFECTE OPNAMEN.
KONICA MR 640

„ALLWEATHER"
Stelt zelf scherp
Draait zelf door
Met
ingebouwde
flits

De Sony CCD F 250 is net zo eenvoudig te bedienen als, laten
we zeggen, pen en papier Ma<jr hi| heeft wel ongekende
cro instelling, automatische
mogelijkheden 6x motorzoom, macrmnstelling,
scherpstelling automatische
witbalans variabele sluitertijd
(tot 1/1000) en FM geluidskwaliteit

2199,

met ingebouwde
tele
Stelt zelf scherp
Flitst vanzelf
Volautomatisch

In januari: STIJLDANSEN

VHS

1 UUR

videobanden
HS 180

27,50

PÖTO BOOMGAARD

Nieuwe cursussen voor beginners

a. voor paren (elke leeftijd)
b. voor scholieren

FOTO

Ook nog plaats op cursus gevorderden.

SERVICE

3 stuks

39!

Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort-Centrum

Informaties telefonisch

tel.

02507-17082/16623

FOTO BOOMGAARD
Grote Krocht 26 -13529

Grote Krocht 26 - 13529

4

Kerstfruitmanden ^
hoQtollon
bestellen

4

AART VEER

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
reeds meer dan 25 jaar
voor
Centrale Verwarming
C.V zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar
van DEIMSEIM en ZN.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort*
Tel.02507-12972

RESTAURANT

QUEENIE
vraagt

bellen!
Altijd goed!

Huish. hulp
3 ochtenden p.w.
Tel. 13599
Vragen naar
Mevr. v. Houten

Groente en fruit
HONDENKAPSALON

ELLEN CATS

DE LAATSTE VOORJAARSMODE
UIT PARIJS

Aangesl. bij DIBEVO
Het is nu nog mooi weer
Breng uw hond nog een keer
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tanden wasverzorging van uw hond.

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

Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel.
02507-12773.

Zelfst. erv.
hulp gevr.
voor dinsdag- en
vrijdagochtend.

Tel. 19100

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor Uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig adytesr
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenpleln.

• inkl BTW excl aflevermgskosten
•' Financiering op basis van huurkoop via Renault Financiering Minimaal te financieren
bedragf4000 max flOOOO. Aanbetaling 2 5% Raadpleeg de Renault-dealer
voor alle financieringsvoorwaarden

Autobedrijven Rinko

„La Rondine"

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

1ste Kerstdag gesloten
2e Kerstdag zijn wij geopend
met speciaal 5 gangen
kerstdiner
a 69,- p.p.
Ook kunt u a la carte eten.
Reserveren gewenst.

*****************************************

STAR VIDEOTHEEK

-RENT
-i*
-t»
-tt

-vc

*

presenteert deze week de nieuwste films o.a.
* My Stepmother is an alien (comedie)
* The Blob (horror)
* Going Sane (comedie)
* Of Balance (drama)
* Young Guns (actie)
* No Hard Feelings (actie)
* China Town Connections (actie)
-k Top Squad (actie)
* Manhattan Moon Shine (humor)

-K
*

-K
-K

*
*
*
*

Scrooged
Teguila Sunrise
Clara's Heart
Fresno

Movie Star komt iedere week met de nieuwste films.

Geopend alle dagen vanaf 13.00 uur tot 24.00 uur.
Beide kerstdagen geopend.
PASSAGE 12, 2042 KT ZANDVOORT - TEL

Tel. 18178

Randstad
heeft volop
werk

*
-K Telefonist/receptionist m/v
-K Voor beide kerstdagen U werkt 6 uur per dag met een kleine
-K centrale Het werk vindt plaats in een instelling m Handvoort
-K Alleen de 1e kerstdag werken is ook een mogelijkheid
-K Bouwmarktmedewerker m/v
-K Voor een bedrijf m Cruquius Taken winkelvoorraad
-K bijhouden, klanten te woord staan en algemene assistentie
-K verlenen De baan is voor hele dagen, voor lange tijd
-K
-K Produktiemedewerker m/v
een bedrijf in Cruquius Het werk vindt plaats m
-K Voor
2-ploegendienst Startdatum 2/1, voor lange tijd
-K

Machinebankwerker m/v

* Wij zoeken iemand die zich bezig gaat houden met
-K
en reparatie aan persen en matrijzen Enige
-K onderhoud
ervaring is noodzakelijk De baan start per 2/1 en is voor
-K lange tijd
-K
-K Verpleeghulpen m/v
zoeken ervaren verpleeghulpen voor de kerstdagen en
-K Wij
nieuwjaar voor een grote instelling m Zandvoort. Breng uw
-K feestdagen
op een alternatieve wijze door en meldt u bij ons

Verwacht:
*
-K

*
-K
-K
*
*
-K
-K
-K
-K
-K
-K
-K
-K
-K
-K

*
*
-K
-K
-K
-K

aan

-K'
-K
*

Algemeen assistent m/v

-K
-K
-K
02507-18562 -K-K
-K
**

******* ********************************

Bejaarden-/
ziekenverzorgende m/v
Die vanaf 2 januari, 7 nachten op 7 nachten af wil werken m
een bejaardenhuis De baan is voor lange tijd.

Heeft u ervaring m de dienstverlening en bent u bereid als
oproepkracht zowel avonden als weekenden te werken, dan
hebben wij een hele leuke baan voor u Wij zoeken iemand
die gemakkelijk contacten legt, oog heeft voor de wensen van
de gasten en representatief is.
Informatie bij Machteld Kee, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49

randstad uitzendbureau

Koopsom? Lijfrente?
Pensioen?
De beste adviezen zijn gratis!

Kroon Mode
HALTESTRAAT 55
Speciale aanbieding

Schiesser
Heren Pyama's
mt 50 t/m 58

Ristorante Pizzeria

Grote Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort

49,95

Tel. 02507-12468
VAN DEN HEUVEL

makelaar in

nwo

assurantiën

llVa

li<~l
IIU

Wie aan dit signalement voldoet,
neemt een Rabo Pensioen Premiepolis.
• U bent tussen de dertig en de vijftig jaar.
• U wilt uw pensioenvoorziening duidelijk
verbeteren.
• Uw inkomen laat toe dat u minimaal
f3.000,- per jaar opzij legt.
• U wilt regelmatig iets voor later sparen.
• U wilt een hoog rendement en een fiscaal
interessant voordeel.
De Rabo Pensioen Premiepolis is flexibel.
Uit het bovenstaande signalement kunt u opmaken of de Rabo Pensioen Premiepolis
voor u interessant is. Op een manier die u het
beste uitkomt, kunt u daarmee een uitstekende aanvulling op uw pensioen opbouwen.
U kiest zelf de gewenste looptijd, het
bedrag dat u per jaar wilt inleggen, in hoeveel
termijnen u dat wilt doen, en of u een uitgebreide of juist een beperkte overlijdensrisicodekking wilt. Kortom, een polis op
' maat en de premie is fiscaal aftrekbaar.
Laat u direct adviseren over een maat*bplossing.
Voldoet u aan bovenstaand signalement en
bent u geïnteresseerd, dan raden wij u aan
'om eens te gaan praten met de Rabobank.
Maar natuurlijk kunt u ook de bon invullen.
Zandvoort: Grote Krocht 30-36

tel. 16941

MnbnkG)
Meer bank voorje geld
Ja, ik wil geïnformeerd worden over de
Rabo Pensioen Premiepolis.
_m/v

l Postcode:
Woonplaats:.
TeLnr.:
Stuur deze coupon aan de Rabobank.
De bank neemt contact met u op.

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

Het is allemaal nog niet zo
gek lang geleden dat audio-apparatuur in auto's slechts voor
enkele welgestelden was wéggelegd. Het bleef toen nog bij
een 'simpel' radiootje dat een
paar zenders doorgaf. Voor filemeldingen had je ze zeker
niet nodig. Tegenwoordig zijn
er nauwelijks auto's zonder audio. De klant wil alleen nog
maar het beste, het mooiste,
het meeste en dus het duurste.
Naar schatting negentig procent
van de auto's is voorzien van een
geluidsinstallatie. Het is opvallend
dat 'goedkope' merken het steeds
moeilijker krijgen. De automobilist
wil waar voor zijn geld en neemt
geen genoegen meer met slechts een
iniddengolf-ontvanger. De radio
moet in elk geval FM te bieden hebben, liefst digitaal zijn en voorkeuzetoetsen hebben zodat er niet meer
aan dat hinderlijke knopje gedraaid
hoeft te worden. Als de bankrekening het toelaat wordt een radio aangeschaft die automatisch op een anilere golflengte overschakelt als het
signaal te zwak is geworden.

Audiospecialist Snijders:' Je moet een auto
akoestisch afstemmen op apparatuur'
• "Veel
automobilisten
laten een slede
monteren"

bewust en hij is bereid daar geld
voor uit te geven. Wie nog over een
auto met hoedenplank beschikt, zal
niet zo snel problemen ondervinden
bij de inbouw. Bovendien doet de
kofferbak dan dienst als 'klankkast'.
Een ontwikkeling die de markt
verovert, is de cd-speler in het dashboard. De levensduur is langer en de
geluidsweergave beter. De prijzen
liggen nu nog hoog, maar wie geduld
heeft kan straks ongetwijfeld voor
minder geld een cd-speler(tje) aanschaffen. Het enige wat een definitieve doorbraak in de weg staat, is
diefstal.
Potentiële kopers zijn bang dat
het dure apparaat gestolen wordt.
Iedereen die vandaag de dag geluidsapparatuur aanschaft, zoekt mogelijkheden om zijn bezit te bewaken.
De meesten laten een slede monteren of werken het weg in een dashbordkastje. Een andere oplossing is
afstandsbediening. Veel autoradio's
hebben zo veel knopjes dat ze nauwelijks nog te bedienen zijn zonder
het verkeer in gevaar te brengen.
Een afstandsbediening met een paar
knopjes brengt dan uitkomst. Bij
het verlaten van de auto neem je het
kastje mee en de dieven hebben
niets aan de achtergelaten audio.
In Amerika is er een tendens om
zo veel mogelijk Watt in je auto te
hebben. Er worden zelfs wedstrijden gehouden wie het mooiste geluid heeft. Daar is 1500 Watt 'normaal'. In Nederland komt volgend
jaar een versterker op de markt die
7x500 Watt levert voor bijna negenduizend (!) gulden. Die tendens zal
wel niet doorzetten in het nuchtere
Holland. De vraag naar meer kwaliteit wel.
EVERHARD HEDLY

Foto Bram de Hollander

gewend en dat willen ze ook in hun
auto. De autoradio moet meer zijn
dan een leuk speeltje."
„De goedkopere merken, meestal
afkomstig uit Taiwan en Korea, krijgen het daarom moeilijk. Je kunt
haast wel zeggen dat alles wat eindigt op -co en -tec 'troep' is. Als je
geen verschil met Kenwood of Panasonic hoort, moet men maar eens bij
een dokter langs. Het zijn gewoon
kerstboompjes met veel lampjes,

CD-speler verovert de markt
Vrijwel alle autoradio's zijn uitgerust met een cassetterecorder die
weer voorzien is van ruisonderdrukkingssystemen. Gemiddeld wordt er
al snel 800 gulden uitgegeven. Voor
dat geld wordt kwaliteit geëist. De
heer Snijders is met zijn bedrijf in
Amsterdam al 25 jaar gespecialiseerd in audio-apparatuur voor auto's en ziet de vraag steeds meer
verschuiven in de richting van Japanse merken. Philips en Blaupunkt bepaalden vroeger de markt,
maar deze twee staan nu voor het
grootste deel te boek als niet goed/niet slecht. Snijders: „Philips heeft
ook apparatuur van 2500 gulden en
dat is prima spul, maar mag dat misschien voor dat geld? De mensen
zijn in de huiskamer knap geluid

meer niet. Nederland is wat dit betreft de grootste vuilnisbak van Europa. In Duitsland kun je die merken al niet eens meer kopen. Het
materiaal van goedkope merken is
ook -tigste keus, het uitschot, omdat
ze de techniek niet bij kunnen houden."
Wie een nieuwe auto koopt die geleverd wordt met radiocassetterecorder, is vaak verzekerd van mindere merken. „Volvo werkt gewoon
met het merk Mitsubishi en dat is
geen best merk. Maar het wordt verkocht als Volvo en als kwaliteit."
De markt wordt bepaald door Japanse merken als Kenwoord, Panasonic en Pioneer. Grundig loopt aardig in de pas. Het merk loopt zelfs
voorop met de verwisselbare front-

jes. Veel mensen die terecht vrezen mand een installatie van drieduidat hun radio gestolen wordt, laten zend gulden in zijn auto laat monteeen slede monteren en gaan vervol- ren. Tienduizend gulden is een uitgens winkelen met de radio onder de zondering, maar het gebeurt. Het
arm. Tamelijk onhandig, moet moet klinken als een klok en dat
Grundig hebben gedacht. Het gevolg betekent dat de apparatuur moet
is dat er nu vijf types zijn waarbij passen bij de auto. Snijders: „Het
alleen het front verwijderd hoeft te eerste wat ik vraag is voor welk
worden. Kwestie van lostrekken en merk auto het bestemd is. Anders
in de binnenzak stoppen.
kan ik niet verkopen. Het is me zo
Het gebeurt niet zelden dat ie- langzamerhand wel duidelijk dat ge-

luidsapparatuur er voor de fabrikant bij hangt. In sommige auto's
heb je de grootste problemen met
inbouwen van luidsprekers. Daar
wordt nauwelijks rekening mee gehouden. Je moet een auto akoestisch afstemmen op de apparatuur."
Een tamelijk trieste conclusie als
je bedenkt dat je niets aan een dure
installatie hebt zonder een paar goede boxen. Dat is de koper zich ook

TOEREN

(ADVERTENTIE)

Elfstedentocht in Oostenrijk
In de rubriek 'Toeren' op deze ATV-pagina
geven wij korte tips voor uitstapjes in Nederland
en omstreken. Deze trips kunnen variëren van
een eendaagse trip naar bijvoorbeeld een museum,
of wat langere uitstapjes naar een skigeEtende planten
bied. De rubriek wordt samengesteld door reisEr komt een nieuwe voorlich- journaliste Leni Paul.

tingscampagne over plantenvoedsel.
In een nieuwe televisiespot staat de
overeenkomst tussen de opgroeiende mens en de groei in de natuur
centraal.
Het uitgangspunt wordt gevormd
door het thema 'eten en drinken'. In
de spot wordt een etende peuter geconfronteerd met een plant. Omdat
de plant, net als de peuter, ook moet
eten om te groeien, geeft de peuter
niet alleen water aan de plant maar
ook een stukje brood. Het spotje
wordt uitgevoerd door, hoe kan het
ook anders, de firma Pokon.
(ADVERTENTIE)

stofzuiger
onderdelen
«oor alle
merken
ONOERDELfNSHOP
Amstxdam van Woustraat 35 020-6629825
Amitardim Bijlmerplein 403 020-913502
AmstalvMn
Binnenhol 44
020*457283

• Op 3 februari 1990 wordt op de Oostenrijkse Weissensee in Karinthië voor de tweede keer de alternatieve
elfstedentocht gereden. Tweehonderd kilometers en
daarvan moet 16 meter worden 'gekluund', een werkwoord dat waarschijnlijk daar onvertaald zal blijven.
Voor de toerrijders zijn er dag ervoor tochten van ondermeer 50 en 100 kilometer te rijden. Veel Nederlanders hebben zich al aange- »
meld. Wie dit schaatsevenement niet kan missen melde
zich spoorslags aan bij de VVV
van Weissensee, tel. 09 43
47132220.
• IJspret van een ander kaliber op het kleinste ijsbaantje
midden in Amsterdam. Zwieren en krabbelen op het Leidseplein en nog gratis ook. Wie
geen schaatsen heeft, kan ze
voor vijf gulden huren bij café
Hoopman, Leidseplein 3 op
vertoon van legitimatiebewijs.
Voor kleine krabbelaars zijn
stoeltjes beschikbaar, dus ouderwetser kan het niet. Vrijdagsmiddags van 2 tot 4
schaatsles en 's maandags les
in curling. Inlichtingen: Bodega Hoopman, tel. 020-381408.
• De meest complete Joegoslaviëgids van Inatours, Singel
512, Amsterdam, tel. 020272162, is uit, vol met auto-,
trein-, bus- en vliegreizen naar
dit nog steeds spotgoedkope
Balkanland. Een 'bijzonder'
hotel uit de gids lijkt ons Stjcevac bij Sarajewo, gelegen aan • Joegoslavië

NS-machinist
graveert
alles in glas
Glasgraveerders staan vooral bekend als mensen die tijdens een jaarlijkse braderie op
verzoek je naam in een glas
schrijven, Robert, Marjan,
Paul en Petra hoeven nooit
lang te wachten; voor hen hebben ze de persoonlijke glazen al
in voorraad. Pieter Wolbers
heeft ook het bewerken van
glas als verdienstelijke hobby.
Hij is bescheiden, „maar voor
naampjesschrijverij voel ik me
haast te goed". Hij ziet er weinig tot geen kunst in en houdt
zich in zijn vrije tijd daarom
bezig met andere soorten van
glasgraveren.

In de spiegel in de gang van de
familie Wolbers kijkt, behalve je eigen spiegelbeeld, ook een vrouwelijke Pierrot met een breekbaar traantje op de wangen je aan. Op de
schoorsteenmantel hangt het ingelijste familiewapen van de de 36-jarige Pieter Wolbers uit Hoorn, in glas
gegraveerd. De achtergrond is
zwart, de tekening is zilverkleurig.
Mede door ingrijpen van zijn vrouw
Gerry is niet elk glazen object in
huis opgesierd met de creatieve uitspattingen van Pieter.

geeft u meer!

de voet van de berg Igman. Vijfenzeventig hectare eigen
grond met akkers en boomgaarden waarop biologische
land- en tuinbouw wordt toegepast. De hele onbespoten
oogst krijgt u in het hotel op uw bord. Voeg daarbij de
gezonde berglucht en u komt als herboren terug.
• Wie van katten houdt, heeft nog tot 29 februari de
tijd naar het Natuurhistorisch Museum in Brussel te
gaan, waar voor het eerst in Europa een tentoonstelling
aan katten wordt gewijd. Niet aan de 'Gelaarsde' en ook
niet aan de doodsvijand van Mickey Mouse, maar aan
katten uit de tijd van de Egyptische Farao's. De plaats
van de kat in de oud-Egyptische samenleving dus. Ons
'eigen' rijksmuseum van Oudheden in Leiden, alsmede
het Louvre en het British Museum verleenden hun
medewerking. Openingstijden 9.30 tot 16.45 uur, 's
maandags gesloten. Toegangsprijs 180 Belgische franken, kinderen, studenten en
65+ krijgen reductie. Voor
meer informatie: Belgisch Verkeersbureau, Herengracht 435437, Amsterdam, tel. 020251251.
• Naast vliegtuigen kunnen
nu ook passagiers op Kastrup,
de luchthaven van Kopenhagen, bij tanken. In het nieuwe
restaurant in de transithal
staat Europa's grootste biertank met een inhoud van
12.000 liter, waaruit men zelf
kan tanken. Tellers aan de bar
geven het gebruik aan.

Het graveren is begonnen als hobby (en dat is het nog steeds), maar al
gauw stonden er mensen op de stoep
die vroegen of hij voor hen ook iets
kon maken. Dat ging maar door. Het
plezier in het ambacht is nog even
groot, maar het grootste deel van
zijn werk wordt tegenwoordig voor
een klant gemaakt en verkocht. Hij
besteedt er zo'n drie uur per dag
aan, naast zijn full-timebaan a'.s machinist bij de Nederlandse Spoorwegen.
„Ik ben dertien jaar geleden begonnen met tekeningetjes te krassen
in glas met een diamantkogel in een
pen. Je hebt er een zeker tekengevoel voor nodig, je moet inzicht hebben in ruimte. Verder moet je veel,
heel veel geduld hebben."
„En een vaste hand," vult zijn vrouw
aan. „Ja, je moet wel nuchter zijn en
niet bang zijn dat je missers maakt.
Als je ervoor zorgt dat het oppervlak
vetvrij is, maak je de minste uitschieters." Tegenwoordig gebruikt
Pieter liever de zandstraaltechniek.
Met een machine spuit je een straal
scherp en fijn zand of grit op het
glas, zodat het oppervlak mat wordt.
„Met zandstralen worden de vlakken mooier, strakker en egaler. De
figuren breng je aan met zeer scherpe, bijna operatiemesjes. Daarmee
snij je een figuur uit op kunststoffolie", legt hij uit. Waar de folie is
afgehaald, wordt vervolgens gezandstraald en zo kun je verschillende
matheids-gradaties op het glas toveren. Het tekentalent krijgt een extra
dimensie als op de ronde vormen
van een cognacglas een beeld wordt
gegraveerd.

SKIËN IN HARTJE AMSTERDAM
Skiën is een fantastische hobby. Om blessures te voorkomen is
een perfecte training van groot belang.
WEEKMEDIA biedt de lezers in samenwerking met SKI-INN te
Amsterdam de gelegenheid om tijdens de kerstvakantie in. door-skilessen te volgen.
Deze indoor-skilessen worden overdag gegeven door SKIINN, W.G. Plein 281 in Amsterdam op vijf aaneengesloten
dagen op steeds dezelfde tijd (5 lessen van elk l uur).
De eerste periode van vijf dagen loopt van woensdag 27 december t/m zondag 31 december 1989 en de tweede periode
van dinsdag 2 januari t/m zaterdag 6 januari 1990.
Normale prijs
ƒ 137,50
Speciale WEEKMEDIA-prijs ƒ 112,50
Voor dit bedrag krijgt u niet alleen les, maar ook skischoenen
en ski's in bruikleen.
Tegen inlevering van onderstaande bon (max. 2 personen)
kunt u deelnemen. U dient zich telefonisch aan te melden met
vermelding van "aanbieding Weekmedia geeft u meer" bij
SKI-INN, 020-184946 of 02990-43338.

Bon voor onze lezers

• Voor stoere 'de paden op - de
lanen in' -typen kan er van 13
tot 20 januari in Mühlviertel
bij Linz een weekje van boerderij tot boerderij gewandeld
worden. Naast het wandelen
ook houtzagen in de frisse winterlucht, boter karnen en andere agrarische bezigheden. Zeker voor stadsneuzen van driehoog achter eens wat anders.
Inlichtingen: Oostenrijks Verkeersbureau, Amsterdam, tel.
020-255933.
betuigingen op een glasplaat zetten
is mogelijk, maar Pieter adviseert
niet te veel tekst te laten graveren.
„Daar ben je gauw op uitgekeken.
Een beeld spreekt meestal voor zich
en blijft boeien. Als je zoiets geeft,

Een pop die je met een 'toverstokje' iedere keer van kleren kan laten veranderen. Dit lijkt bijna een
sprookje, maar het kan echt mor
de miss Dress Up van speelgoedfabrikant Mattel Toys. De pop
draagt een rokje en een vestje, gemaakt van speciale stof. Met de
bijgeleverde pennen en tekenvormpjes kun je zelf de motiefjes
en de kleur van de kleding verimderen. Het dessin blijft net zolang
zitten totdat je besluit dit zelf te
veranderen met de koude of warme pen. Om er nog mooier uit te
zien, draagt de pop in haar lange
haar een blauwe haarlok die ook
roze kan worden. De pop is in
speelgoedzaken en warenhuizen
te koop en de prijs (inclusief accessoires) ligt tussen de 50 en 70
gulden.

Ideeënboekje
Wist u dat vloeibare wasmiddelen
minder goed wassen dan waspoeders? Dat droogvoer voor katten
beter (en goedkoper) is dan blikvoer? Dat een stofzuiger niet beter
zuigt met meer watts? Dat een
plastic tas minder milieubezwaren heeft dan een papieren tas en
dat gemberpoeder helpt tegen
reisziekte? Deze wetenswaardigheden - en nog veel meer • staan in
een nieuw boek van de Consumentenbond: '444 Tips en Ideeën'. Het
boek telt 132 bladzijden en kost
voor leden ƒ 12,50. Niet leden betalen ƒ 19,50. Voor meer informatie:
Consumentenbond,
tel.
070847400.

Kinderbrillen van Oilily
Oilily, de grote Nederlandse fabrikant van kinderkleding, heeft dit
najaar in Nederland een opvallcnde en kleurige kinderbrillen-collectie geïntroduceerd. De collectie
bestaat uit drie kunststof en drie
metalen modellen, die in verschillende kleuren en prints verkrijgbaar zijn. In totaal zijn er 54 mogelijkheden om uit te kiezen. Élk
onderdeel van de brillen is uitgevoerd in eigen kleur en een eigen
vormgeving. Bovendien is er, volgens de fabrikant, gebruik gemaakt van niet-giftige stoffen, inlichtingen over verkooppunten
zijn verkrijgbaar bij Brendel Holland BV in Putten, tel. 03418-54054.

Tegen inlevering van deze bon volg ik met .... personen (max.
2 per bon) indoor-skilessen bij SKI-INN, W.G. Plein 281 in Amsterdam. Ik heb mij al telefonisch aangemeld.
Naam:

,

Adres:
Woonplaats:

Tel.:

Lesperiode:

geeft u meer!
moet je er vanuit gaan dat je het zelf
krijgt. Dan is het op den duur ook
niet mooi als je een plaat met alleen
tekst hebt gekregen."
Hij maakt van alles, gericht op de
smaak van de vraag. Getaoortekaar-

tjes worden op glas uitgewerkt of
nagemaakt,
natuurlandschapjes,
een opstijgende meeuw in diverse
fases, visitekaartjes en Griekse pilaren in grote spiegels. Weinig origineel qua blokvorming, maar zeer
mooi uitgevoerd is een schaakbord
van glas.
„Veel mensen weten niet wat er
mogelijk is. Ik moest eens van iemand een naam graveren. Die zag
hier wat ik zoal maak en ging daarna
met een deurplaat naar huis waarop
zijn eigen boot stond afgebeeld. Als
ik een foto heb, kan ik alles maken."

Reacties

Jubilaris
Veel opdrachtjes komen van mensen die een bevriende jubilaris een
cadeautje willen aanbieden. Dank-

Pop met toverstok

Pieter Wolbers: „Je moet veel, heel veel geduld hebben."
FOTO HERMAN HOMBURG

Zijn beroep bij de NS komt naar
voren bij zijn eerste 'massa'produktie. Zes verschillende toc.s van de NS
staan afgebeeld op zes glazen. Hij
heeft ze gemaakt met behulp van
een mal, zodat er gemakkelijk meer
exemplaren van te maken zijn. De
bedoeling is dat hij hiermee een
beetje bekend wordt en door middel
van mond-tot-mond reclame nog
meer opdrachten krijgt. De reacties
zijn tot nu toe ietwat tegenvallend
voor de hobbyist die graag zonder al
te veel risico een bedrijfje start. Hij
promoot zijn waar als een zakenman. hoewel hij zegt dat hij dat vak
niet goed verstaat. „De NS-set glazen
kost eigenlijk de helft van wat zulke
glazen normaal zouden moeten kosten. Bij mij is de prijs slechts./' 37.50
en een glas is altijd na te bestellen.
Ook heel belangrijk."
Al valt de verkoop van deze glazen
tegen, Pieter Wolbers zou niet met
zijn hobby kunnen stoppen. „Als ik
een vrije dag heb, ben ik in staat van
's morgens vroeg tot 's avonds laat
bezig te zijn met het glas."
PERDINAND RUSCH
Pieter Wolbers is te bereiken onder telefoonnummer l)2'29(l • 3H121 '

Zweetband met zonnebril
Sporten met de zon en haren in
het gezicht is lastig. Veel sporters
gebruiken voor het haar daarom
een zweethandje, zodat liet zicht
niet wordt belemmerd. Met het
zweetbanje met zonnebril slaat do
sporter twee vliegen in één klap.
Aan de badstoffen zweetband is
met klitteband de zonnebril zonder pootjes bevestigd. De zonnebril kan scharnierend in de juisti'
stand worden gezet. Het /.weetbandje is leverbaar in rood, \vit.
zwart, blauw en roso en kost incli isief zonnebril./' 24.Ü5. De set kun
worden besteld bij Verta in Vught
tel. 073-579130.

Groene software
Het zetduiveltje heeft toegeslagen
in het artikel dat vorige weck op
deze ATV-pagina stond over do
Hoofddorpse Jos Levelt, die soft
ware levert over 'tuinarchitectuur
en groenvoorziening'. Zijn telefoonnummer is 013503-34075.
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AUDI

,,De prijzenbreker"

LPG,

km,

AUDI 80 1.8 S,
46.000 km, Nautic blauw, 1988
AUTO MAAS B.V., tel. 02977 - 24320
Audi 100 diesel, type '81, APK
cjokourd t m okt 90 stuur
bokr niet trekhaak, i / g s t
u pi ƒ 1250 Tel 020343355

FRED HEHL

JO,
12<

AUTOBEDRIJVEN B.V.

75;

Adverteren m „Showroom"

Tel 020 - 665 86 86
FAX 020 - 665 63 21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Alfa Romeo
Autobedrijf
Spring in 't Veld

AlfaSud 1 S T I L met velg.nw
banden, uitlaat Motor 100%
T e a b Tel 020439735

Oosteindcrweg 335 339
1432 AX Aalsmeer
Tot 0297724696/44146

Alfetta 1 8, bj 83. nieuwe APK,
i 7 g s t , geen roest, nette auto,
ƒ4750 Tel 020 167317

FORD ESCORT 1 3 Bravo b] 83 T k. Ford 1,6 Combi '80, APK 5Austin Maestro 1 3 LS, maart apk 8 90 ƒ 7750 Rek ter inza- '90, trekh nw banden, onderh
pap., ƒ2250. 02990-48150
'86, ƒ6950, Berebeit, Amstel- go als nw tel 020-121008
Door inruil verkregen
di|k 25, 020 6627777
Ford Sierra 2 O CL met gr LPG, T.k. Ford Scorpio, okt 85, ABS
ALFA 33 1 3 Gnjsmet
86 Austin uw dealer sinds '61 Ga tr h , 3 88, 55 000 km ƒ 22 950,- sch. kanteldak, 5 versn., wit,
ALFA 33 1 3 D Rood 3x 86 87 rage Boom, O weg 220, Aals Tel 02995-2863
M3.500,- Tel 075-171977
ALFA 33, 1 3 LPG groen 87 meer Tel 0297725667
SCORPIO 20 GL, div extra's,
Ford
Taunus
'79,
20
L,
aut,
ALFA 33 1 3 Wit
89
ABS, m '87, ƒ13.950
ALFA 33, 1 3 D Grijs
89 Off AUSTIN DEALER Pim v APK 11 '90, trekhaak, radio,
staat altijd voor u mooi,/ 1000 Tel 020438270. Tel. 03240-37575
ALFA 33 1 3S rood 2x
86 Rootselaar
1
Rhôneweg 40 42 •
ALFA 33 1 3S Blauw
86 klaar
ALFA 33 1 5 QV L Grijs
85 Adam SI Dijk • Info- 131375
ALFA 33 1 5 QV rood
'86
ALFA 33 Sprint 1 5 QV
'87
Autobedrijf Hagenaar BV
ALFA Alfetta 2 O Bruin 2x 84
ALFA Alfetta Q oro Blauw '84 BMW 318i, 4 drs, b j 85, cv,
ALFA 75 1 8 rood LPG 2x '86 alarm, 5 bak, rood, vr pr.
Schinkelkade 26-29 Amsterdam
ALFA 75 1 8 Rood
'86 ƒ16000,- Tel 02503-14027.
Telefoon 020-71 34 57
ALFA 75 1 8
'88
H VAN POELGEEST B V
ALFA 75 Twin Spark Wit '88 voor uw betrouwbare occa- Er is al een FSO met 3 jaar garantie v a ƒ 10 499,- mcl BTW
Aktie FSO Prima SLE Dolina van ƒ 14.199,sion Stationsstr 7-11-AmstelNU VOOR ƒ 13499,- mcl BTW
tot 1 |anuan in de feestmaand veen Info 020-410051
U kunt ook terecht voor occasions.
gratis licht metalen velgen op
alle ALFA ROMEO occasions
• „SHOWROOM",
de autorubriek
ALLE BOVENSTAANDE
voor Amsterdam
OCCASIONS MET 2 JAAR
en omgeving
Wegens weinig gebruik t k.
SCHRIFTELIJKE GARANTIE
Tel 020-6658686
Qumtet 1 6 L '81, apk'90 izgst. HONDA CIVIC 1 3L16V, febr.
120000 km mcl.stereo Vaste '89, 8400 km, 1e eig , papieren
pr ƒ 2950 Na 18 u 020-901753. ter inzage, ƒ 20 500 Tel. 0299026927 Nog 14 mnd garantie.
CITROEN Axel 11/86, zilver
2CV 6 m '84, rood, 1e eig , vol
metallic, als 2e auto gebruikt, jaar
APK
ƒ2200.
Tel
23000 km, als nieuw, APK '90 020-869324.
Pr 5950 Tel. 02972-3300
Citroen BX 19 Diesel break, '88, Te koop Pony, hinnikt er vrolijk HYUNDAI Service Dealer
Citroen BX 14 RE LPG, begin ƒ24950 BX 19 TR D '87. op los, loopt prima maar rijdt Auto Centrum Duivendrecht
'86
ƒ9950.
035- ƒ17500 BXTR D autom '86, niet, heeft altijd op stal ge- Industneweg 27 020-995176.
855602/832080
ƒ16500 BXTR D '84, ƒ9950 staan. Inl Garage Roskam.

FSO

BMW

Honda

Citroen

Hyundai

BX Diesel, '87, ƒ 15 500 BX 19
Diesel Service '87, ƒ 11 500 BX
19 GTI '87, ƒ19500 BX 19
TRS, ƒ18500 BX 16 TRI, '86, 2105 bj'81, apk tot dec'90
78.000 km, ƒ 1 750. Autobedr.
ƒ14950. BX 16 TRS, '85,
ƒ10500
BX Leader '86 J Wals Tel 02902-1697
ƒ12500
BX 14 RE '86
ƒ10500. AX 11 RE '88
ƒ11500 GSA Special '83,
LPG, ƒ 3500. Visa C15 E, bestel, dec. '86, ƒ7500. Visa 11
RE '83, ƒ3950 Visa Garage,
Lmnaeuskade 5-7
Houtmankade 37 , A'dam tel
1098 BC Amsterdam
020-278410

Lada

autoverhuur

Daihatsu

o a 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ 27,50 excl BTW
Tel 020-932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam

020-929548

LADA-DEALER biedt aanSamara GLS '87,ƒ 9.000
2107 '88, LPG, ƒ9750
2x1200 S, met Kat, ƒ6250
Samara Fasion 5-drs
Samara Black beauty
Samara Concorde
Nu m onze Showroom
BONTEKOE AUTOBEDRIJF
Verrijn Stuartweg 6, Diemen
Tel 020-992865.

WESTDORP
Lada 2105 GL, okt '84, ƒ 2.950,
Berebeit, Amsteldijk 25, 020- vertrouwd en bekend adres
voor uw nieuwe of jonge LADA.
Charade TS 7-'86 Beige metal- 6627777.
Natuurlijk met echte BOVAG
lic 46 OOOkm Zeer mooi. Veel
LADA
WETTER
extra's ƒ8950 02995-4771.
garantie en APK keuring. 100%
SamaralSVan
'88/9.500 financiering, v a /250p.m
Lada 1200 S
'84/3500 NIEUWE LADA 2105 nu ƒ 9995
Lada 1200 S
'86/5.750 Echt mooie occasions vanaf
Lada 1200 S
'85/4.500 ƒ 5500 Adres verkoop
Rat Panda 750 L Wit, 11 mnd
Lada 2105 13
'86 ƒ 7.700 Adm. de Ruyterweg 398,
oud 16 OOOkm Pr ƒ9750
Lada 2105 1.5 GL '84/3.750 A'dam, tel 020-825983
Tel 02990 - 35669
Lada com.1500 LPG'83 ƒ 2 750
Rat PANDA 750 L, 24000 km,
Telef 02907-6572
1e eig, b j '88, ƒ8950, mr garantie, 02990-37825

Fiat
Panda 1000 CL 1-'88, 25000
km, wit 1-88
ƒ 10500
Panda 1000 CL 38500 km,
rood 6-'87
ƒ 9750
Uno 60 super Rialto 36 000 km.,
met rood 1 '88
ƒ 13.250
Ritmo diesel blauw
4'84
/ 3500
Ritmo 60 L, 3 drs 60 000 km ,
blauw 1-86
ƒ 8500
Ritmo 60 L, 3 drs 39000 km.,
kl wit 3-'86
ƒ 9000
Ritmo 60 CL 3 drs 7500 Kin ,
met grijs 2-'88
ƒ 13 250
Regata 85 C 65 000 km ,
blauw 6 '86
ƒ13 250
Regata 100 S 75000 km,
met groen 2-'86
ƒ 13 250
Peugeot 309 GL 52 000 km ,
blauw 5-'86
ƒ 13 750
Renault 4 GTL 32 000 km ,
blauw 6 '85
ƒ 7 250
Honda Accord met grijs
10 '78
/ 2 250
AUTOBEDRIJF KOOYMAN
Demmenk 26, Vinkeveen
Tel 02972-1285.
Regata 85 S, LPG, 5-87,
/ 11 500, Ritmo DL diesel
1 '86 ƒ6250, Berebeit,
Amsteldijk 25, 0206627777

Mazda

FIAT PANDA 750 l, bj '87,
i z g.st, weinig km, ƒ 7750
Tel 03240-37575
Rat Regata 70S 60 000 km
10-'86 blauw 1e eigen nieuwe
banden en uitlaat 6 mnd garantie / 9 550 Seat Abbing
Hoofddorp, tel. 0250316113

EEN
OCCASION
VAN
KOST
GLIMT
OOK NA D KERST!

autolak

Peugeot

KOST

AUTOBEDRIJF

't Amsterdammertje
voor Mazda-occasions

Autobedrijf Overveen b.a.

Renault

FRED HEHL autobedr. b.v.

Rover

Amstel 340-t/o Carré
Telefoon 020-236491

323 1.5glx Ltd 3 drs l.zgst. ROVER 827 Vitesse aut., Rover uw dealer ook 800. GaraRat Uno 45 Bj '86 l z g.st MAZDA 626 GLX 1.8 5-deurs, Donkerbl. met 42.000km '87 14000 km, juni '89, zeer inter- ge Boom, O'weg 220, Aalsm
'89,
32000
km,
nieuwstaat,
ress prijs Minor Motor Cars, meer. Tel. 02977-25667
39 OOOkm Beige ƒ9750
/ 13 500 Tel 020-380714
zilver met, 6 mnd. garantie,
Sloterkade 43-44, 020-177975.
Tel 02990-22213 na 1800u
pr
ƒ 24 500
EXCELLENT
Fiat Uno 60, 35 000 km 08-'87 CARS, 02505-1776
beige 1e eigen 6 mnd gar
Te koop Mazda 323, bj '85, MERCEDES 300 D, b j '80,
ƒ 11 550 Seat Abbing
LPG,
15 L, i z g st Vr pr i.prst, APK gekeurd, ƒ6950, 900C 9-'87 47 000 km, 900i au- •De advertentie-afdeling beHoofddorp tel. 02503-16113
tom , 10-'86, 58.000 km, 900 houdt zich het recht voor adƒ7200 Na 18 uur 075-351723. mr mog , 02990-37825
FIAT VERMEY B V
Gü 11-'82,900 GLS, schuifdak, vertenties eventueel zonder
Keuze uit ruim 35 occasions
'83 Saabdealer Jorntsma, Wa- opgaaf van redenen te weigeA Philipsweg 13, Uithoorn
genweg 10, Purmerend, tel ren. (Art. 16 regelen voor het
Tel 0297562020
02990-23741
advertentiewezen).
T k Mini bl metal, mei 82,
De nieuwe MINI "Thirty"
T ka I p r s t Rat 126 Bambino,
APK 7/90 i pr.st.: alt binnenDeze
unieke
gelimiteerde
uit1981 rood, 652 CC, radio, nwe
gest,/3750,- Tel 02508-1328
banden, APK mei '90 Pnjsidee gave van de 30 jarige MINI nu na 18 00 uur.
in onze showroom Verder div
PI
SEAT RONDA, rood, bj. '84, SEAT-AUTO KOHLhH-ShAT
nieuwe en gebruikte MINI's uit
Adverteren m
APK tot juli '90, km st. 39.000, v.d. Madeweg 23 bij Makro
VOORRAAD LEVERBAAR
A'dam - 020-6686146
„SHOWROOM"
ƒ5000 Tel. 075-163314
Minor Motor Cars Rover dealer,
Tel. 020 - 665.86 86
Sloterkade 43-44 020 177975.
T k v ie eig hord Sierra 1800
special. 4 drs, 5 versn ±
17 000 km, begin '89, ƒ25000
MUSEUM-AUTOBEDRIJVEN
Skoda 105 L, in goede staat, uit
Berebeit, 020 6627777
voor nieuw en occasions
Mitsubishi Colt 1 2 GL van m Mitsubishi Galant 1 6 GL, 5 drs 1983,
APK gekeurd, ƒ1950,
"DE NIEUWE LEGACY"
'88, zilver met 3 mnd garantie station, LPG ob, okt. '83 Tel na 1800 020-477044
NU in onze showroom
ƒ 12 500 Excellent Cars
ƒ4950, Berebeit, Amsteldijk
Ruysdaelkade 75-77,
25, 020 6627777
Tel 02505-1776
•Auto te koop"? Plaats een
A'dam-Oud-Z. Info.
020-732853/6623167,
MITSUBISHI Cordia autom , b j Mitsubishi Tredia 1.4 GL, LPG, SHOWROOM advertentie. U
'84, i z g st., ƒ 8950 Inr garan APK gekeurd, mod. '84, i pr.st, zult verbaasd staan over het Showroom open dag. 8-17 uur
Zaterdag 11-16 uur
tie, 02990 37825
ƒ4950 Inr mog 0299037825 resultaat.

Mercedes Benz

Saab

Mini

Seat

Ford
Sierra Combi 2 3 D 87 + trekhaak 88000 km diverse opties,/25500 Auiobedr J Wals
Tel 02902 1697

Autorubnek SHOWROOM verschijnt elke vri|dog in Het
Parool
Daarnaast elke week m alle edities van Weekmedia, t w.
Amsterdams Stadsblad, Buitenvelderlse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode,
De Nieuv/e Wcesper Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Armtelvpens Weekblad Uithoornse Courant, De Ronde
Vpner Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telt Ionisch \an maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020-6656321
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parool, Wibautstraat 131 of Rokm
l l O Amsterdam
Algeven kan ook bij de volgende Weekmediakanloren
Amstelveen Dorpsstraat 54-56. Purmerend WeerwuM9,
Uithoorn, Stationsstraat 70 Weesp, Nieuwstraat 33,
Zandvoort Gasthuisplein l 2
Alle opd'uchten l?owel telefonische als süiritlelijke! die
voor dinsdag 16 00 uur of donderdag 20 00 uur in ons
bezit zijn worden de volgende dag reeds geplaatst
Totale oplage 730 000 exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
ƒ25,Voor elke extra regel ƒ11,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ 6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Sportw Mitsubishi Starion EX
Turbo, m '83 Perf st Tel
02993 68763/69662

Suzuki
Autobedr Luykx b v voor uw T.k a. SUZUKI SWIFT GLX 1 3
Giant Suzuki-modellen Tel. 23.000 km. Bj. maart 1988 Prijs
02968-94330. Off. dealer
15500,-. Tel. 03240-11709.

Nissan
Nissan SUNNY 1 6 SGX, mrt
1988, d blauw, 57000 km, 4
drs , 5 versn , zeer luxe Als
nieuw ƒ 19000 02977-27108

Subaru

Skoda

Mitsubishi

Adverteren m
„SHOWROOM"
FAX 020-6656321

Volvo

Algemeen

Lada

Meer Garage

L ingdijk

Alfa 75, 20 L, LPG, alle opties
'87 ƒ 19.950
Alfa 75 1.8 5-bak, groen met., doorlock, enz. . .'87 ƒ 15.950
Alfa GTV 2.0 coupe, Savalli-uitv., 16 inch vlg., enz..'85 ƒ 15.950
Audi 80 CD, 5 cil., LPG Corps Dipl.-uitv., alle opt.,.'84 ƒ 9.950
Audi 100 CC, Petrolblauw metallic
'86 ƒ 15.950
Audi 100 CC, Turbodiesel, alle opties
'87 ƒ 19.950
Audi 100 CS, rood met., alle opties
'84 ƒ 12.950
Audi 200 Turbo Quattro, 4x4 duurste uitv
'86/26.950
BMW 316, LPG-mst., BBS-velgen., get. glas, . . .'84 ƒ 12.950
BMW 318 mj., zeer compleet
'86 ƒ 16.950
BMW 318i 8-'82 boekjes aanw
ƒ 8.9950
BMW 324 Diesel Hyliner, zwart metallic
'88 ƒ 28.950
BMW 327i Hartge 4-drs. uitv., 16 inch vlgn.,
. .'85 ƒ 24.950
BMW 335i Motronic
'84 ƒ 19950
'86 ƒ 17 950
Volkswagen Golf, nov. '77,BMW 524 Turbo Diesel, autom., blauw met
Kadett 13 LS, LPG, 9-'86, Opel Kadett 1200 LS met LPG,
'87 ƒ22950
APK t/m okt. '90, ƒ875,-. Tel.: BMW 524 TD, diamantzwart, aut
/ 13 000, Record 2 OS 5 drs. juni '86, verkeerd in prima st.,
BMW 525i inj., rookzilver, schuifdak, etc
'85 ƒ 15.950
020-828024, na 19 uur.
station, LPG ob, 11-'82, ƒ 3 750, ƒ11.950, 02207-16896.
BMW M535i, zeer compleet, UNIEK!!'
'87 ƒ 39.950
Ascona 2.0 S, 8e mnd. '80,Opel Kadett 12 N hatchb., nw.
VW Transporter '86, grijs kent. BMW 728, zeer compleet
'83 ƒ 9950
ƒ2.950, Berebeit, Amsteldijk mod. '81, nwe. APK, LPG,
met kampeennr., 80.000 km, BMW 735i, nieuw model, alle opties
'87 ƒ 59 950
25, 020 6627777
LPG, wit, 020-751298/465266. Citroen CX 2200 TRS, nieuw model, Uniek mooi».'87 ƒ 15950
puntgaaf, ƒ 2950,02990-37825.
Citroen BX 19 TRD, alle opties
'87 ƒ 12.950
Opel Kadett 1600 diesel, aug.
Ford Capn 2300 S, zeer mooi, 1e eig
'80 ƒ 3950
'84
ƒ7.950,
035Ford Granada 2800 inj. Ghia, alle opties,
. .
' 8 2 / 4 950
855602/832080.
ALLE KLEUREN
340 GL Sedan D, '86, groen- Ford Sierra 2.0, 3-drs., coupé, blauw met
'85 ƒ 7950
Opel MANTA GSI, b.j. '85, dure
OOK JN SPUITBUSSEN
met., ƒ 14.750. Autobedr. J. Ford Sierra 20, wit, LPG
'86/13950
otto nteuwenhuizeu bv
uitvoering, ƒ 15.950. Inr. garanWals Tel: 02902-1697.
Ford Sierra 2.3 Diesel, HB, 5 drs., 5-bak, stuurb.. .'87 ƒ 14950
tie, 02990-37825.
Overtoom 515, Amsterdarr,
360 GLS '84 apk 11-'90. Spec. Ford Sierra 2.0 CL, LPG, 5-bak, Aub rood, nw.mod ,.'88/19950
(020) 12 96 O»
'85 ƒ 17 950
T k. Opel Rekord 2.0 L.
lak br. banden (nieuw) sch.dak. Ford Sierra XR 4i, super snel
Bj. '79 APK gek. tot 5-'90.
Vr.pr. ƒ8500. Tel. 02508-1714. Ford Scorpio 2.0 Gü injection, automaat, alle opties, '86 ƒ 17 950
RIVA-OPEL
Ford Scorpio 2900 Gü inj. Ghia, autom., diam.zwart,.'88 ƒ 24.950
ƒ1250. Tel. 075-213618.
AUSTIN METRO 1300 surf Ford Scorpio 2.9 inj. Ghia katal. autom. alle opties,.'88 ƒ 32950
OSDORP
1
Voor
liefhebber:
Opel
Record
31
000
km.
b
j.
'86.
ƒ
8
500.
Uw beste Opel adres
Ford Escort XR 3i, verlaagd
'85 ƒ14950
1900, b.j. 1976, APK 3/90, i. z.
Minor Rover dealer, Sloterkade Honda Shuttle 1 5 VAN, autom., zeer apart, . . .'85 ƒ 9950
NOTWEG 38 A'DAM
nwe
st.,
ƒ1000.
020343355
43-44,
tel.
020-177975
Osdorp. Info 196575.
Jaguar V12 HE, d blauw, blauw leer, alle opties, .'85/29.950
Ron Geurs Personen Auto BV Jeep Cherokee VAN turbo diesel alle opties, . .'87 ƒ 39 950
Mazda 626 2.0 GLX, 2 drs. coupé, LPG, stuurb., .'87 ƒ 12950
Voor exclusieve Volvo's
A'dam-Oost Info 020-920505. Mazda 626 GLX Diesel, petrolbl met., alle opties, '89 ƒ 24.950
Mazda 6262.0 GLX, 5 drs , HB, LPG, rood, alle opt...'89 ƒ 24.950
COBUSSEN-AMSTERDAM
AUTOMOBIELBEDRIJVEN Volvo 360 GLS, 150.000 km, Mazda 626 2.0 GLX, 2 drs. coupé, 12 valve, alle opt., .'89 ƒ 26.950
BAARSJESWEG 249-253 TEL 020-121824
1984,
uitstekende
staat, Mazda 626 LX Diesel, Spierwit van 1e eigen, . .'86 ƒ 9.950
Peugot Dealer
De VW/AUDI dealer voor
ƒ7500,-. Tel/075-167733.
Mazda 626 LX Diesel Spierwit alle extra's, .
.ƒ'87 ƒ 11 950
Wie nu echt een goede gebruikte auto zoekt
Amsterdam en Aalsmeer
VOLVO 740 GL Diesel, b.j. '86, Mercedes 190 E 2.6 Itr, AMG uitgev , ABS, airco,.'88 ƒ 52.950
(en wie wil dat niet)
APK, i.z g.st., ƒ 17.950. Inr. ga- Mercedes 260 E, 16 inch vlgn., d donk:bl„ verlaagd,.'87 ƒ 44.950
moet beslist komem kijken .. bij
Valschermkade 16, A'dam
Mercedes 260 SE alle opties, Zilver met
'88/59.950
rantie, 02990-37825.
GARAGE COBUSSEN
020-174934
Mercedes 500 SEC alle opties BI. met
'84/69950
Amsteldijk
10,
A'dam
Volvo
Amazon,
niet
APK,
wel
KUPERUS
Gevraagd PEUGEOTS 504,
Mercury Ie Sable L.S. de duurste uitv LPG mst etc.,.'87 ƒ 28.950
020-734666
nw motor, uitlaat, schijf rem, 23
505, sloop of schade enz. Af- voor alles van Peugeot nw. en
Mitsubishi Spacew. 2.0 GLX/EXE, LPG(onderb.) 7p., '88/28.950
Ruysdaelkade
243,
A'dam
jr,
ƒ
2500,-.
Tel.
020-157514.
gebruikte,
v
d.
Madeweg
1-5
bij
stand geen bezw. 020-244255.
Nissan Bluebird 1.6 LX, LPG, Fer.rood, nwste.mod ,.'87/14.950
020-768033
Makro - A'dam - 6683311 - 020.
Nissan Bluebird 20 SLX, LPG, stuurbekrachtiging,.'87 ƒ 15.950
•De autorubriek
Peugeot 205 GRD diesel, mei
Ophelialaan 92, Aalsmeer
Nissan Laurel 2400 SGLE inj., LPG-mst
'87 ƒ 17.950
„SHOWROOM" heeft
1987,73 000 km, d.blauw, snel, Part. B.A Peugeot 505GL, b.j
02977-24550
Nissan Laurel 2800 SLX Diesel, Nieuw Model!", .'88 ƒ22950
superzuinig Tel: 02526-87621. 1984, in nw. staat, kl b. rood, KOST...wie anders?
een oplage van 730.000 ex.
Oldsmobile Cutlass Ciera, alle denkbare opties, .'87 ƒ27.950
mcl. stereo. Vr.pnjs ƒ5750,-.
Peugeot 205 GTI, 1.6, bj 9-'87Tel: 02979-82106
Opel Senator 2.5 E CD, autom., alle extra's,
. .'84 ƒ 12.950
90000 km. Prijs ƒ19000.
Opel Senator 2.5i CD, aut
"88/22.950
PEUGEOT
104
GL,
bj.
'79,
020-277192 op 14/12, 19-23 u
Opel Senator 3.0 E, aut., alle opties
'84 ƒ 8.950
APK,
blauw, izg.st. Vrpr.
Opel Kadett 1.3 LS, 4-drs„ zilv. grijs met
'88 ƒ 15.950
Peugeot 205 xrd dsl grijs met. ƒ1250. 020-946112/184242.
Opel Omega 2300 GLS Turbo Diesel, echt alle opt ,.'88/26.950
get gl '86. 90.000km AutoOpel Rekord 20S. Autom. Stuurbekr. Berlma uitv, .'85 ƒ 9950
bedr. Maarsen 020-183788.
ZUIDWIJK - Mmervalaan 86,
BMW 520i inject., zilv.gnjs met., 5-bak, st bekr. .'84 ƒ 10.950
Peugeot 205 1.6 GTI, zilver met., alle opties, . . .'85 ƒ14.950
Peugeot 309 GL D mei '86, bij het Olympisch stadion. Ver- BMW 316 1.8, chamin rood, m schitterende staat,.'86 ƒ 15.950 Peugeot 205 XRD Diesel, zilv. met., siervlgn., . .'87 ƒ 14950
koop
nw.
en
gebr.
Peugeots.
BMW
316,
zender
grill,
spoiler,
sportvelgen,
.
.
.'82
ƒ
6950
zilvergrijs, ƒ 13000. Visa GaraPeugeot 505 GR Break autom., LPG onderbouw, .'85 ƒ 12.950
Ook inkoop. Tel 020-6629517. BMW 315, LPG, dubb. elek. spiegels
5-'83 ƒ 7.950
ge, A'dam, tel. 020-278410
Peugeot 505 GRD Diesel, stuurbekr., schuifdak, .'87 ƒ 15.950
BMW 518, alpine wit, LPG, stuurbekr
'83 ƒ 6.950 Peugeot GTD Turbo diesel alle opties
'85 ƒ 9.950
BMW 728, automaat, alle opties
'80 ƒ 3 950
Renault 25 GTD Diesel, zeer compleet
'86 ƒ 15.950
Chrevolet Malibu station, 8 cyl., autom., alle opt., .'81 ƒ 2.450
Renault 25 GTS, d blauw met., alle opties
'87 ƒ 17.950
'82 ƒ 1.950
Renault 14, b.j. '81, APK tot Rat 127, prima staat
VAN KALMTHOUT
Renault 25 GTS, aut
'87 ƒ 16950
Rat Argenta 2000, LPG, stuurbekr
'83 ƒ 3.950 Renault 25 Monaco, TX inj., bruin met., kalfsl.mt., '88/22.950
5 SL, 5-drs .. 8-'87 ƒ 14.750 mei-'90. Vr pr. ƒ1250.
Ford Granada 2.8 GL, blauw met., st.bekr., sch.dak, '85 ƒ 9.950
5 GTL
3-'85 ƒ 11.500 Tel. 020-769645
Range Rover Vogue Inj. Ascotbl. metall., alle opties, .'85 ƒ 39.950
Ford Resta 1.1L, beige, m smetteloze staat,
.'84 ƒ 6.950 Toyota Celica 16ST coupe, magn.vlgn., etc
'84 ƒ 9950
9 TL
11-'86 ƒ 11.900 RENAULT 4F6 bestel, bj. '85,
Ford Capn 2.0, 6 cyl., bijz. goede st., APK 10-'90.
.79 ƒ 2.950 Toyota Corolla 1 8 DX diesel
'86 ƒ 9.950
9 Broadway . 11-'86 ƒ 11.250 gr. kent., 33.500 km, i.z.g.st.
'87 ƒ 17.950
11 TXE electron 8-'86 ƒ 15.750 Vr pr. ƒ 6500. Tel. 08380-17692. Lada 2107, LPG, duurste uitv., Bahama beige, . '85 ƒ 3.950 VW Golf CL Turbo Diesel, ferranrood
Mercedes 240 TD stationcar, st.bekr, c.lock, roofr., .'81 'ƒ 10.950 VW Golf CL Diesel, 5-drs., aubergine rood
'88 ƒ 18.950
18 TL station .. 4-'83 ƒ 5.950
Mitsubishi Galant 1.8 T.Diesel, champ. met., 5-bak,,,'87 ƒ 11.950 Volvo 240 GL grand luxe, LPG
'84 ƒ 9.950
11 TL, Broadw. 1-'86 ƒ 11.900 Renault 5 GTL '81, APK tot 6Nissan Micra SDX, absol. nieuwst
.'88 ƒ 9.950 Volvo 244 GLT Turbo uitvoering
'90,
mot.
100%,
vrpr
ƒ800.
'80 ƒ 6.950
21 GTL, demo 8-'89 ƒ 29.500
Opel Kadett 1.6 Diesel stationcar, 5 drs., alle opties,,,'88 ƒ 16.950
Volvo 740 GL, LPG, BBS-uitv , zeer compleet, . .'89/32.950
21 TL .. .. 10-'86 ƒ 15.750 020-954074
3x Opel Kadett 1.6 Diesel stationcar, 5-drs
.'86 ƒ11.950 Volvo 740 Turbo Intercooler autom., schuifdak,
.'89/39.950
Escort 13 3-drs 4-'85 ƒ 11.500 RENAULT 5 L, b.j. '84, i pr.st.,
Opel Manta 2.0 S, geheel kamei uitgebouwd,
'80 ƒ 3.950 Volvo 760 GLE aut. alle opties
'84/15.950
BMW 316, 4-drs 4-'85 ƒ 16.000 APK gekeurd, 60.000 km,
Opel Rekord autom., LPG, bordeaux rood, perf.st.,..'81 ƒ '2.950
Opel Corsa 1 2N 8-'83 ƒ 7.750 ƒ4950, mr. gar., 02990-37825.
Opel Rekord 2 O S, met LPG, nette en goede auto, .'81 ƒ 2.950
Rekord Carav 10-'85 ƒ 13.500
Peugeot 104 ZL, zilver met., perfecte staat,
.'83 ƒ 3.950
Colt GLX Mon. 1-'86 ƒ 14.500 Renault 9 GTL, b.j 86, 4 drs,
2 jaar garantie, volle financiering,
Renault 25 GTS, zilv.met., st.bekr., el ramen, 5-bak, .'87 ƒ 15.950
12 maanden top occasion gar. 50000 km, APK 6/90, wit,
inruil mogelijk
Renault 25 V6 inj., alle opties, radio Renault,
.'86 ƒ 14.950
i
z
g.st.
Tel:
02993-62332
Abcoude- Bovenkamp 8
Alle auto's zijn grondig nagekeken en gekeurd
Talbot Solara 1.6 GLS, LPG, stuurbekr., d.groen, ..'84 ƒ 3950
Tel: 02946-1206/4004
Keuze uit ± ISO stuks
RENAULT AMSTERDAM
'83 ƒ 3.950
Toyota Corolla stationcar, 5 deurs uitv.,
Top occasions met 1 jaar
VW Golf GTI, zwart, sportvlgn., alle opties,
'81
ƒ
7.950
Van dame Renault 5 TL b.j. '81
garantie
2x VW Golf 1300, APK gekeurd,
'78 ƒ 1.450
APK, 60.000 km. veel extra's
Wibautstraat 224
1 jaar garantie, inruil, financiering mogelijk
KRUISWEG 1493/1531, HOOFDDORP
geen roest ƒ 1650 020-461713.
020 - 561 96 11

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Austin

Official Dealer
Honda Alfa Romeo

Vanaf j 120,- 5 veerbollen op
druk brengen met garantie bij
de Citroenspecialist van Zaan
stad garage RENE SPAAN,
Visserspad 11, Krommenie,
075281193 of 353788 Vraag
tevens naar onze inruilauto's
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Nissan Bluebird, '84, model '85, Tk v eerste eig. SUZUKI ALTO Weg. omst h. t.k. met. Alto '88,
f8000 Tel 075-171977
'85 3 drs wit 17000 km vrpr. uitst. onderh , als nw., ƒ 9 500
020-6651223.
NISSAN MICRA DX, blue, rad / ƒ6500 Tel 020441492
cass , APK gek , 76 000 km,
ƒ5500 Na 18 uur 075-355528

Talbot

NISSAN MICRA SDX eind '87,
± 29000 km, vrpr / 14000 Sunny 1 3 L, LPG, '88, Sunny TALBOT Solara 1.6GL, autom ,
1 3 L, '86/'87, Sunny 1 6 SLX,
Tel 020 862730 of 956859
LPG, nwe APK, mod '83, punt'87, Berebeit, 0206627777
gaaf, ƒ 2950, 02990-37825.
NISSAN Stanza 1 6 GL, APK
gekeurd, i pr s t , mod '84, T k Nissan Sunny 14 SLX
bj
'89, rood
ƒ 5950, mr mog 02990 37825 Hatchback
ƒ 21500 Tel 020-960448

„SHOWROOM"
Postbus 156,
1000 AD Amsterdam

AUTOBEDRIJF OVERVEEN

Verbindingsweg Hoofddorp en Heemstede,
bij Schiphol

ZANDVOORTERPAD 5 a - OVERVEEN - 023-277182
Dagelijks geopend van 9 - 18 uur
Donderdag koopavond tot 20 uur

Donderdag en vrijdag koopavond tot 21 uur.

Bon

Tel.

023-292400/294072

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

Aantal regels

prijs
excl. 6%
BTW

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

prijs
incl. 6%

l
j
l
.
J

BTW

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

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

Handtekening:

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

Toyota

Opel
Ik. Sander v Ravenstem

OOST
Stephensonstraat 16
AMSTERDAM-OOST
Info 020 - 932872

TOYOTA - BROUWER
VELE MERKEN - VELE PRIJZEN
2e Jan Steenstraat 42-48
Amsterdam - Oud Zuid Tel 020 - 763829
Amsterdam - Noord
Ha.merstraat 3-15. Tel. 020 - 360401

Toyota Canna, bj '81, APK '90,
in prima staat, 2-drs Pr ƒ 2200
Opelcentrum Geldrop heeft 70 Tel 0206001960
ANWB gekeurde occasions Toyota Corolla, liftback DX,
Emopad 43, Geldrop Zien is maart '82, ƒ3950, Berebeit,
kopen, info 040 862483.
Amsteldijk 25, 020-6627777
T k v 1e eig Opel Omega 1 8
SLS, april 88 ± 40000 km,
ZET DE PRIJZEN OP Z'N KOP ƒ25000, Berebeit, Amsteldijk
25, 020-6627777
58 Bovag gegarandeerde
RIVA inruilwagens nu tegen
1
wel heel scherpe prijzen
AUTOVEILING *
Minimaal ƒ 1500
Reeds 28 jr iedere maandag,
of veel meer voor uw auto"
in het Olympisch stadion
Baarsjesweg 199
inschrijving v a 900 u
Aanvang veiling 13 00 u
ln(Q 182525'
Tel 020473004

DE GRAAF-TOYOTA
Condensatorweg 44
Adam-Sidiik Tel 865511

Volkswagen
GROENE VW KEVER, sept. T k. VWGOLF, kl rood, bj. '86,
'83, APK nov '90, prima staat, APK gek. 12-'90, zeer mooi,
met sunroof Tel 02503-13393 veel extra's. Tel 03200-43369
Passat 5-drs .slechts 55.000
km, 1e eig Mitsubishi-Saabdealer Jorntsma, Wagenweg
10, Purmerend, 02990 23741

T k. wegens zakenauto
VW Golf dsl '83, APK 1-12-'90.
I z g s t . , Aletta Jacobsstr 61,
Assendelft

De autorubriek
"Showroom"
zal wel heel wat
auto adverteerders
uit hun tent lokken.
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Algemeen

Bedrijfsauto's

AUTOVARIA BEVERWIJK
150 jong gebruikte auto's
12000 M2 VERWARMDE SHOWROOM
:-a 33 Quadrofoglio verde diam.zw., el.ramen, .'87 ƒ 14.950
:jdi 90 2.3, Scyl.mj., petr.gr., sp.vlgn., nwste.mod.,.'88 ƒ 36.950
100 CC Diesel, rookzilv. met., 5-bak st.bekr.,.'86 / 16.950
MW 324 Diesel, saff.bl., get.gl., 5-bak, sp.vlgn., '89/29.950
v'W 324 Diesel, kop.brons met., vel.mt., 4x hfdst.,.'87 ƒ 22.950
'jW 316, alpine wit, verl., sportvlgn., get.glas,.v.a.'86 ƒ 15.950
•,1\W320i, rookzilv., LPG, verl. spoilerset, licht met.'86 ƒ 22.950
MW 316 1.8, LPG, diam.zw., sportvlgn., getgl., '86 ƒ 16950
MW 316 1.8, chammrood, alarm, sportvlgn., . .'85 ƒ 14.950
MW 524 Turbo Diesel, alpmewit, get.gl., st.bekr.,'84 ƒ 12.950
MW 524 Turbo Diesel, saff.bl., pullman, 4x hfdst.'86 ƒ 18.950
'levrolet Southwind, 6 pers., camper, vzv. alle ace, ƒ69.500
isvrolet Malibu 8 cyl. aut., v.v. LPG, zeer apart '80 ƒ 3.999
•irysler Voyager 3.0 LE automaat, airco, eet. . .'88 ƒ39.950
iroen CX 2.0, goudmet., bijzonder mooi . . . .'84 ƒ 7.950
•roen BX 19 GT, sportint., el.ramen, 5-bak, get gl.,'87 ƒ 15.950
•roen BX 195drs. stat.,5-bak, st.bekr., elek.ramen,'86/ 14.950
•=rra 23 Diesel laser, alpmewit, 5-bak. st.bekr, c lock'86 ƒ 13.950
-rra 2.3 Diesel laser, 5-bak, st.bekr., cv, get.gl., '87 ƒ 14.950"
rra 1.6 laser, 5drs station, LPG, alpmewit . . .'88 ƒ 16.950
rra 2 3 CLD Diesel, saff bl., 5-bak, cv, str.bekr ,'88 ƒ 18.950
erra 2.3 Diesel laser, saff.bl. met., 5-bak, st.bekr ,'87 ƒ 15.950
=rra 2.3 Diesel laser, zilvergrijs met., 1e eig., . .'84 ƒ 9.950
erra 1 6 laser, 5drs., LPG, champagne met
'84 ƒ7950
erra 2.3 Diesel laser, antr.gr. met 5-bak, st.bekr.,'85 ƒ 10.950
, rra 1.6 CL, zilvergns met., get.gl., nwste. mod.,'88 ƒ 18.950
-rra 1.6 CL, dokerbl. siervlgn., dubb.spieg., 5drs.,'89 ƒ 19.950
erra 2.3 GLD 5drs. stat., alp.wit, gr.glas, roofrack,'89 ƒ 24.950
arra 2300 diesel, stationcar antr.gnjs, elek ramen, '87 ƒ 18.950
corpio 2.8i Ghia, wijnrd., pullman, sch.'k d., st.bekr.,'86 ƒ 19.950
;o'pio 2.0 CL, LPG, saff.bl. met., 5-bak., d.spieg.,'87 ƒ 18.950
corpio 2.0 CL automaat, zilvergrijs met
'86 ƒ 17.950
-yó Orion 16i Ghia, alp.wit, elek.ram., 5-bak, get.gl.,'86 ƒ 13.950
-ord Escort 1.3, stationwagen, alaskawit
'85 ƒ 7.950
-yd Granada 2.3 GL, LPG, veel ace
'83 ƒ 7.950
~yó Granada 2.0 GL stationwagon, beslist als nieuw'84 ƒ 8.950
~--jA Bronco2.9nnj.pickup, Am.uitv., pullman, airco,'88 ƒ 24.950
-unda CRX coupé mj., fer.rood, 5-bak, get.glas, '86 ƒ 19.950
ionda Prelude 1.8 EX, st.bekr., bl.met., get.gl., .'84 ƒ 14.950
ada 2104 stationw., alaskawit, opl.wissers, stoff.int.,'89 ƒ 8.950
,'azda 626 2.0 GLX coupe, saff.bl., LPG, 5-bak, '88 ƒ 18.950
.'ercedes 300 TE Turbo, leer, airback, ABS, sch.d.'88 ƒ 77.950
.tercedes 260 E inj., d.bl., stoff.mt., 4 hfdst., el.ram.,'87 ƒ 42.950
.'ercedes 300 D Diesel, stat.w, st.bekr., niv.reg., '82 ƒ 14.950
,'crcedes 300 Diesel autom., saff.bl., schuifd., . .'81 ƒ '9.950
,'orcedes 240 Diesel autom , st.bekr
'82 ƒ 7.950
'ercedes 240 Diesel, luxe int., d.spieg., schuifd., '82 ƒ 9.950
ijrcedes 280S aut., 4 hfdst., st.bekr., zilv.gr. met.,'80 ƒ 6.950
.111 Metro automaat, evt. LPG, 1e eig
'85 ƒ 7.950
Vsubishi Cordia GSL sp.coupe, ferranrood, 5-bak,'83 ƒ 6.950
liisubishi Galant 1.8 TD aut., GLX-uitv„ st.bekr. .'87 ƒ 13.950
.tsan Prairie 1.8 SGL, jubil. uitv., blauw met. . .'86 ƒ 16950
j=;san Laurel 2 4 SGL, alpmewit, spr.baordcomp.,'87 ƒ 15.950
^ ssan Pulsar Targa sportcoupé , uit USA sportauto,'88 ƒ 36950
;ssan300ZXTarga USA-uitv. alle opt„ antr.gr. met.,'87 ƒ 29.950
.ssan Bleu Burd, 2.0 GL, alp.wit., st.bekr., LPG etc. '86 ƒ 11.950
.ssan 300 ZX Turbo zilverbl. met., targa daken, '87 ƒ33.950
:pel Omega LS autom., LPG, zilvergr. met., stoff.mt.'88 ƒ 17.950
;oel Omega 2,3 Diesel, alp.wit, 5-bak, siervelgen,'88 ƒ 19.950
loei Senator 3.0i CD autom., diam.zw., alle opties'89 ƒ 64.950
Doel Senator 25E aut, zilv.blauw, st.bekr., 4x hfdst.,'84 ƒ 12.950
2oel Senator 30i, alpine wit
'85 ƒ 13.950
Deel Rekord 2.0S, LPG, zilv.blauw met
'84 ƒ 8.950
•oei Rekord 2.0S Traveler, mktblauw
'86 ƒ 11.950
;pel Kadett 1.6 Diesel, zilvergrijs
'85 ƒ 6.950
Doel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., zwart, 5-bak,'86 ƒ 12.950
Doel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., wit
'87 ƒ 14950
Doel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., rood, 5-bak,'88 ƒ 16.950
'nel Kadett 1.3 LS, LPG, zilv.gnjs met., stoff.mt., '86 ƒ 14.950
pel Ascona 1.6 LS Travel, diam zw. met., 5-bak,'87 ƒ 13.950
enault 25 TD Diesel, alp.wit, w.w.-glas, 5-bak, .'88 ƒ 17.950
enault 25 GTS, antr.gnjs, el.ram., 5-bak, st.bekr.,'87 ƒ 16950
"nault 25 GTX, autom., alp.wit, rad. Ren., el ram.,'86 ƒ 16.950
pnault 25 GTX, 5-bak, st.bekr., c.lock, antr.gnjs, '87 ƒ 18.950
enault 18 GTL, 2 kleuren grijs, 5-bak, el.ramen, '85 ƒ 7.950
aab 900 Turbo S arrow, zilv.gr. met., 5-bak, st.bekr.,'88 ƒ 32.950
aab 900i, 16 V, rood met., cr.contr., airco, el.ram.,'89 ƒ 39.950
eat Ronda LS, 5-drs.-uitv., wit, alle access., . .'86 ƒ 7.950
jzuki Swift, Amenk.uitv., 5-drs., blauw met., . .'87 ƒ 11.950
elica 2.0 Sp.coupe, 5-bak, st.bekr., antr.gr.met., '88 ƒ 29.950
W Passat Diesel stationwag., zilv.gr.met, luxe int.,'84 ƒ 7.950
W Passat Diesel stationwag., rookzilv.met., sp.vlg.'87 ƒ 17.950
.W Polo Oxford, groen met, 44000 km
'88 ƒ 12.950
olvo 745 GL stat. autom., antr.gr.met., sch./k.dak,'87 ƒ 32.950
olvo 240 GL stat. Van, alp.wit, 5-bak, st.bekr.,LPG,'87 ƒ 17.950
.olvo 240 GL, 5drs stat., zilv.gr.met., 5-bak, st.bekr.,'84 ƒ 15.950
Garantie inruil en financiering zonder aanbetaling mogelijk.
ANWB keuren geen enkel probleem.
AUTOVARIA, Wijkerrnserweg 46, Beverwijk, nabij de Zwarte
'arkt, tel 02510-1..
dagelijks geopend van 9 tot 18 uur,
donderdag k
•'vond tot 9 uur, zondag 12-3.

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
PRIJSWINNAARS
ZOEK DE FOUTE
SHOWROOM-ADVERTENTIE
24 november t/m 30 november

De oplossing moet zijn.
ME-BUS, UIT DE ZESTIGER JAREN, ALLE RELLEN MEEGEMAAKT, VERTOONT RUIM 365 DEUKEN, UITSLUITEND MET
WAPENSTOK AAN DE PRAAT TE KRIJGEN, SCHRIKACHTIG
T.E.AB BR. O. NR. 480-12361 BUR. V.D BLAD

Gratis advertentie gewonnen door
J.G. Humme, Bestevaerstr 7, Assendelft, T.W. Braam, Tureluurhof 42, P'end; M. Boelhouwers, Mercurius 407, Duivendrecht,
R.L. Schat, Waardmeerhof 8, Edam
Prijswinnaars krijgen van ons bericht.

EEN KEER
GEREPAREERD IS
LEVENSLANG
GEGARANDEERD
Of het nu een waterpomp is of een
carburateur. Een krukas of een startmotor.
Een cilinderkop of een dynamo: één keer
gerepareerd is levenslang gegarandeerd.
Tenminste, als het een Ford is. Want de
Ford dealer (en hij alleen) geeft levenslange
garantie op bijna alle reparaties en bijbehorende onderdelen.
Deze unieke garantie geldt overigens
voor elke personen- en bestelwagen van
Ford. Of hij nu zo goed als nieuw is of
bijvoorbeeld tien jaar oud, de garantie geldt
zolang u de auto heeft.
Misschien toch iets om rekening mee
te houden als u een auto wilt kopen. Bij
de Ford dealer ligt een uitgebreide folder
voor u klaar, waarin alles uit de doeken
wordt gedaan.

Service

REPARATIES
LEVENSLANG
GEGARANDEERD

|ar Centre Haarlem

BP Autowasstation, klaar terwijl
u wacht. KOEKENBIER, Buiskade 43. Ook zondags.
GARAGE DE HARTOG &
80 CC Diesel, 5-bak, SOOOOkm, antraciet . .•89/29.950 MAARSEN BV. Fiat Uno 45 '87,
Seat Ibiza L '86, Skoda 105 S
:
udi 100 CD 2.3 E automaat, zilver met, ABS, .'86 ƒ 19.950
'85. Inr. mog. Tel. 02977-24523.
udi 100 CC, LPG, schuifdak, wit
'88/21.950
-Jdi 100 CC 23 E automaat, schuifdak
'88/28.950
LET OP!
=MW 528i,zwart metj.m.velg 83.000km
'86/16.950
Grote Winteropruiming Bij
>roen BX 19 TRS Break stat.car, 5-bak, st.bekr. .'87 ƒ 15.950
Wagenpark
::roen CX, 20 Pallas, LPG, goud metall., 100.000 km,
JOHAN
BOOM
,-iiek mooi
'84 ƒ 7.950
a! Uno 60 S, spietwit, smetteloos
ƒ'84 ƒ 4.950
Zuiderakerweg 83,
Amsterdam-Osdorp,
ord Scorpio 2.0 GL Ghia, brons met., 54000km, '87 ƒ 17.950
"ord Scorpio 2.0 GL, LPG, rood met, 85.000km, .'88 ƒ 19.950
Eindpunt Bus 19
" rd Scorpio 2.0 GL Ghia, zwart met., 60.000km, .'88/22.950
tel. 020-101021/105478.
~oid Sierra 2.3 Diesel Laser, stuurbekr., 103.000km,.'86 ƒ 12.950 Geopend van 9.00 tot 19.00 u.,
zaterdags tot 17.00 u.
"ord Sierra 1 6 GL, 93.000 km, smetteloos, antraciet, .'84 ƒ 8.950
ord Sierra XR 4i. spierwit, LM-vIgn, 98.000km, .'84 ƒ 15.950
fmanc. mog. v.a. ƒ4000.
vd Sierra 2300 diesel, laser, stationcar, 75.000 km.'87 ƒ 15.950 1 jaar schriftelijke GARANTIE.
-unda Prelude EX, stuurbekr, LPG, SO.OOOkm, .'84 ƒ 12950 Alle auto's A P.K. Hoge inruil,
iguar XJ6 serie III Souvereign, alle opties, . . .'87 ƒ37.500
'izda 626 GLX Hatchback, LPG, 40.000km,' . .'89/23.950 Audi 100 CC mj.,m'85 11.950
'azda 626 Hatchback Diesel, groen met
'86 ƒ 9.950 BMW 315 '83
5.950
';rcedes 240 diesel, goud metall, st. bekr., smetteloos,
BMW 320/6 m'82
4.950
'83 /14.950 Fiat 127 m'86
5.950
ïcrcedes 260 E automaat, alle opties, LPG, . . .'89/62.500 Fiat Uno 55S eind '84 5.950
.ssan Laurel 2.8 GLT diesel 70.000 km, brons metall.,
Fiat Panda 45 '83
2.950
'88 ƒ 19.950 Ford Escort 1.4 CL '8712.950'
Joel Senator 30i CD automaat, LPG, alle opties,.'85 ƒ 18.950 Ford Sierra 2.0,gl,lpg '84 8.950
-oei Rekord 2.0 S, luxes, spierwit, LPG
'86 ƒ 12.950 Ford Granada combi '82 2.450
4.950
"cel Kadet stationcar LS, diesel, GT interieur 5 bak,.'88 ƒ 16.950 Lada 2105,m'87 Kadet 1 2 LS stationcar, rood, 90.000 km., .'83 ƒ 3.950 Mazda 323 HB.'82
2.950
Joel Manta GTJ, alle opties, LPG mstall., licht met. velgen Mits. Lancer,ong.'87
11.950
D 000 km
'87/15.950 Mits.Galant 1.6 gl,'87 10.950
Enault 25 GTD Tur Dies., royalbl. met., 102.000km,.'86 ƒ 15.950 Mits Saporo 2 O gls,'83 6.950
:
enault 25 Diesel Royalblue, alle opties
'88/17.950 Kadett 1.3S,'81
2.950
"enault 5 TL donkerblauw, smetteloos 80 000 km.,.'82 ƒ 2.950 Kadett 1.2S,'83
5.950
6.950
aab 900 Turbo, alle opties, antraciet, 102.000km,.'83 ƒ 8.950 Senator 2.5E Aut.,'82
;aab 900i sedan automaat
'86 ƒ 16.950 Peugeot 205 gti, 11/'8514.950
==ab 9000 Turbo, staalbl.met., leder int., 85.000km,.'87 ƒ 29 500 Peugeot 205 gl ong.85 8.950
W Golf 1.3 CL, 40 000 km, donkerblauw met., .'88 ƒ 15.950 Renault 5TL,'86
8.950
W Golf GTI, antraciet, alle opties
'83 / 8.950 Renault 5 TL.emd '84
4.950
•'A' Jetta Elan Dies. autom., antr.met., 103.000km,.'86 ƒ 12.950 Nissan vannette D '84 5.950
•W GTi 16 V, antraciet alle opties, 50.000 km., .'88/32.950 Volvo 240GL.aut.jpg,'83 8.950
'olvo 240 brons met., 120.000 km, LPG
'83 ƒ 7.950 Volvo 343 DLS,emd'83 2.950
olvo 240 Grand Luxe, groen met., 103.000km, .'84 ƒ 9.950 VW Golf 1.3 eind '85 11.950
•olvo 240 GL VAN, stationcar, uniek mooi, donker blauw,
VW Golf GLD m.'79
1950
1.950
5000 km
'84/13.950 VW Golf GLS'79
•olvo 240 GL, brons metall., LPG, 140.000 km, .'82 / 4.950
olvo 740 GLE Turbo Diesel, 35.000 km
'89/37.500 en nog diverse Auto's
'olvo 740 GLE Turbo Diesel autom., 70.000 km, .'89 ƒ37.500 Vanaf ƒ 600 tot f 15.000
'olvo 740 GLE. LPG, champagne met, 70.000km„'88 ƒ 29.950 • Bewijsnummers van een ge'olvo 740 stationcar, smetteloos, antraciet, . . . '86/26 950
plaatste "SHOWROOM"
"wzu Diesel Sport cab., 4wh dr., st.bekr., dubb cab.,.'89 ƒ 25 950
advertentie krijgt u alleen toeAlle automobielen mcl. winter of 10.000 km beurt.
gezonden als u dat bij de opInruil, soepele financiering, 24 maanden totale
gave van de advertentie kengarantie mogelijk. Tevens leasen wij deze auto's
baar maakt. De kosten daartegen gunstige tarieven op aanvraag
voor bedragen ƒ 3,?$•
"5>.
'»m

Miniatuurauto gewonnen door.
P. de Vries, V. Hallstr. 45-3, A'dam; M van Milt, De Wering 110,
Oostzaan; G. Pauwelussen, Elzenlaan 28, Sint Pancras, H Dedert, Julianastr. 32, 1541 GJ Koog a.d. Zaan; J. Dmee, Koggenland 3, P'end; R. Ekkelboom, 2e Heidestr 2, Assendelft, P
Troost, Bickershorn 6, Oost Knollendam, Jijff, Krommeniedijk
154, Krommenie; P. Stolp, Twiskeweg 80 k!209, Zaandam. M S
Wmkler, Grote Belt 48, Hoofddorp; R Zwikker, Oosterveld 60,
Koog a.d. Zaan, H. ügtenberg, Westlandgr 247 hs, A'dam. M J
Koolhaas, Milletstr 53, A'dam; J G. Lantmga, Weegbreestr 18,
P'end; J.T.A. Welvaart, Zeisstr. 34, P'end, R. Schoutsen-de
Koning, Oostemde 73, Oosthuizen, J.E E v.d Wedden, Z.Hollandstr. 150-2, A'dam; H Hauser, Beethovenstr 87, A'dam J Kui
per, Tumstr. 43, Zaandam, W.C.M. v. Rutten, Overlanderstr 416,
P'end; J.P. Jansen, Dodonaeusstr 65, Zaandam, W.P van
Workum, Veenmossmgel 9, P'end; C Romijn, Smnigvelderstr
293, Weesp; R.A. Bloebaum. Kustvaarderstr 24, A'dam, M
Peters, Pnmulastr. 52, P'end; L. v d. Linden, Burg. Postweg 18,
Landsmeer; M. van Wielink, Rivierenln 73, P'end, P Leitersdorf
Adler, Mmervaln 39-2, A'dam; F v. Dillen, Sandhorst 52 F, A'dam,
F J v Eek, De Parel 77, A'veen: R Wolft, Blankenstr 20,
Hoofddorp; P.J. v. Malssen, Meteorenwg 154, P'end, A H MOOIJen, Weesperbmnenweg 7 D, Muiden; W Wijfje, Mgr. Noordamln
8, De Kwakel; E J.W. Lafleur, Zonnestem 105, A'veen; J W EIJS,
Sloterweg 158, Badhoevedorp; A. Schouten, Koninginneweg 30,
Almere; P. Kratsch, Leusdenhof 334, A'dam, H. Ebmg, Lageweyseln 19, Weesp; j. Wesselmg, Acacialn 23, Zwanenburg. R
Rollenberg, Abbenbroekstr. 47, Zaandam; E. Rollenberg-Hart,
Haanstr. 46, Wormer, P.J. de Graaf, Oostemde 28, De Rijp, J H
Spanjer, Akkerstr. 12, A'dam; J. Kroon, Meerkoetln 58, Vmke
veen; J.C. Harm-Woons, Paukenhof 126, Zaandijk; W.v.Scheppingen, Osdorperweg 802, A'dam; R. Taal, W van Hallstr.13,
Zaandam; P. Ros, Maasstr. 162-3, A'dam, R. Verseput, Amstel
290 E, A'dam, J. Koelemai], Spuistr. 2, P'end; M. Splinter, C. v
Abcoudestr. 64, Volendam; J. Kohn, 1e J.Steenstr. 114 hs,
A'dam; F. Mul, Puttersbos 38, Hoofddorp; W. van Willegen,
Aalsmeerderweg 175 B, Aalsmeer; P.J de Bruin, Bilderdijkln 52,
Uithoorn; R.J. de Bruin, Weerdslag 174, Zutphen; H. Knook,
Schoener 357, A'veen; H. Weijer, Sportln 256, A'veen; M. Pool,
Mosakker 88, Koog a.d. Zaan. K. van der Werf, Middellandse
Zee 45, Zaandam; C. Voorneveld, Oudhuizerweg 18 A, Wilnis; S
Gunawan, F.van Eedenstr. 8 hs, A'dam; G. Kouwenoord, Broe-"
kermeerdijk 7, Broek m Waterland; D.F. Tax-Lankamp, Oost
Halfrond 251, A'veen; R. Salhi, Biesboschstr. 54-2, A'dam; C.F
Kous, Tjalkstr 39, P'end; G. de Kruif-Oosterbaan, In de Korenmolen 18, Duivendrecht; R. Carter, Braillehof 7-4, A'dam, J R
Dijkstra, Aertjansenstr. 40, Weesp, Koster, Renkumhof 2, A'dam
A. Lambregts, Arno 6, A'veen; Smit, Zuiderpark 9, ZO Beemster
P.
Joanknecht,
Hasebroekstr
34-3,
A'dam,
C. Roozendaal, Stationsstr. 22, Zaandam; S.A Soekhai, C
Brontestr. 6, A'dam; W. Sennebad-Hennch, Pretonusstr 34-1,
A'dam; M. v/d Sanden, Kromboomsloot 84, A'dam, J J. v d
Linden, Breestr. 22, Koog a.d. Zaan; J G. v. Westrhenen, Kretadreef 62, Utrecht; J.H Koopmans, C.S. Horgronjehof 12-2,
A'dam; H.v.d. Spruyt, Nedersticht 101, A'dam, G. Koopman,
Zuiderweg 160, ZO Beemster; J.H Dumeveld, Margnetstr 12,
De Rijp; W.J C Hennegum, Valkhof 40, A'dam; B. van Elderen,
V. Leijenbergln 135, A'dam, K. Gunawan, F.v. Eedenstr. 8 hs,
A'dam; K. Doorgeest, Mijndenhof 138, A'dam, R. Haak, Sundsvallstr. 9, Zaandam; A.C. Schipper, H. Gorterhof 78, Uithoorn1
A.C. van Leeuwen, Sportlaan 137, P'end, H Both, PvEgmondstr. 10, Bunschoten; A A. Divendall de Beurs, A.J. Ernststr
611, A'dam, A.A H. Buteyn, Zonnestem 105, A'veen, P Poen,
Timotheegras 11, Wilnis.
Prijswinnaars krijgen de prijs thuisbezorgd
(Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd).

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

Peugeot J7 D. '85, 79 000 km,
verhoogd, verlengd, ƒ7950
Visa C15 E, dec '86, ƒ7500
Visa Garage, tel 020-278410

Accessoires en
onderdelen
AUTOBANDENUITVERKOOP
Vele maten voor weinig geld
de Wittenkade 69, 020 846276
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht Ruilstarters en dynamo's Erkend
mbouwbedrijf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveili
gmgssystemen
Valkenburgerstr 134 Tel 020-240748
Autoshop J Schievmk, Rozengracht 69-71-73, A'dam, tel
234986 ACCU S, impenaals,
laddersteunen, fiets en skidragers, ski boxen, alle kleuren
autolak, gereedschappen
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken alle bouwjaren
RAVENSTIJN, 02502 5435
Lid Nevar
MAZDA RUITEN voor zij en
achter Voor alle types uit
voorraad leverbaar Fa E de
GRAAFF, Koninginneweg 48,
Haarlem Tel 023314275

Service en reparatie
Erkend APK station
A P K KEURINGSSTATION
olie verversen v a ƒ29,50
Keuren zonder afspraak
groot onderhoud gratis APK
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 364702 Auto Centrum Duivendrecht
Industneweg 27 020-995176
APK LASWERK en reparatie
Keuring klaarmaken leder Garage ROBE, gespec m remmerk auto Vooraf prijsopgave men en fricties Comemusstr
Autobedrijf BEEN, Aalsmeer- 455, 020-177388 Lid BOVAG
derdijk 386, Aalsmeerderbrug Garage verzorgt uw auto
Tel 02977-27262
APK-KEURING
AUTOSPUITEN v a ƒ350 m Vooraf prijsopgave. Garage
ong spuitcab mcl verf Ook Chrysant, Chrysantstr 14 B.
schaderep + tax. 020 152507 A'dam-Nrd Tel 020-340549

Rijscholen
NIEUW VAN MICHEL!
1e les ƒ3,95
(alleen brandstof)
overdag
020-853683
's avonds
020-181775
Purmerend
02990-40087
Zaandam
075-174996

Autosloperijen
Autosloperij A de Liede
Neem geen risico, orig
PTT-vrijwanng RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel 020-198691
Autosloperij
DE
ZOMBIE
vraagt te koop schadeauto's.
Tevens verkoop van alle merken onderdelen Gespecialiseerd m verkoop van motoren
Inbouw mogelijk. Osdorperweg
520 A, Amsterdam-Osdorp.
Tel. 020-107566

In
de
autorubriek
"SHOWROOM"
valt
u
om
van
verbazing
over
het
aanbod.

AUTOWRAr\KbN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan
Tel 020-361178/02907-6248
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435
Het HOOGSTE BOD-" Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring Tel 020-754193

Auto's te koop gevraagd
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw bewijs Tel 020-101021
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vnjwaringsbewijs, geen
sloopauto's Tel 02990-37825

Koop- of VERKOOPPLANNEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn. 023-365206
• Handelaar of particulier
Uw auto(s) aanbieden m
„SHOWROOM" is dé manier
Tel. 020-6658686

ZOEK DE "FOUTE

Toonaangevend voor exclusieve automobielen
Al jarenlang een begrip voor zekerheid
Altiid 75 auto's m voorraad

• „SHOWROOM":
De aUorubriek voor
Amsterdam en omgeving.
Oplage 730 000 ex.
Elke week in Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA
Tel 020-6658686

KOEKENEER BV
Visseringstraat 13 (bij Van
Hallstraat) 020-863666/841248
Ford Sierra 2 l, 5 drs, LPG, '85,
ƒ 12.950, Ford Orion D, 4 drs.
'86, ƒ 13 750, Mitsubishi Cordia
'86, ƒ 16 750; Mitsubishi Galant
LPG, '85, ƒ 11.750, Mitsubishi
Galant 1600 LPG,'85, ƒ 11.450
Opel Kadett GT 1600, '87,
ƒ 18 750, Toyota Corolla, 4 drs ,
'86, ƒ13800. Mazda 323 Aut o m , 4 d r s , '81, ƒ 3250, Skoda
Coupe, '87, ƒ 6950, Renault Ex
press Diesel, '86, ƒ 11 650, Ford
Sierra 21, 3 drs, '85, ƒ 11 650,
Peugeot 305 LPG, '82, ƒ3650,
Renault 5 APK, '83, ƒ3950, Re
nault 5 autom , '80, ƒ 3750. Volvo 343 aut APK, '81 ƒ3750,
Volvo 343, '81, ƒ 3450. Fiat Panda '83, ƒ 3650, Ford Taunus 4
drs Bravo, ais nieuw, '81,
ƒ3850, Fiat R'tmo 60 Super, 4
drs, '82, ƒ 2850. Datsun Stanza
LPG, 4 drs, '82, ƒ 4250, Volvo
66 aut, '81. ƒ 1600. BMW 518.
'80. ƒ2950, Citroen Visa 81,
ƒ 1600, Audi 200 Turbo, 80,
ƒ6900. Renault 5, '80, ƒ1400
Ford Granada, LPG, '81
/3000, Skoda 120 LS, 83,
/ 2300, Ford Granada stat car,
5 drs, diesel, '85, ƒ9850, VW
Transporter personenbus, 80,
ƒ5750
Inruil en financiering mogelijk
Met BOVAG garantie Dagelijks geopend van 8-17 uur, za
terdag en zondag van 9-18 uur

en win een auto naar keuze!

1. Ford Pick-Up (open),
lengte 24 cm.

2.Bent!ey5
lengte 27 cm.

3. ?ord Roadster(open),
lengte 24 cm.

4. BugatTOoyat, type 41,
lengte 28 cm.

Tot het eind van het jaar heeft SHOWROOM een leuke wedstrijd voor u. Zoek de
"foute" SHOWROOM-advertentie op en win een fraaie, grote miniatuurauto naar keuze
of een gratis advertentie. Als u een advertentie op de SHOWROOM-pagina's tegenkomt
met bijvoorbeeld: 'Trabant met buitenboordmotor" of "Ford met terugtraprem", dan weet u
dat u de "foute" SHOWROOM-advertentie gevonden heeft. Vervolgens vult u bijgaande
bon in, geeft u de auto van uw keuze aan of een gratis advertentie en zendt u de bon in
een gefrankeerde envelop naar: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam.

Gratis advertentie
In plaats van een miniatuurauto kunt u ook een gratis advertentie winnen (ter grootte
van 3 regels) waarin u uw eigen auto te koop aanbiedt (natuurlijk kunt u ook deze gratis
advertentie aan iemand cadeau doen).

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

6. Rolls Roys SilverCloud II,
lengte 24 cm

5. Ford brandweerwagen,
lengte 24 cm.

Bon

7. Ford Pick-Up (gesloten),
lengte 24 cm.

8. Ford Roadster (gesloten),
lengte 24 cm

WK 49'
De "foute" SHOWROOM-advertentie betreft

Als ik win wil ik graag auto nr

of een gratis advertentie (doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Opsturen in een gefrankeerdeenvelopaanÉSHOWROOM,Postbus156,1000 AD Amsterdam of afgeven
Het Parool, Wibautstraat 131 / Rokin 110, Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Purmerend,
Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, p/a fa Ruitenbeek, Nieuwstraat 33, Zandvooit,
Gasthuisplein 12.
Medewerkers/sters van Perscombinatie N V en reclamebureau Dorland B V zijn uitgesloten van deelname

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Inzendingen moeten op woensdag 20 december in ons bezit zijn. Prijswinnaars worden bekend
gemaakt in Het Parool van 22 december en in de Weekmedia-uitgaven van 27 en 28 december.

DONDERDAG 14 DECEMBER 1989

WEEKMEDIA 22

16

±> <t> CSJ-tftJ-tw tü t» <ï?-c-j "cu t^i ti^.t=-'-tjjtjsjc-j.c-j<EJ.cï?t5>ïE» <s> tïJiaj'^gjieötËïia^ïijitJtli^J^tliiiïttSCtitiStlJtijtiJtBiêKïi?*»**»?*»*^

VOOR EEN DROOMKADO TIJDENS HET
KERSTFESTIJN MOET U BIJ
DROGISTERIJ PARFUMERIE MOERENBURG ZIJN
HALTESTRAAT l, TEL. 16123

Voor een geurig kado geen beter adres!
ZOMAAR EEN GREEP
UIT ONZE DAMES
AANBIEDINGEN

Groot assortiment

kado dozen
vanaf
4711 - Tosca - enz.
Uiteraard wordt, zoals u gewend bent, zeer veel zorg besteed aan onze bekende

kado
verpakking

ÜP

£
i

LES GRANDS

&

NINA RICCI

Bij aankoop van een

flacon E.D.T.

m

"&
m
EEN GREEP UIT
ifc ZOMAAR
ONZE HEREN

vanaf o5,~

gratis originele
Step verstuiver!

H AANBIEDINGEN
&

m

Pierre Cardm
16,50
Caractère Hechter ... 17,95
Cacharel Homme
24,50
Amando
14,95
Lanvin Man
19,95
Paco Rabannne
29,50
Bogner
29,50
Nino Cerruti
25,95
Carucha
29,50
Messire Orlane
24,50
Ted Lapidus
29,50
Jazz Y. St. Laurent ... 29,50
Benetton
29,50

Miss Sporty
7,95
25 ml Anais Body
olie spray
9,95
Amance
14,95
Le Jardin Max Factor 14,95
30 ml Blazer
19,95
30 ml Lanvin Arpège . 19,95
30 ml Anais-Anais
32,50
30 ml Eau Givenchy ... 29,50
30 ml Givenchy III
29,50
PARFUMS DE
30 ml Y St. Laurent ... 29,50
30 ml Paco Calandre .. 29,50
30 ml Paco Metal
29,50
25 ml Ysatis
39,50
30 ml Opium .................. 69,30 ml Rive Gauche ..... 29,50
15 ml Armani .............. 23,50
25 ml Samba ................ 29,95
48 ml Nina Ricci ............ 35,-

Hij is er weer!
Estée Lauder
geschenkbox

90,-

30 ml Lou Lou ............. 39,95
30 ml Gianni Versage 49,50
30 ml Salvador Dali ... 49,95
30 ml Montana ............ 59,50

/^TT^Tfc A T^T^ A T^mTT^
CHOPARD AKTIE

MM®

Kadotip
Geef eens een schoonheidsbeh.
kado of lidmaatschap
pour vous madame

JULIO
IGLESIAS

(Jnristian
Dior

DEPOSITAIRE
Lancaster
Daniel Hechter
Jeanne Catineau
Cartier
Chopard
Lanvin
Nina Ricci
Ferrari
Paco Rabanne
Gianni Versace
Yves Saint Laurent
Montana
Jil Sander
Helene Rubmstein
Lancôme
Davidoff
Christian Dior
Ted Lapidus
Armani
Biotherm
Clarins
Estée Lauder
Clinique
Aramis
Lanvin
Salvador Dali
Aigner
Nino Ceruti
Gloria Vanderbilt
Lou Lou
Anais-Anais
Joop
Revfon
Pierre Cardin
Benetton enz

PO1SON

EEN GESCHENK MET
EEN SURPRISE
v.a. 50 ml Opium,
bodylotion KADO!
Geschenkverpakking
Salvador Dali nagellak + lipstick
Parfum Dali tw.v. 60,- KADO!

VANDERBILT

Bij aankoop Lou Lou v.a. 50 ml
luxe miniatuurset GRATIS.
Yves St. Laurent E.D.T. 50 ml.
ZEEP GRATIS

Gratis 50 ml badschuim
bij aankoop
50 ml Gloria Vanderbilt

50 ml Lanvin Arpège
Luxe heren miniatuurset KADO

JOOP!

50 ml Ted Lapidus
Bad & Body tw.v. 45,- KADO
Paris E.D.T. 50 ml.
Toilettas + bodycream KADO

Paco Rabanne Teneré
kadoset 25,met gratis zeep en douche gel

Anais-Anais 50 ml E.D.T.
Luxe miniatuurset GRATIS
Colors de Benetton
Gratis portefeuille bij aankoop
van 50 ml E.D.T.

Ysatis Givenchy vanaf 74,met gratis zijden pochet
Bij aankoop

Xeryus after shave of
eau de toilette Ysatis
miniatuur set kado
Cartier Panthère E.D.P.
Spray Voyage
75 ml 144,-

éfe

15 m parfum flacon 149,Wensen u prettige feestdagen en een gelukkig 1990
WAARDEBON

WAARDEBON

WAARDEBON

10,- KORTING
De grote mode

horloge
normaal 79,120x120
normaal 29,50

1 jaar garantie
Keuze uit 10 modellen

Tegen
inlevering van
deze bon

Tegen
inlevering van
deze bon

1950

54;

Origine
Step
Tasvapo
normaal 16,95
Tegen
inlevering
van deze
bon

Nu 6,95

Geldig tot 15-12-1989

Geldig tot 15-12-1989

Geldig tot 15-12-1989

* Zolang de voorraad strekt

* Zolang de voorraad strekt

* Zolang de voorraad strekt!

Nel Lever en Nancy Geurts
zijn 2 van de 6 gelukkige winnaars van een

diamant

i
»
l

Waar oh! waar zijn de andere 4 klanten die hun Chopard flesje met l
Diamant of Cirkonra nog niet hebben laten nakijken, stellen wij
<-.
alsnog in de gelegenheid woensdag 20 december van 14.00 tot 20.00 uur l
bij ons in de zaak uw steentje te laten nakijken door onze diamantair. j|
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Reservepolitie met
zes leden versterkt

Vijfde klas School D, 1925

ZANDVOORT De reservepolitie in Zandvoort is zaterdag tijdens dejaarlijkse Korpsavond met zes nieuwe leden
versterkt, terwijl van twee af
scheid werd genomen Ook
werden er zes jubilarissen gehuldigd

en 26 jaar in dienst Wegens langdu
rig dienstverband werden ook zes
jubilarissen gehuldigd A J Klepper
(10 jaar), J F Hollander (20 jaar),
C G Harms en A V Koper (beide 25
jaar), en Th M W Bussing en L P
Miezenbeek Zij kregen uit handen
van burgemeester Van der Heijden
de bij de huldiging behorende oor
In de sfeervolle Panoramazaal van konden onderscheidingstekens en
Palace Hotel kwam de reservepoll bloemen uitgereikt
tie bijeen voor de gezellige Korpsa
vond Na de opening door voorzitter
Drie reservisten kregen een grati
J F Hollander werden tijdens het ficatie van de burgemeester wegens
nuttigen van een warm koud buffet het behalen van het Strandwachtdi
zes nieuwe reservisten door burge ploma, eerder dit jaar G C Kramei
meester M R van der Heijden gein J van de Raad en W Damhoff Aan
stalleerd Deze gaf daarbij een uit het slot van de avond werd een gooc
eenzetting over de organisatie en helact opgevoerd en een verloting
structuur van de politie, waarbij hij met fraaie prij zen gehouden waarna
in het bijzonder inging op de ontwik tot in de kleine uurtjes feest werd
keling van reservepolitie naar vrij gevierd
willige politie De nieuwe leden zijn
R M Bartelmk, W B de Boo R A
Navrante bijkomstigheid was de
Leenderts, B H Loerakker, R M Ta diefstal uit de auto van reservist F
bak en mevrouw M H Groenendijk Deen m Haarlem, waarbij alle rnu
Korpschef H Menkhorst nam ziekapparatuur werd gestolen, die
mede namens het korps afscheid hij eerder op de avond gebruikt had
van de heren L P Miezenbeek en A bij de muzikale omlijsting van de
Dekker wegens functioneel leeftijds feestavond Hij was hiervoor niet
ontslag, zij waren respectievelijk 30 verzekerd

Amnesty geeft morele steun

ZANDVOORT - Dejaarlijkse
schrijfavond van de Zand
voortse afdeling van Amnesty
International afgelopen vrijdag heeft weer veel morele
steun voor politieke gevange
nen opgeleverd De avond was
georganiseerd voor thuisschrijvers, belangstellenden,
leden en oud-leden
De oude foto van deze week werd ingestuurd door mevrouw Brink-Ranics. Op
de foto staat de vijfde klas van School D uit 1925
Achteraan de heer Van Beek. Op de eerste rij: H. Haan, Cor van der Werff,
Sijtje Molenaar, Miep Maks, Jopie Sieders, Eugeme Bode, Mientje Keur, Iren
Ranics, Mien Koper, Truusje van Duijn.
Tweede rij Ah Paap, Karel van Duijn, Willem Bos, Dick Remders, Willen van

Keulen, Theo Sidenus, Alfons Temme.
Derde rij: Elme Krombouw, Phundt Schuiten, Tonny Jansen, Alex Sjouwerman,
Van Petegom, Willem Koning, Jos Katert.
Staand Kees Koper, Bennie Weenmk, Ane Paap, Tjerko de Vries, Lena van
der Spruyt. Annie Bleesmg, Cotje Miras.

Er werd gezamenlijk geschreven
naar vele politieke gevangenen en er
werden hartelijke kerstgroeten ge
stuurd naar gewetensgevangenen
over de hele wereld "Het sturen van
een Kerstgroet kan een morele on

dersteunmg zijn voor de vaak al lang
vastzittende gevangenen en soms
kan de komst van een groot aantal
kaarten de houding van de autoritei
ten van het desbetreffende land po
sitief beïnvloeden", aldus een van de
organisatoren
Na de schrijfactiviteiten was er
een optreden van de theatergroep
Spiegel uit Leiden, die een eigen in
terpretatie gaf van het toneelstuk
Moutam Language van Harold Pin
ter Amnesty International kan te
rugkijken op een geslaagde avond
Belangstellenden voor het werk van
Amnesty International kunnen con
tact opnemen met A J de Boer, tel
12572 of P van der Veen, tel 19649

Zandvoorts
Nieuwsblad

Amateur-expo
ZANDVOORT
Zand
voortse amateurs kunnen
zich weer opgeven voor een
tentoonstelling m het Cul
tureel Centrum Zandvoort
Deze expositie die jaaihjks
uit het werk van zo voel mo»L
lijk
wisbelende Zandvooit^e
kunstenaars wordt sairienat
steld wordt gehouden van halt
januari tot en met halveiweL,c
de maand februari Alle Zand
voorters die een ciealieve hob
by hebben zijn uitgenodigd om
hieivoor werk beschikbaar te
stellen
Er zijn nog enkele plaatsen vi i]
maar haast is geboden want v ol
is vol Men kan zich telefonisch
schriftelijk of persoonlijk opae
ven tijdens de openingsuren v an
het Cultureel Centrum dage
lijks van half 2 tot 4 uur behaHe
op maandag en dinsdag Het
centrum is telefonisch te tatiei
ken onder nummci 11)924

MENINGEN
De rubriek meningen staat open
vooi uw reacties Stuui uv\ bnef
naar de redactie van deze krant
Postbus 26 2040 AA Zandvoort
t a v Joan Kurpershoek U kunt uw
brief ook afgeven bij het
redactiekantoor dat is gevestigd aan
het Gasthuisplem 12 in Zandv ooi t
De redactie is telefonisch
bereikbaar via nummer 02507 18(>4o

Middenstand blij
Bijna Kertsmis drukke tijden
voor de huisvrouw en ook voor de
winkeliers Helaas onze Kerkstraat
is om half elf 's morgens leeg op een
auto na Op deze auto prijkt de be
kende gele bon want de parkeerme
ter staat, jawel, achttien minuten op
rood' Natuurlijk achttien minuten
zijn achttien minuten het gelijk is
aan de kant van onze superwacnter
't Lijkt me niet dat de Zandvoortsc
middenstand daar echt blij mee is
maar de Schalwijkse middenstand
vast wel

Afscheid na tien jaar telefoonkring

Na 17.000 telefoontjes legt
mevrouw Moerbeek de hoorn neer
ZANDVOORT - Minstens
zo'n 17000 telefoontjes heeft
mevrouw Moerbeek achter
zich met haar meer dan tien
jaar begeleiding van een telefoonkrmg. Dagelijks belde zij
een vijftal ouderen om te mformeren of alles m orde was Afgelopen donderdag zette zij er
een punt achter
"Het is nu lang genoeg geweest", is
de simpele verklaring van mevrouw
Moerbeek, die van haar leeftijd niet
meer wil verklappen dan dat zij
'tachtig is geweest' Afgelopen don
derdag werd zij bij haar afscheid op
het Centrum voor Vrijwillige Hulp
verlening m de bloemetjes gezet

*Het diamanten bruidspaar Annie en Cees Hoogendijk.

Foto Berlott

Cees en Annie Hoogendijk
vieren diamanten huwelijk
Van het Zandvoortse bruidspaar dat deze week zijn zestigjarige trouwdag viert, is slechts de bruid autochtoon Zij is namelijk
Annie Terol, een 'Rabbeltje' De bruidegom, Cornelis Hoogendijk, is geboren m Schevenmgen, waar z'n vader visser was op
een trawier Toen hij negen jaar was, verhuisde het gezin naar
Zandvoort omdat varen op de vloot van IJmuiden aantrekkehjker was dan op die van Schevenmgen Cees ging naar School A.
In hun appartement in het Huis m
de Duinen, waar het echtpaar sinds
1984 woont, vertelt Cees Hoogendijk
over het verschil tussen school A en
de school die hij m Schevenmgen
Dezocht "Ze waren daar veel verder
dus ik kon m Zandvoort makkelijk
meekomen, maar ik miste wel de
f adeaus die we daar met Sint Nico
laas kregen Ik herinner me dat ik
eens een toverlantaarn kreeg Dat
kon allemaal omdat de school het
ujke Den Haag achter zich had "
Toen Cees van school af kwam,
was hij het liefst meteen naar zee
gegaan, maar daarvoor moest je
veertien zijn Hij werd loopjongen
bij Hellingman in de Kerkstraat,
werkte ook nog een trjdje bij schil
der Keur in de Brugstraat en toen
hij de vereiste leeftijd had, meldde
hij zich onmiddellijk in IJmuiden
\ oor de haringvangst
Annie Terol was ook op school A,
maar ze waren elkaar nooit opgevallen dus er was geen sprake van een
^choolhefde Toen ze van school
kwam ging ze haar moeder helpen,
die in een gezin met negen kinderen
best wat hulp kon gebruiken 's Zo
mers werkte ze m de strandtent van
haar ouders die gelegen was ter
hoogte van 'Germama', waarvan ze
zich de brand nog als de dag van
Usteren herinnert

Sleeën
Cees en Annie ontmoetten elkaar
bij het sleeën op de Strandweg ("hrj
kon toch zo goed sturen", zegt de
bruid vertederd) en het was maar
ijoed dat het meteen klikte want de
\olgende dag moest hrj weer naar
zee "We kregen altijd maar een dag
verlof Later werden het er twee,

maar daar hebben we wél voor moe
ten staken" Ze trouwden en huur
den een groot huis in de School
straat voor ƒ 8,50 in de maand Een
heel bedrag in die tijd, maar ze kon
den het zich veroorloven Cees, be
gonnen als reepschieter op een ha
ringlogger, was opgeklommen tot
eerste machinist en heeft m die
functie zestien jaar gevaren bij de
visserij-maatschappij 'De Groot', on
der andere op De Hoop I en later op
De Hoop II
De 88 jarige bruidegom weet boei
end te vertellen over zijn ervaringen
in de oorlog Het in Den Helder gele
gen patrouilleschip, waarorj hij als
korporaal machinist voer, moest op
stomen naar Zeeland, waar het ter
hoogte van Cadzand werd gebom
bardeerd Ondanks zijn vervvondm
gen bereikte hij met nog vijf anderen
zwemmend de kust Door bemidde
hng van de daar gelegerde dokter
Van Fraassen werd hij per ambulan
ce naar Boulogne vervoerd Na zijn
herstel ondernam hij de oversteek
naar Engeland

Engelandvaarders
Haarfijn herinnert hij zich zijn be
levemssen uit die jaren, die nipt al
leen beperkt bleven tot varen maar
zich ook uitstrekten tot treinreizen
naar plaatsen waar Engelandvaar^
ders aan wal kwamen In opdracht
van de Nederlandse regering nam
hij contact met hen op, ook al omdat
er 'verkeerden' tussen konden zit
ten Interessant was zijn ontmoeting
op de Hollandse Club met prinses
Juliana, die hem onmiddellijk vroeg
' Heeft u mijn man nog gezien''", een
vraag die hy bevestigend kon beantwoorden

De stichting was m september
1979 via het Huis m de Duinen bij
haar terecht gekomen met de vraag
of zij een telefoonkring voor haar
rekening wilde nemen En zij zei ja
Dat betekende dat zij dagelijks een
aantal, gemiddeld vijf, alleenstaande
ouderen zou bellen om te mforme
ren of alles in orde was Het centrum
heeft dergelijke kringen, zij het nu
in een iets andere vorm, opgezet om
ouderen die alleen wonen te kunnen
helpen Wordt de telefoon niet opge
nomen, dan weet men immers dat er
iets aan de hand is

Contacten

De dagelijkse telefoontjes van me
Annie stond er m die jaren alleen vrouw Moerbeek liepen echter vaak
voor en het was een geluk dat ze de uit tot hele gesprekken over de dok
evacuatieperiode met haar drie km ter, de familie en allerlei andere on
deren kon doorbrengen bij haar zus
ter in Haarlem

/inilMHirt

Verenigingsnieuws
Gratis toneel
Toneelvereniging Wim Hildermg
voert vrijdag en zaterdagavond plus
zondagmiddag in gebouw De Krocht
het toneelstuk Badman, word ik al
bruin'5' op De voorstelling op zon
dagmiddag is speciaal voor ouderen
en gratis toegankelijk aanvang 14 00
uur De eerste twee opvoeringen
aanvang 20 15 uur, zijn voor ieder
een toegankelijk Kaarten daarvoor
kosten /7,50 en zijn verkrijgbaar aan
de zaal

Jubileumrit
Zaterdag organiseert autosport
vereniging Sandevoerde haar Jubi
leumrit Deze routebeschrijvingsrit
heeft een lengte van 25 kilometer en
is uitgezet door de heren Rapange en
De Beer De start vindt plaats om
2001 uur bij restaurant Delicia
Kerkstraat 16 inschrijven kan v anaf
19 30 uur Per equipe zijn de in
schrijfkosten 12 gulden Leden krij
gen 2 gulden korting Vooi de best
geklasseerde equipes in zow el de A
B als C klasse zijn bekers beschik
baar gesteld voor de laagste een ai a
tis inschrijving voor de volgende ut
Die avond zullen tevens de clubkam
pioenen 1989 gehuldigd worden Na
afloop van de rit is er een lotei ij

Ned. Vereniging
van Huisvrouwen
De Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen afdeling Haarlem e o
houdt aanstaande zondag om 11 -iO
uur een Zondagkontakt in restau
rant Dreetzicht waar koffie sjedron
ken wordt daarna thee dunken in
het Eigen Huis Boekemodestiaat 9
Haarlem Dinsdag 19 decembei is ei
een excursie annex kaarsentocht
naar Gouda

Vrouwen Van Nu

Na de oorlog ging Cees bij de Coro
dex werken, terwijl hij zich na z'n
pensionering verdienstelijk maakte
bij Rijkswaterstaat door dagelijks
een monster van het zeewater te ne
men en de temperatuur daarvan
vast te stellen Een kolfje naar zijn
hand want hij kon met buiten de
zee Tot aan z'n 83ste was hij regel
matig op het strand te vinden, maar
nu is de afstand te ver Hij teert nu
op herinneringen zoals een fraaie m
gelijste oorkonde van het 'Mimste
rie van Landbouw, Visserij en Voed
selvoorzienmg' te 's Gravenhage, be
horende bij het hem verleende Oor
logshermneringskruis 1940 1945

ZANDVOORT Veremgmt, Vrou
wen VanNu wijst haar leden op htt
Kerstconcert aanstaande zondas m
de St Bavo aan de Leidsevaait te,
Haarlem aanvang 1500 uui Dit
vooral vanwege het opti eden \ an het
beroemde koor van de St Bavu
Maandag 18 decembei a mv m^
12 50 uur houdt men in Hotel La 11
my aan de Hogeweg de Keistdnvc
van de bridgeclub altijd een hoo_,u
punt van het seizoen Vooi cue zcltcn
dag s avonds om 19 30 uui staat de
Kerstavond van de klaveij iselub u
het piogramma gepland m i f - t m
rant Delicia aan de Keiksti uit
De vei enigma houdt op w oen d u
20 decembei m gebouw De Kim. h
haai jaarlijkse Kerstv iel int, a in
vang 14 00 uur De heei Klaas Fabei
zal aan de hand van dia s een en
ander vertellen o\ ei de kei stv iel n~u
m het oude Engeland De v ei eniainzoi gt dat ei een feestelijk dl ankje i n
een hapje bij zijn men i ekent op e'i n
grote opkomst

Treinongeval
Voorts hangt aan de muur een oor
konde van het Carnegie Helden
fonds met de vermelding "voor Uw
moedig optreden ter gelegenheid
van het treinongeval op 7 januari
1928" Door zijn snel ingrijpen werd
een ramp op het station Zandvoort
voorkomen De Nederlandse Spoor
wegen uitten hun dankbaarheid met
een gift van f 1000,, terwijl de passa
giers hem met een gouden horloge
met inscriptie verblijdden
Het echtpaar Hoogendijk heeft
het in het Huis m de Duinen uiter
mate naar de zin Vervelen is er be
slist met brj, want Cees is behulp
zaam bij allerlei activiteiten, terwijl
z'n vrouw nog steeds een enthou
siaste breister
is drie truien binnen
een maand1 Beiden betreuren het
dat de heer Brabander, die ze graag
mochten, zich om gezondheidsrede
nen terug heeft moeten trekken
"Maar ook met de nieuwe directeur
kan ik het best vinden Hij is immers
varensgezel geweest'"
C E KRAAN MEETH

derwerpen "Deelnemen aan zo'n te stichting hogelijk gewaardeerd
lefopnkring is echt aan te raden voor Mini de Wolf "Het is een hele belas
mensen die verder weinig contacten tmg, je moet elke ochtend vroeg op
hebben", is haar conclusie, "eigen en je kunt nooit eerder dan een uur
lijk wordt er nog veel te weinig van of tien de deur uit" Zij wijst erop dat
die mogelijkheid gebruik gemaakt' mevrouw Moerbeek zelfs tijdens
Wat haar zelf betreft is zij van me haar vakanties de mensen nog ge
mng dat zij dankbaar werk heeft beid heeft 'Zo iemand als mevrouw
kunnen doen Die sociale functie Moerbeek krijgen we nooit meer'
daarvan wordt onderstreept door
Mini de Wolf, coonnatrice van de
stichting Centrum voor Vrijwillige Nieuwe kring
Hulpverlening "Er zijn genoeg men
Op exact dezelfde manier hoeft
sen die nauwelijks contact met de dat ook met meer, want de begelei
buitenwereld hebben maar wel da ding van een telefoonkring wordt nu
gehjks even met een levend wezen verdeeld over drie personen, gedu
willen spreken'
rende één op de drie weken nemen
zij dit vrijwilligerswerk op zich
Daardoor kunnen er meer mensen
Vertrouwen
in een kring opgenomen worden, en
Een andere medewerker bevestigt men overweegt nu zelfs een nieuwe
dat juist die mensen m de telefoon kring op te richten Degenen die
kring worden opgenomen ' Daaron daarin geïnteresseerd zijn kunnen
der ook mensen die nog familiele zich daarvoor opgeven (Tel 17373)
den hebben, maar waarmee het con
tact is weggevallen Zelfs het contact
Een of twee keer per jaar brengt
met de kinderen is in een aantal ge men een dagje gezamenlijk door, af
vallen heel erg slecht Als begeleider hankehjk van wat de financiën toela
krijgt je daardoor al gauw een ver ten met een uitstapje of een paar
trouwensrelatie met een deelnemer gezellige uurtjes m een van de be
aan de kring'
jaardenoorden
De Zandvoortse kerken hebben
Mevrouw Moerbeek wijst er ech daar meerdere keren al een bijdrage
ter op dat ook de controle, waarvoor aan geleverd Voor mevrouw Moer
de deelnemers zich vrijwillig heb beek is het echter afgelopen al geeft
ben opgegeven, niet altijd voor niets zij aan dat zij nog niet stil gaat zit
is 'De politie heeft wel eens een ten 'Lezen' staat nu op haar pro
vrouw naast haar bed gevonden Zij gramma, maar men hoeft niet ver
nam de telefoon niet op waarna baasd te staan als zij binnenkort
men op onderzoek uit is gegaan'
wellicht opnieuw op het sociale vlak
de handen uit de mouwen steekt
De luim tien jaar lange bijdrage
JOAN KURPERSHOEK
van mevrouw Moerkerk is door de

Murouw U i k k i r

Koffie-uurtje
Op woensdag 20 decembei is u
weer een koffie ututje m de ontmoe
tmgsrmmte van de Aaathake^i k \ in
10 tot 11 30 uui is iedereen v an hai te
welkom
• Vrijwel dagelijks, tien jaar
lang, zat mevrouw Moerbeek
thuis aan de telefoon om een
praatje te maken
met een aantal
alleen wonende
ouderen
Foto Berlott

Women's Aglow
Women s Aglow Fellovv snip af de
hng Haailem nodiat v l o u w e n uit
Haarlem en omgeving uit vooi de
Kerstvieimg vanavond in lestau
rant Die Raeckse Raaks l i te Haai
lem
Aanvang 1930 uui Spiekei is de
evangelist B Bazuin uit Hoofdden p
Familie en viienden zijn eveneenis
vv elkom
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Oproepen
Mededelingen

SNOWWHITE
schoonmaak/glazenwasserij
Tel. 02507-17935
Bob Schmidt
Correspondentie- en contactclubs

06-320.320.77
Praatpaal voor Vriendinnen
50 et. p.m.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Financiën en handelszaken

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- Discreet en snel geld per telefoon. Meestal 4 uur later geld
Lopende leningen geen bezwaar. Rente v.a. 12,6%:
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootƒ 5.000- = 48 x / 135ƒ 35.000- = 120 x ƒ 501
ten.
ƒ 60.000- = 120 x ƒ 859
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis / 12.500,- = 60 x ƒ277/ 17.500- = 72 x ƒ341ƒ 90.000- = 120 x ƒ 1289
Micro's op de pagina ..MICRO'S".
ƒ22.500- = 84 x ƒ396ƒ 120.000- = 120 x ƒ 1719
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Langer dan 60 maanden voor boot, caravan en woningZandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,36 per millimeter.
verbetering. Vergelijk onze lage tarieven!!
Sluitingstijd: dinsdag 16.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2,
2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
Kredietbemiddelingsbednjf. Ook 's avonds en zaterdags.
* Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Jan van Galenstraat 311, 1056 CB Amsterdam.
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Autoverzekering
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Kleding
V.A. ƒ75 - DORSMAN
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperblijft toch goedkoper!
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, NieuwsBel nu: 02507-14534.
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
BONTMANTELINRUIL
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
(kleine) bijbel, tegen exc
ƒ6,01 per millimeter.
Verloren en
lichtgew.
lammy's/nappa
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
bontgevoerde regenmantel:
gevonden
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieHeren lammy's en jacks.
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoFolders: tel. 020-233488.
ren verkrijgbaar.
* Gevonden zondag 10 nov.
COUPEUSE/
o Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening K. Doormanstr.: sleutelbos. Af
MODEONTWERPSTER
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
te halen. Tel. 02507-13249.
e Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers * Verloren: rode vlooien heeft tijd om de leukste mo
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten band met paspoortnummer dellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken, oo
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
van asiel. Tel. 02507-13159, yeranderwerk. Voor alle leef
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
na 18 uur.
tijdsgroepen en maten.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoTel. 02507-17370.
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Woningruil
Gedipl. BONTWERKER repa
Centrale Orderafdeling Weekmedia
reert of moderniseert uw
Postbus 122
bontmantel. Vooraf prijsopga
AANGEB.:
3-kam.won.
in
Am1000 AC Amsterdam
ve. Bill. tarief. Tel. 020-179660
sterdam, omg. Kinkerstraat.
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing GEVR.: 1/2-kamerwoning in Te koop exclusieve dames
in dezelfde week.
Zandvoort. Tel. 02507-19357. blazerjasjes. Zeer apart voo
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
de Kerst. Tel. 16658.

Bei direct 020-838301
Amstel-Crediet

Dieren en
dierenbenodigdheden

Radio, tv en video

Muziekinstrumenten

DENNIS PAPEGAAIEN
Foto Boomgaard
een begrip in Nederland. Bel
ook voor
voor
gratis
infoboek:
020-.
Ons adres is: ZEKERINGSTRAAT 49 (A'dam-Sloterdijk).
portretfoto's,
665.7658. Inruil en fin. mog.
Voor reparaties, onderdelen en accessoires t b v
pasfoto's,
PHILIPS Audio en Video. Tel. 020-881301.
* Gezocht een oud aquarireceptiefoto's,
im voor mijn lieve hamster.
groepsfoto's aan huis.
mag ook, hoeft niet
Grote Krocht 26.
24 uurs service Nieuw
waterdicht te zijn. Tel. 02507Tel. 13529.
l TV- EN VIDEOREPARATIE 6809.
* Te koop
aangeboden
Snel en betrouwbaar.
Meestal thuis gerepareerd. * Te koop gevraagd grote Hammond orgel met bankje
hondenkennel.
Tel.
02507en ritmebox en boeken. Prijs
Vrijblijvende prijsopgaaf.
Corn. Slegersstraat 2 B
6921.
ƒ300. Tel. 02507-19061.
Geen voornjkosten.
l Tel. 02507-12070
Tel. 020 - 91 24 27.
Te koop vliegtuigkennel, * T.k. elektr. Solina orgel
65x45x48 cm, prijs ƒ 100. Tel. studieboeken ƒ 150. Sluys, P
l { .>. 1 film
Foto Boomgaard 02507-19028.
Leffertstr. 24, Zandvoort.
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
j'5 films
UW FILM OP VIDEO
GRATIS
ƒ1,75 per minuut met
Woninggids
van Zandvoort
gratis achtergrondmuziek.
Verhuur Movle-boxen

Philips Service Centrum

VIDEOTHEEK

f>|,-/7>50 p.d.

25,- p. week

T.k. MIDISET met compact
* T.k. zw./w.-t.v.'tje, merk disc-speler + boxen, dubb.
Philips, bijna niet gebruikt, cassettedeck, dig. tuner,
ƒ 150. Tel. 02507-18829.
ƒ800. Tel. 02507-12245.

5 REGELS

make|aars

Tel. 02507-12614

o.g.

LlJ
NVM
MAXUMH

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
NIET GRATIS

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

.:

6
7
8
9
10

Grote Krocht 26
Tel. 13529
* Wil de mevr. die ± 2 wkn
geleden bij Fotozaak Boomgaard 4 foto's uit de oorlog
liet vergroten s.v.p. met mi
contact opnemen. Tel. 17469.
•*• Zandvoorts
kinderkoor
geeft kerstconcert in de Ger
kerk a.d. Julianaweg. Aanv
20 uur. toeg. ƒ2,50, m.m.v,
sopraan/fluitiste.

regels ƒ 6,87
regels / 8,01
regels ƒ 9,16
regels ƒ 10,30
regels ƒ11,45

Alle prijzen incl. 6% BTW

Adres:

•

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Diverse AROLA 4-WIELIGE
INVALIDENWAGENS, in goede staat, rijden 40 km p.u.
V.a. ƒ 4500. Inl.: 020-910518.

* Te koop 2-zits blauw bankje (1-pers. slaapbank) ƒ50;
pannen en andere huisraad.
Tel. 02507-19598.

Auto's en
auto-accessoires

•

Schoonmaakbedrijf

strandpaviljoen
Br. onder nr.
986221 bur. v.d.
blad.

* tapijt reinigen

* deepcteaning sanitair
DROGISTERIJ

schoon opCeveren van nieu-wèouw/
renovatie.
* gtasoeivassing

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

* geven van schoonmaak^ w
onderhands adviezen

Te huur 100 m2

TeC.: 02507-19292

Opslagruimte
ONZE KENNIS EN ERVARING
VORMEN UW GARANTIE!

T.k. MERCEDES, 12 jr oud.
Prijs n.o.t.k.
Tel. 12007.

'tt

T.k.a. i.v.m. aanschaf sportv.:
4 VELGEN m. banden, 14513, 200 km jong + orig. SIERDOPPEN voor Opel Kadett,
Vr.pr. ƒ 450. Tel. 02507-18289,
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Tel. 02507-16376
b.g.g. 02507-15823

o

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

Diverse clubs
J. BIK 25 JAAR, clubs, esc.,
mass., privé-adr., vrijbl.heid,
pers. vrijh., vaste clientèle.
Buiten Wier.str. 3/5, A'dam.
Tel. 020-246505 (030-944530),
7 dg. p.w. 12-02 u. V.a. ƒ 100.
Opl. int. full-t., part-t, mog.
De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen).

Kerkstraat 27, Zandvoort
Tel. 02507 -12537

is reeds begonnen aan de winterstop.
In februari gaan wij weer van start!
Wij wensen u

Diversen

Te koop
gevraagd
diversen

ff

Prettige Feestdagen
en een
Voorspoedig 1990

* Te koop gevraagd: centrifuge. Te koop aangeboden:
hooikist ƒ 35. Tel. 12141.
* Gevr. Viking noren, mt 42. X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Gevr. Braun keukenmachine omerverhuizingen. Voll. verz.
Dag/nachtservice 020-424800
UK 40. Tel. 02507-13113.

Tot ziens!

Xf™">s

* Te koop aangeboden ijskast, tafelmodel, wegens
overcompleet, ƒ 125. Tel.
02507-14716.
* Te koop tweepersoons
spiraalbedden, wit buizen frame, merk Dico, ƒ75. Tel.
02507-17628.
Weg. omst. t.k. GEH. INBOEDEL. 020-6653966, na 16 u.

Huwelijk en
kennismaking

Naam:

Plaats:

Te koop
aangeboden
diversen

Te koop gevraagd
door Zandvoorter

Woninginrichting

J.vrouw (23) zoekt i.v.m. stage voor half jr WOONRUIMTE
n Zandvoort, m.i.v. febr.
1990. Tel. 05700-44188.
Te huur gevraagd LOODS3UIMTE voor boot, 6 mtr lang,
iefst met waterkraan. Tel.
02507-16348, na 18 uur.

Zonder vermelding vraagprijs (beneden ƒ300) kunt u niet gratis adverteren.

Postcode:

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

* Te koop Canon elektronische schrijfmachine, typemachine 10 + adapter, prijs
ƒ300. Tel. 14178, na 19 uur.
•*• Te koop jopper, nieuw,
maat 58, ƒ 50; Russisch theestel, compleet, Saqmovar,
ƒ250. Tel. 02507-13868.
* Ik wil iedereen bedanken * Te koop olielamp (elektr.)
voor alles wat jullie hebben ƒ45; serveerwagen, wit/mesgedaan tijdens mijn verblijf in sing, ƒ 50. Tel. 02507-19968.
het ziekenhuis. Bart Hakhoff
e koop: vloeistofprojector
Bedankt allemaal.
voor psychadelische effec* Ome Jaap Bloem Sport ten. Nieuw: ƒ700, nu ƒ195.
bedankt voor het shirt nr. 17 Ideaal voor disco. Bel:
Groetjes Don Visser.
023-291810.
* Radio Connection 104 FM! T.k. grote kunstkerstboom;
Remember: We do it all for elektr. naaimachine op blok,
you. Komende zondag van in koffer, alleen rechte steek;
19.00 tot 23.00 uur.
blauwe Luxaflex, 260x150. Pr.
Tuinbouwscholier
maaki n.o.t.k. Tel. 02507-13175.
KERSTSTUKJES in alle kleu- T.k. wegens overcompl. 1 jr
ren en vormen. Tel. 16494.
oude Bauknecht magnetron,
* Van harte gefeliciteerd Ed type MWT 732 WT, vraagpr.
ward. Op naar de volgende ƒ650. Tel. 02507-19598.
40! Ma.
T.k.a. wegens overcompl. an-*• Voor het kerstdiner van de tracietgrijs bankst., 2+3-z., leKerst-In, kosten ƒ 20 per per- derlook, 1Va jaar oud, in prima
soon, staat de inschrijving staat, vr.pr. ƒ 395; 2-persoons
open bij Mevr. L. Hoekstra mod. ledikant, 140x200, blank
gel. grenen, met 4 onderTel. 12758.
schuiflades en incl. goed maVoor trouwfoto's tras, vr.pr. ƒ 350; fotocamera
Olymp. PEN kl.bld + flitser,
Foto Boomgaard ƒ75. Tel. 13962.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

1 regel ƒ 3,43
2 regels ƒ 3,43
3 regels / 3,43
4 regels ƒ 4,58
5 regels ƒ 5,72

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

De Krocht

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

* Hiep, hiep, hoera, Pappa
en Mamma zijn 16 decembei
12'/2 jaar een paar. Kelly.
* Hiep, hiep, hoera! Joyce
Vastenhouw wordt morgen
alweer één jaar. Hartelijk ge
feliciteerd. Opa en Oma.

Wij STOFFEREN 10 bankstelkussens inclusief stof voor
ƒ295. Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Vitrage en alle soorten model
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 16.00 uur.
gordijnen v.a. ƒ5,95 per meter, gratis gemaakt! 1000 verBrieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee schill. meubelstoff. van ƒ 69
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d. voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle
iedere letier, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
soorten meubelen, boten en
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. caravans, zeer voordelig. Alle
soorten schuimrubber
op
k 0 0 P
T e
b r u i d s l a P 0 n
m a a t
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met maat gesneden. Barkrukken
m 0 d e r n e s a l 0 n t a l e l
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
3 8
e n
stoff. incl. stof of leather-look
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
r i e t e n
s t 0 e l
T e|l
0 2
3 4 3 .
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
ƒ55. Echt schuimrubberen
matras met zuiver scheerwoi
Of
afgeven
bij:
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
afgedekt ƒ225. DE VRIES
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Haarlemmerdijk-168, AmsterGasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
dam, 020-220981; Ampèrestr.
Wi| behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
10, Zandvoort, 02507-19347.

^J|Ö||;|Zahclvoorts- Nieuwsblad
i

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

* Amnesty
International
zoekt mensen die aktief willen
zijn binnen de werkgroep
Zandvoort, b.v. brieven verta- T.h. garage, jan. + febr. 1990,
Fenemaplein, ƒ200 p. 2
len. Voor info: tel. 19649.
maanden. Tel. 12207.
T.h.a. 1 gr. kamer en 1 kl.
Lessen en clubs
kamer m. gebr. v. k., d., t.,
ƒ300//400 p.m. Tel. 14618.
* Kaartclubs, lezingen en
'excursies, alles bij de Ver.
Sportartikelen
Vrouwen van Nu. Wordt ook
lid of vraag een maandblad
aan bij tel.nr. 02507-14462.
* Te koop Dynastar ski's,
170 lang, 2 jaar oud, ƒ 100,
Tel. 02507-13428.
Zalenverhuur
•*• T.k.a. 1 paar ski's met bin
dingen ƒ100, i.g.st. Tel
VERENIGINGSGEBOUW
02507-14764.

Lijsten op maat
bijFoto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

GRATIS

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

Afgelopen zondag; de eerste
testuitzending van RADIO
CONNECTION. Gaat Con
nection volgende week wee
de lucht in?? Worden wij be
ter dan de andere amateurs
in Zandvoort?? Beleef hè
mee,
a.s. zondag tussen
19.00 en 23.00 uur, 104 FM.
* Bridgen met de Kerst is
mogelijk tijdens de Kerst-In in
het gemeenschapshuis. Inl
en opg.: mevr de Leeuw, tel
17436, ook zonder partner.
Chinees Indisch Restauran
HONG KONG
3 gerechten Sam Sing menu
afhalen voor ƒ31,50.
Haltestraat 69 (hk Zeestr.)
tel. 02507-17897, is weer op
maandag geopend.
* De laatste loodjes wegen
het zwaarst. Voor een goede
kerstviering is veel hulp no
dig. Geef u op op nr 17436
* Edward: van harte gefelici
teerd. Het leven begint bi
? 40. Anneke en Rien.
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u
Inl.: tel. 02907-5235.
* Het is echt waar. Willemen
Marjan zij 16 dec. 12'/2 jaai
een paar. Pa en Ma.

Vrijwilligers
gevraagd

ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
D
arasol Reis- en Contactenclub: 023-356840 (infoband).
Uw relatie is onze zorg.
RELATIEBUREAU 50 PLUS
Vertrouwde bemiddeling
voor ouderen.
Tel. 02289-3570/2951.
• Reflectanten op advertenies onder nummer gelieven
jrvoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de belandeling.
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Bij aankoop van ons zeer uitgebreide Administratie-Pakket BROFIN krijgt u bij inruil van uw
oude Software-Pakket maar liefst ƒ l.OOO,- KORTING
BROFIN (Versie 4.2)

BROCALC (Calculatie Pakket)

Normale prijs
ƒ 1.950,Inruil oude pakket/ 1.000,-

Normale prijs
Extra korting

NU
HOOFDMENU
Grootboek
Dagboek
Debiteuren + fakturen
Crediteuren
BTW
Artikel gegevens
Valuta gegevens
Prijsaanvragen/offertes
Personeel + G-rekening
Balans
Onderhoud programma's
BALANS
Proef/saldibalans
Verlies en winst
Verdichte balans
Balans per periode
Gegevens jaarverslag
Jaarverslag
BTW

BTW-gegevens
Overzicht BTW-gegevens
BTW per maand
BTW per kwartaal
GROOTBOEK
Onderhoud grootboek
Overzicht grootboek
Kostenoverzicht
Rentabiliteit berekening
Invoeren budget
Budget bewaking
CREDITEUREN
Boekingen credit
Overzicht boekingen
Openstaande betalingen
Betalmgsadvies
Bankopdrachten
Crediteuren gegevens
Overzicht crediteuren
Betaalde fakturen

ƒ 950,-

Paswoord/niveau's
Faktuurlay out
Log bestand
Correctieprogramma
Inlezen diskette/converteren
Kleurinstelling scherm
Andere klant
Nieuwe klant
Header inhoud

DAGBOEK
Boekingen dagboek
Overzicht boekingen
Grootboekkaarten
Mutatie overzicht

DEBITEUREN +
FAKTUREREN

PERSONEEL + PLANNING
' * Fakturen G-rekening
"Printen van (kopie)fakturen
*' Projekt administratie
"Uren verantwoording
"Winst berekening
Personele gegevens
Printen personele gegevens
Planning vrije dagen personeel
•' Deze optie alleen
voor ondernemers.

ONDERHOUD
PROGRAMMA'S
Onderhoud menu/pasw
Schoonm. bestanden
Boekingsperiode

Boeken fakturen
Overzicht boekingen
Openstaande betalingen
Aanmaningen
Tekst aanmaning
Teksten op faktuur
Fakturering
Printen (kopie) fakturen
Faktuurregels per klant
Debiteuren gegevens
Overzicht debiteuren
Betaalde fakturen
Effekten
Kwitantie
VALUTA GEGEVENS
Onderhoud valuta gegevens
Overzicht valuta gegevens
Omrekenen valuta

KONTAKTEN OPDRACHTGEVERS
Prijs-aanvragen/offertes
Verwijde.aanvrag./offertes
Overzicht/printen gegevens

STANDAARD OPTIE'S
Kleuren instelling
Netwerk versie
Vrije faktuur lay out
Onbepl. aantal administratie's
en registratie's
Alle gegevens d.m.v. popup
menu's op te vragen

ENKELE ANDERE
PAKKETTEN:
Calculatie voor BOUW +
METAAL
Storings pakket voor
onderhoud
Patiënten registratie
Projekten/voor en na
calculatie
Speel automaten registratie

ALLE PAKKETTEN ZEER
UITGEBREID
TEVENS SOFTWARE OP
MAATII!

•0-,A,s,uur*r=,o«o™s4K
O J», stuur mi.

™'|5oRN4.2

2"-=S::S!BRoc«.c
O
Naam:

O
BRIDGE

ƒ 795,-

DEMODISK ƒ 99,- incl. BTW

ARTIKEL GEGEVENS
Artikel gegevens
Voorraad gegevens
Registratie inkopen
Omzet per debiteur
Omzet per artikel

ƒ1.495,ƒ 700,-

CD

Adres:
postcode:
Telefoon:

al 25 jaar Uw vertrouwde handelspartner

St. Elisabethstraat 27-29
5361 HJ GRAVE
Tel.: 08860-76042
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BOEKHANDEL DE KROCHT

Ruime parkeergelegenheid

Grote sortering Kerst-en
Nieuwjaarskaarten

MUSKETKRANSJES
150 gr.

1,99

Spar

blik
220 gr.

en nogmaals bedankt allemaal

Sf//7vo//e kostuums
voor de feestdagen

4297verder:

Cummerbands + strik
+ pochet

**\&/\0
OV/

Uni strikjes

l

Manchetknopen
Dasspelden

19?° - 24?°

Losse pochet

l

men

^ DEGOEDE
•^ SCHOENMAKERIJ

1,99

250 gr.

BANANEN

J. BLUYS

3,25

750 gr.

gevuld met
banketspijs

o O
O,<C

Zilverselect

D.E.
Excellent

zak
5 kilo

KOFFIE
250 gr.

of Mocca
Royal KOFFIE

1,98

2,69

Spar RAGOUT

Deep Blue

kippevlees,
kalfsragoüt

CRABMEAT

RUNDERRIBLAPPEN

blik 425 gr.

170 gr.

500 gr.

1,59

3,49

6,95

TARTAAR

3,19

250 gr.

KIPKARBONADE

Wij

wensen u
prettige
feestdagen.

kilo

5,95

wenst u
prettige feestdagen

De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

1,98

D.E.

Kerkstraat 32,
-«•
~•.\v /' Zandvoort
"G/mift '

BLOEMENHUIS

5,95

KLEIAARDAPPELEN

Dierenspeciaalzaak

DIEFLPLEZIER
grote krocht 20 zandvoortj

150 g r.

LIKEURBONBONS

KERSTSTOL

FANCYPINK ZALM

'Fijne Feestdagen

Baronie
Perzik

Baronie
gevulde
KRANSJES
ASSORTIE

De Heer
gekleurde

Kom eens kijken,
wij hebben veel afgeprijsde boeken.
Ook voor CD's bent u bij ons aan het juiste adres.
Een CD niet voorradig?
Wij bestellen hem graag voor u.

Voor alle
kers!tenoaigdlit

SPAR SUPER - NOORD

Grote Krocht 17, Zandvoort

MARCEL SCHOORL'S
BLOEMENKIOSK
l liiKi'ii'i'K 2 iiiaiisl Shflll HanilnuHt

v.v<

Tel. 02507 • 14320

f :

'

- Mooie kerstbomen
blauwsparren
- Gpofe sortering
kerststukjes
- Kerstgroen
- A.s. zaterdag isbij
ons aanwezig

DE KERSTMAN

IEDERE MAANDAGOCHTEND OPEN

Wij zijn gesloten van:
zat. 23 dec. t/m ma. 1 jan.

j£
Ai:
•j.'*,

(Wij zijn ook zondags geopend)

Celciusstraat 192

1
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KERKSTRAAT 20
ZANDVOORT

VVV boif GTi' 1600, bj". 83. i &1 fiw

Koopsom? Lijfrente?
Pensioen?
De beste adviezen zijn gratis!

Tel. 02507-12468

! -sis n^uw^TWSOOJar!.
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VAN DEN HEUVEL

makelaar in
assurantiën

..l

*•
H V 3. V l IQ

JVleer auto voor irw seld
^^

Plm. 2000
mooie volle

KERSTBOMEN
BLAUW
^ SPARREN i
'

Vers gekapt

*

Met of zonder kluit
Event gratis thuisbezo/yd.

TAXICENTRALE
ZANDVOORT B.V
Grote Krocht 18
tel. 12600

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

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

Peugeot 309 kost en hoeveel hij u biedt.
Neem bijvoorbeeld de XE 3-deurs
met zijn 1.4 liter benzinc-injectiemotor,
drieweg-katalysator, Lambda-sonde
en vijfversncllingsbak. Deze levert maar
liefst 80 DIN pk (58 CEE kW) en dat alles
kost u slechts 22.395,-.

Kom dus in actie voor de beste
transactie en kom vandaag nog even bij
ons langs voor meer informatie of een
proefrit. U bent van harte welkom,
"M~~VB~7 TV.Tlt?"!' "H^T^TMI?
-Utl. iXIl-fc. UIWJl!,
JL -tl ULv_BrJt!i^_-F JU Jf\J'lJ'

PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVER1NGSKOSTEN 485,-. WIJZIGINGEN VOORI1EI1OUDEN l'EUGFOT LEASE, LEASFN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
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BRILLEN ALS DE MODE

Restaurant Broodjesbar

geopend

„Harocamo"
Kerkstraat 14

m
m

,

grillroom cafetaria

Dit jaar zijn wij ook

Belde Kerstdagen
geopend.

•* j

^ Naast onze gewone kaart
1^ bieden wij u een
^ Kerstmenu
f

„HALTE"

mm
i
at
>-

openingsaanbieding
éeeember t/m 21 december '89
ivan 18.00 tot 24.00 uur

eb

a

Tel. 12102.

•• ïf',':i*-'-' t,

.'"

^ '",-.

'

'^ '

De nieuwe biïllenkollcktie Nu bij uw opticien.

Warme vachtlaarzen

ï

Spaanse pantoffels

LAMSVLEES

4,95
Erkend dealer voor Zandvoort

SHOARMA

feestelijke
lakschoenen

VARKENSVLEES
KIPVLEES

Patat voor maar
Broodje HAMBURGER

chique kousen en
panty's
adres voor
Dames- en
Herenschoenen

SLINGER OPTIEK

3,95

Gediplomeerd opticien, optometnst o.v. - kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20A - Zandvoort Tel. 02507-14395

4,95

Leverancier van alle ziekenfondsen

ƒ 1,00
ƒ 1,95

Speciaal van de GRILL

Wereldberoemd
in héél
Zandvoort

SPARE-RIBS

ƒ

T. BONE-STEAK mu. patat + salade

ƒ

1

7,75

MIXED GRILL inkl. patat

ƒ

1

9,75

salade

6,75

Voor een sfeervolle
. Kerst
slaagt u bij ERICA
het best.

Div. snacks, belegde broodjes, uitsmijters,
salades enz. enz.

ERICA

DAG EN NACHT OPEN

Grote
Krocht 24
ZANDVOORT

dagelijks geopend van 12.00 tot 03.00 uur
WEEKEND geopend van 12.00 tot 04.00 uur
.
ook de feestdagen geopend
Wilt u echt lekker shoarma eten kom dan eens langs bij

HERMAN HARMS

„HALTE"
. , ' ' ( • •
j •

Grote Krocht 22 - Zandvoort

HALTESTRAAT 5 3 , tel. 02507-14718
ook telefonisch bestellen is mogelijk.

"Oriental Rumonrs"
4

Indonesisch Specialiteiten Restaurant

Haltestraat 21, 2042 LK Zandvoort.
Tel. 02507-18619
In december staat alles in het teken van feest!
Zo serveren zvij in de periode 22-12 t/m 1-1-'90 een feestelijk menu. Ons Feest- en
Kerstmenu is samengesteld uit verrassende gerechten. Tijdens de Kerstdagen serveren wij uitsluitend het onderstaande menu. Hopende u te mogen ontvangen in een
gezellige ambiance, stellen wij een tijdige reservering ten zeerste op prijs.

Feest- en Kerstmenu 65,- p.p.
- Oriental plate combinatie van diverse voorgerechten

- Solo Ajam **

- Rijsttafel sates
saté babi
saté ajam
saté kambing

visgerecht
S.G. Udang

kipgerechten
ajam pedis
ajam smoor
ajam Bali
ajam roedjak
groentegerechten
gado gado
sajoer lodeh

vleesgerechten
rendang
rica rica
daging roedjak
daging smoor
daging Bali
eigerecht
S.G. Telor

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

* *

- Grand Dessert combinatie van witte en bruine
chocolade mousse, ijs en fruit

we^ü P. V. KLEEFF
v. Stolbergbergweg 1 Tel. 17093

ERSTBOMEN
div. maten

ERSTPLANTEN
volop keus

ERSTARTIKELEN
groot assortiment insteek zowel
natuur als kunst voor het
zelfmaken van kerststukjes

ERSTGROEN
nobilis - douglas - nordman
coniferen groen

ERSTKRANSEN
nobilis kransen

ERSTSTUKKEN
bloeiende en droogstukken

OPPERT
NIEUW!

9,95

4 altijd groen - gebruiksklaar - tegen naaldverlies van |
4
kerstbomen en kerstgroen
*
44444444444444444444444444444444444444444444444444444444

MIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER
Donderdag 28 december 1989

Zandvoor
Nieuws
49e jaargang nummer 52

Los nummer ƒ 1.25

Oplage: 4.650

Simon P. Paagman uit Heemstede directeur nieuwe stichting

Zandvoort Promotie streeft naar werkoverleg
ZANDVOORT - De Stichting
Zandvoort Promotie zal proberen een soort werkoverleg tot
stand te brengen tussen initiatiefnemers van evenementen
en daarbij te betrekken instanties. Dit wordt een taak van
Simon Paagman uit Heemstede, die vorige week donderdag
voor een jaar is aangesteld als
directeur van de stichting.
"We willen proberen alle partijen
in Zandvoort op één lijn te brengen",
aldus Paagman, die daarmee doelt
op de diverse instanties die een bijdrage kunnen leveren aan het tot

Burgemeester
presenteert
radio-programma
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden
treedt oudjaarsdag, zondag
31 december, een half uur
op als radiopresentator.
Hij is te beluisteren op Radio De Branding, van 11.30
tot 12.00 uur op FM 106.2,
eventueel op 87.6 meter.

stand komen van evenementen en
andere vormen van toeristisch vermaak. Ook de gemeente hoort daarbij, onder andere omdat zij de vergunningen moet afgeven. "Burgemeester van der Heijden toonde
zich erg enthousiast", aldus Paagman, "met hem zal ik een keer in de
veertien dagen overleg hebben".
Daarnaast gaf hij ook aan met de
Stichting Leefbaar Zandvoort om de
tafel te willen gaan zitten.
Paagman wil de verschillende partijen in Zandvoort die op de een of
andere manier met toerisme te maken (kunnen) hebben, op één lijn
brengen. Hij begint met het bezoeken van de participanten van de

HW

LW

HW

03.35 11.1415.3923.55

29 dec

04.06

Spoort:
Ook op sportief gebied blijft Q
de Zandvoortse bevolking **
in beweging Hoe, waar en wanneer de belangrijkste prestaties
geleverd werden, vindt men in het
sport-j a aro verzicht .

dit jaar geen doekjes om dat er de
eerstkomende jaren niet gerekend
hoeft te worden op voldoende middelen voor het doortrekken van de
weg.

Bij deze actie gaat het met name
om voedselhulp. Men kan hieraan
een bijdrage leveren met een voedselpakket of door geld te storten.
Dat laatste kan op gironummer 797
t.n.v. Rode Kruis Den Haag onder
vermelding van 'Roemenie'. Ook dit
geld wordt besteed aan voedsel of
aan medicijnen.
Voedselpakketten zijn evenzeer
welkom, bijvoorkeur bestaande uit:
twee pakken bruine of witte bonen a
500 gram, l pak rijst (500 gr.), l kg.
suiker, l kg. zout, l pak lucifers, 6
kaarsen, 6 repen chocolade, 2 kuipjes plantaardige margarine en l blik
vlees of vis a 500 gram.
Men kan de pakketten tot en met
zaterdag tussen 09.00 en 16.00 uur
inleveren bij het Rode Kruis, Nic
Beetslaan 14 te Zandvoort, of eventueel op andere momenten bij Nol
van Bennekom, Burg. v. Alphenstraat 59/5. Aan kleding is vooralsnog geen gebiek.

• De Oasebar
aan de Kosterstraat werd vorige week donderdag
opnieuw
door brand geteisterd.
Foto Era v*-(>

(ADVERTENTIE)

Happy New Year

Haltestraat 20

Jeugdige dieven
ZANDVOORT - Een groep van ongeveer acht Zandvoortse jongeren,
m de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar,
heeft zich de afgelopen maand
schuldig gemaakt aan tal van diefstallen.
De diefstallen vonden plaats in het
Gran Dorado-complex. Daar verdwenen fietsen, kleding, sigaretten,
cheques en kleingeld. Dat laatste
werd merendeels vergokt of omgezet in etenswaren. Tevens maakten
de jongelui zich schuldig aan baldadigheid en bedreigingen. Aan de aanhouding ging een uitgebreid onderzoek vooraf.

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort laat komende dagen het decennium van de jaren tachtig achter zich, een tijd
waarin er zowel politiek als op
andere terreinen nogal wat veranderd is. Een terugblik met
de Harry Landman (GBZ) en
Peter Ingwersen (CDA).

haalt het andere harde woord aan",
aldus Harry Landman, raadslid van
Gemeente Belangen Zandvoort, met
name over de periode '82 tot '88. Die
onrust begon rond 1982, het jaar dat
de verkiezingen voornamelijk in het
teken stonden van het circuit-standpunt. CDA-fractievoorzitter Ingwersen: "Dat veroorzaakte een schisma
in de politiek en bij de verkiezingen
Landman en Ingwersen, respectie- van '82 zag je dat sommige partijen
velijk het oudste en het jongste ge- gewoon gehalveerd. De meerderheid
meenteraadslid, werden exact tien van de raad was voornamelijk tegen
jaar geleden - tussentijds - geinstal- omdat het de woningbouw belemleerd. De gemeenteraad en publieke merde. Het was lokale democratie
tribune werden vorige week ont- ten top maar aan de andere kant
haald op moorkoppen, op hun beurt heeft het bestuurlijk mede tot een
werden beide raadsleden door het chaos geleid omdat er in Zandvoort
college in de bloemetjes gezet. Een méér is dan het circuit".
duidelijk voorbeeld dat 'de tijden
"In die periode ging je gepantserd
veranderd zijn'. Roerige tijden met naar het raadhuis en je kwam gebezuinigingen, 'gelukszoekers' en pantserd terug. Een crisis in de bemet wisselingen in fracties en colle- stuurlijke verhoudingen binnen het
college heeft zijn uitstraling naar de
ge.
"We gingen soms met lood in de raad toe. Dan worden de messen geschoenen naar de vergadering. Want slepen. Dat heeft veel slecht gedaan
het was hard en het ene harde woord en dat heeft doorgewerkt in de jaren

'86-'88. Toen hebben we ook zelf ingezien dat het zo niet door kon
gaan". "Het is ook dat wij ons kalmer zijn gaan opstellen m het belang
van Zandvoort, anders was het misschien nog steeds oorlog geweest",
aldus Landman. "Want of je nu
rood, groen, rechts of links bent, je
probeert het zo goed mogelijk voor
de bevolking te doen. En daarom
gebeurt het wel eens dat sommige
mensen boos op je zijn omdat het
niet gebeurt zoals zij dat willen".

Rookbommen
Dat laatste bleek onder andere in
de periode van de krakers. Landman: "We hebben wel eens een
raadsvergadering gehad dat de rooktaommen in de zaal ontploften. Maar
daarnaast had je duidelijk met de
bezuinigingen te maken. Zo moesten we bijvoorbeeld veel personeel
schrappen bij Publieke Werken, wat
later overigens een dubbele strop is
geworden want iets dat verwaar-

Landman (GBZ) en Ingwersen (CDA) hebben roerige jaren tachtig meegemaakt in Zandvoort. Foto Bram stynen

Actie voor Vluchtelingenwerk

KIEKADO
ANTIEK
LEDEREN MEUBELEN
KADO-ARTIKELEN
Kerkstraat 22
Tel. 18855

'De jaren tachtig waren tropenjaren'

----- 16.16 12.01

30 dec
04.41 00.2416.5112.36
31 dec
05.25 01.05 17.29 13.16
1 Jan
05.59 01.24 18.07 13.44
2 jan 06.42 02.04 18.55 14.24
3 jan
07.28 02.56 19.45 15.15
4 jan
08.20 03.36 20.45 15.55
5 jan
09.20
04.35 21.49 17.05
Maanstanden: 4 jan. EK 11.40 u.
Doodtij: 6 jan. 10.22 u. NAP+82cm
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O
dus voor een beknopte terugblik
op dit jaar waarin weer het nodige
in Zandvoort is gebeurd.

ZANDVOORT - Het Rode
Kruis heeft een voedselactie
gestart voor de Roemenen.
Ook de Zandvoorters wordt gevraagd een bijdrage te leveren.

LW

28 dec

De Zandvoortse Kerst-In is
O
voor velen een dankbare
*•*
halteplaats op Kerstavond en Eerste Kerstdag Toch is het onzeker
of deze viering volgend jaar terugkomt

Voedselpakketten
voor Roemenië

Waterstanden
Datum

me", aldus de nieuwe directeur
Toch zal er volgens hem een duidehjk verschil tussen de stichting en
de regionale VVV Zmd-Kennemerland bestaan. "Met het werkoverleg
en de benadering van sponsors willen wij ervoor zorgen dat ideeën
voor evenementen verder uitgewerkt worden.
Onze taak is dus te zorgen voor
een toeristisch kwalitatieve vertaetermg, terwijl de regionale VVV zorgdraagt voor de promotie daarvan
naar de toeristen. Met alle participanten moeten we de schouders zetten onder één Zandvoort". Het grote
voorbeeld is de Stichting Schevemn* Directeur Simon P. Paagman
gen Bad.

aan de Kosterstraat heeft vorige week donderdag door een
brand grote schade opgelopen.
Deze was 's morgens in alle
vroegte ontstaan.

Gemeente voor behoud
van Kostverlorenpark

Conserveren van de natuurlijke
waarden van het Kostverlorenpark,
zo luidt de basisgedachte van het
bestemmingsplan, dat betrekking
heeft op ongeveer 14,5 hectare duinterrein achter de woningen aan de
Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan.
Dit gebied wordt aan de zuidzijde
begrensd door de voormalige trambaan, aan de noordzijde door een
gedeelte van de spoorlijn Haarlem-Zandvoort en aan de oostzijde door
het golfterrein van de Kennemer
Golf- en Countryclub. Aan de westkant grenst het park aan de woningen aan de Kostverlorenstraat.
In de loop der jaren is het park
vele malen in zijn bestaan bedreigd,
onder andere door woningbouwplannen, bebouwing met recreatiebungalows en aanleg van een golfterrein. In de tweede wereldoorlog is er
een 45-tal bunkers aangelegd, waarvan er 37 momenteel dienst doen als
vakantiehuisje. Uitgangspunt van
het gemeentebestuur is het Kostverloi enpark te beschermen in planologische zin, gebaseerd op de structuurschets en de nota bestuurlijke
uitgangspunten 1983.
Maar, afhankelijk van het beschikbaar komen van financiële mogelijkheden zal de in het bestemmingsplan Kennemerweg (uit 1966)
opgenomen Herman Heijermansweg in noordelijke richting worden
verlengd, en aangesloten worden
aan de Linnaeusstraat. Duidelijkheid daarover zal echter pas in de
tweede fase van de planperiode kunnen worden verkregen. Maar de wéthouder van financiën, Aukema, - zelf
geen voorstander - wond er eerder

nagement verleden, is op voordracht
van burgemeester Van der Heijden
voorlopig voor een jaar aangesteld
als directeur. Hij woont m Heemstede en is onder andere bekend vanwege zijn sportmarketing en wedstryden promotieopzet voor de surfsport
en als persoonlijk begeleider van
Stephan van de Berg. Deze bekende
surfer is in het bezit van vele records, zeven Europese en negen wereldtitels plus een Olympische gouden plak uit 1984. Paagman was
eveneens free-lance verslaggever
voor NOS/Veronica (radio) en Eurosport (TV).
"Ik heb ook goede contacten met
het Nederlands Bureau voor Toeris-

Oasebar voor
de derde keer
uitgebrand
ZANDVOORT - De Casebar

De brand werd rond kwart over
vijf ontdekt door één van de buren
Van der Heijden is naast die
waarna groot alarm werd geslagen.
van Heemstede en Bennebroek
De brandweer had het vuur na twinéén van de drie burgemeesters
tig minuten onder controle maar
uit de omgeving die hun medekon niet voorkomen dat het interieur van de bar grote schade opliep.
werking hebben toegezegd aan
Dit zal waarschijnlijk in zijn geheel
het programma 'Dag 1989' van
Radio De Branding. Het totale
opnieuw opgebouwd moeten worprogramma duurt van 's morden, wil de exploitant, die pas de
volgende dag de brand ontdekte, zijn
gens 09.00 tot 's avonds 20.00
uur, met elk uur of half uur een
bedrijf voortzetten. Tussen dat moander bekend persoon als prement en de brand zijn er allerlei zasentator. Zo wordt bijvoorbeeld
ken uit zijn bar ontvreemd.
de programmareeks geopend | Naar de oorzaak van de brand
door achtereenvolgend de twee |wordt nog onderzoek verricht, hoewel men vermoedt dat deze ontstaan
publicisten J. Bomans en J.L.
is in de muziekinstallatie. De schade
Krol en worden de laatste twee
loopt vermoedelijk in de tonnen.
programma-onderdelen (tussen
De brandweer zette donderdag18.00 en 20.00 uur) verzorgd
ochtend extra materieel in om de
door zanger Oscar Harris en FC
ernaast gelegen percelen voor brand
Haarlem-manager
Barry
te behoeden. De bai is gelegen naast
Hughes. Alle medewerkenden
het in aanbouw zijnde Circustheater
zullen hun programma-ondervan Play-In en een schoonheidssadeel op hun geheel eigen wijze
presenteren inclusief hun eigen
lon. Het was voor de derde keer in
tien jaar dat de Oasebar geteisterd
muziekkeuze.
werd door brand.

ZANDVOORT - Het taestemmingsplan Kostverlorenpark
is door de provincie voor het
grootste deel goedgekeurd. De
basisgedachte van het plan,
dat tot en met volgende week
bij de gemeente ter inzage ligt,
is handhaven van het park.

stichting. Dat zijn Ondernemers
Vereniging Zandvoort, hotel-, café-,
restaurant- en pensionhouders, de
Vereniging van Strandpachters, de
Vereniging van Ambulante Vishandelaren, de regionale WV, de Sportraad Zandvoort, Hotelclub Zandvoort, het casino, circuit, Gran Dorado en Elysée Beach Hotel. Beide
laatste leveren elk een bestuurslid,
de managers Vermeulen en Kuyt,
voorzitter is drs. Th. J. Hulsebosch,
afgevaardigde van de kamer van
koophandel. Een en ander werd
donderdag duidelijk toen in het Elysé Beach Hotel de stichting officieel
werd opgericht.
Paagman, met een marketing-ma-

loosd wordt, kost op den duur veel
meer geld".
"Het was een ondankbare tijd", aldus Ingwersen, "met het instorten
van de huizenmarkt - hoewel de sociale woningbouw is doorgegaan - en
de bezuinigingen Den Haag decentraliseerde die naar de gemeenten,
een tegenvaller van een ton per
maand was geen uitzondering. Daardoor werd het gemeentebestuur óók
verlamd. Toen ik nauwelijks in de
raad zat, kwam er direct al iemand
van de ondernemersvereniging een
beetje wanhopig praten met het
nieuwe raadslid om daar maar weer
een nieuwe ingang te hebben. In '86
trok het weer wat aan. Maar ik moet
zeggen dat zowel Fliertnga als Aukema als wethouders van financiën
zeer bekwaam hebben opgetreden.
Daar zijn vriend en vijand het over
eens".
Het waren ook tijden van 'gelukbzoekers' zoals Landman hen omschrijft, met als voorbeeld projectontwikkelaar Hordo, die grootse
plannen had voor Zandvoort die
echter op niets uitliepen. Ingwersen:
"Wij hebben wel meteen in de gaten
gehad dat dit toch wel wereldvreemde gedachten waren. Hij ging als een
vorst door Zandvoort maar de politiek heeft daar gelukkig nooit serieus op gereageerd". De situatie is
momenteel ten gunste gekeerd, daar
zijn beide het over eens, maar ook
dat voor een aantal grote projecten
die nu tot stand komen, al eerder de
noodzakelijke stappen zijn ondernomen.
"Bestuurlijk en financieel gezien
zijn die tien jaren tropenjaren geweest", aldus Ingwersen. "Maar vanaf 1988 is het weer goed. Bestuurlijke en economische ontwikkeling
gaan nu hand m hand". "Maar we
moeten wel het verstandje' blijven
gebruiken", vult Landman aan. "Zo
is er over de in het plan Zandvoort
Europese Badplaats veel onrust ontstaan. Maar overigens gaat het nu
perfect, wat zijn bekroning heeft
met deze nieuwe burgemeester, die
bracht rust in de raad en heeft een
fantastische uitstraling in de presentatie naar buiten, dat kun je gerust zeggen.".
JOAN KURPERSHOEK

• Leerlingen van de Beatrixschool (foto) en Van Heuven Goedhartschoo!
haalden voor ƒ4000,- aan loten op voor Vluchtelingenwerk. Foto Bram stipen

ZANDVOORT - Leerlingen van de Beatrixschool en de Van
Heuven Goedhartschool hebben vorige week in het kader van de
KinderKerstloop voor ruim ƒ4000,- opgehaald. Deze opbrengst
komt ten bate van de vereniging Vluchtelingenwerk.
Gewapend met een legitimatiebe- de Van Heuven Goedhartschool vulwijs en stickers voor op de brieven- den het aantal aan tot zo'n vierhon
bus gingen woensdag enkele tiental- derd. Gezien de minimale waarde
len leerlingen op pad. Huis aan huis van de kaarten - tevens een lot voor
werd gevraagd of men mee wilde de Nationale Postcode Loterij - van
doen aan de actie voor Vluchtelm- /'l O,-, kan de opbrengst van beide
genWerk, door het inleveren van de scholen op méér dan /4000,- gesteld
kaart of bon die men in omroepblad worden.
De actie ging gepaard met een pi eof in deze krant kon vinden.
De leerlingen van de Beatnx- sentatie op de televisie door Koos
school haalden er iets meer dan Postema, op 29 december volgt een
tweehonderd op, de leerlingen van afsluiting.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn
omgeving afspeelt. Te'r kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar f 10,50.
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Daarna word ik abonnee en betaal per D maand f 4,40* D kwartaal f 14,D halfjaar f 25,50 D jaar f 46,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk hij
automatische betaling. Voor postahonnees gelden
andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur de/e hou in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
"710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Rectificatie
Bedroefd geven wij kennis, dat na een langdurige
/lekte van ons is heengegaan onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en moe

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

Maria Adelheid Dietz-den Otter
weduwe van Jacobus Gerardus Dietz
op de leeftijd van 90 jaar.
Wim en Annic

Tel. 02507-13278

t
Bedroefd, maar getroost door de gedachte, dat
haar een lang ziekbed bespaard is gebleven,
delen wij U mee, dat onverwachts van ons is
heengegaan, voorzien van het Sacrament der
Stervenden, onze lieve moeder, schoonmoeder,
orni en overomi

DEWIT VERHUIZINGEN

RIEMENDE
VKHUIZERS

weduwe van Henk van Staveren
op de leeftijd van 88 jaar.
Breda:
Kees en Ria
Bnsbane (Australië):
Jan en Melly
Egmond:
Coos en Ger
Callantsoog:
Riet en Piet
Zandvoort:
Thea en Carel
Cornubia (Australië):
Nel en Freek
Zandvoort:
Henny en Henk
Cies en Fred
Cocky en Peter
Toronto (Canada):
Henk
Klein- en achterkleinkinderen
Zandvoort, 21 december 1989
Correspondentieadres:
F. A. R. Langayroux
Tolweg 22, 2042 EL Zandvoort

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

198 B-89 Hogeweg76
- bouw appartementengebouw
199 B-89 Burg.Engelbertsstraat14
- plaatsen dakkapel
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08.30-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

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

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

135 B-89
161 B-89
175 B-89
178 B-89
179 B-89
181 B-89
184 B-89
185 B-89

Verleende bouwvergunningen
Dr. Gerkestraat 51 rd
Dr. Gerkestraat 53
Stationsplein 6
HelmersstraatS
Helmersstraat 8
Mr.Troelstrastraat26
Diaconiehuisstraat 36
Volkstuinencomplex,
Keesomstraat, tumnr. 98
186 B-89 DeWittstraat7
188 B-89 Volkstuinencomplex,
Keesomstraat, tuinnr. 87

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

INGWERSEN &
HELMIG
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON. 023-261230
TELEFAX. 023-274785

- plaalsen dakkapel
- plaatsen broeikas

Voorbereidingsbesluit

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

CHRIS HARDENDOOD

- plaatsen dakkapel
- plaatsen dakkapel
-wijzigen rijwielstalling station
- plaatsen dakkapel
-plaatsen dakkapel
- plaatsen dakkapel
-interne verbouwing
- bouw berging

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

P. J. d'HONT

ADVOCATEN EN PROCUREURS

Jacoba Maria van Staveren-Zantvoort

Aangevraagde bouwvergunningen

Begrafenissen
en crematies!

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

.los en Ron
Riet en Bert
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Zand voort, 13 decemher 1989
Van Lennepweg 81 rood
Correspondentieadres:
Dr. J. P. Thijsseweg 5
20-11 BL Zandvoort
De teraardebestellmg heeft op maandag 18 december plaatsgehad.

2'

1989

l

(art.22,lid2W.R.O.)
De gemeenteraad heeft op 19 december 1989 op grond van artikel 21 van de wet op de
Ruimtelijke Ordening besloten dat voor het perceel grond, gelegen in het binnenterrein
van het circuit ten westen van het hockeycomplex, een bestemmingsplan wordt voorbereid.
Dit besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning het genoemde perceel staat aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 4.
Deze afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
28 december 1989,
De burgemeester van Zandvoort

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

telefoon 023-385478
STEENGRILL RESTAURANT

„De Vuurboet"

van onze winterkollektie

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

Start vrijdag 29 december

ADVERTENTIES

Geboren

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis. De stukken voor
deze vergaderingen liggen ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis.
Maatschappelijk Welzijn
tijdstip: dinsdag 9 januari 1990,20.00 uur
Algemene Zaken
tijdstip: woensdag IQjanuari 1990,20.00 uur
Publieke Werken
tijdstip: donderdag 11 januari 1990,20.00 uur

29,50

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

Plan bebouwing paviljoen Zuid ter inzage

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

Alle mantels, coats, japonnen,
pakjes, blouses, rokken

Oudejaarsdag gesloten.
Nieuwjaarsdag geopend.

nu met kortingen oplopend tot

60 %

yffA

m&i 'n
GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

H et college van burgemeester en wethouders heeft een bouwaanvraag ontvangen voor
bebouwing op de plaats van paviljoen Zuid aan de Brederodestraat/Boulevard Paulus
Loot. Dit plan voorziet in de bouw van zeventien appartementen.
Het ingediende plan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
Voordat genoemd college een standpunt bepaalt, wordt het plan eerst besproken in de
commissie Publieke Werken, die donderdag 11 januari 1990 vergadert.
Het plan ligt voor belangstellenden tot en met vrijdag 26 januari 1990 ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is van maandag tot en
met vrijdag geopend van 9.00-12.00 uur.
Gedurende de periode dat het plan ter inzage ligt kan er schriftelijk op worden gereageerd. Die reacties moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
Afhankelijk van de binnengekomen reacties wordt eventueel op een nog nader te bepalen tijdstip een inspraakavond gehouden.
Naar aanleiding van de behandeling in de commissie Publieke Werken en de resultaten
van de inspraakzullen burgemeester en wethouders een standpunt bepalen.
4 januari 1990

Gevraagd:
Bezorger/ster
(brommer
aanwezig)
Min. leeftijd 16 jaar
Tel. 02507-13796

ÏTI

MEDEDELING AAN ONZE LEZERS
Belangrijk
voor
Casema-kabel-tv-abonnees

in
ZANDVOORT

11 F>pn
Deze week zullen onze bezorgers bij u aanbellen omi u
een
voorspoedig nieuwjaar toe te wensen. Zij doen dit met het
hieronder afgebeelde kaartje, waarin ook een kleur is
meegenomen.
AHe medewerk(st)ers van Weekmedia maken van deze
gelegenheid gebruik u een goed en gezond 1990 toe te
wensen.
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•{UITBREIDING TV-PAKKET
VOORSPOEDIG 1990

Het televisie-programmapakket is op
23 december jl. uitgebreid met:
EUROSPORT
Het programma van Eurosport is
te ontvangen op UHF-kanaal 63
van het kabelnet.
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WAT ONS BETREFT KUNT U WAT
LANGER OP VAKANTIE.
Een nieuwe auto en toch op vakantie. Wij maken het mogelijk, met een nieuwe Renault 5. Want
als u nu een nieuwe Renault 5 koopt, hoeft u 'm pas in 1991 te betalen.* Dus kunt u, wat ons
betreft, eerst 13 maanden lan&op vakantie gaan. Ook als u 'm nu wilt financieren
bent u bij ons aan het goede adres. Want dan kiest u gewoon voor een
gunstige renteregeling: 0% rente bij een looptijd van 24 maanden!* Deze aanbieding geldt
voor alle Renaults 5. Dus ook voor de luxe en
gunstig geprijsde Renault 5 Cosmopolitan, of
de nieuwe Renault 5 Parisienne. In ieder geval
zullen wij de laatsten zijn om u van een weiverdiende vakantie te weerhouden!
' Financiering of basis van huurkoop via Renault Financiering Minimaal te financieren
bedrag f 4 000.. max. f 10 000. Aanbetaling 25% Raadpleeg de Renault dealer
voor alle financieringsvoorwaarden
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Autobedrijven Rinko

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort.Telefoon (02507) 13360.
Van den Berch van Heemstedeweg 21
2215 RK Voorhout, fel. 02522-17 17550
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Initiatiefneemster kan nog steeds geen opvolger vinden

Werk van Chagall
in Palace Hotel

'Zonde als Kerst-In verdwijnt'

ZANDVOORT - In de Art-Gallery van het Palace Hotel
aan het Burg. van Fenernaplein zijn momenteel werken
te zien van enkele bekende
kunstenaars, waaronder Mare
Chagall. De expositie loopt tot
eind januari.

ZANDVOORT - Enkele honderden mensen hebben afgelopen Vanwege deze flinke hoeveelheid
\veekend weer volop genoten van een veelzijdige Kerst-In. Het is werk en omdat zij er al zoveel jaar op
echter de vraag of dat volgend jaar weer kan. Initiatiefneemster heeft zitten, heeft mevrouw De
mevrouw de Leeuw overweegt om met dit werk te stoppen. Een
opvolger is nog niet voorhanden.
Leeuw al eerder de organisatie aan
"Elk" jaar haken er wel weer een een tekort aan vrijwilligers, al lukt
paar vrijwilligers af", aldus me- het mevrouw De Leeuw elk jaar
vrouw De Leeuw die al tien jaar ach- weer net op tijd voldoende mensen
ter elkaar initiatief heeft genomen te interesseren. De angst dat de
tot het organiseren van de Zand- Zandvoortse Kerst-In totaal zou vervoortse Kerst-In. "Dat maakt het dwijnen maakte dat zij telkens weer
vverk wel zwaar want het betekent het vele werk van de organisatie op
dat je weer bijna van vooraf aan zich nam. Dat betekent bijna een
moet beginnen. Zaken die al jaren heel jaar bezig zijn met afhandelen
voor elkaar waren, waar ik op den en voorbereiden. "We maken een fiduur niet meer naar om hoefde te nancieel verslag, dat in februari
kijken, moeten nu weer opnieuw ge- klaar moet zijn. Daarna starten we
regeld worden". Als voorbeeld weer met de voorbereidingen voor
noemt zij de keuken, waarvoor dit de volgende Kerst-In, want als je bijjaar nieuwe vrijwilligers gevonden voorbeeld goede artiesten wilt hebmoesten worden.
ben, moet je die al lang van tevoren
Al jaren kampt de organisatie met contracteren".

anderen willen overdragen. Tot nog
toe was er echter niemand die haar
plaats wilde innemen. "Eigenlijk
wilde ik driejaar geleden al stoppen,
maar omdat er iedere keer weer
mensen afhaken, ben ik toch maar
door gegaan. Want het zou toch zonde zijn als de Kerst-In zou verdwijnen? Vooral als je ziet hoeveel mensen je er een plezier mee doet".
Nog steeds lijkt men niet zonder
haar te kunnen, want maandagmiddag tussen het gesprek door wordt
zij regelmatig weggeroepen om in te
springen of om haar advies te geven.
Toch kan zij gelukkig nog rekenen
op de hulp van een klein aantal vrijwilligers dat zich elk jaar trouw inzet voor de Kerst-In.

Over het algemeen zijn dat iets
oudere medewerkers. Bij jongeren
schijnt de animo achter te blijven,
maar bovendien is een probleem bij
jongeren - aldus mevrouw De Leeuw
- dat velen vast werk hebben en dus
weinig tijd kunnen vrijmaken voor
de voorbereidingen. Daarnaast heeft
ook lang niet iedereen zin om op
Kerstavond of Eerste Kerstdag de
huiselijke sfeer te verruilen voor die
van een Kerst-In. Mevrouw De
Leeuw heeft dat al tien jaar lang wel
gedaan, en tot zover met voldoening.
"Maar morgen ga ik heerlijk uitrusten". Of we nog een foto van haar
kunnen maken? "Goed, maar - als
het kan - graag snel want ik moet het
Kerstverhaal voorlezen".

• Mevrouw De Leeuw wilde eigenlijk drie jaar geleden al stoppen.

Weekenddiensten
Weekend: 30/31 december 1989

tel. 17373, op alle werkdagen van
10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer 100, 2040 AC Zandvoort.
14444.
Dienstencentrum Zandvoort: KoninBRANDWEER: tel. 61584, alarmnum- ginneweg l, tel. (02507) 19393. Spreek'mer 12000.
uur op dinsdag en donderdag van 13.30
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Onge- tot 15.00 uur; ander tijdstip mogelijk
yalllen), Centrale Post Ambulancever- na telefonische afspraak, hiervoor kan
yoer (CPA) Kennemerland.
men bellen van dinsd. t/m vrijd.
DIERENAMBULANCE
(Dierenbe- 09.00-09.30 uur.
scherming): 023-246899.
i
Belbus: Om van de belbus (voor bewoVoor de huisartsenpraktijken B. van ners van 55 jaar en ouder) gebruik te
Bergen/H.A. Scipio-Blüme en G. kunnen maken, dient men zich 24 uur
Mol/P.C.F. Paardekoper, heeft week- van tevoren op te geven bij Huis in de
enddienst (30/12 t/m 1/1) dr. Mol, Ko- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00
ninginneweg 34a, tel. 15091. Spreeku- uur. De kosten bedragen ƒ 1,50 per perren: zat. 07.30,12.00 en 17.00 uur, zond. soon per rit binnen de gemeente.
en maand. 12.00 en 17.00 uur.
Inlichtingen omtrent de overige Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort:
weekenddiensten worden verstrekt via Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
de telefoonnummers van de betrokken 023-320899 of 320464. Spreekuur op
huisartsen: Anderson, 12058; Drenth, werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan13355; Flieringa, 12181; Zwerver, 12499. dagavond van 19.00-20.00 uur. Verder
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts volgens afspraak. Deze hulpverlening,
bellen.
beschikbaar voor iedere inwoner van
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. Zandvoort, is gratis.
Neutel, tel. 13073 (Oud en Nieuw).
Wijkverpleging: Voor informatie over Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
023-313233.
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Verloskundige: Mevrouw Tine Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
02507-14437, bgg: 023-341734.
Davidsstraat. Eerste woensdag van de
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- maand van 17.30 tot 18.30 uur.
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dierenbescherming:
Vermissings- Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dienst, 023-383361, Asiel Zandvoort (te- dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Plevens pension) 02507-13888, Asiel Haar- mingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
lem 023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverle- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
ning: Voor informatie, advies en hulp Taxi: tel. 12600.

De gasten van de Kerst-In werden onthaald op een reeks optredens.
Genieten dus, en dat geldt trouwens niet alleen voor het diner, de
Kerst-In heeft weer een sprankelend
programma. "Sommige mensen zijn
er al een half uur voor aanvang en
blijven tot het eind. Die hebben hier
de hele dag een fijne tijd", aldus de
initiatiefneemster. "En anderen komen alleen voor bepaalde programma-onderdelen, ook dat kan".

Een daarvan is de kinder-playback-show, gepresenteerd door Milly Zantvoort, waarvoor zich elf kinderen hebben opgegeven. Winnaars
worden Lieske (9 jaar) en Bertje
Diner-chantant
Keur (10) met een lied uit Kinderen
Dat is aan het begin van het diner- voor Kinderen. Op de tweede plaats
-chantant, waarvoor de tafels bijzonder feestelijk zijn gedekt. Alle plaatsen zijn bezet wat betekent dat er
zo'n vijftig mensen op in hebben geschreven. En niet voor niets, want
het diner telt maar liefst zeven gangen. De voorbereidingen hiervoor
ZANDVOORT - Roken in het
zijn getroffen door de koks van het Raadhuis en andere openbare
Strandhotel, terwijl er op de Kerst- gebouwen is vanaf l januari
-In de laatste hand aan is gelegd. Het vrijwel taboe. Op die datum
diner wordt bovendien op een fantastische manier gecompleteerd treedt de Tabakswet in werdoor het optreden van The Rain- king. Op de nieuwjaarsreceptie
bows met Odulf Beijk (keyboard) en pp 2 januari is er - als het goed
de Zandvoortse zanger Ronald de is - 'geen vuiltje aan de lucht'.
Wit.
Openbare gebouwen zijn gebou-

Burgemeestersvrouw
De jury, bestaande uit Anneke
Drommel, Liesbeth Willemse en Rosanna Bosma, had er een zware dobber aan.
De gasten konden deze twee dagen
- na de openingstoespraak zondagavond van mevrouw Van der Heijden
- verder genieten van tal van optredens, de mogelijkheid om te kaarten
of andere spelletjes te doen, kerst-

stukjes te maken of gewoon gezellig
een praatje te maken. Zeker is dat de
vrijwilligers, waaronder niet te vergeten het Rode Kruis, vele honderden Zandvoorters twee plezierige
dagen bezorgd hebben. En nu maar
hopen dat iemand de taak van mevrouw De Leeuw wil overnemen.

Tombola
De uitslag van de Tombola is:
blauw 126, 576; rood 329; groen 56,
390, 774, 502, 809, 586, 934, 386, 264,

267, 902, 40, 850. Uitslag loterij: 2303,
2611,2504,3305,2418, 3304. Alle prijswinnaars zijn reeds benaderd.
JOAN KURPERSHOEK

Nieuwjaarsreceptie zonder rookwolken
wen die door het Rijk, de provincies
of gemeenten worden beheerd. In al
deze gebouwen gaat het rookverbod
gelden voor de ruimten die vrij toegankelijk zijn voor het publiek of
bestemd zijn voor gemeenschappelijk gebruik. Dat zijn bijvoorbeeld
ruimten waar loketten en balies zijn,
wachtruimten, gangen, vergaderzalen, leslokalen, toiletten of kantines.

Rode Kruis biedt ouderen fijne kerstviering

ZANDVOORT - Tal van oudere ingezetenen konden vorige week al proeven van de
kerstsfeer. Zij kregen door het
Zandvqorti-e Rode Kruis een
Kerstviering aangeboden in de
Gereformeerde Kerk aan de
Julianaweg.
Mede namens het bestuur, dat
door bezigheden elders verhinderd
was, heette de heer Teijken, lid van
de colonne en de evenementencommissie, de genodigden welkom. Dat
waren zoals gewoonlijk oudere ingezeten die, in sommige gevallen omdat zij moeilijk ter been zijn, vaak
verstoken blijven van een uitje.
Voor de kerstviering van het Rode
Kruis gaat dit echter niet op, want
de colonneleden staan ieder jaar
weer borg voor veilig vervoer.
Het programma werd ditmaal geheel verzorgd door ZAMOR, hetgeen
betekende dat koorzang het leeuwendeel had. Onder leiding van diri-

gent Ernst van 't Kaar en voortreffelijk aan de piano begeleid door Ruud
van Luyk, bracht het koor een aantal
klassiekers en kerstliederen ten gehore. Daarbij traden ook solisten
voor het voetlicht. Zo zong de alt
Elly van Luyk samen met de tenor
Harry Stello heel verdienstelijk het
bekende 'Wiegenlied' van Schubert.

hore en vooral het meerstemmig gezongen 'Viele goldene Sternlein' en
'Mary's boy child' kwamen goed uit
de verf. Ook Cantique de Noël' met
Elly van Luyk en Harry Stello als
solisten en 'The Holy City', dat
laatstgenoemde met koor zong, mogen beslist genoemd worden. En dat
geldt zeker voor het pianospel van
Ruud van Luyk, die eveneens als
entr' acte een knappe interpretatie
Hoffelijk
gaf van 'My Way' en 'Les Trois cloBijzonder mooi klonk voorts het ches'. De te zingen liederen werden
meerstemmig gezongen Autumn Le- aangekondigd door Jos Schaefer,
aves waarin de sopraan Corry Hui- terwijl Elly Blaauwhof het kerstverzinga, eveneens met Harry Stello, haal 'De Klokkenmaker' voorlas.
soleerde. Van het uitgebreide programma vielen bekende liederen als
De bijeenkomst werd besloten
'Edelweiss' en 'Sag beim Abschied' met samenzang waarna het kosterbij de bezoekers zeker in de smaak, sechtpaar Kamperman en de medeevenals het door Harry Stello gezon- werkenden in de bloemetjes werden
geii 'Dunkelrote Rosen', waarbij hij gezet. Ook de genodigden gingen
de dames op de eerste rij hoffellijk niet met lege handen naar huis: voor
alle gasten was er een 'fruitig' geeen rode roos aanbood.
schenk en een kerstboomversiering
Na de pauze, waarin de gasten op in de vorm van een door welf are-vrij koffie met cake werden onthaald, willigsters vervaardigd clowntje.
bracht ZAMOR kerstliederen ten geKR.M.

Het verbod is ook van kracht voor
de gebouwen van politie en brandweer, de Prinsessehal, de Van Pagéehal en de aula van de algemene begraafplaats aan de Tollenstraat.
Voor technische ruimten of werkkamers van het personeel geldt het verbod niet, daar wordt onderling bepaald of men zich er wel of niet aan
houdt.
Concreet betekent dat dus dat
Zandvoort dit jaar een - in verhouding - bijzonder gezonde nieuwjaarsreceptie zal kennen op dinsdag 2 januari, aanvang 19.00 uur. Want uiteraard mag er ook dan niet gerookt
worden in de raadzaal. Het gemeentebestuur gaat ervan uit dat als er
nog gerookt wordt in een van de
openbare ruimten, dat dit een kwestie van onoplettendheid zal zijn. 'Hopenlijk zal het dan voldoende zijn de
roker te wijzen op de verbodsbordjes die in de 'niet-roken-ruimtes' komen te hangen', zo schrijft men in
een persbericht. Bij de ingangen van
de diverse gemeentelijke gebouwen
worden grote asbakken geplaatst.

Drogtrop sluit
Boeckaniersnest
ZANDVOORT - Wim Drogtrop is na twintig jaar gestopt
met de exploitatie van zijn restaurant 't Boeckaniersnest aan
de Zandvoortselaan. Hij heeft
het pand verkocht, het restaurant blijft voorlopig nog even
dicht.
Tot deze stap van Drogtrop hebben verschillende feiten geleid, met
name het overlijden van zijn vrouw,
maar ook de toenemende concurrentie in Zandvoort. Dat laatste had
al eerder tot gevolg dat het personeel, met uitzondering van de kok,
werd ontslagen. Wim Drogtrop deed
het werk verder zelf in samenwerking met zijn jongste broer Fred.
Door de veranderende markt verliep
echter ook dit moeizaam, waarna tot
de verkoop werd besloten.
Het restaurant is overgenomen
door de in Zandvoort woonachtige
Enstra, eveneens eigenaar van het
fitnesscentrum aan de Paradij sweg
en panden in de Kerkstraat en Haltestraat (Intertoys en van het voormalige Balledux).
Daarnaast is hij directeur van
Convoy-Contigas BV te Amsterdam.
Enstra is momenteel op zoek naar
een nieuwe exploitant voor 't Boeckaniersnest. Dat blijkt echter geen
eenvoudige zaak, zodat het restaurant waarschijnlijk nog enige tijd
dicht blijft.

(ADVERTENTIE)

CONFETTI

Afscheidsreceptie voor kraamverzorgster

j Kerkdiensten
Weekend: 30/31 december 1989

Vrijdag 10.00 uur: E.V.
ZANDVOORT - Zuster Greet Zegwaard stopt per 31 december
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met samen- van dit jaar met haar werkzaamheden als kraamverzorgster.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
zang, D. Duijves
Ter gelegenheid daarvan is een comité opgericht om haar een
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. koor, D. feestelijke afscheidsreceptie aan te bieden.
Kinderdienst i.h. Jeugdhuis
Duijves
Zondag 19.00 uur: Oudejaarsdienst, ds.
Greet Zegwaard heeft menig Zand- heeft zij hier als kraamverzorgster
•'.A. van Leeuwen
Maandag l januari 10.30 uur: nieuw- voorter als baby in haar handen ge- gewerkt. Dat jubileum werd begin
jaarsdienst, B.J. v. Gaart
had, want maar liefst veertig jaar oktober van dit jaar gevierd. Op 31
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: dhr. J.M.J. Brants, Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, HaarHaarlem
lem:
Zondag 10.30 uur: morgendienst, ds. J.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: Overduin
Zondag 10.30 uur: dienst verzorgd door Crèche en kindernevendienst
eigen leden, thema: 'Vluchten moet Zondag 19.00 uur: oudejaars-avondkunnen'
dienst, ds. J. Overduin
Woensdag 14.00 uur: kerstvieringMaandag l januari 10.30 uur: nieuwVrouwengroep
jaars-begroetingsdienst, ds. J. Overduin
Koomskatholieke Kerk:
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 -19.00 uur en maandag 19.00 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Zandvoorts
Meeszstraat
14, Haarlem, tel.
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Kantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
,1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn.
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
Verkoopmanager: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26. 2040
AA Zandvoort.
Dick Piet (red. chef). Joan Kurpershoek, Rob
Boerrigter.
Faxnummer redactie: 020-452508.
Abonnementsprijzen: ƒ 13,50 per kwartaal;
ƒ 24,75 per half jaar; ƒ 44,75 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
hummers ƒ 1,25.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ha t/m vr 08.30-17 uur. tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 J17166.
in

Zij willen haar 'in de bloemetjes
zetten' tijdens een afscheidsreceptie
op zaterdag 6 januari tussen 16.00 en
18.00 uur in de Panoramazaal van
Palace Hotel, Burg. Fenemaplein 2
te Zandvoort.

Het comité wil zuster Zegwaard
een passend cadeau geven, waarvan
de omvang mede door de gasten kan
worden bepaald. Men zal daarvoor
bij de ingang van de receptieruimte
een bus plaatsen, waarin men al dan
niet anoniem een bijdrage voor het
cadeau kan deponeren.
Liever dus een financiële bijdrage
voor een groot cadeau dan bloemen
of verschillende geschenken, is het
verzoek van het comité. Alle belangstellenden zijn zaterdag 6 januari
van harte welkom.

Burgerlijke stand B
Periode v.a. 19/12/89
Ondertrouwd:
Visser, Timotheus Johannes Nicolaas en Cornet, Sigrid Kirsten
Van Andel, Michel en Nieuwenburg,
Yolande Elisabeth
Molenaar, Carlo Adriaan Michel en
Woud, Leandra Catharina

Nieuw in ons assortiment

SPIJKERBROEKEN!
Zwarte en blauwe Denim
strak

45,

halfwijd

49,95

wijd model 501 met
CQ nc
knoopsluiting
;^Éhk<>:J,9O

Haltestraat 14a Tel. 15473
7 dagen p. week geopend

j Dommel
MOU EN ? MAó gBN
TROUWE h'ONP FAN hIET

Gehuwd:
Seitz, Karel .Tacobus en De Roode,
Emma Helene Minna
Bakker, Antonius Petrus en Draijer,
Margaretha Maria
Overleden:
Dietz, geb. Den Otter, Maria Adelheid, oud 90 jaar
Lettinga geb. Elffers, Anna Alijda,
oud 91 jaar
Koning geb. Wiggelo, Cornelia Hendrika, oud 92 jaar
Koster, Cornelis, oud 86 jaar

december is het echter voor haar
afgelopen en kan zij.gaan genieten
van een welverdiende rust. Veertig
jaar is 'niet niks' en dat is ook de
mening van een aantal personen uit
de plaatselijke gezondheidszorg.
Vandaar dat dokter G.J.J. Mol, mevrouw E.S. van Nes-Van Rijnsoever
en vroedvrouw Tine Oudshoorn een
comité hebben gevormd om zuster
Zegwaard een gedenkwaardig afscheid te geven.

Cadeau

023-244553.

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aendenhout. Verschijnt op donderdag. Uitgave Weekmedia BV. Bladmanager: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
J941.

eindigt de negenjarige Dinie Driehuizen, eveneens met een nummer
uit Kinderen voor Kinderen, derde
wordt 'Rosa' met een imitatie van
Whitney Houston.

Foto: Berlott

Van Chagall zijn er in de Art-Gallery enkele originele litho's te zien, en
zo ook van de beroemde schilder
Corneille, dat zijn werken uit de Cobra-tijd. De Russische schilder Anatoly Brussilovsky is er met twee werken vertegenwoordigd, terwijl de expositie ook nog een schilderkist van
Karel Appel met onder andere zeven
zeefdrukken bevat.
Verder zijn er nog diverse andere
kunstwerken te bekijken, zoals 'fijnschilderkunst' met name diverse
landschappen die tot in detail zijn
uitgewerkt, Zwitserse en Italiaanse
kunst waaronder de Comedia della
Arte en diverse olieverfschilderijen.
Ook prenten en grafiek, met verschillende onderwerpen als landschappen, dieren en stillevens.
Daarnaast lijkt het de moeite waard
om een blik te gaan werpen op de
'Netsuke's' en diverse curiosa, meesterlijk vakmanschap uit het oosten.
De expositie is dagelijks te bezoeken tot eind januari 1990. De entree
is gratis. Wil men eventueel persoonlijke begeleiding dan kan dat na
afspraak, tel. 14892.

RRRRÖN
R RON

• Zuster Zegwaard krijgt op zaterdag 6 januari een feestelijke afscheidsreceptie aangeboden.
(Arcnieiioio)
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een voorspoedig 1990
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Assurantiekantoor
A. Folkers-Struvé

AANNEMINGSBEDRIJF

EJTUT1

Gasthuisstraat 4
2042 JP Zandvoort

BUNDERS

wenst U een voorspoedig en
schadevrij 1990.

Jan Snijerplein 3,
2042 KL Zandvoort

Auôi

woningbouwvereniging

AUTO STRIJDER BV

EENDRACHT MAAKT MACHT

wenst u een
voorspoedig 1990

De organisatoren van
G E N O O T S C H A P OUD ZANDVOORT

Burg. van Alphenstraat 120/
Van Lennepweg 104,
Zandvoort, telefoon 02507-14565

wenst al haar leden
een huiselijk 1990

„de Verzamelbeurs
Zandvoort"

V-A-G

Wij wensen al onze cliënten een
goed rijdend 1000

wensen alle medewerkers en
bezoekers een goed en
gezond 1990.
SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

Marisstraat 13a, Zandvoort,
telefoon 15186
wenst cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1990

Bestuur

Kerkstraat 33, telefoon 12359

ANBO
ZANDVOORT

voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-,
voeg- en onderhoudswerk

Aan allen veel
geluk en

wenst leden en toekomstige
leden een voorspoedig en
vooral gezond 1990!

zeestraat 40, 2042 Ie zandvoort
telefoon 02507-12013

voorspoed
foegewensf

wensf cliënten en bekenden
een voorspoedig nieuw/oor.

Zeevisvereniging Zandvoort
VERZEKERINGEN - FINANCIERINGEN HYPOTHEKEN

Het bestuur van de

wenst onze cliënten een
voorspoedig nieuwjaar.

, Karin en Antoinette
van Dames en Heren Kapsalon

„Mobil" Station
Lehman BV

ZANDVOORTSE
BRIDGECLUB

Fr. Zwaanstraat 56 - 2042 CD Zandvoort - tel. 02507-18023
Abr. Mensstraat 4 - 2015 JR Haarlem - tel. 023-244341

ff.
wenst u een sprookjesachtig verzorgd 1990 toe
ACHTERWEG 1 TEL. 02507-14282

HONG - KONG

Steengrillrestaurant

Centrale verwarming
Airconditioning
Gas- en oliestookinstallaties
&& Luchtbehandeling

wenst alle cliënten en bekenden
een voorspoedig1990

De vereniging

„DE VUURBOET"

VROUWEN VAN NU

Zeestraat 36

Bilderdijkstraat 30

wenst iedereen een
Steengoed 1990Ü

wenst iedereen
een gezond en gelukkig

1990

Tel: 02507-12972

een voorspoedig nieuwjaar

KEESMAN
verf - glas - behang en
verkoop petroleum

Haltestraat 69, hoek Zeestraat,
Zandvoort, telefoon 02507-17897

wensen vrienden en bekenden
voorspoedig nieuwjaar

wenst al z'n clientèle
een gelukkig en gezond
1990.

wenst haar leden, ereleden,
donateurs en overige bridgers
een heel voorspoedig
nieuwjaar.

^ VAN DENSEN en Zn.
CENTRALE VERWARMING

Chinees-lndisch Restaurant

Dik, Rietje en
Anita v. Leijenhorst

wenst al zijn leden een voorspoedig 1990 toe.

KRUNEN/KEMPENAAR

Jan Steenstraat 1
Zandvoort
wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1990.

bouwen aannemingsbedrijf

Kerkpad 6, telefoon 12793

JUWELIER-HORLOGER

ivenst geachte clientèle en
vrienden een
voorspoedig en gelukkig 1990

jan koster

DRUKKERIJ VAN PETEGEM BV

H. L. C. LANSDORP

Goede voornemens

H. W. COSTER BV

Als een van uw goede voornemens in 1990

Makelaar o.g.

NVM

Burg. Engelbertsstraat 11,
Zandvoort - tel. 15531

Loes, Rinus, Monique, Marijke
en Mary van

MAKELAAR

wenst allen een
voorspoedig 1990

Boekhandel
DE KROCHT

GEZONDER etenls, dan vindl u in uw Echte Bakker een
goede partner.
Het bakken van goed (en lekker)
brood is bij hem al sinds jaar en dag
een ingebakken gewoonte. Een
gezond en gelukkig nieuwjaar
toegewenst.

wensen iedereen een

Echte Bakker Balk

stikke goed

Hogeweg 28

Wij danken u voor het vertrouwen en de
prettige samenwerking in het afgelopen
jaar en wensen u een gezond, zowel
zakelijk als privé, 1990 toe.

BOUWBEDRIJF

SCHILDERS/
AFWERKINGSBEDRIJF

ivenst clientèle en bekenden
een gezond en
voorspoedig 1990.

RUUD JONKER
\~M~r~*

-Al/
El

Schoolstraat 1, Zandvoort

VJENSTALZI1W

///
EEN

104fm

De VVD
afdeling
Zandvoort/Bentveld
wenst u allen een
zonnig liberaal en vooral
gezond 1990

wenst zijn clientèle, vrienden en
bekenden prettige Kerstdagen en een
voorspoedig 1990.

.-€_>£.

1990

ns as-ar

afdeling ZANDVOORT
wenst U allen een GEZOND en
VOORSPOEDIG
Nieuwjaar toe.
Wij rekenen op een zeer
„STEMMIG" jaar.
Bestuur en Fraktie.

Tevens nodigen wij leden, vrienden en sympatisanten uit
voor de NIEUWJAARSRECEPTIE op Donderdag 4 januari
van 18.00-20.00 uur in de GNOOM (Kerkpad 5)

*-*

Café Biljart
Kerkhoven
Zeestraat 46

Wij wensen al onze bekenden
en relaties een gezond en
voorspoedig 1990 toe.

LUXE BROOD-EN
BANKETBAKKERIJ

Paap
POTGIETERSTRAAT 24
ZANDVOORT TEL. 12865

wenst een ieder een gezond
en milieubewust 1990

't Pannekoekenhuisje
Zeestraat 38
wenst iedereen een
gelukkig en gezond 1990
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oe was het ook al
weer...?

- Het jaar 1989 is voor Zandvoort vooral het jaar van de
grote projecten geworden, zowel op toeristisch vlak als dat
van de woningbouw. Maar ook
van de mooie zomer en eindelijk weer eens uitstekende verdiensten in de toeristen-industrie. De voortekens voor het
seizoen waren echter niet zo
gunstig.

pJifcCf'"]
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o De voortekenen voor het strandseizoen waren niet bepaald gunstig, dat moest met name Jan Oonk ervaren tijdens de
jpbouw van zijn paviljoen.
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Dat laatste slaat vooral op de
stormachtige dagen in februari, met
name strandpachter Jan Oonk
kreeg daar op een vervelende manier mee te maken. Oonk, die dit
jaar als een van de eersten op strand
verscheen, zag zich genoodzaakt
zijn half opgebouwde paviljoen weer
af te breken toen het bouwsel ondermijnd werd door het opgezweepte
zeewater. Maar daar bleef het voornamelijk bij. Over het algemeen
werd het voor de pachters een zeer
lange en voorspoedige zomer. Leuk
daarbij was dat Zandvoort dit jaar
de Blauwe

Wimpel ontving, een te, zeewater als strand

ken dat zow el

hoog scoorden wat schoon- en/of
netheid betreft.

Spectakel
Voor vermaak zorgde onder andere de reddingsbrigade met haar
roeispectakel, uniek dit jaar doordat er op zee geroeid moest worden.
Gelukkig hield Neptunus zich rustig. Volgend jaar kan deze roeitraditie eventueel op het Gran Doradopark voortgezet worden, op de vijver van de voormalige Vijverhut.
Een andere traditie ging in het
klein door: slechts één lintje werd er
uitgedeeld ter ere van Koninginnedag: aan steenhouwer Toon Lavertu
voor zijn verdiensten voor de Zandvoortse gemeenschap. Een andere
onderscheiding was eerder al uitgereikt: de Ondernemersbokaal. De
ondernemers (buiten de horeca)
met de beste service waren: Jupiter,
De Kaashoek, Stomerij Azea en Versteege Wielersport.

Balledux

a Deze twee kindertjes konden maanden lang genieten van heerlijk warm weer.

Een andere ondernemer staakte
later in het jaar zijn diensten, althans een deel daarvan: Bertus Balledux. Op dertig september draaide
hij voor het laatst, sinds 43 jaar, de
sleutel om van de woningstoffeerderij aan de Haltestraat. Toch blijft hij
vanuit zijn werkplaats voorlopig
nog wel aan het werk, maar rustiger

In april ontsnapte een aantal bouwvakkers aan de dood, toen de steiger aan het Beach Hotel het begaf.

aan. Daarentegen is zijn mensen van
Publieke Werken harder aan de slag
gegaan, door elke maand op een zaterdagochtend klein-chemisch afval
op te halen. Hard werken bleef het
trouwens ook in de gezondheidszorg, maar de salarissen bleven achter. Vandaar dat ook in Zandvoort
personeel van de diverse instellingen acties hielden voor loonsverhoging.

Projecten
Diverse projecten zijn dit jaar op
stapel gezet, gerealiseerd en/of in
gebruik genomen. De meest opvallende daarvan waren het Elysee Beach Hotel, Gran Dorado en het interimcircuit. Dat laatste ging door ondanks vele vragen en commentaren
bij politici en milieu-groeperingen,
dankzij steun van de provincie. Tijdens de bouw van het Beach Hotel
ontsnapten vijf bouwvakkers aan
een gewisse dood, toen de steiger
het plotseling begaf. Gelukkig kónden de heren net op tijd (vanonder
een stortvloed van stenen) op een
etage springen. Vermoedelijk is de
steiger te zwaar belast geweest met
metselstenen. Enkele maanden later werd het opvallende hotelgebouw feestelijk geopend. Dat laatste
gold ook voor het Vendoradopark,
dat later in het jaar werd omgedoopt
tot Gran Dorado. Voor de bouw van
een ander project, het Circustheater
gaf mevrouw Jo Heino-Van Soelen
op 3 maart het startschot.

• Voor het interimcircuit werd heel wat zand verplaatst,

Jim Vermeulen maakte met het Gran Doradopark een uitstekende start.
» Veel nieuwbouw in Zandvoort, maar vaak ook sloop, zoals hier van een deel van de perron-overkapping op het NS-station.

* De eerste gemeentevoorlichter, Jeanine van Ooijen.

• Suze v.d. Mije, honderd jaar.

Zwarte Veld

Diezelfde week diende een dertigtal mensen een petitie in tegen de
bouw van 33 woningen op het Zwarte Veldje. Het was het begin van een
lange strijd tussen bezwaarmakers
en gemeente; woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht trok
zich terug. Overigens heeft EMM
niet stil gezeten: een groot aantal
woningen werd gerenoveerd en een
flink aantal nieuw gebouwd, her en
der verschenen rijen nieuwe woningen. Aan de Sophiaweg verscheen
een hele nieuwe wijk, waarvoor begin januari de Jaap Kiewiet Mavo
definitief tegen de grond was gegaan.
Wat woningbouw betreft zijn er
hele opvallende ideeën, zoals de vervanging van de flats aan de noord-boulevard. Dat laatste werd geop• Burgemeestersechtpaar Van der Heijden feliciteert de familie Lavertu met de perd in een eveneens opvallend rapkoninklijke onderscheiding.
port, 'Zandvoort Europese badplaats' van de structuurcommissie
'Zandvoort na 1992'.

Aantrekkelijker
De boulevard zou aantrekkelijker
moeten zijn voor toeristen, zo is de
gedachte. Daarnaast is het voorstel
kantoorvestigingen aan te trekken,
nabij het NS-station, plus projectontwikkelaars te zoeken voor een
eiland of een jachthaven. Terug op
vaste bodem valt op dat voor het geplande hotel naast het casino nog
steeds geen eploitant is gevonden.

3 De explosieven-opruimingsdienst maakte op 15 november achter de Algemele Begraafplaats een zware vliegtuigbom onschadelijk.

Verpleegkundigen demonstreren voor onder andere een hoger loon.

Als dat zo blijft, wordt het voor Casino en Planconsult mogelijk om er
toch een appartementengebouw
neer te zetten. Wat er daadwerkelijk
gaat gebeuren, dat zal men vast en
zeker volgend jaar kunnen zien.

• Bertus Balledux draait na 43
jaar de deur van
zijn winkel definilïiaf nn «sint.
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I N L E V E R I N G VAN DEZE C O U P O N

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

HAMBURGERS HALEN,
ÉÉN BETALEN
Eén bon per persoon.
Niet geldig in kombinatie
met andere aanbiedingen.
Alléén inwisselbaar bij:
McDonald's restaurant
Raadhuisplein 3, Zandvoort.

NIEUWE
OPENINGSTIJDEN:
V.A. VRIJDAG 22 DECEMBER
TOT 8 JANUARI
IEDERE DAG GEOPEND

McDonald's
Zandvoort
Raadhuisplein 3
Tel. 02507-16001

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wi] naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S"
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie'
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 1600 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2,
2042 J M Zandvoort
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ6,13 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 1600 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten.
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 m rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Gevr. HUISH. HULP, 1x p w,
moet wel van huisdieren houden Bellen na 21 uur 0250719069.

HONDENKAPSALON

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

SNOWWHITE
schoonmaak/glazenwasserij
Tel. 02507-17935

5 REGELS

Bob Schmidt

Huwelijk en
kennismaking

Dijkman
Niet de grootste

Keyboards/homepiano's. Al
het nieuws m huis van Yamaha, Casio, Kawai, Technics,
Gem enz. Gespreide betaling
v.a. ƒ30 per maand.
Casio SK-1 ƒ 249 nu ƒ 129
Yamaha PSS-270
ƒ 549 nu ƒ 295.
Samic elektr vleugel
ƒ 6995 nu ƒ 4995 of ƒ 155 p.m.
Grote P.A.-afdeling met alles van Yamaha, o a mixers,
versterkers,
multi-effecten,
boxen enz
Nu zanginstallatie
compleet met echo
ƒ1395 of ƒ30 p.m.
Grote slagwerkafdeling met
o.a Tama, Pearl, Yamaha,
Sonor, Linko enz.
Nu 5-delig slagwerk,
compleet, incl bekkens
ƒ 995 of ƒ 30 p m
Enorme sortering el. gitaren,
bassen, akoest. gitaren enz
Klassieke gitaar v.a ƒ119.
Op de eerste etage vindt u
bij ons alles op gebied van
synthesizers,
drumcomputers, sequensers enz.

Occasions:
Inkoop/verkoop/verhuur
U vindt ons op de
Rozengracht 115, A'dam-C.
Gemakkelijk parkeren.
Tel. 020-265611/205003.
Nieuw, ons filiaal.
Bilderdijkstraat 150, A'dam.
Tel. 020-120862.

25,- p. week

Dieren en
dierenbenodigdheden

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
Zalenverhuur
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
VERENIGINGSGEBOUW
Of afgeven bij:
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
De Krocht
Kantoor
Zandvoorts
Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
Grote Krocht 41, Zandvoort,
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
tel 02507-15705-18812, voor
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

l

l
ƒ 3,63
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

regels
regels
regels
regels

Foto Boomgaard

Wilt u cjok naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw adv ertentie helaas niet opnemen

Te koop
aangeboden
diversen

Financien en
handelszaken

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

Vakantie
binnenland
2-pers blokhut m eigen bos,
alle comf Tel.. 05933-31461.

Alle prijzen incl. 6% BTW

Adres:

S.v.p. m rubriek:

Cllcquot
DemlSec/
Brut

Duchene
DemlSec/
Brut

Amlot
DemlSec/
Brut

5

24? 23S

van impodra
wensen u een heel

Auto's en
auto-accessoires
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

prettig uiteinde
van 1989 toe
en een goed
en gezond 1990.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

0,70 liter
Cava
Codornlu

Henkell
Astl
Trocken Spumante

1,00 liter
Henkes
Jonoe
Jenever

0.70 liter
Fameus
Grouse
Whisky

'
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52

0.70 liter 0,70 liter
John
RauschJameson gold
Irlsh
GlühWhlskey weln

24?5 16?8
0.70 liter
Kahlüa
Koffie-

24x30 cl
Grolich
krat

NP- v
EïKTI

J3NH JENEVER

06-320.327.44
.dakikasi 50 cent

DROGISTERIJ

Diversen

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

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

uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Schoonmaakbedrijf

'Het door mij te besteden
budget is tot mijn spijt
ontoereikend om tot de
aanschaf over te gaan.9

'Wat
bedoelt u?'

* dagelijks sclwonmaal^onderfioucCgeèouiven
* deepcCeaning sanitair

schoon opleveren van nieuu>6ouzv/
renovatie
* gCasBeiuassing
* geven van schoonmaak^ en
onderdoudsadviezen

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

Telefoon-

Veuve-

9.9
95
Veuve-

••••••^

Autoverzekering

regels ƒ 7,25
regels ƒ 8,46
regels ƒ 9,67
regels ƒ10,88
regels ƒ12,08

'Jaam:

Plaats:

Cava
Faustlno
Martlnez

* Te koop mint wieg met kap
ƒ 175 Tel. 02507-19383.

3,63
3,63
4,83
6,04

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

Postco Je. . .

Champagne
Canard-

9995

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

* tapijt reinigen.
6
7
8
9
10

Champagne

WIJNEN/BIEREN/DRANKEN/DRANKJES

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

1 regel

Henkell
TVocken

1925

Veuve
Clicquot

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
DENNIS PAPEGAAIEN
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d. een begrip m Nederland. Bel
XY.Z. B.V. verhuizingen en
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
voor gratis mfoboek. 020- kamerverhuizingen Voll. verz.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. 6657658. Inruil en fin. mog. Dag/nachtservice 020-424800

2
3
4
5

(l.50 liter)

2925

Tot ziens-

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

•Pf|p:fe*^,^^ind voorts- Nieuwsblad ' •

Magnums

4925

Diverse AROLA 4-WIELIGE
INVALIDENWAGENS, m goede staat, rijden 40 km p.u.
BONTMANTELINRUIL
(kleine) bijbet. tegen excl. Va ƒ4500. Inl.: 020-910518.
lichtgew.
lammy's/nappa/.
bontgevoerde regenmantels.
Rijles auto's
Heren lammy's en jacks
en motoren
Folders: tel 020-233488.
COUPEUSE/
Zie ook de pagina's
MODEONTWERPSTER
SHOWROOM
heeft tijd om de leukste moin deze krant.
dellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken, ook
veranderwerk. Voor alle leefDiverse clubs
tiidsgroepen en maten.
Geldig van 28 dec.
Tel 02507-17370.
t/m 31 dec. 1989.
J. BIK 25 JAAR, clubs, esc.,
mass., pnvé-adr., vnjbl heid,
Studieboeken en
Tapperij alleen indien
pers. vnjh., vaste clientèle
-platen/banden
Buiten Wier.str. 3/5, A'dam.
* voor het adres vermeld is.
Tel. 020-246505 (030-944530),
7 dg. p.w. 12-02 u. V.a. ƒ 100.
BRITTANICA encyclopedie Opl. int, full-t., part-t, mog.
van 1982 te koop, nieuw,
ZANDVOORT. Kerkstraat 12A, tel. 02507-12532, voorheen Wijnhandel van Deursen
30 delen. Tel. 033-633056.
Türkge seks hatti

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l•

wel de
goedkoopste

Kleding

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft

Chinees Indisch Restaurant
HONG KONG
3 gerechten Sam Smg menu
afhalen voor ƒ31,50
Haltestraat 69 (hk Zeestr),
tel 02507-17897, de gehele
week geopend
He, psst
OPA en OMA VAN DAM
Ik wil jullie wat zeggen 25 jaren in woorden zijn voor mij
niet uit te leggen. Ik wens
jullie nog vele jaren Maar alleen ik kan het nu nog maar in
gebaren Kusjes DEBORA
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres? Dat hebben wij voor u'
Inl.: tel. 02907-5235
In deze tijd is het misschien
wel raar. Maar na 25 jaar zijn
TOM en ANS nog steeds een
gelukkig paar. Pap en Mam
wij wensen jullie met dit gebaar. Een volgend gelukkig
25 jaar.
GERT-JAN en CORNELIA

* T k. tafelmodel koelkast,
3auknecht, geringe afmeting
sn h 85, br 46, d. 60, voor de
bar of kleine keuken, ƒ 200
Tel 02507-12846, na 18 uur
Wij STOFFEREN 10 bankstelkussens inclusief stof voor
ƒ295. Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr
Vitrage en alle soorten modelgordijnen v.a. ƒ 5,95 per meter, gratis gemaakt! 1000 verschill. meubelstoff. van ƒ69
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle
soorten meubelen, boten en
caravans, zeer voordelig. Alle
soorten schuimrubber op
maat gesneden. Barkrukken
stoff. incl. stof of leather-look
f 10. Prachtige 1-pers. matras
ƒ 55. Echt schuimrubberen
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225. DE VRIES,
Haarlemmerdijk 168, Amsterdam, 020-220981; Ampèrestr.
10, Zandvoort, 02507-19347.

VIDEOTHEEK

f[ GRATIS

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

Muziekinstrumenten

bij

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

J.IAKEIAAR

Oproepen
Mededelingen

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Foto Boomgaard

MICRO
gm

NVM

Lijsten op maat

TV- EN VIDEOREPARATIE
Snel en betrouwbaar
Meestal thuis gerepareerd.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
Geen voornjkosten
Tel. 020 912427.

5,-/7,50 p.d.

Tel. 02507-12614

Woninginrichting

24 uurs service

Aantr Ital /Port sport j man,
1 74/sl, z k m lieve vrouw v
ser rel, kind welk Br m foto
o e r o nr 755-76780 bur. bl
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis- en Contacten-]
club 023-356840 (infoband).
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven l Córn. Slegersstrait 2 B
Tel. 02507-12070
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
1 film
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order5 films
afd Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be-1 Verhuur Movle-boxen
handeling.

L|J

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

Radio/tv/video

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

CEIT/E makelaars o.g.

Pétillant de Listel:
volop feestelijke bruisbelletjes.
En weinig alcohol.
Schenk deze sprankelënde frisse witte
wijn in een champagneglas en proef
aandachtig. U zult
verrast staan over de
fijne smaak. En 't
alcoholpercentage is
ook een leuke verrassing voor iedereen,
die wel van 'n gezellig *
glaasje houdt maar 't
met de alcohol kalm aan
wildoen: slechts3%.
Per f les 6.95
Probeer ook eens de Listel
Pétillant de Pêche: ook
weinig alcohol (4%), maar
véél smaak, in dit geval van
sappige zongerijpte perzikenl
Per f les 9.95

.

• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven

Te(.: 0250Ï-19292

ONZE KENNIS EN ERVARING
VORMEN UW GARANTIE!

Ik kan het niet betalen.9

'Zeg dat
dan meteen'.
Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen.

CIpC
OHIü

U
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Timmer- en onderhoudsbedrijf

KROON MODE

H. v. d. Donk

PAZi

HALTESTRAAT 55

RENEE

WENST IEDEREEN
EEN HEEL
VOORSPOEDIG 1990

luenst alle twee- en
viewoeters
een gelukkig 1990

LIJSTERSTRAAT 9

AANNEMINGSBEDRIJF

J. PLEVIER & ZOON B. V.
-BLOEMENDAAL-ZANDVOORT-

wenst cliënten en relaties een
voorspoedig 1990

wenst iedereen een
voorspoedig en gezond
nieuwjaar.

Wij wensen U een
heel gelukkig 1990

Alle burgers van
ZANDVOORT
een gezand 1990

BLOEMENHUIS

Ook in 1990
staan wij graag weer voor u klaar.

BROODJE BURGER

De specialist
in al uw
bloemwerken

Confetti
wenst clientèle,
vrienden en bekenden een goed en
gezond nieuwjaar.

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
wenst iedereen een héél goed
en gezond 1990
een jaar dat „klikt"

SPOLDERS BV

wenst u allen een
voorspoedig en gezond
nieuwjaar.

Wij wensen u een
heel gelukkig 1990

wenst u
bloemenmagazijn

Vereniging van
Nederlandse
Installatiebedrijven

ERICA
GANSNER & CO.
Brcderodestraat 60 • Tel. 1 50 68 -1 36 12

f-

wenst vrienden
en bekenden
een voorspoedig 1990

Grote Krocht 24,
Zandvoort

accountant - administratieconsulent

wenst alle cliënten,
vrienden en bekenden
een voorspoedig en gelukkig 1990

R. v. KOUTEREN
Sig. mag. „De Vonk"

Coiffures
voor hem en haar

Vondellaan 1A
2041 BA Zandvoort
tel. 02507-13309

Uitsluitend volgens afspraak ('s maandags gesloten)
Schoolplein 4, Zandvoort - Tel. 02507-15880.

wenst alle klanten en bekenden een
voorspoedig nieuwjaar

PASSAGE 42

*&

KAPSALON
ZONNESTUDIO

glasservice

wenst u allen een
goed lopend 1990

Wilhelminaweg 7

HELMERSTRAAT 11
Wilhelminastraat 3
Zandvoort. Tel. 02507-12150

schilders

Shoe Blzz

D. G. de Leeuw

wensen vrienden en
bekenden een voorspoedig
nieuwjaar

Direktie en medewerkers van

Herman Harrns

WERELDBEROEMD IN
HEEL ZANDVOORT

Zandvoorts Verzekerings Service
en Karl Grannetia Vastgoed

wenst alle klanten een
gezond en een voorspoedig
Nieuwjaar

In 1990 staan Monique, Ellen,
Aag, Miriam, Bianca en Michel
weer voor u klaar!

lid van de

Curiestraat 2G Tel. 12630
2040 AB Zandvoort

SMEDERIJ

Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 12060

/. M. Coiffeurs

Een bloemrijk 1990

Loodgietersbedrijf

KEUR
KEUR
KEUR

J. BLUYS

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, 2042 NW Zandvoort, tel. 17093

Schoolstraat 4,
tel. 18789

l

Hondenkapsalon

3??

Edith & Ben
wenst alle klanten en bekenden
een voorspoedig 1990

i
K,

La Bonbonnierè ^
wenst alle cliënten
een gezond, 19

De oliebollen en appelflappen zijn
weer gebakken door Tummen,.

l
«

Haltcstraat 39a.
telefoon 15584

Directie en medewerkers
van

TOERKOOP REISBURO ZONVAART

passage 42 Zandvoort 02507-12500

interieur

wensen u een zeer goed 1990
PARADIJSWEG 2 T.O. POLITIEBUREAU ZANDVOORT

KINDERMODE
Buureweg 1-3, 2042 HH Zandvoort,
tel. 02507-16580.

G. Zwinkels
Haltestraat 30

mini
club

Wij wensen
alle mensen
de allerbeste wensen
W90

wenst iedereen een gezond en smaakvol 1990.
Voor uw
oudejaarsavond
hebben wij
opgemaakte salade.
Vers op iedere maat
voor u gemaakt.

wensen u een reislustig 1990
Grote Krocht 20, Zandvoort
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r valt dit jaar nog heel wat te genieten.
Veise oliebollen

Huzarensalade. Bak a l kg.

10 voor

3.95

3.25

Clairette de Die Brut Methode
Champenoise. Appellation Clairette de Die Contrôlée. Een feestelijke gul mousserende wijn

Verse appelbeignet, appelflap of
appelbroodje
1.-

6 voor

5r

10r

Kaas, sesam-, bacon- of pizzacrackers Doosje a 75 gram
1.25

Vers van 't mes: extra belegen
Goudse kaas l kg.

185

13r

2 voor

1530-,

Ovenverse saucijzebroodjes
uit eigen banketbakkerij
• 'j
1.15

Mixed nuts, ongezouten of gezou- &
ten. 200 gram &F5 f\ O D

R<J.

6 voor'

HEMA

Echt Waar Voor Je Geld.
Je koopt een groter pand...

WEBER'S Schoonmaakbedrijf-glazenwasser!]

YORK OPTIEK

Maar wat is ruimte als die 'n andere bestemming krijgt?

Specialiteit:

SCHOONMAAK LUXAFLEX
REPARATIE ROLGORDIJNEN
VERKOOP VERT. LAMELLEN

Haltestraat 5/Zandvoort/Tel. 02507-12174
wenst u allen een goed 1990!

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.
TTT /"V^OTITF'D "D TT telef- 02507-15531
. W . VAJld l £ult ±3. V . telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

H

Verhuur: sproei extractie Tapijtreinigers
Bel voor info 14764-14090

AFAFA
Vereniging voor
sportontwikkeling, begeleiding en
stimulering
Brugstraat 17, Zandvoort

wenst een ieder
een goed 1990
Tot ziens op de Nieuwjaarsreceptie in

Café „De Slop",
Haltestraat 56a
op 1 januari van 15.00-17.00 uur.

Bij aankoop van ons zeer uitgebreide Administratie-Pakket BROFIN krijgt u bij inruil van uw
oude Software-Pakket maar liefst ƒ l.OOO,- KORTING
BROFIN (Versie 4.2)

BROCALC (Calculatie Pakket)

Normale prijs
ƒ1.950,Inruil oude pakket/1.000,-

Normale prijs
Extra korting

NU

*************************** ***

OLIEROLLENKRAAM
RAADHUISPLEIN
uw specialist voor
OUDEJAARS DAG
OLIEBOLLEN
BERLINER APPELBOLLEN
BEIGNETS
GEMBERBOLLEN
^ AMANDELBOLLEN -,
ENZ. /

y *

Stuur mij geheel vnjblijx end uitgebreide
dokumentatie o\ei het \Veru svsteem

ƒ 950,-

HOOFDMENU

ARTIKEL GEGEVENS
Artikel gegevens
Voorraad gegevens
Registratie inkopen
Omzet per debiteur
Omzet per artikel

BALANS
Proef/saldibalans
Verlies en winst
Verdichte balans
Balans per periode
Gegevens jaarverslag
Jaarverslag

BTW
BTW-gegevens
Overzicht BTW-gegevens
BTW per maand
BTW per kwartaal
GROOTBOEK
Onderhoud grootboek
Overzicht grootboek
Kostenoverzicht
Rentabiliteit berekening
Invoeren budget
Budget bewaking

ƒ 795,-

DEMODISK ƒ 99,- incl. BTW

Grootboek
Dagboek
Debiteuren + fakturen
Crediteuren
BTW
Artikel gegevens
Valuta gegevens
Prijsaanvragen/offertes
Personeel + G-rekening
Balans
Onderhoud programma's

DAGBOEK
Boekingen dagboek
Overzicht boekingen
Grootboekkaarten
Mutatie overzicht
PERSONEEL -f PLANNING
"Fakturen G-rekening
"Printen van (kopie)fakturen
'' Projekt administratie
"Uren verantwoording
"Winst berekening
Personele gegevens
Printen personele gegevens
Planning vrije dagen personeel
'' Deze optie alleer
voor ondernemers
ONDERHOUD
PROGRAMMA'S
Onderhoud menu/pasw
Schoonm. bestanden
Boekingsperiode

Paswoord/niveau's
Faktuur lay out
Log bestand
Correctieprogramma
Inlezen diskette/converteren
Kleunnstellmg scherm
Andere klant
Nieuwe klant
Header inhoud
DEBITEUREN +
FAKTUREREN
Boeken fakturen
Overzicht boekingen
Openstaande betalingen
Aanmaningen
Tekst aanmaning
Teksten op faktuur
Fakturermg
Printen (kopie) fakturen
Faktuurregels per klant
Debiteuren gegevens
Overzicht debiteuren
Betaalde fakturen
Effekten
Kwitantie

U L un' i'j^^ a v v. ojidcoupor in een piuelop zonde 1 postzegel
^Kl>" 11 JAN VAN DER VLUGT S, ZOON BV
AT. ju iji i,m iit'314 I970VB Umuiden

z

j>.

Zondag 31 december zijn
wij tot 17.00 uur open met

VANDEF^JLUGT
Cornwallstraat 6 - Umuiden - Tel 02550-30624

*
*

VERSE
OLIEBOLLEN

CREDITEUREN
Boekingen credit
Overzicht boekingen
Openstaande betalingen
Betahngsadvies
Bankopdrachten
Crediteuren gegevens
Overzicht crediteuren
Betaalde fakturen

BRIDGE BV
al 25 jaar Uw vertrouwde handelspartner

Prijs-aanvragen/offertes
Verwijde aanvrag./offertes
Overzicht/printen gegevens
STANDAARD OPTIE'S
Kleuren instelling
Netwerk versie
Vrije faktuur lay out
Onbepl. aantal administratie's
en registratie's
Alle gegevens d.m v. popup
menu's op te vragen

Calculatie voor BOUW +
METAAL
Stonngs pakket voor
onderhoud
Patiënten registratie
Projekten/voor en na
calculatie
Speel automaten registratie

Onderhoud valuta gegevens
Overzicht valuta gegevens
Omrekenen valuta

ƒ

KONTAKTEN OPDRACHTGEVERS

ENKELE ANDERE
PAKKETTEN:

VALUTA GEGEVENS

a

Z//',
U• kunt \>\
^
—• * > <-Aook
een
bestelling opgeven.

ƒ1.495,ƒ 700,-

ALLE PAKKETTEN ZEER
UITGEBREID
TEVENS SOFTWARE OP
MAAT!!!

99.00 (ind. BTW)

a ƒ 1950'°° (Inruil ouOe pakkell

St. Elisabethstraat 27-29
5361 HJ GRAVE
Tel.: 08860-76042

.
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Sport
in
1989
ZANDVOORT - Een overzicht van de sportgebeurtenissen geheel compleet te krijgen
zal niet geheel gelukken, daar
er te veel op sportgebied in
sportminded Zandvoort heeft
plaatsgevonden. Toch hieronder een opsomming van de belangrijkste feiten van het jaar
1989.
Een van de hoogtepunten was wel
de viering van het 85-jarig bestaan
van de oudste club van Zandvoort de
gymnastiekvereniging OSS. De
Zandvoortse Schaakclub mocht de
halve finale van het Nederlands dames kampioenschap organiseren en
deed dat zoals verwacht op een perfecte wijze. Na een spannende clubcompetitie kon Olaf Cliteur de clubtitel bemachtigen. Hij was één van
de vele kampioenen die in de badplaats te voorschijn kwam. De jeugdige kampioenen werden voor hun
prestaties ontvangen op het raadhuis. De sportraad Zandvoort bood
maar liefst 206 clubkampioenen een
prachtige huldiging aan.

« WSV Zandvoort organiseerde diverse evenementen.

• Casino ZVM-handbal, de dames behaalden de titel.

Vooral op zaalvoetbalgebied deed
Zandvoort van zich spreken. De
teams van Nihot/Jaap Bloem Sport
en Bad Zuid/ZVN behaalden de titel • De volleybalterwijl de overige clubs een aardig sters van Sporpartijtje in de bovenste regionen ting Oss draaien
meebliezen. Het voetbal op de vel- goed mee.
den stond vooral in het teken van de
geweldige inhaalrace van Zandvoortmeeuwen. Dat team leek na
veertien wedstrijden tot degradatie
gedoemd maar door in de laatste
acht wedstrijden veertien punten te
verzamelen bleef men in de vierde
klasse KNVB. Zandvoort'75 deed
het prima maar kwam net iets te
kort om de titel in de wacht te slepen. Dit seizoen proberen zij het opnieuw. TZB handhaafde zich als goede middenmoter. Eveneens niet on• Softbal blijkt opgemerkt mag blijven dat Zandenorm populair. voortmeeuwen de vertrouwde complexen aan de Vondellaan en Van
Lennepweg gaat verlaten. Er zal een
nieuw complex worden aangelegd in
het binnen circuitterrein.
De Casino-ZVM handbaldames
behaalden knap de zaalhandbaltitel,
maar de heren moesten een stapje
terug doen. De ZHC hockeyteams
draaiden redelijk mee en doen dat
nu zeker weer. Vooral de heren maken dit seizoen indruk. De volleybalsters van Sporting OSS zijn altijd en
goed meedraaiend team in de overgangsklasse. De heren handhaafden
zich net aan, maar draaien nu beter.

» Gymnastiekvereniging OSS, 85 jaar.

De Z wemvereniging Dé Zëeschuimers ging door een diep dal. De top
snelheidszwemmers verliet de club.
Reden daarvan is, dat een tijdje geen
gebruik gemaakt kon worden van
De Duinpan door de komst van Gran
Dorado. Die komst betekende wel
dat er een prachtig sportcentrum
verscheen aan de Van Alphenstraat,
waar ook de Zandvoorters terecht
kunnen. De zwemclub herstelde
zich overigens en vooral de kunstzwemsters behaalden opmerkelijke
resultaten.
De Watersport Vereniging Zandvoort was ook nu weer actief in diverse organisaties. Zo werd de driedaagse van Zandvoort een groot succes en ook de REM-race mocht er
zijn. De zomersporten verkeren
eveneens in een behoorlijke groei.
Vooral de TZB softbalvereniging
doet het goed. Softbal blijkt enorm
populair te zijn en de vereniging
wordt groter en groter. De Tennisclub Zandvoort bracht een sterk
team op de been maar greep net
naast de titel. Op de Kennemer Golf
en Country Club werd het KLM
Open golfkampioenschap van Nederland gehouden. In 1990 zal dit
evenement opnieuw Zandvoort aandoen.
Tot slot, het interim circuit werd
geopend op 23 juli jl. Het is op dit
verkorte circuit hard werken voor
de coureurs, maar de toeschouwers
hebben een fantastisch overzicht op
vrijwel de gehele baan. Toch hoopt
Circuit Park Zandvoort dat dit jaar
weer op een racepiste van de oude
afmetingen de autosport kan worden beoefend.

Eurosport toch op de kabe

Casino/ZVM wordt winnaar
van Kerst-handbaltoernooi
ZANDVOORT - Het CasinoZVM handbaltoernooi
pp
Tweede Kerstdag kan inmiduels al weer traditioneel worden genoemd. Voor de derde
maal werd dit kersttoernooi in
successie georganiseerd en als
het aan de organisatie ligt
wordt het in de toekomst nog
groter.

wedstrijd in actie tegen de selectie
van het Haarlemse team en won
knap met 13-10. Voor de junioren
jongens en de senioren heren werd
een toernooi afgewerkt. Onder het
oog van vele toeschouwers die de
tribunes bevolkten speelden de junioren een perfect toernooi. Tegen
het Hillegomse Concordia werd een
zeer spannende en gelijkopgaande
wedstrijd gespeeld. De Zandvoortse
talenten wisten nipt met 10-9 aan de
goede kant van de score te blijven.
Tegen Schagen lieten de Zandvoorters zien veel te sterk te zijn. Met
goed handbal werd Schagen door Casino/ZVM van het veld gespeeld.
Door die 20-9 overwinning was de
toernooizege al veilig gesteld. Concordia werd tweede door Schagen
met 13-5 te kloppen.

Nu was het nogal moeilijk om,
vooral voor de dames, tegenstanders
te vinden, maar volgens bestuurslid
Rinie Cappel moet het volgend jaar
beter lukken. „Het was zeker weer
geslaagd, maar moeten volgend jaar
al vroeg de uitnodigingen aan de
clubs richten. Eerder met de organisatie beginnen wat dit jaar door omstandigheden niet lukte. We gaan
proberen dit toernooi uit te bouwen
tot een groots gebeuren. Dat moet Minimaal
Bij de heren minimale krachtsverVolgend jaar al zeker gaan lukken.
Overigens was het ook nu erg gezel- schillen. Casino/ZVM won uiteindelig in de Pellikaansporthal",," aldus lijk het toernooi maar de wedstrijden werden vrijwel steeds met weiCappel.
nig verschil afgesloten. De Zandvoorters wonnen van het Haarlems
Perfect
team met 14-10 en van Swift met 7-12.
Het werd een succesvol toernooi Doordat Concordia Hillegom evenVoor de Casino/ZVM-handbalteams. eens won van het Haarlemse team
Het damesteam kwam slechts één en Swift werd de laatste wedstrijd

ZANDVOORT - De gemeente
Haarlem heeft besloten de
doorgifte van Eurosport niet te
staken. Afgelopen Kerstdagen
was dit satelietprogramma
weer op de Zandvoortse kabel
te ontvangen.

tegen Casino/ZVM van groot belang.
De Zandvoorters slaagden er in om
Corcordia, na veel spanning, met 6-5
er onder te houden waardoor ook
hier de toernooizege in Zandvoort
bleef.
Zo kwamen de hoofdprijzen, beschikbaar gesteld door de Casino, in
bezit van de Zandvoortse handbalvereniging. Als aardige geste in dit
vreedzame toernooi, stelde het Casino alle deelnemers in het bezit van
een aardige attentie.

Huisvrouwen
De Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen afdeling Haarlem e.o.
houdt woensdag 3 januari haar
nieuwjaarsreceptie in het Eigen
Huis, Boekenrodestraat 9 te Haarlem. Het bestuur van de NVvH nodigt leden en belanstellenden van
harte uit.
Op donderdag 4 januari kan men
in wijkcentrum Meervaart, A.
Schweitzerlaan 182 Haarlem/Schalkwijk, een lezing met dia's bijwonen,
'Australisch avontuur', van de heer
P.L. van Pel. Aanvang 10.00 uur. Van
Pel vertelt over een trektocht langs
de kust van West-Australië.

ZHC speelt zeer verdienstelijk hockey.

gramma nebben zij, vooruitlopend
op de besluitvorming door de gemeenteraad, gemeend nu reeds toestemming te moeten verlenen voor
uitbreiding van het programmapakket met de signalen van Eurosport.
Bij dij begrotingsbehandeling 1990
zijn door de raadsleden Methorst
(VVD) enPlieringa (GBZi vragen ROsield in de raad. „Sportminded
Zandvoort is tevreden", stelt Methorst. ,,Ik heb al meerdere reacties
gehad".

De N.V. Casema heeft het besluit
aan de gemeente Zandvoort doorgegeven. Aanvankelijk was er sprake
van dat Haarlem de doorgifte van de
desbetreffende TV-signalen zou staken. Men is echter op dat voornemen teruggekomen. Het programma
is hierdoor weer beschikbaar gekomen voor ontvangst in Zandvoort.
Men vindt het op kanaal 63.
Een en ander met instemming van
het College van Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort. Gelet
ZANDVOORT - Vuurwerk afop de grote vraag naar een sportpro- steken mag dit jaar al vanaf 29

Vuurwerk mag
eerder afgestoken

Bekende Zandvoortersgetrouwd Nieuwe bestrating
Van Speijkstraat

ZANDVOORT - Of het in de lucht zit of niet, dat zal nooit
bekend worden, maar vorige week trouwden alweer enkele bekende Zandvoorters. Dit keer waren het Ton Bakker en Marga
ZANDVOORT - Op 8 januari zal er
begonnen worden aan een nieuwe
Draijer.
Ten overstaan van de ambtenaar van de burgelij ke stand Andries van
Marie en vele familieleden en bekenden gaven zij elkaar in de raadszaal hun
jawoord. Ton Bakker is allang geen onbekende meer in de dorpsgemeenschap. Onder andere als ober bij 'Kopertje' genoot hij grote bekendheid,
terwijl Ton op feestjes vaak te vinden is als slagwerker. Ook de verenigingen
maken graag gebruik van zijn diensten als geluidstechnicus. Het bruilof tsfeest is volgens insiders 'gigantisch' geweest.
Het nieuwbakken echtpaar vertoeft thans voor een korte vakantie in
Zwitserland.

Folo: Bram Stnnen

bestrating van de Van Speijkstraat.
Gedurende ongeveer 4 weken zal
deze straat voor alle verkeer worden
afgesloten. Nadat het wegdek is vernieuwd worden eveneens de trottoirs aangepast. Hierdoor zal de Van
Speijkstraat nog slechts in één richting te berijden zijn. De-totale werkzaamheden zullen ongeveer 7 weken
in beslag; nemen.

december.

De verkoop van vuurwerk in Zanclvoort start dit jaar op vrijdag 29 december. Dat heeft te maken met het
feit dat oudejaarsdag - 31 december dit jaar op een zondag valt. Daarom
mag het afsteken van vuurwerk dit
jaar ook al op 29 december van 08.110
tot 20.00 uur. Diezelfde tijden gelden
ook voor 30 december. Op oudejaarsdag geldt de toestemming eveneens vanaf 08.00 uur maar dan magmen doorgaan tot twee uur 's nachts.
Uiteraard blijft het aan te raden, rekening te houden met de medemens
en de dieren.

DONDERDAG 28 DECEMBER 1989
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VISSCHALEN a la Carte...
stel zelf uw schaal samen, wij maken hem gratis voor u op!

i VIDEOTHEEK DOMBO
WK' •
lf*tf-;,.

ff 1
begint het nieuwe jaar goed.
tté^ .'••
Alleen tegen inlevering van deze bon krijgt u
Ijt^fesrss -.-,..:

.
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Salades per 100 gram:
Hanngsalade
Flonda-vruchtensalade
Mosselen in Deense saus
Zalmsalade
Tonijnsalade
Krabsalade
Garnalensalade
Haring m dille roomsaus
Eiersalade
Aardappelsalade
Huzarensalade
Sauzen per 100 gram:
Cocktail
Remoulade
Kerrie
Zigeuner

l 8 FILMS r

Haring per stuk:

É
een hele week
$$$>'&.
l
voor slechts
tfr-:-

Hollandse Nieuwe
Zure Haring
Rolmops
Panharing
Gerookte Haring

p'v •

P

i

2,00
2,80
2.50
4,00
3,50
5,50
3,00
3,00
2,50
1,00
1,00
1,20
1,20
1,20
1,20

3,00
2,50
2,50
2,50
3,00

Gerookte Vis per 100 gram:
Zalm uitgesneden
Palingfilet
Hele Paling
Forel Filet
Meerval Filet
Heilbot Filet
Makreel Filet
Graved Lachs

Diverse Vis per stuk:
9,50
9,50
7,75
6,00
6,50
7,50
1,50
12,50

Gevulde Eieren / Zalm
1,50
Gevulde Tomaat/Hollandse Garnaal ... 2,70
Gevulde Avocado/Krab
4,90
Oesters
5,00
Hoofdgerechten
Verse Tarbot Filet per 500 gram
54,00 !|
Verse Tong per 500 gram
dagprijs
Verse Tongfilet 500 gram
42,00
Verse Forel per 500 gram
9,50
Zalmforel Filet per 500 gram
23,00
Verse Zalmforel per 500 gram
12,50
Hele Filet of Moten Verse Zalm
per 500 gram
14,50
Mosselen per 2 kg
".... 8,00
Verse Gevulde Scholfilet/Zalm per stuk 7,50
Verse gevulde Scholfilet/Garnalen p.st. . 7,50
Verse gevulde scholrolletjes zalm p. st. . 2,50
Chinese Garnalen per 100 gram
8,50
Kreeft per 100 gram
8,50

Diverse Vis per 100 gram:
Hollandse Garnalen
7,00
IJslandse Garnalen:
6,00
Noorse Garnalen
5,50
Zeevruchtencocktail
6,00
Crabsticks
4,00
Crabvlees
8,50
KingCrab
17,50
Zalm Paté
5,50
Gevulde Zalmgelatine
8,00
Gevulde Palinggelatine
8,00
Kaviaar per 50 gram
87,50
Voor de uitgebreide, uiteraard verse garnering, feestelijke schaal en verpakking
brengen wij per schaal f 15,- in rekening. Het 'opmaken' en bezorgen is gratis!

Geldig vanaf heden tot 10 januari
Oudejaarsavond
geopend van 11.00 tot 18.00 uur.

l
i

Verder iedere dag geopend van
1 uur 's middags tot 9 uur 's avonds.

Videotheek DOMBO

kompleet opgemaakte schalen, 'n aantal suggesties:
Hollandse Haringschotel
gezellig versierde schaal, min. 6 haringen, per
haring 3,00.
Huzaren- of Aardappelsalade
min. 4 personen a 12,50 p.p. met gevulde
eieren, haring, zure haring, noorse garnalen,
sardientjes en gerookte makreel.

Garnalen of Zalm of Tonijnsalade
min. 2 personen è 22,50 p.p. met gevulde
tomaat, gerookte zalm, gerookte makreel,
gerookte meerval, paté, crabsticks, paling.

Gerookte Visschotel
min. 2 personen a 22,50 p.p. met paling, meerval, heilbot, forel, makreel, zalm, gerookte
haring.

Hors d'Oeuvre schotel

alle artikelen ook los
te bestellen

min, 2 personen a 22,50 p.p. met Hollandse
garnalen, gerookte zalm, sardientjes, gevulde
eieren, gevulde tomaten, haring, paling en

gerookte forel.
Voor informatie en (bij voorkeur tijdige...) bestellingen bellen met Kroon Vis 02507-1 7619 of 165 00.
In de weekenden kunt u ook terecht voor inlichtingen of bestelling op ons verkooppunt op de ZuirJ-Boulevard

CORN. SLEGERSSTRAAT 2B,
achter de Grote Krocht t.o. de Hannie Schaftschool

Tel. 02507-12070
f

Voor nieuwe leden eenmalig dubbele legitimatie verplicht

E mm

de beste kwaliteit in vis! 02507 -17619 /165 00 bij feestdagenhoort vis!
woningbouwvereniging
eendracht maakt rnacht

HET BESTUUR VAN DE
WONINGBOUWVERENGING DEELT MEDE:
Het bestuursspreekuur van

dinsdagavond 2 januari 1990 van 19.30-20.00 uur
komt te vervallen
en wordt verschoven naar
dinsdagavond 9 januari 1990 van 19.30-20.00 uur.

De medewerkers van het
Zandvoorts Nieuwsblad
wensen u, ook voor het nieuwe
jaar weer veel leesplezier.

Sonneveld Sporting
wenst
alle klanten
een
gelukkig en gezond
1990

Doe maar wat je wilt

in 1990
wij doen het ook

Een voorspoedig 1990
gewenst door de
medewerkers/sters van
het advertentiebedrijf

Het Centrum
voor Vrijwillige Hulpverlening
wenst U
een voorspoedig 1990.

De Uithoornse Courant:

Afwezig van 27 december tot 4 januari
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Mark Christaanse

Natuurlijk mag U ook in het nieuwe jaar een

De Ronde Vener:

beroep op ons doen.

Dick van Zwietering

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 10.30
u tot 12.30 u onder telefoonnummer

De Aalsmeerder Courant:

17373

Ton van der Zwaard

Zandvoorts Nieuwsblad:
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Margo Oosterveld
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Drog. Bakels

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag.
De Krocht

Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

heeft voor de bezorging op
donderdag plaats voor
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de partij
van de arbeid
wenst iedereen
een gezond,
mooi,
rood zandvoort
in 1990
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Ik voorspel dat markt van
koopvideo ook groot wordt'

ó <

Vuurwerk voor huisdieren geen feest
De champagne staat koud, de laatste oliebollen worden op tafel
neergezet, het vuurwerk uit de kast gehaald en de televisie staat aan om
op de grote klok de secondewijzers te zien bewegen. Het beeld van
Oudejaarsavond even voor twaalven. De hele avond wordt door iedereen naar dit belangrijke moment toe geleefd. Hoewel... iedereen. Voor
de huisdieren is deze avond bepaald geen feest. Ze zijn vaak als de dood
voor het knallen en kunnen er nog dagen onrustig van blijven.
De Stichting Gezondheid en Welzijn Gezelschapsdieren geeft een
aantal tips voor wie in zeer lawaaiige buurten vertoeft. Een van de
belangrijkste maatregelen is om kat en hond tijdens Oudejaarsnacht
binnen te houden. Wat betreft de kat geldt bovendien het advies om
hem pas op Nieuwjaarsdag om 12 uur ('s middags) naar buiten te laten.
De hond wordt, liefst voor het vuurwerk in hevigheid losbarst, nog een
keer uitgelaten, maar wel aan de riem. Sommige honden raken zo m
paniek bij het horen van een knal dat ze de benen nemen, ongelukken
maken of nooit meer terugkomen.
Laat een hond niet alleen achter op Oudejaarsavond. Neem hem mee
als het even kan, of zorg dat er een vertrouwd iemand bij hem is. Een
kat kan wel alleen thuisblijven, mits in een rustige kamer. Wanneer u
eerdere jaren hebt gemerkt dat de hond dagen van slag is na Oudejaarsavond, kunt u bij de dierenarts kalmerende middelen krijgen. Een kat
heeft eigenlijk nooit kalmeringsmiddelen nodig. Raadpleeg eventueel
uw dierenarts.
Een goede jaarwisseling.

i Ruud Lamers van Warner Home
'ideo, één van de voortrekkers van
e koopvideo

In deze dagen rond de jaar-isseling, als de avonden lang
ij n en het binnen bij de haard
rettig toeven is, is de thuisloscoop populair. De videoheek vaart er wel bij. Het gem met een videorecorder (er
taan er zo'n 2,5 miljoen)
uurt een familiefilm en geniet
en avondje voor weinig geld.
fgezien van deze kerstpiek
ijgt de verhuur van videqIms niet. Ruud Lamers, diecteur van Warner Home Vieo, denkt dat dit zal bijtreken. Verder voorspelt hij een
leuwe trend: de koopvideo.
De videorecorder wordt in het al;meen aangeschaft om televisierogramma's op band te verzamen, of om die op een zelf gekozen
jdstip alsnog te bekijken. Het hu:n van videofilms bij de videotheek
.ijkt populair als de huisbios recent

aangeschaft. Daarna neemt de
ret af en komt het er niet vaak meer
an. Volgens Ruud Lamers huurt
.ssen de twintig en dertig procent

Familiefilms 'lopen' het hardst in de videotheek

van de videorecorderhouders maandelijks één of meer films.
„Ronduit teleurstellend is het, dat
de verhuurmarkt stabiel blijft, ondanks de stijging van de recorderverkoop. Maar ik geloof heilig dat
het huren van films weer gaat stijgen. Er is nu een campagne met de
slogan 'Je raakt niet uitgekeken in
de videotheken.' Er zijn nu drie- of
vierhonderd perfecte speciaalzaken
op toplokaties waar het overweldigende aanbod je verrast. Ik zag giste-

ren weer iemand met twee banden
een winkel verlaten, met de titels
'Rain Man' en 'A fish called Wanda'.
En élke filmmaatschappij heeft tegenwoordig een eigen videopoot."
Dat videotheken illegale en slechte kwaliteit films bezitten; dat je van
geluk mag spreken als je beslag kan
leggen op een interessante film in
plaats van de Stallone-achtige niemendalletjes en dat je wordt geconfronteerd met stapels porno, noemt
Lamers een achterhaalde kijk op de

Styling, stripingen timing

De automobielfabrikanten spelen steeds intensiever
Ji op de vraag naar onderscheid. Het streven naar een
age luchtweerstand heeft er toe bijgedragen dat de
Jieeste nieuwe modellen opvallende overeenkomsten
'ertonen. Als alles op elkaar lijkt en het ene merk
lauwelijks voor het andere onderdoet, wordt het tijd
'oor styling, striping of tuning.
Elk model is in vele soorten en maten verkrijgbaar.
De Kadett is bijvoorbeeld leverbaar in 73 verschillende
ypes. Maar voor wie dat nog niet genoeg is, worden tal
ran accessoires geleverd die het aanzien van de auto
erfraaien. Wat te denken van een Ford Escort in Testaossa-uitvoering of een Porsche 924 met het uiterlijk
'an een Ferrari.
Minder extreem zijn spoilers, zijskirts of een speciale
ïrill met extra koplampen. Overigens dragen al die
iccessoires ertoe bij dat de Cw-waarde en dus ook het
orandstofverbruik aanmerkelijk daalt. Aan dat laatste
nag weer getwijfeld worden, want wie zijn wagen een
portief uiterlijk geeft, gaat zijn rijgedrag aanpassen.
Een goedkope oplossing om je te onderscheiden is het
aanbrengen van striping. Dat is zo langzamerhand verTijgbaar in honderden kleuren en combinaties.

Timing
Hoe het ook zij, de auto gaat er in wezen niet sneller
'an rijden. Wie een wolf in schaapskleren wil, komt
erecht in de tuning. Daarvan worden knappe staaltjes
ïeleverd door Savali voor Alfa Romeo, Alpina voor
BMW en Irmscher voor Opel. Je bent er veel geld voor
wijt, maar je krijgt er wel iets voor terug waarmee je
andere weggebruikers gapend achter je laat. We hebben
lier te maken met een trend die in de jaren tachtig werd
(ADVERTENTIE)

ingezet, maar die het komend decennium een steeds
grotere rol gaat spelen.
De jaren '90 zullen bol staan van het streven naar een
volledig schoon wagenpark. Daar lijkt alles voor te moeten wijken. Autorijden wordt er niet aantrekkelijker op,
zeker niet in dit verstopte deel van de Randstad, Maar
een gelikt uiterlijk houdt de lol er best nog wel even in.

videozaak. „Dat is het imago van zes
jaar geleden. Dat is nu niet meer zo,
al zal de drempel voor sommigen
daardoor nog te hoog zijn. De tijd
dat je de film op de flaptekst beoordeelde is ook voorbij, nu komen de
mensen naar de winkel toe en zoeken een bepaalde titel of die en die
regisseur."
„Niets is zo mooi en indringend
als een film zien op het grote doek.
Maar je moet er wel een hele avond
voor uit trekken, de kosten zijn in
vergelijking met huren hoog. Video
is een uitkomst om toch goedkoop
en in je eigen tijd een film te zien.
Een jong gezin hoeft geen oppas te
regelen. Het sterkste van video blijft
dat je kan consumeren op de tijd dat
het je het best uitkomt."
Concurrenten zijn de bioscoop en de
videotheek absoluut niet van elkaar,
volgens Lamers. Consumeren doet
consumeren, zegt hij. En daarbij:
„Rocky IV was groot in de bioscoop,
omdat Rocky I, II en III op video
hits waren."
Grofweg zijn de familiefilms het
populairst. Dan volgen de avonturen- en actiefilms. Kindercassettes
vormen een goede middenmoot en
muziekregistraties scoren laag. Lamers zegt dat sex- en pornobanden
15 tot 20 procent van de verhuurmarkt uitmaken, „maar metingen
zijn in die branche niet zo betrouwbaar", meent de directeur van Warner Home Video die zelf overigens
geen porno uitbrengt.
Een half jaar na de bioscoop-première wordt doorgaans een speelfilm op cassette verhuurd. Een jaar
na deze videorelease kunnen films te

koop worden aangeboden. Ruim een
jaar spant Ruud Lamers zich in om
de koopvideo in Nederland tot een
succesformule te maken, zoals dat
in Engeland en natuurlijk in de Verenigde Staten al bestaat. In warenhuizen en platenwinkels zijn tegenwoordig schappen geïnstalleerd
waar fictie en non-fictie op video te
koop zijn. Behalve Lamers' maatschappij storten ook andere (Hollywood) labels zich op deze markt.
„Eenjaar geleden verklaarden mensen mij nog voor gek, maar ik geloofde honderd procent in deze vorm
van home-entertainment. Nu vinden
sommigen mij nog wat te positief,
maar naar mijn overtuiging zal de
markt van koopvideo, naast die van
de verhuur, groot worden."
Een videoband met bijvoorbeeld
een klassieker van James Bond kost
bijna vijftig gulden. Toch zijn er van
de The Living Daylights (waarin
agent 007 het opneemt tegen de Russchische KGB) nu 'al 18.000 verkocht. De prijs is dus geen spelbreker. Lamers trekt de vergelijking
naar de verkoopcijfers van CD's, die
ook in een relatief hoge prijsklasse
verkeren.

Weerspiegeling
De koopmarkt richt zich onder
meer- op de verzamelaar, die in zijn
boekenkast ook graag een weerspiegeling toont van zijn filmsmaak.
Daarom zijn de meeste titels in herkenbare en thematische series ondergebracht. Om er een aantal te
noemen: De James Bond collectie
(15 stuks), Rocky (I tot en met IV),
legendarische series van Bogart,
Marilyn Monroe, James Dean, Elvis
Presley, Clint Eastwood en the Pink

Panther. Dan zijn er diverse muziekfilms of -registraties en is er een tekenfilmreeks. In de categorie nonfictie is Jacques Cousteau flink vertegenwoordigd met een tiendelige videoset over de wereld rond de waterspiegel. Verder worden BBCnatuurfilms aangeboden (over het
nachtleven van het meesje bijvoorbeeld) . Speciale aandacht hebben de
vier videocassetes met elk drie afleveringen van Fawlty Towers. Ondanks de talloze herhalingen van de
televisie(!)comedy van John Cleese
blijft de vraag blijkbaar groot.
„Liefhebbers willen soms een film
gewoon zelf hebben. Deels kopen ze
een serie voor het Avenue-effect en
deels voor het gemak. Tijd is een
probleem bij veel mensen. Voor
twee mensen is het soms moeilijk de
avond te vinden dat ze beiden vrij
hebben. Er is een kans dat een huurband uitgeleend is als je er tijd voor
hebt. Nu kun je die kopen, je koopt
daarmee ook het gemak."
Ruud Lamers onthult tenslotte
nog zijn eigen, doorgaans ongebruikelijke, manier van films kijken. „Je
kunt films ook in twee of drie keer
bekijken. Het is toch absolute onzin
dat je een speelfilm van begin tot
eind in één keer moet consumeren.
Ik kijk ter ontspanning, net zoals je
's avonds na je werk leest. Een boek
lees je ook niet in één keer uit."
Als wintertip biedt de videopoot
van Warner Bros 'Gremlins' te koop
aan, Steven Spielberg's vrolijke griezelfilm. Voor de kinderen is er 'The
Secret of Nimh', waarin ratten (die
heel slim zijn geworden door vivisectie) een hele muizenfamilie redden.
FERDINAND RUSCH

Puzzelen met Oudjaar

Comfort
Nog zo'n trend die het autorijden wat vreugde geeft, is
het streven naar optimaal comfort. Dat is allang niet
meer louter toebedeeld aan duurdere merken. Mensen
zitten steeds langer in de auto en willen comfortabel
reizen. Fabrikanten slagen erin om meer ruimte uit de
huidige auto te halen dan vijf jaar geleden. Duidelijk
voorbeeld daarvan is de nieuwe Fiesta, die onmiskenbaar ruimer is dan zijn voorganger.
Het interieur van auto's laat in de meeste gevallen nog
maar weinig te wensen over. De zittingen zijn steeds
beter, comfortabeler en zorgen ervoor dat een lange reis
zonder lichamelijke vermoeidheidsverschijnselen kan
worden volbracht. Veel stoelen zijn op allerlei manieren
in te stellen om het de bestuurder zo behaaglijk mogelijk te maken. Wie toch niet tevreden is over het zitcomfort, kan zich altijd nog melden bij Scheel of Recaro
voor een op maat gesneden stoel.

Scheurijzers
De introductie van meer kleppen per cilinder kunnen
we anno 1990 geen trend meer noemen. Het is haast een
gemeengoed geworden. Een trend die nooit of te nimmer gemeengoed wordt, is de hang naar scheurijzers als
Lamborghini Countach Anniversary en Cizeta Moroder
V16T. Ze krijgen nog steeds iedere autoliefhebber aan
het watertanden en dromen. Fabrikanten presenteren
hun raspaarden in de aanloop naar 2000 in nieuwe
jasjes, al kunnen we soms beter spreken over fluwelen
colberts.
De techniek wordt geperfectioneerd en hoe sneller
hoe beter. Vertrouwde merken op het gebied van sportwagens hebben niet meer de alleenheerschappij. Alle
fabrikanten lijken mee te willen dingen naar het mobiel
van de eeuw. Volkswagen kwam met de Corrado, Aston
Martin met de Vantage, Alfa met de SZ en ga zo maar
even door. Het zijn niet alleen kleine
tweezitters die van zich doen spreken, denk maar even aan de BMW
850i, voorzien van 12 cilinders en
met een top van dik 250 km/uur.

Snobisme
Ondanks de snelheidslimieten komen er steeds meer wagens op de
markt die wellicht nimmer aan hun
topsnelheid toekomen. Het komt
voor een deel voort uit het zoeken
naar nieuwe technieken. Het blijft
daar meestal bij steken, omdat het
uiteindelijke serie-produkt te duur
zou worden. Maar de fabrikant met
een beetje zelfrespect is er toch alles
aan gelegen om met een uniek produkt te komen, waarmee hij kan laten zien waartoe hij in staat is.
DRAAITOP
STOFZUIGER
Type K-1100 N Met krachtige 1000
Watt motor Voorzien van stofmeter,
handige voetschakelaar en div. hulpstukken.
Europa Styleprijs 299.- Kijkshopprijs

kijkshop

Bel voor adressen 04180-15575.

Er wordt meer getrouwd, de laatste jaren. Het is weer m om van 'de
dag' een feestelijke en stijlvolle ge
beurtenis te maken. Uiteraard ho
ren hier volop bloemen bij. Niet
alleen het bruidsboeket, maar ook
corsages voor de gasten en schitterende bloementoeven voor op de
auto. Om de keuze van bloemen te
vergemakkelijken, zijn alle 1.760
bij Fleurop Interflora Nederland
aangesloten bloemisten nu in het
bezit van een showboek met een
grote verscheidenheid aan ideeën
voor bruidsboeketten, corsages en
bloemarrangementen. Het boek
telt 36 pagina's met klassieke en
moderne suggesties Het boek kan
eventueel mee naar huis worden
genomen.

Foto Wilfned Overwater

Koopvideo

Als er iets is waarmee de mens zich kan qnder;cheiden, dan is het wel met zijn auto. Wie een
vitte Kadett koopt, loopt een groot risico zijn
ivenknie te vinden. Daarom wordt van alles in
iet werk gesteld om de auto een eigen gezicht te
;even. De één doet dat door een slingerend
jehaatje aan de spiegel te hangen, de ander
schaft een complete styling-set aan die de auto
onherkenbaar moet maken. De automobiel
5aat een boeiend decennium tegemoet.

Showboek vol bloemen

Zoals bij ieder produkt dat op de
markt wordt gebracht, is er natuurlijk vraag van een paar goed in de
slappe was zittende heren en dames.
Zolang het bij een paar blijft, is de
exclusiviteit van deze vorm van snobisme gewaarborgd. Wie in het illustere rijtje van snobs met racemonster wil worden opgenomen, moet
Wij Nederlanders zijn een puzzelend volk. En met de vrije dagen in het verschiet kan een kruiswoordpuzzel van
maar lang en hard sparen. Of genoegen nemen met een Kadett in Ferra- nut zijn. Deze keer hebben we gekozen voor een Zweedse puzzel, waarvan de 'werkwijze' eigenlijk voor zichzelf
spreekt. Voor wie de eigen uitkomst wil checken: over enige weken onthullen we op deze ATV-pagina de juiste
ri Testarossa-look.
EVERHARD HEBLY oplossing.

Patriciërshuis
De firma Playmobil heeft een variant gemaakt op het overbekende
poppenhuis. Het richt zich op jaar
1900 en wordt op de markt gebracht onder de naam Patriciërshuis. Het 'huis' is 65 cm groot en
breed en 30 cm diep. Het bestaat
uit twee etages, vijf kamers, een
zolder, balkon en buiten een aantal terassen. Gordijntjes, bloembakken, tapijten, spiegels, vloerbedekking en enkele figuurtjes horen bij het huis. Voor de verdere
inrichting zijn speelsets te koop,
zoals authentieke meutaeltjes,
keuken- en salonsets, rijtuigen,
old-timers, gaslantaarns en een orgeldraaier. Natuurlijk ontbreken
ook de bewoners niet. Gekleed in
stijl van de jaren 1900 zijn er bijvoortaeeld tuinmannen, dienstmeisjes, kinderen en ouders. Het
Patriciërshuis is bij de speelgoedzaken te koop.

-f;^r1D"lTlrtif

'Flexibele' oordopjes
'Hernestoppers' is de naam van de
onlangs geïntroduceerde E-A-R
oordopjes van de firma Groeneveld uit Dordrecht. De oordopjes
bestaan uit zeer zacht materiaal
dat flexibel is, zodat de oordopjes
zich kunnen aanpassen aan de
vorm van de gehoorgang. „De dopjes zijn zeer hygiënisch, wasbaar
en laten bij verwijdering geen
pluisjes of kruimeltjes achter. De
drager wordt niet helemaal van de
buitenwereld afgesloten, maar zal
merken dat de hinderlijke geluiden acceptabel worden", aldus de
fabrikant. En of dat nog niet genoeg is, laat hij verder weten dat
een aanvullend gebruikersonderzoek heeft aangetoond dat de
zachte oordopjes zeer .aewaardeerd worden om hun werking,
pasvorm en draagcomfort.

Boodschappen op de fiets
De fiets wordt in ons land niet
alleen intensief maar ook veelziidig gebruikt Voor allerlei vormen
en doelen van verplaatsing komt
de fiets in aanmerking en dat
maakt het fietsgebruik m Nederland heel anders dan in verschil
lende andere landen het geval is
Daar dient de fiets vaak alleen
voor recreatie en sportbeoefening
Zo staat bij ons boodschappen
doen met de fiets bijzonder hoog
op het 'doelenlijstje'. Voor de dagehjkse inkopen wordt in 51°n van
de gevallen de fiets gepakt. Een
zeer hoog percentage m vergehjking met de auto (19°n), het open
baar
vervoer ( P u ) , de bromfiets
(l u n) en lopen (18 n n) Voorde grotf.
wekelijks aan te schallen bood
schappen neemt 19"i van de Ne
derlanders de tiets Als je weet dat
33"u van de Nederlanders de fiets
gebruikt voor het dagelijks woon
werkverkeer, springt het boon
schappen doen op de fiets er heel
opvallend uit Bi] de boodschap
penfietsers zijn de vrouwen m de
meerderheid; 60"« van de vrouwen
tegenover 40" n van de mannen
(ADVERTENTIE)

ONDERDELENSHOP
Amsterdam van Woustraat 35 0206629825
Amsterdam Btjlmerplcm 403 020-913502
Amstelveen
Binnenhof 44
020-457283
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AUDI

IPG.
Km,
keur.

Kom op de laatste show van dit jaar
vol met (prijs)verrassingen.
van 27 t/m 30 dec. v. 9.00 tot 17.00 uur.
"Milieu diebe! mei katalisator nu met subsidie
"Audi 100 met super do luxe C D pakket nu ƒ9500 voordeel
"Audi 80 rre: qratis atuurbokrachtiging (alloen te bestellen mei
otjurxergrenaeling a ƒ995
"Jetta Pacitic en Jetta Elan met voordeelpakket t wv ƒ5105
'Polo Fo< en Polo Coupe nu extra scherp geprijst
"Golf Manhattan met voordeel pakket terwaarde van ƒ2835
'Op voorraad auto'G geen aflevermgskosten
"6% rotting \oor ko'ilante betaling
'Garantie op carrosserie tot 21ste eeuw op nieuwe Audi's
'Gratis brandstof tot ' maart 1990 (max voor 5000 km)
'Demo auto's tot ƒ20000 onder aanschaf prijs
'Gratis fles WIJN indien u tijdens show uw auto laat taxeren
"To! 1 jaar no risk garantie mogelijk op onze gebruikte auto's
'Oniruil mogelijk tot 15 dagen na aflevering gebruikte auto's
'Nu kopen "eet 1991 (jan ) max bedrag ƒ 10000. aanbel 25%
'Gratis wa r 'iie oliebollen koffie thee, voor kinderen limonade.
Trouwens, l is toch nog steeds vakantie9
Maak er dus een gezellig familie uitstapje van
en kom naar on/e SHOWROOM om ook te smullen11
'Alle aanbiedingen zo lang de voorraad strekt

Auto Beckeringh BV
hdustricoark
0297563418

Amsterda'nseweg 9 - Uithoorn
15 min van A'dam

AUDI 80 1.8 S,
Brons metallic, 'crayon bekl.', LPG, '87
AUTO MAAS B.V., tel. 02977 - 24320

AUSTIN METRO 1300 surf
Off AUSTIN-DEALER-Pim
31 000 km b j '86 ƒ8500
Rootselaar - staat altijd voor
Minor Rover dealer Sloterkade
klaar1 - Rhôneweg 40-42
4344, tel 020-177975
A'dam - SI Dijk- Info- 131375
Mini 1000 E wit 9-'87 ƒ 9995
020719154

AUTOVARIA BEVERWIJK
150 jong gebruikte auto's

JQ,

GRANDIOZE KERSTSHOW

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Ford Sierra 2.0 L, '83, met LPG,
5 drs, etc. ƒ7950. Inl.
020-250096

Lada

Rover

Honda

Lada

SUPERAANBIEDINGü!
Rover 216 SE LPG, kleur wit,
Rover 216 S, executive.
dec. '85. BEREBEIT Amsteldijk
25, 020-6627777. 2e Kerstdag NIEUW met lederen bekleding,
schuif/kanteldak, 1600 CC mogeopend.
tor, etc. Tijdelijk ƒ26.995.
ROVER 827 Vitesse aut., Minor Motorcars, Sloterkade
14.000 km, 6/'89. Rover Ster- 43-44, tel. 020-177975.
Img, 4/'88, beide hebben zeer
•De autorubriek
inter. prijzen. Minor Motor Cars,
„SHOWROOM" heeft
Sloterkade 43-44, 020-177975.
een oplaqe van 730.000 ex.

T k. Honda Civic 1,5 GL Model:
86, nieuwe LPG rijdt nieuw. Pr.
n.o t k Tel 020-944903 b.g.g
117721.

Meer Garage
Linnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

020-929548

Hyundai

LADA 2105 GL, APK juni '90,
65.000 km. i.z.g.st. ƒ3250.
Tel. 02968-92613.

AUTOBEDRIJF

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

VAN POELGEEST B V
BMW 318, bj '78, metallic
uw betrouwbare occa- groen, APK tot 6/'90, ƒ2750 Mazda 626, 2L GLX sedan,
Stationsstr 7-11Amstel- Tel 02507-19365, Zandvoort. LPG, 10-'86 ƒ 14.850. BOVAG
gar. Tel. 02968-92654/97486.
Info 020410051
Mazda GLX 2.0 automaat!
Alles elec, m. '86. Vr.pr.
ƒ13.000. Tel. 020-103060.

Saab
Ontdek een wereld van verschil
tussen Zweden en Zweden

Mazda

BMW

De nieuwe vinding van Saab

900 2.3 16
Staat bij ons voor u klaar

Mini

A.S.M. Amsterdam

De nieuwe MINI "Monte Carlo
Cabnoni Cabriolet". Nu in onze
showroom. Diverse MINI'S Verk.: Gabr. Metsustraat 2-6 (t.o. Concertgebouw Amsterdam).
nieuw en gebruikt uit voorraad
Telef. 020-6626232. Ook donderdagavond geopend.
leverbaar. Minor Motor Cars
T.k.a. Mazda RX7 SDX, bj. '83, Rover dealer, Sloterkade 43-44, Voorjaar '90 geopend, op de bekende autoboulevard in Z.O.
Citroen BX 19 Diesel break, '88,
BX 14 RE
bl.met.,APKtotdec '90. Vr.pr 020-177975. Geopend 27 t/m
ƒ 24 500 BX TR D '88. ƒ 22 500
26 02/1988
60.000km
BX 19 TR D '87 ƒ17500 BX Nieuw
30 dec. van 10.00-17.30 uur.
ƒ26840,00 ƒ 15.750. Tel. 020-969770.
Saab 9000 turbo, 1989, 20.000
19 TR D autom '86, ƒ16500 Gas/onderbouw
ƒ 2.500,00
km, 900 C, 4 drs; 9/87, 47.000
BX19TRd'85,/ 11 500 BXTR Trekhaak
ƒ
700,00
km; 900 GLI, 11/82; 900 GLS,
D '84, ƒ9950 BX 19 Diesel, Totaal
ƒ30040,00
schuifdak, 1983; 900 GLI, SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
'87, ƒ 15 500. BX 19 Diesel Ser- Nu slechts
ƒ 17.500,00
10/86, aut., slechts 58.000 km. v.d. Madeweg 23 bij Makro
A'dam - 020-6686146.
vice'87 ƒ9950 BX 19GTI'87,
Ook zonder gas/trekhaak
Colt EL dsl, 1985; Lancer GL T.k. Mitsubishi Colt 1.5 GLXi 9- Saab Dealer Jorntsma,
ƒ19500 BX GTI '87, LPG,
te koop
dsl, slechts 90.000 km, 1984; '88 28.000 km vele extra's, ra- Wagenweg 10, Purmerend,
ƒ19500 BX 19 TRS autom. Tel 02207-15514
dio-cass.rec. tel. 02975-62613. tel.: 02990-23741.
allants GLX, 1985/87.
87, ƒ 19 500 BX 19 TRS,
vlitsubishi
Dealer
Jorntsma,
v. part. GALANT 1.6 EL, 6-'86
schuifd, ƒ18500 BX 16 TRI, GS.A X3 groen, '83, ƒ2750. Wagenweg 10, Purmerend,
Stationwaoon 1.6. okt. '896000
APK 10-'90, i.pr.st. LPG, nwe.
87, ƒ17500 BX 16 TRI, '86, 020-719154
tel.. 02990-23741.
km nw.pr. ƒ 27.995 nu ƒ 23995.
banden pr./ 8.250. 020-998287
ƒ14950 BX 16 TRS, '85,
Vanaf ƒ 120,- 5 veerbollen op
020-719154.
ƒ10500 BX 16 TRS '86, druk brengen met garantie bij GALANT 1800 GLS nw.mod. 5Adverteren m
SKODA 130 GLS, eind '86,
zilv.gr. Zeer veel extra's
ƒ12500 BX 16 TRS, autom , de Citroenspecialist van Zaan5 versn., etc. Let op! ƒ5950.
„SHOWROOM"
ƒ 14 500
BX 14 RE '86, stad garage RENÉ SPAAN nw.pr. ƒ40.000 nu ƒ24.995.
„LEGACV'-SHOW
Inl. 020-250096.
Tel. 020 - 665.86.86
ƒ10500. GSA Special '83, Visserspad 11, Krommenie, 020-719154
Museum-Autobedrijven
Skoda 130 L, 1085, goed
LPG, ƒ3500 VisaC15 D, '88, 075-281193 of 353788. Vraag
off. dealer A'dam-A'veen e.o.
onderh., APK tot 9/'90, ƒ 4000,-.
ƒ10750
AK Bestel, '83, tevens naar onze inruilauto's.
Ruysdaelkade 75 - A'dam-O.Z.
Tel. 02990-70855.
ƒ2250 CX Break 2400,'81, auInfo 6623167-732853
torn , Airco, ƒ 2.950. Visa GaraBluebird
2.0
GL,
station,
LPG
Nissan
Cherry
DIESEL,
wit
+
ge, Houtmankade 37, A'dam,
o.b., 1-'87. Sunny 1.5 GL, 5- stripe hatchback, okt. '86 perf.
tel 020-278410.
drs., 3-'85. Sunny 1 3 L, 3-drs., onderh. 100.000 km. vr. pr.
Citroen LNA 11 RE, bj. '84,
86 en '87. Sunny 1.6 SLX, 1- ƒ 9.500. 020-798622.
perf stadsauto, APK' 7-'90, kl.
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
87. Sunny 1.3 DX, 10-'83.
met bl, ƒ 4 500
BEREBEIT Amsteldijk 25, 020- Nissan Cherry 1.7 GL Diesel 10- voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
Tel 020-457867 na 18 uur
autoverhuur
6627777. 2e Kerstdag ge- '84. nwe band., trekh. perf.st. Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel.:
ƒ9250 inr. mog. 02940-80140. 020-799100. Werkplaats Mmervalaan 85, tel.: 020-713581.
opend.
Citroen Visa 11 RE, 6-'86, LPG,
trekhaak, 45 OOOkm Vraagprijs
o.a. 2 CV's, AX, BX
Nissan Bluebird Station D, 5 T.k. Datsun Cherry, bj. '80, APK
ƒ9500 Te! 02940-18263.
vanaf ƒ27,50 excl BTW
Bak, '81, APK 6/90, mot. 100% mrt '90. Vr.pr. ƒ 750.
Tel 020-932750
GSA Club beige '81 LPG
i/r.pr. ƒ2350 Tel. 020-251405. Tel. na 18 uur: 020-433760.
S
Stevinstraat
12a,
A'dam
ƒ2250 020719154
Vanwege het 1-jarig bestaan van:

Citroen

Seat

Mitsubishi

Subaru

Skoda

Nissan

Suzuki

ingdijk

Kerstoccasionshow

Opel

T k. mijn mooie Citroen CX 2 O,
bj '84, d blauw, APK, sch dak,
el ramen, get glas, c v , trekhaak, dia stereo-cass Vr pr Cuore TX rood, 7-'88 13.000
km. ƒ11.750. 020-719154.
ƒ5500 Tel 075-214323.

Daihatsu

Automobielbedrijf LUYKX bv.

Riva-Opel-Baa'rsjesweg 199

A'dam-oud-west. Info 182525
BIEDT AAN MET BOVAG-GAR.:
Opel Corsa 12S 1985
ƒ 10.750
Opel Kadett 13S 1986
ƒ 14.500
Opel Ascona 16S 1984
ƒ 9.950
Fiat Regata 85S, LPG, 5-'87,
lat 127 1986
ƒ 7.500
FIAT VERMEY B V.
ƒ 11500 Fiat Ritmo Diesel, 1- Keuze uit ruim 35 occasions lat Panda 1000 1986
ƒ 8.950
'86, ƒ 6250 BEREBEIT Amstel- A Philipsweg 13, Uithoorn.
Seat Ibiza 1987
:
ƒ 12.250
dijk 25, 020-6627777 2e Kerst- Tel. 02975-62020
Lada 2105 1987
ƒ 7.950
dag geopend
FSO Prima 1988
ƒ 9.90
T k perfecte Rat Ritmo 70, bj.
ƒ 9.950
FIAT Tipo 1 9 Turbo Diesel, 14 aug. '83, APK nov '90, vrpr. R5 GTL 1985
EN NOG VEEL MEER!
mndn oud, 1e eig , rood met, ƒ4500 Tel. 02975-66814
Tegen
handelaarsprijs:
elektr
schuifd . stuurbekr,
etc, 39 000 km, nw prijs T ka l pr.st Rat 126 Bambino, Rekord 20S Caravan -t- LPG 1986
.ƒ 12.950
1981
rood,
652
CC,
radio,
nwe
ƒ40120, NU ƒ23500 Minor
vlazda 323 Sedan 1982
ƒ 4.250
banden,
APK
mei
'90
Pnjsidee
Motorcars Sloterkade 43 44,
Opel Ascona 16S 1977
ƒ 1.950
ƒ2800
Tel
020-478908.
tel 020-177975
Riva-Opel voor uw beste auto-deal!!!

Fiat

Ford
FORD ROADSTER, geimporteerd uit Chicago, gebruikt m
gangsteroorlogen, barst van
de Kogelgaten, bekleding vertoont bloedvlekken Brieven
aan A Capone o nr 422-12365
bur v d blad

2x Ford Escort Laser 11e/12e83 va ƒ6950 BOVAG-gar.
Tel 02968-92654/97486

uw beste autoidee voor 1990
S. v. RAVENSTEIN

Resta 1100 Festival zilv. gr '81
ƒ3950 020719154

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 129804

RIVA-OPEL
OSDORP
Uw beste Opel adres1
NOTWEG 38 A'DAM
Osdorp. Info 196575.

Au'orubr,.4 SHOWROOM •.erschiint elke vri|dag in Hel
Pu-c _ '

DcKjrnuuM -'Ue wvct-4 in alle pdi'it?s van Weekmed'a. t w .
A nslerdu-ns Stadsblad Buiten .pld^rtbe Courant, Diemer
C' ure: il Di' Nieuwe Bii'rier Nieuwsblad Gaasperdam,
Ni^uwshlo'! Df Pnrn,pr Qp Zaans'j Ge.'inbi3ode,
De Nieuwe Weeiprr, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
A m s t e l . ' en<, Weel blad, U 'hoonde Courant, De Ronde
\'-i]. 'f AulM'verder Gout int t>n ZuncKoorls Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
T* letoniv h van innandaq t/m vri|dao tussen 8 30 en
20 00 uur lei 020 Ó65ó63ó Fax 020-665632 1
So-iftc |L Vul de bon >n on /end deze aan
SHOWROOM Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Atrji'u-n kan ook Het Parool, WibautMraal 131 of Rokin
l l O A ns'< lr iam
A C|e.-M Kin ook bi[ de volgende Weekmeaiakanloren
DL'psïlruut 54-56 Purmerend Weerwut 19,

voor dinsduy l 6 00 uur of donderdag 20 00 uur in ons
vcrdon de volgende day r eeds geplaatst
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
Voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet

ƒ25.ƒ11,ƒ 5.68
ƒ 6,10

T.k. Opel Ascona Berlina automaat, b.j. 79, APK tot 12-90,
rijdt prima, ƒ 1850, 020-761554.

Geeft ook dan weer bij
aankoop voorradige nieuwe T.k. Opel Kadett 1.3, '80 stationcar, APK sept. '90, i.z.g.st.
Opeis, of mruilwagen,
mm. ƒ 1500 of veel meer voor ƒ3850. Tel. 020-180224.
uw auto, TOT ZIENS BIJ
Baarsjesweg 199 Omega 1.8 S, 4-'88. Kadett 1.3
LS, LPG, 9-'86, Kadett 1.2LS,
A'dam-W.
station, LPG o.b., 4-'87. Kadett
Inlo 182525'
1.6D,8-'84. Rekord 2.0 S, LPG,
Dpel Kadett carav. 13S 1-'85, 9-'81. Ascona 2.0 S, 8-'80. Ascona 2.0 D, 11-79. BEREBEIT
9750. BOVAG-gar
Amsteldijk 25, 020-6627777.
el. 02968-92654/97486
2e Kerstdag geopend.
Opel Kadett E, b], '87, i z g.st.,
3 000 km, parelwit, trekhaak,
r. ƒ 14.950 075-158708

RIVA

OOST

)pelcentrum Geldrop heeft 70
,NWB gekeurde occasions,
mopad 43, Geldrop Zien is
open, info 040862483

Stephensonstraat 16
AMSTERDAM-OOST
Info: 020 - 932872

Peugeot

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

(off. Suzuki-dealer)
Op zaterdag 23 dec. a.s. van 09.00 - 17.00 uur
Swammerdamstraat 1, Badhoevedorp

Bij aankoop van een occasion
GRATIS radio-cassetterec. op slee kado
Tevens kunt u meedingen naar diverse prijzen,
met als hoofdprijs: EEN LANG WEEKEND NAAR KEUZE.
De Kerstman is aanwezig, die de kinderen zal vermaken,
zodat u ongestoord de auto's kunt bezichtigen.
BIJ inruil van uw gebruikte auto krijgt u van ons
MINIMAAL ƒ 1000,- TERUG, mits 3 maanden op naam.
Iedereen die op deze dag bij ons tankt, kan rekenen op
een attentie van de van de Kerstman.
Voor de kinderen is er een GRABBELTON.
Ook aanwezig in onze showroom: de nieuwe
"Alto Chique" met draaistoel en zwart metallic gekleurd.

TOT ZIENS BIJ:
AUTOMOBIELBEDRIJF

ao

Volvo

Algemeen

Tel. 020-6658686.

LUYKX B.V.

;yw NACHT '

Tel. 02968-94330/97332
Autobedr. Luykx b.v. voor uw Suzuki Alto GL, 5 drs, AUTOGiant Suzuki-modellen. Tel. MAAT, b.]. 1988, 12.000 km,
ƒ 13.500,-. Suzuki Amstelstad,
02968-94330. Off. dealer.
tel.: 020-799100.
Suzuki Alto GL 87,5 drs, 28.000
Suzuki Alto GL, 5 drs, b.j. 1986,
km, ƒ 10.850,-.
Suzuki Amstelstad 020-799100. 54.000 km, ƒ8.500,-. Suzuki
Amstelstad, tel.. 020-799100.
Suzuki Alto GL 86,3 drs, 35.000
Suzuki Alto GL 85,3 drs, 50.000
km, ƒ9.500,-.
Suzuki Amstelstad 020-799100. km, ƒ7.950,-.
Suzuki Amstelstad 020-799100.
Suzuki Alto GL 3 drs., bj '87,
km.st. 43.375. ƒ9.950. Suzuki
Amstelstad. Tel. 020-799100.

Talbot

• Auto te koop? Plaats een T.k. Simca Chrysler 1308 GT,
SHOWROOM advertentie. U z.g.o.h., geen roest, APK 7-'90,
zult verbaasd staan over het ƒ 1250, moet weg! 02979-85785
resultaat.

Toyota
TOYOTA - BROUWER
VELE MERKEN - VELE PRIJZEN
2e Jan Steenstraat 42-48
Amsterdam - Oud Zuid. Tel. 020 - 763829
Amsterdam - Noord
Hamerstraat 3-15. Tel. 020 - 360401

DE GRAAF-TOYOTA

T.k. Toyota Corolla DX, bouwjaar 80, APK t/m juni 90,
ƒ2400,-. Tel.:020-431666
T.k v. 1e eig. Toyota Starlet
1.0, 3 dr„ wit, b.j. 4/88, 17.000
km, ƒ 14.000,-. 020-6681569.

Volkswagen
Renault
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020- 561 96 11.

ZONDAG 1200. TOT 1500 uur 2e KERSTDAG 1300 tot 1600.U'

Alfa 33 Quadrpfoglio verde diam.zw., el.ramen, .'87 ƒ 14.9;
Audi 80 Coupé, champ.met.alle opties
'84 ƒ 16.9t 10
Audi 80 Turbo Diesel, blauwmet.,5-bak
'89 ƒ34.9:' M
Audi 90 2.3, 5 cil.inj., petr.gr., sp.vlgn , nwste.mod.,.'88 ƒ36.9; 3
Audi 100 CC Diesel, rookzilv. met., 5-bak st.bekr.,.'86 ƒ 15.9! 3
BMW 324 Diesel, saff.bl., get.gl.,aut, sp.vlgn., . .'89/29.9' 3
BMW 324 Diesel, kop.brons met., vel.int., 4x hfdst.,.'87 ƒ 22.9.1 3
BMW 316, alpine wit, verl., sportvlgn., get.glas,.v.a.'86 ƒ 15.9:
BMW 320i, rookzilv., LPG, verl. spoilerset, licht met..'86 ƒ 22 9;
BMW 316 1.8, chaminrood, alarm, sportvlgn.,
.'85 ƒ 14.9;
T.k. Golf Diesel GLD, rood, '77, VW KEVERS 1200, 1300, 1303, BMW 524 Turbo Diesel, alpinewit, get.gl., st bekr.,.'84 ƒ 12.9;
APK verlopen, niet doorge- 1303 S, alle in nieuwstaat. Wij BMW 635i. saf.blauw leerbekl.,schfdk,zr compleet '82 ƒ 24.9;
roest, ƒ 850,-. Tel.:020-941576. zijn 2e Kerstdag geopend van Chevrolet Southwmd, 6 pers., camper, vzv. alle acc.,./69.5C
12.00-16.00 uur. RUSKA AUTO- Chevrolet Malibu 8 cil. aut., v.v. LPG, zeer apart .'80 ƒ 39E
VW Golf 1300 bj. '84
MOBIELEN, Lauriergracht 115- Citroen BX 19 TRD, grijsmet, zeer compl. . . .'85 ƒ 9.9;
ƒ11.850.
127 A'dam.
Citroen CX 2.0, goudmet., bijzonder mooi . . . .'84 ƒ 7.9J
Tel.: 02968-92654/97486.
Citroen BX 19 GT, sportmt., el.ramen, 5-bak, get.gl.,.'87 ƒ159:
Adverteren in
Citroen BX 195drs. stat., 5-bak, st.bekr., elek.ramen,.'86 ƒ 14 9f
VW Passat Variant diesel 5-bak
„SHOWROOM"
Citroen BX 19 TRS.ferr.rood
'85/89;
9-'85 ƒ 14 500. BOVAG-gar.
FAX: 020 - 665.63.21
Sierra 2.3 D laser, alpinewit, 5-bak. st.bekr, c.lock '86 f 13.9; Gr
Tel. 02968-92654/97486.
Sierra 2.3 Diesel laser, 5-bak, st.bekr., cv, get.gl.,.'87 ƒ 14.9E Su
Sierra 2.3 CLD Diesel, safkbl., 5-bak, cv, str.bekr.,'88 ƒ 18.K Sie
SK
Sierra 2.3 Diesel laser, zilvergrijs met., 1e eig., . .'84 ƒ
Sierra 1.6 laser, 5drs., LPG, champagne met., . .'84 ƒ 7.9E Sie
Volvo 340 DL, eind '85, met Van Part., Volvo 66 GL, APK Sierra 2.3 Diesel laser, antr.gr. met. 5-bak, st.bekr.,'85 ƒ 10.9! Sc
LPG, 5 versn. etc. ƒ8750. Inl. 3/90, ƒ 650,-. Tel.: 02968-93562. Sierra 1.6 CL, zilvergrijs met., get.gl., nwste. mod.,'88 ƒ 18.9J Sc
Sc
020-250096.
VOLVO AMAZONE '69, 2-drs, Sierra 2.0 CL ,lpg, koperbrons.nw.mod.met koffer '88 ƒ 19.95Sc
Ron Geurs Personen Auto BV rood, wegens beëindiging hob- Sierra 2.3 Diesel,diam.zwart.nw.mod.met koffer .'88 ƒ 18 9J Th
'88 ƒ 1695
Voor exclusieve Volvo's
by, ƒ 11.500. Tel. 02153-10473 Sierra 2.3 Laser .saff.blauwmet
Sierra 2.0 CL ,autom.diam.zwart.nw.mod.met koffer'88 ƒ 22 95
A'dam-Oost. Info 020-920505.
Adverteren in „Showroom"
Sierra 1.6 CL, donkerbl. siervlgn., dubb.spieg.,5drs.,'89 ƒ 1995
T.k. Volvo 240 D. APK dec.'90.
Tel. 020 - 665.86.86
Sierra 2.3 GLD 5drs. stat., alp.wit, gr.glas, roofrack,'89 ƒ 24.95
Grijs kent. B.j.'85. 119.000km.
FAX 020 - 665.63.21
Sierra 2300 diesel, stationcar antr.grijs, elek.ramen, '87 ƒ 18 9f
Z.g.staat. Tel. 02507-16019.
Postbus 156, 1000 AD A'dam Scorpio 2.0 CL, LPG, saff.bl. met., 5-bak:, d.spieg.,'87 ƒ 1895
Scorpio 2.0 CL automaat, zilvergrijs met.,
l ƒ17.95
Ford Orion 16i Ghia, alp.wit, elek.ram., 5-bak, get.gl.,'86 ƒ 13.95
Ford Escort 1.3, stationwagen, alaskawit,
.'85 ƒ 7.95 ed
Ford Granada 2.3 GL, LPG, veel ace
'83 ƒ 7.95[
ed
Nu rijden, december 90 pas
AUTO GEK? ONZE COMP. betalen. Keuze uit ± 30 Rat Ford Granada 2.0 GL stationwagon, beslist als nieuw'84 ƒ 8.95;ed
Ford
Bronco
2.9i
mj.
piek
up,
Am
uitv.,
Pullman,
airco,'88
ƒ
24.95
ZOEKT DE BESTE PREMIE occasions, o.a. Panda, Uno,
Ford tanus 4x vanaf '80/'83 vanaf
ƒ 99::ed
VOOR U UIT. OVERWHERE Ritmo, Croma.
Honda CRX coupé mj., fer.rood, 5-bak, get.glas, '86 ƒ 19.95ed
ASS. 02990 - 25218.
Lada 2104 stat. alaskawit.kopl.wissers.stof.int., . .'89 ƒ 8.95
Div. merken: Lancia Ypsilon Mazda 626 2.0 GLX coupé, saff.bl., LPG, 5-bak, '88 ƒ 18.95 ed
LET OP!
1000 T, 4/86, ƒ11.850,-, wit; Mazda 626 2.0 GL diesel sedan.wijnrood
Grote Kerstopruiming
'85 ƒ 9.95 ed
Passat, 5 drs turbo dsl, 11/85, Mercedes 300 TE Turbo, leer, airback, ABS, sch.d .'88 ƒ 77.95 ed
Bij Wagenpark
ƒ 13.950,-, met. beige; Renault Mercedes 260 E mj., d.bl, stoff.int., 4 hfdst., el.ram.,'87 ƒ 42.95 ed
JOHAN BOOM
ed
11 TL + Ipg, 10/85, ƒ 10.950,-,
Zuiderakerweg 83,(oranje hek) rood; Hyundai Pony 1500 GL, Mercedes 300 TD Diesel, stat.w, st.bekr., niv.reg.,'82 ƒ 14.95 ;U
Mercedes 300 Diesel autom., saff.bl., schuifd., . .'81 ƒ 9.95 H
Amsterdam-Osdorp,
6/87, ƒ11.950,-, rood; Kadett Mercedes 240 Diesel autom., st.bekr
'82 ƒ 7.95lbil
tel. 020-105478/101021.
1200 S + Ipg, 10/85, ƒ 11.950,-, Mercedes 240 Diesel, luxe int., d.spieg., schuifd., '82 ƒ 9.95lbl:
Geopend van 9.00 tot 19.00 u.,
rood; Peugeot 205 XR, 8/86. Mercedes 190 E.inj.,champ.met.,div.opties . . . . '85 ƒ 29.951DI'
zaterdags tot 17.00 u.
ƒ 13.450,-, rood; Daihatsu Cuo- Mitsubishi Cordia GSL sp.coupé, ferrarirood, 5-bak,'83 ƒ 6.95IDI!
financiering binnen 24 uur.
re 850 TS, 10/86, ƒ 9.250,-, wit. Mitsubishi Spacew.2000 GLX, VAN, spierwit,
. .'89 ƒ 22.95in
v.a. ƒ4000.1 jaar schriftelijke
Zie voorwaarden dealer.
Mitsubishi Lancer 1.8 GLX stat.lpg.VAN spierwit .'89 ƒ 13.95ïn
GARANTIE.AIIe auto's A.P.K.
mitsubishi lancer glx,aut.,str.bekr.usa-uitv
'89 ƒ19.95511
Hoge inruil,
FIAT VERMEY B.V.
Nissan Silvia 1.8 turbo fer.rood
'85 ƒ 14.95 mc
A.Philipsweg 13, Uithoorn
Nissan Silvia 1.8 turbo wit, grijs kent
'86 ƒ16.95 Si
AMC conc.aut.lpg '80 1.950
Tel.: 02975-62020
Nissan Prairie 1 8 SGL, jubil. uitv., blauw met. . .'86 ƒ 1695 Si
Audi 100 5E eind '80 1.950
Nissan Laurel 2.4 SGL, alpinewit, spr.boardcomp.,'87 ƒ 15.95 Si
BMW 315 eind'83
5.950
BMW 316 plaatje '80
2.950 T.k.a. diverse inruilauto's, APK Nissan Pulsar Targa sportcoupé , uit USA sportauto,'88 ƒ 36.95 K1
BMW 320/6 m'82
4.950 gekeurd. Kadett 1.6 D., 8-'84, Nissan 300ZX Targa USA-uitv. alleopt, antr.gr. met.,'87 ƒ 29.95 O
Rl
Rat 127/1050 bj.'85
5950 ƒ6950. Rekord 2.0 S LPG, 9- Nissan Bluebird, 2.0 GL, alp.wit., st.bekr., LPG etc. '86 ƒ 11.95 ec
'81,
ƒ
2750.
Ascona
2.0
S,
8-'80,
Nissan
300
ZX
Turbo
zilverbl.
met.,
targa
daken,
'87
ƒ33.95
l
Regata 85S d. uitv.m'86 6.950
ec
Escort 1.4 CL '87
12.950' ƒ2250. Ascona 2.0 D., 11-79, Opel Omega LS autom., LPG, zilvergr. met., stof f .int.'88 ƒ 17.95 !ec
ƒ1950.
Renault
5TL,
1-'83,
Opel
Omega
2,3
Diesel,
alp.wit,
5-bak,
siervelgen,'88
ƒ
19.95
3
Ford Escort 1.6 D '86
9.950
lul1
Ford Tanus combi '79 9.50 ƒ3950. Mazda 626 1.6, autom., Opel Senator 2.5E aut., zilv.blauw, st.bekr., 4x hfdst.,'84 ƒ 12.95
1-'81,
ƒ2250.
BMW
315,
LPG,
Opel
Senator
3.0i,
alpine
wit
'85
ƒ
13.95
•'
'
Mazda 323 combi '83 3.950
'84 ƒ 8.95 ;r;
Mazda 323 HB m.'82
2.950 4-'82, ƒ6950. Austin Maestro Opel Rekord 2.0S, LPG, zilv.blauw met
'86 ƒ 11.95' 9
merc.200 aut.lpg m'79 3.750 1.3L,3-'86J6950. VWGolfC, Opel Rekord 2.0S Traveller, mktblauw
'85 ƒ 6.95 'ta
Mits. Lancer,lpg,m'88 11.950 5-'82, ƒ6500. Lada 2105 GL, Opel Kadett 1.6 Diesel, zilvergrijs
Mits.cordia aut.gls '85 9.950 10-'84, ƒ 2950. Volvo 66 autom., Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., zwart, 5-bak,'86 ƒ 12.95 'ta
'87 ƒ 14.95'ta
Nissan Prairie '84
5.950 10-78, ƒ 1250. Rat Ritmo die- Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., wit
Kadett 1.6 diesel m.'86 9.950 sel, 1-'86, ƒ 6250. Nissan Sunny Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., rood, 5-bak,'88 ƒ 16.95 G°
30
Kadett autom.le eig.'83 4.950 1.3DX, 10-'83, ƒ 5750. Peugeot Opel Kadett 1.3 LS, LPG, zilv.grijs met., stoff.int., '86 ƒ14.95
305
1.5
Van,
LPG
o.b.,
9-'85,
opel
kadett
1.6
Is
diesel.van.spierwit
'88
ƒ
11.95
Sc
Senator 2.5E Aut.,'82
6.950
Gc
Ascona 1.6S aut. '83
5.950 ƒ5500. Toyota Corolla 1.3 Van, Opel Ascona 1.6 LS Travell., diam.zw. met., 5-bak,'87 ƒ 13.95 Pa
5-'84,
ƒ
2750.
Mitsubishi
SaporRenault
25
TD
Diesel,
alp.wit,
w.w.-glas,
5-bak,
.'88
ƒ
17.95
Rekord 2.3 D eind'82
3.450
Rekord 2.0S/82
2.950 ro, 6-79, ƒ1500. BEREBEIT Renault 25 GTS, antr.grijs, el.ram., 5-bak, st.bekr.,'87 ƒ16.95
Renault 25 GTX, 5-bak, st.bekr., c.lock, antr.grijs, '87 ƒ 18.r~
Renault 5TL, '86
8.950 Amsteldijk 25, 020-6627777.
2e
Kerstdag
geopend.
Renault 18 GTL, 2 kleuren grijs, 5-bak, el.ramen, '85 ƒ 7:
Volvo 240GL,aut.,lpg,'84 7.950
Saab 900Turbo S. arrow, zilv.gr. met., 5-bak, st.bekr.,'88 ƒ 32.',
Volvo 345 '81
2.450
Saab 900i, 16 V, rood met., cr.contr., airco, el.ram.,'89 ƒ39.95)
Volvo 66 '81
1.950
Let op Purmerland 79A
Seat Ronda LS, 5-drs.-uitv., wit, alle access., . .'86 ƒ 7.9f
Volvo 360 d-drs '85
6.950
tussen Purmerend en
VW Golf 1300/86
10.950 Landsmeer. Tel. 02990-37825 Suzuki Swift, Amenk.uitv., 5-drs., blauw met., . .'87 ƒ 11.91
VW Golf diesel m.'79 1.950 v.a. ƒ 3500. 1 jr. garantie-hoge Toyota 2.8i Supra, koperbruinmet.alle opties . . .'85 ƒ21.951
Celica 2.0 GTi Sp.coupé, 5-bak, antr.gr.met
'88 ƒ29.95
inruil en scherpe prijzen.
VW Jetta, goudbrons
'87 ƒ14.!""
en nog diverse Auto's
Renault 5 L'84 ƒ 4950. Opel KaVW Passat 1.8 GLI, ant.grijs.nw.mod.veel opties .'89 ƒ34.!
Vanaf ƒ 600 tot ƒ 15.000.
dett LPG nw M '81 ƒ 2950. Rat
VW Passat Diesel stationwag., zilv.gr.met, luxe int.,'84 ƒ 7.9E|
Ritmo '85 S aut. M.'84 ƒ4950.
Mercedes 190 E '86 verlaagd Renault 5 '83 ƒ3950. Nissan Volvo 745 GL stat. autom., antr.gr.met., sch./k.dak,'87 ƒ 32.!
ƒ32.950. Volvo 740 GL Diesel Stanza M '84 ƒ 5950. Seat Ibiza Volvo 240 GL stat. Van, alp.wit, 5-bak, st.bekr.,LPG, '87 ƒ 17.951
'86 ƒ 17.950. Manta GSl M'86 M '87 ƒ 7950. Mitsubishi Tredia Volvo 240 GL, Sdrs stat., zilv.gr.met., 5-bak, st.bekr.,'84 ƒ 15.!""
'86 ƒ 6.95
ƒ 15.950. Jaguar 4.2 aut. M'85 '84 LPG ƒ4950. Talbot Solara Volvo 340 GL, alpinewit
ƒ 24.950. Inruil-garantie-finan- aut. LPG'83 ƒ 2950. BMW 316
Garantie inruil en financiering zonder aanbetaling mogelijk.
ciering. Tel. 02990-37825.
'79 ƒ1950 Nissan Cherry '83
ANWB keuren geen enkel probleem.
Onderdelen + plaatwerk voor ƒ 4950. Nissan Sunny Diesel '84 AUTOVARIA, Wijkermeerweg 46, Beverwijk, nabij de Zwarts
Resta + Visa + Mercedes 115. ƒ5.950 Volvo 66 '81 ƒ1950.
Markt, tel. 02510-12651, dagelijks geopend van 9 tot 18 uur
Mercedes 300 Diesel '81
Tel. 02987-5014.
donderdag koopavond tot 9 uur, zondag 12-3.
ƒ6950. Renault 30 TS '83
• Handelaar of particulier.
ƒ 2950. Opel Rekord'80 ƒ 1950.
Uw auto(s) aanbieden m
Nog meer Showroom-advertenties
Opel Rekord Diesel '80 ƒ 1950.
„SHOWROOM" is dé manier. Nog div. auto's v.a. ƒ 600.
op pagina 20

Swammerdamstraat 1 hoek Sloterweg

Condensatorweg 44
evraagd PEUGEOTS 504, ZUIDWIJK - Mmervalaan 86,
A dam-Si di|k Tel 865511
05, sloop of schade enz. Af- bij het Olympisch stadion Vertand geen bezw. 020-244255. koop nw. en gebr. Peugeots.
Ook inkoop Tel. 020-6629517. TOYOTA Starlet 1.3 L, bj. '82
KUPERUS
zeer mooie auto, ƒ 3990.
„SHOWROOM"
oor alles van Peugeot nw. en
Inl. 020-250096
Postbus 156,
ebruikte, v d. Madeweg 1-5bij
/lakro-A'dam-6683311 -020.
1000 AD Amsterdam

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

i

2000 MZ VERWARMDE SHOWROOM

HYUNDAI Service Dealer
Auto Centrum Duivendrecht
Industrieweg 27 020-995176.

Austin

H
voor
sion
^een

•\'

Golf 1100 prachtige auto '79 VW Golf 1982, A.P.K. 6-1990,
Renault 4 bestel bj. '85, 90.000 ƒ3250. BOVAG-gar.
kl. zwart + open dak, 136.000
km., APK maart '90, ƒ 3750.
Tel. 02968-92654/97486.
km, vr.pr. ƒ3950. 075-165055.
Tel 020-977617.
• „SHOWROOM" verschijnt l.v.m. lease auto VW Golf 1.6, VW Golf Diesel 1981, APK tot
11/'87, 53000
km, i.g.st. 1-7-'90, ƒ2.000. Tel. dond. 27huis aan huis in geheel
12-'89, na 12 uur- 020-792333.
ƒ16500. Tel 02946-3427
Amsterdam en omgeving

PEKSCOMBINATIC

020-5622828

Bon

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

Aantal regels
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

prijs
incl. 6%
BTW
at i
ac
3SS

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

_L

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

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Startdatum*:
Telefoonnummer:
' Alleen een woensdag of een \. rijdag invullen

C
2.5
5C
OC
SS

C
25
5.C
OC

ei
-l 5
aai

Handtekening:

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

gKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22

Algemeen

.i^

u al GROTE KERSTSHOW
bijFRED HEHL
AUTOBEDRIJ VEN

i/75, 2.0 L, LPG, Savalli-uitv., 16 i.vlgn.,verl. . .'87 ƒ 19.950
V 75, 1 8, 16 inch velgen, verlaagd
'87 ƒ 17.950
3TV 2 O coupé, Savalli-uitv., 16 inch vlg., enz..'85 ƒ 15.950
80 CD, 5 cil., LPG Corps Dipl.-uitv., alle opt.,.'84 ƒ 9.950
BO Diesel, Serret uitv., nw. model,
'89/28.950
D 100 CC, Petrolblauw metallic
'86 ƒ 15.950
y M3, 4 cil, M power, Ferrari rood
'88/69.500
3j 316, LPG-inst, BBS-velgen., get. glas, . . .'84 ƒ 12.950
y 316 alpina-uitv., 4drs., 16 inch vlgn
'88/22.950
gt 318 inj, zeer compleet
'86 ƒ 16.950
31 3181 8-'82, boekjes aanw
.ƒ 6.950
y 324 Diesel Hyliner, zwart metallic
'88 ƒ 28.950
D| 327i Harige 4-drs. uitv., 16 inch vlgn
'85/24.950
DJ' 335i Motronic Harige 265pk, 4drs.uitv
'87 ƒ39.950
DJ ' 524 Turbo Diesel, autom., blauw met
'86 ƒ 17.f
DJ' 524 TD, diamantzwart, aut.,
'87/22.!
5(' 525i inj., rookzilver, schuifdak, etc
'85 ƒ 15.!
y! M535i, zeer compleet, UNIEK!!!
'87 ƒ 39.!
DJ ' 728, zeer compleet
'83 ƒ 9.Ï
DJ ' 728i aut., airco, ABS, zeer compleet
'85 ƒ 17.9!
y an 2500 GTI automaat, alle opties
'87 ƒ 19.9!
DJ en BX TRD Diesel, nwste. model
'87 ƒ 14.9!
y >oma Turbo Diesel, TWR, 16 i.vlgn., spoilers,.'88 ƒ 19950
3j Granada 2800 inj. Ghia, alle opties
'82 ƒ 4.950
Sierra 2.0 Laser, 5drs. HB., LPG, alpma wit, .'86 ƒ 12.950
Sierra 2.0 CL, LPG, 5-bak, Aub.rood, nw.mod.,.'88 ƒ 19.950
3jj Sierra 23 Diesel, HB, 5 drs., 5-bak, stuurb., .'86 ƒ 12.950
Sierra XR 4i, super snel
'85 ƒ 17.950
Scorpio 2.0 GLi mjection, automaat, alle opties,.'86 ƒ 17.950
Scorpio 2.0 GL, luxe uitv., alle opties,
.'88/19.950
Scorpio 2900 GLi inj. Ghia, autom., diam.zwart, .'88 ƒ 24.950
Scorpio 2.9 inj. Ghia katal. autom. alle opties,.'88 ƒ 32.950
Thunderbird, alle denkbare opties
'85 ƒ 19.950
a Shuttle 1.5 VAN, autom., zeer apart, . . .'85 ƒ 9.950
a Prelude 1.8 EX, Zender-uitv., 16 inch vlgn.,.'84 ƒ 12.950
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In de autorubriek
"Showroom"
valt u om
van verbazing
over het aanbod.

JQ,
!275.
duurste

utvoenng,

groen j ff**

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
!ar Centre Haarle

Accessoires en onderdelen

AUTOBANDENUITVERKOOP
Toonaangevend voor exclusieve automobielen
Vele maten voor weinig geld
Al jarenlang een begrip voor zekerheid
l de Wittenkade 69, 020-846276
Altijd 75 auto's in voorraad
'
Audi 100 CD 2.3 E automaat, zilver met, . . '86 ƒ 17 950 AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Audi 100 CC, LPG, schuifdak, wit, . .
'88/19950 Klaar terwijl u wacht RuilstarAudi 100 CC 23 E automaat, schuifdak,
. '88/28950 ters en dynamo's Erkend
BMW 528i,zwart met ,l.m velg 83000km,
. '86/16950 inbouwbednjf van TBBSATNO
autobeveiliBMW 518i, LPG st. bekr. groen met. . .
'83 ƒ 6950 goedgekeurde
ValkenburCitroen BX 19 TRS Break stat. car, 5-bak st bekr '87 ƒ 14950 gmgssystemen.
gerstr. 134. Tel 020-240748.
Citroen CX, 20 Pallas, LPG, goud metall.,
100.000 km ,umek mooi
. . .
.
'84 ƒ 7 950 Autoshop J. Schievink, RozenRat Uno 60 S, spierwit, smetteloos,
. .
ƒ '84 ƒ 4.950 gracht 69-71-73, A'dam, tel.
Ford Scorpio 2.0 GL Ghia, brons met, 54.000km,.'87 ƒ 17 950 234986: ACCU'S, impenaals,
Ford Scorpio 2.0 GL, LPG, rood met, 85.000km, .'88 ƒ 19950 laddersteunen, fiets- en skiFord Scorpio 20 GL Ghia, zwart met, 60 OOOkm, .'88/22950 dragers, ski-boxen, alle kleuren
Ford Sierra 2.3 Diesel Laser, stuurbekr., 103.000km,.'86/ 12950 autolak, gereedschappen
Ford Sierra 1 6GL, 93 000 km, smetteloos, antraciet,.'84/ 8 950
Ford Sierra XR 4i, spierwit, LM-vlgn, 98000km, .'84 ƒ 15.950
DJ ia Delta GT 1600, zéér compleet
'87 ƒ 12.950
3jte 626 20 GTI inj., 5-drs. HB, alle opties, . .'87 ƒ 17.950 Ford Sierra 2300 diesel, laser, stationcar, 75 000 km '87/15 950
Jaguar XJ6 serie III Souvereign, alle opties,
. '87 ƒ 37.500
35 ia 626 20 GLX coupé, 12 valve, TWR-uitv., .'89/28.950
a 626 LX Diesel, Spierwit van 1e eigen, . .'86 ƒ 9.950 Mazda 626 GLX Hatchback, LPG, 40 OOOkm, . .'89/23950 Erkend APK station
Mazda 626 Hatchback Diesel, groen met.,
'86 ƒ 9 950 olie verversen v a. ƒ29,50
la 626 GLX Diesel, petrolbl.met, alle opties, .'89 ƒ 24.950
Mazda 626 2.0 GLX, LPG, Sarajevowit 68.000 km.'88 ƒ 15.950 groot onderhoud gratis APK
35fedes 190, 5-bak, schdak, doorlock, etc., . .'88/34.950 Mercedes 240 diesel, goud metall st. bekr.,
Auto Centrum Duivendrecht
Sjtedes 190, LPG, AMG, alle opties
'88/37.950 smetteloos
'83/14950 Industneweg 27 020-995176.
35";edes 190 E 26 Itr., AMG uitgev., ABS, airco,.'88 ƒ 52.950
Nissan Patrol diesel wagon grijs kenteken mcl. BTW '89/29.950
ig..:edes 190 E, AMG, 16 i. vlgn., sec grill, . . .'85 ƒ24.950 Nissan Laurel 28 GLD diesel 70.000 km,
Garage verzorgt uw auto
y edes 200 Diesel, nw.model, diepd.blauw, get.glas,
.'86
APK-KEURING
brons
metall
'88/19.950
35
ƒ29.950
Vooraf prijsopgave Garage
Opel Senator 3.0i CD automaat, LPG, alle opties,.'85 ƒ 18.950 Chrysant, Chrysantstr. 14 B,
35 edes 260 E, 16 inch vlgn., d.donk.bl., verlaagd,.'87 ƒ 44.950 Opel Rekord 20 S, lux, spierwit, LPG
'86/12.950
35 edes 260 SE alle opties, Zilver met
'88 ƒ 59.950
A'dam-Nrd Tel 020-340549
Opel Kadett stationcar LS, diesel, GT interieurs bak, '88 ƒ 16.950
35 edes 260 E autom., geheel AMG, alle opties,.'89 ƒ 59.950 Opel Kadett 1.2 LS stationcar, rood, 90000 km., '83 ƒ 3.950
y edes 280 S automaat, 1e eig„ uniek mooi, .'83 ƒ 19.950 Opel kadett GSi, alle opties Sarajevowit
. . . '86 ƒ 18950
Sledes 500 SEC Coupe, Brabus-uitv
'83 ƒ54.950
Opel Manta GTE, alle opties, LPG mstall.,
y ;ury Ie Sable L.S. de duurste uitv. LPG inst etc.,.'87 ƒ 28.950
'87/15.950
35ibishi Spacew. 1.8 GLX, 7-drs
'85/14.950 licht met. velgen 50 000 km
y ibishi Spacew. 2000 GLX VAN, spierwit, . . .'87 ƒ 14.950 Peugeot 505 GTi, alle opties antraciet metall. 70 000.'87 ƒ 13.950
Renault 25 Diesel Royalblue, alle opties,
.'88 ƒ 17.950
GOEDKOPE autoverz met
35 Jbishi Spacew. 2 O GLX/EXE, LPGfonderb.) 7p.,.'88 ƒ 28.950
35ibishi Galant 1.8 Turbo Diesel, blauw met., .'86 ƒ 9.950 Renault 25 GTL 22, inj, radio-Renault blauw met '88/21.950 termijnbet. 100% autolening.
Renault 5 TL donkerblauw, smetteloos 80.000 km., '82 ƒ 2.950 Bel of bezoek onze infowmkel
95 in Bluebird 1.6 LX, LPG, Fer.rood, nwste.mod.,.'87 ƒ 14.950 Saab 900 Turbo, alle opties, antraciet, 102 OOOkm,.'83 ƒ 8.950
De Rijpgracht 2, tel.
9E n Bluebird 2.0 SLX, LPG, stuurbekrachtiging,.'87 ƒ 15.950 Saab 900i sedan auiomaat, . .
...
. .'86/16.950
020-846060, P W O. ass
35 n Laurel 2400 SGLE inj., LPG-mst
'87 ƒ 17.950
• • Cutlass
- 35 mobile
Ciera,
afle denkbare opties, .'87/27.950 Saab 9000 Turbo, staalbl met., leder int., 85 OOOkm, '87/29.500
VW Golf 1.3 CL, 40000 km, donkerblauw met., .'88 ƒ 15.950
Senator 2.5 E CD, autom., alle extra's,
.'84/12.950 VW Golf GTI, antraciet, alle opties
'83 ƒ 8.950
Senator 2.5i CD, aut
'88/22.950
VW Jetta Elan Dies. autom., antr.met, 103000km,.'86 ƒ 12.950
Senator 3 O E, aut., alle opties
'84 ƒ 8.950
VW GTi 16 V, antraciet alle opties, 50.000 km., .'88/32950 Autosloperij
DE
ZOMBIE
Kadett 1.3 LS, 4-drs., zilv. grijs met.,
.'88 ƒ 15.950
240 Grand Luxe, groen met., 103 OOOkm, '84 ƒ 9.950 vraagt te koop schadeauto's.
Omega 2300 GLS Turbo Diesel, echt alle opt.,.'88 ƒ 26.950 Volvo
Volvo 240 GL VAN, stationcar, uniek mooi,
Tevens verkoop van alle merRekord 20 S. Autom. stuurbekr. Berlma uitv.,.'85 ƒ 9.950
'84 ƒ 13.950 ken onderdelen Gespecialieot 205 GT, donkerblauw met
'87 ƒ 13.950 donker blauw, 75.000 km
Volvo
240
GL,
brons
metall.,
LPG,
140000
km,
.'82
ƒ
4.950
seerd in verkoop van motoren.
eot 505 GR Break autom., LPG onderbouw, .'85 ƒ 10.950
Volvo 740 GLE Turbo Diesel, 35.000 km,
. . .'89/37 500 Inbouw mogelijk Osdorperweg
eot 505 GRD Diesel, stuurbekr., schuifdak, .'87 ƒ 14.950
Volvo
740
GLE
Turbo
Diesel
autom
,
70
000
km,
'89/37.500
520 A, Amsterdam-Osdorp.
uit 25 GTS, d blauw met., alle opties
'87 ƒ 15.950
Volvo 740 GLE, LPG, champagne met, 70 OOOkm, '88/29.950 Tel 020-107566.
r Sterling automaat, leder int., zeer compl. .'87 ƒ24.950
Volvo 740 stationcar, smetteloos, antraciet, . . '86 ƒ 26.950
r 2600 VandenPlas automaat, alle opties, . .'85 ƒ 8.950
Isuzu Diesel Sport cab., 4wh.dr., st bekr, dubb cab.,.'89 ƒ 25.950 AUTOWRAKKEN tegen de
9000i, 16 klepper, antracietgnjs, 1e eig., . .'87 ƒ24.950
hoogste prijs voor de deur
Alle automobielen mcl winter- of 10000 km beurt.
a Celica 16ST coupe, magn.vlgn., etc
'84 ƒ 9.950
gehaald. Autosloperij Jan.
Inruil, soepele financiering, 24 maanden totale
a Corolla 1 8 DX diesel
'86 ƒ 9.950
Tel 020-361178/02907-6248.
garantie mogelijk. Tevens leasen wij deze auto's
a Canna Diesel type II, 5drs. HB
'89 ƒ 19.950
tegen gunstige tarieven op aanvraag
Grote sortering ONDERDELEN
Golf GTi, 16 klepper, spierwit, Zender-uitv., .'87 ƒ24.950
van alle schade-auto's, alle
3olf 1.8 GL automaat, 5drs., sch.dak, zilv.met.,.'87 ƒ 17.950
merken, alle bouwjaren
Golf CL Turbo Diesel, ferranrood
'87 ƒ 15.950
Ravenstijn, 02502-5435.
olf CL Diesel, 5-drs., aubergine rood,
.'88 ƒ 16.950
'assat Variant CLD Diesel, stat.car, roofrek, etc., . .'85
Zijlweg 35 - Haarlem - 023-329750
• „SHOWROOM",
ƒ 8.950
Dagelijks geopend van 9-19 uur
de autorubnek
240 GL grand luxe, LPG
'84 ƒ 9.950
Donderdagavond koopavond tot 20 uur
voor Amsterdam
en omgeving
2 jaar garantie, volle financiering,
Zondag en Tweede Kerstdag
Tel 020-6658686
inruil mogelijk
Info 12,00-15.00 uur
lle auto's zijn grondig nagekeken en gekeurd
Keuze uit ± 1 5 0 stuks

Autosloperijen

Car Centre Haarlem

1JFRED HEHL autobedr t> v

ZOEK DE FOUTE
SHOWROOM-ADVERTENTIE
8 december t/m 14 december
De oplossing moet zijn
TE KOOP PONY, HINNIKT ER VROLIJK OP LOS LOOPT PRIMA
MAAR RIJDT NIET, HEEFT ALTIJD OP STAL GESTAAN
INL GARAGE ROSKAM

Winnaars van de gratis advertentie zijn
H M Boelhouwers, Mercurius 407. Duivendrecht S Zoutberg
Stompetorenstr 37, A'dam, J Loman, Ravenstr 11 A dam
K F van Malssen, Cavaljeplem 300, P'end, B Moes Uplem 247
A'dam, J de Vries, Hoptille 75, A'dam
Prijswinnaars krijgen van ons bericht

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
RAVENSTIJN, 02502-5435
Lid Nevar
MAZDA RUITEN voor zij en
achter. Voor alle types uit
voorraad leverbaar. Fa E. de
GRAAFF, Koninginneweg 48,
Haarlem Tel 023-314275

Service en reparatie

Autofinanciering
en verzekering

PRIJSWINNAARS

A.PK KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 364702
AUTOSPUITEN v.a ƒ350 in
orig. spuitcab. mcl verf Ook
schaderep -f tax 020-152507
LPG inbouw Landi Hartog, zeer
voordelig met 2 jr gar, ook andere merken 020-182163

De
autorubriek
"SHOWROOM"

Rijscholen

zal

NIEUW VAN MICHEL!
1e les ƒ3,95
(alleen brandstof)
overdag
020-853683
's avonds
020-181775
Purmerend
02990-40087
Zaandam
075-174996

wel

heel

Auto's te koop
gevraagd

wat

Auto's te koop gevraagd.
Evt. opknappen geen bezwaar.
Tel 020-182163
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a. contant met
vrijw bewijs. Tel. 020-101021 ,

autoadverteerders

Het HOOGSTE BOD'?'' Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring Te! 020-754193.
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwarmgsbewijs, geen
sloopauto's. Tel. 02990-37825.

uit
hun

tent

l want Datsun 140J or 160J, '77
model Call 020-909979 from 10
a.m to 5 p.m. Mon./Sat.

lokken.

Koop- of VERKOOPPLANNENP Bel dan snel Nationale
Occasionlijn 023-365206

Miniatuurauto gewonnen door
C J van Toor, Notweg 60, A'dam A Smit Zuurbier D
Schmidtstr 27, Krommeme, R Westland Singel 61 Wecsp J C
Verhoeven, B Viljoenstr 31, A'dam, F A Soekhai, Dickonsln IOO
A'dam, T v d Velde, Kepplerstr 32, Zaandam E Reichenbach
Hunzestr 55 hs, A'dam W Sievers, Boechermistr 18 Castn
cum, F Sombroek, Waterman 76, Hoorn. C Lammes Schof
felstr 49, P'end, G Stender, Monnickendamstr 11, Zaandam, P
Kuykhoven, J v d Vondelln 25, Uithoorn, B Merison, Bandijk 17,
P'end, B van Elderen, V Leijenbergln 135 A'dam M Hartog
Dorpsstr 94, Jisp, C Conijn, Noordcinde 45 A Lambertschaag,
P l van Doorne, G Burghoutweg 22, Diemen, A Fiddelaar De
Wetstr 2 A, Zaandam, J Taal, P Lakplantsoen 15 Zaandam, K
v d Beeten, Clarissenhof 119, Duivendrecht N A Faroek C
Brontestr. 6, A'dam. E v d Heuvel, Aalsmeerdijk 142, Oude
meer; Th Boon, Berkenstr 1, Krommeme, P E Fris, Botcnma
kersstr 93, Zaandam, W P Gabriel Nijssen, Elzeboom 11 Koog
a d Zaan, Bastiam, Noorderbreedte 24, A'dam J C Hagedoorn
Meidoornweg 268, Badhoevedorp, A Paauw, Hofdijkstr 2,
Zandvoort, RW Brouwer, Pythagorasstr 431, A dam A Panta
zesen, Hilversumstr 73, A'dam, G Tjeertes, lepenweg 33 Wormerveer, T Mank, Gozewijnstr, Kudelstaart, J en A Doderlem
de Win, Pluutstr 19, P'end, M G van Dok, Leidsevaartweg 77,
Heemstede, F Sam, Laanhorn 9, A'veen B v Bennekom, Wilhel
minakade 71, Uithoorn, l Rijpkema, Bierstalpad 23 Landsmeer,
K Been, Oosteinderweg 221, Aalsmeer, G Zoons, Watersnip 30,
Mijdrecht, J Poots, Rosenholm 117, Hoofddorp W Knikker H
Cleyndertweg 216, A'dam, C Terpstra, H Godfreidhof 17,
A'dam, D Kraayer, Bakkerstraat 1, West Knollendam, T
Schimpf, Ruysdaelstr 45, A'dam, A Ernstmg Groeneveen 15,
A'dam, G C.Meijer, Watersnip 63, Hoorn. A Booijen, B van
Waverenstr 81, A'veen, W J de Roode, Irenestr 66 Halfweg C
Cramer, G Doustr 147", A'dam, S van Horssen K Onneslaan
28, Badhoevedorp, D Pool, Mosakker 88 Koog a d Zaan,
Th.J Meijer, Rozenln 13, De Kwakel, B Leene, Mar v Hogen
dorpstr 25, P'end, H C G Slop, Orchisstr 10, Wormer, R Maha
kena, Bernadottestr 35, Hoofddorp T D Kroon, Anjelierenstr
12, Volendam R Bloem, Kaasmaker 40, Assendelft M Keunmg,
S van Houtenstr 281, A'dam, J H Gaarenstroom Schweit
zerstr 98, Hoofddorp, B. van Wier, Hoefblad 116, Zwaag, K Y
Fung, Uiterwaardenstr 554-1, A'dam, W Kramer Galvamstr 21,
Kudelstaart, M Mieremet, G Wmckelstr 141, Adam A J
Alderden-Zandbergen, Baanvak 61, Aalsmeer E Th de Mos
Dekker, v Heuven Goedhartln 699, fl Morgendauw 6e verd ,
A'veen, B Basant, Ookmeerweg 259 ", A dam H W Hoogendijk
Ookmeerweg 183, A'dam, R R Cramer, Veenendaalplein 106,
A'dam; J v d Linde, Kamperfoeliestr 24, Landsmeer, F Kelpm
Pr Margnetstr 31, Baambrugge, M Vervloed Riishornstr 131,
Rijsenhout P Poen, Timotheegras 11, Wilnis, A'Bartelings, V
Heuven Goedhartln 787, A'veen, M Honing, Schoolstr 12
Huizen, G Koopman-Jonges, Zuiderweg 160, ZO Beemster J
Pits, Bron 19, Oostzaan, W Hoenderdos, Postjeskade 27 ,
A'dam; L de Boer, Lmdeln 35, Zaandam, P l van Doorne, G
Burghoutweg 22, Diemen; J Vuyk, Hondsdrafstr 27, Nieuw
Vennep, T. Kempes Oly, De Dillen 20, Broek m Waterland, P T
Zaal, Dr Heyelaan 17, Abbenes, J Siero, Roerdompstr 24
Uitgeest; J Visser, West Halfrond 18, A'veen, R van Dijk, A
Kooistrahof 66, A'dam A Herfst, Vondellaan 32, Zandvoort, l S
Chandoe, Dolingadreef 251, A'dam, J Schouten Passage 3-11,
Zandvoort, J Loos, Sloterweg 285, Badhoevedorp l Claasen,
de Hoper 168, Oostzaan, A de Koning Breeuwer, Zuiddijk 353 A,
Zaandam, W Grauwelman, lepenlaan 50, Zwanenburg, J ter
Haar, Jolstr 132, Den Helder, G van Sluys, Overleg 71 A'dam
Prijswinnaars krijgen de prijs thuisbezorgd
(Over de uitslag kan met worden gecorrespondeerd)

[ KRUISWEG 1493/1531, HOOFDDORP
l Verbindingsweg Hoofddorp en Heemstede,
l
bij Schiphol

l

Tel. 023-292400/294072

f Donderdag en vrijdag koopavond tot 21 uur.

Uw krant of magazine verzorgd
van kopij tot films?
Bel: l

i «L* mm wem MM ••• •• IM mmm •• •• mm

ODUKT/ES
VORMGEVEND INZET- EN DRUKWERK
WIBAUTSTRAAT 131, 1091 GL AMSTERDAM
TELEFOON 020 - 562 2522, FAX 020 - 562 2713

BERICHT VOOR ADVERTEERDERS

•xtra voordelig in
SHOWROOM?

ilt u extra voordelig adverteren m SHOWROOM7 Sluit dan
?n advertentie-contract af, hieronder ziet u hoe voordelig
at isag advertenties
3sse mm-prijs
1 000 mm-contract
2 500 mm-contract
5 000 mm-contract
O 000 mm-contract

f5,68
f5,39
f5,31
f5,20
f5,11

15 000 mm-contract
20 000 mm-contract
25.000 mm-contract
50 000 mm-contract
100 000 mm-contract

f5,01
f4,89
f4,77
f4,67
f4,56

ignet/foto advertenties
issemm-prijs
f6,10
1 000 mm-contract f 5,85
2 500 mm-contract f5,80
5 000 mm-contract f5,68
O 000 mm-contract f5,56

15.000 mm-contract
20.000 mm-contract
25 000 mm-contract
50.000 mm-contract
100 000 mm-contract

f5,45
f5,31
f5,19
f5,09
f4,97

m contract heeft een looptijd van 12 maanden
eer weten?
3! SHOWROOM, Joop van der Willik 020 - 5623073 of
aan Verschoor 020-5622442

ERSCOMBINATIE
ibautstraat131

1091 GL Amsterdam

t. Ford P«fc41p (open),
lengte 24 cm.

2, Bentfey 5
(engte 27 <m.

3. ft»d Roadster (open),
lengte 24 cm.

lengte 28 cm.

Tot het eind van het jaar heeft SHOWROOM een leuke wedstrijd voor u. Zoek de
"foute" SHOWROOM-advertentie op en win een fraaie, grote miniatuurauto naar keuze
of een gratis advertentie. Als u een advertentie op de SHOWROOM-pagina's tegenkomt
met bijvoorbeeld: 'Trabant met buitenboordmotor" of "Ford met terugtraprem", dan weet u
dat u de "foute" SHOWROOM-advertentie gevonden heeft Vervolgens vult u bijgaande
bon in, geeft u de auto van uw keuze aan of een gratis advertentie en zendt u de bon in
een gefrankeerde envelop naar: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam.

Gratis advertentie

6. Rolls Roys SilverCloud II,
lengte 24 cm.

S. Ford brandweerwagen,
lengte 24 cm.

rië
i

Bon

8. Ford Roadster (gesloten),
lengte 24 cm

51
De "foute" SHOWROOM-advertentie betreft.

!n plaats van een miniatuurauto kunt u ook een gratis advertentie winnen (ter grootte
van 3 regels) waarin u uw eigen auto te koop aanbiedt (natuurlijk kunt u ook deze gratis
advertentie aan iemand cadeau doen).

Als ik win wil ik graag auto nr..

Per week 100 prijswinnaars

Adres: _

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

7. Ford Pick-Up (gestoten),
lengte 24 cm.

. of een gratis advertentie (doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam:

Postcode/woonplaats:.
Opsturen in een gefrankeerdeenvebpaan:SHOWROOM,Postbus156,1000 AD Amsterdamof afgeven.
Het Parool, Wibautstraat 131 / Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56; Purmerend,
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, p/a fa. Ruitenbeek, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.
Medewerkers/sters van Perscombinatie N.V. en reclamebureau Dorland BV zijn uitgesloten van deelname

Amsterdam en omgev
Inzendingen moeten op woensdag 3 januari in ons bezit zijn. Prijswinnaars worden bekend
gemaakt in Het Parool van 5 januari en in de Weekmedia-uitgaven van 9, 10 en 11 januari.

is weg weken
'' de Hem

Autoknk

Baddoek met streep

Keukendoek

Schroevedraaierset

Keramiek tafellamp

J&&50"

Buitenlamp

-9r?S"

Kweekkastje

50.25.-

Draagbare stereo radio/cassetterecorder
met ingebouwde zwart/wit televisie
(12 cm)
JZ48T-

Theeglazen
Draagbare kleurentelevisie (37 cm) met afstandsbediening.

7.50

Diverse reis- en boodschappentassen
in
14.25- t/m i
n t/m

-l&-=

5.C.

3 voor \Jm

Melkbeker

Jr25"C.

6 voor \Ju

Bedrukte en geweven gordijnstoffen
• _G~~iT/I-?"'"TT/ZO"*™"
-L-VTJ.
w/~-JriiJL \J/fj(a^y*

199.-

Diverse klemlederwaren
Z3& t/m 3Srï5" n _ t/m

O.

•
^^*
m ^^k

lo:

Bedrukte en geweven gordijnstoffen
l "iJfffr/IR-s: Tm ^\J
Jj&fX\j/-£v*

Draagbare stereo muziekinstallatie met ra
dio, cassetterecorder, platenspeler, equali
zer en afneembare boxen. 2 x 5 Watt.

1U.

3 voor

Diverse keukenmessen
VHS HQ videorecorder met afstandsbedieJèQST- "7QQ—
mng
xwwi

10.-

Plantenbak

7r

LA

Stereo kleurentelevisie (51 cm) met teletekst, 2-talige ontvangst en afstandsbedienmg.
JLQB9.- QQQ_

Stereo midiset met afstandsbediening,
tuner, dubbel cassettedeck, platenspeler en
equalizer 2 x 7,5Watt36ô^ OOQ_

Bedrukte en geweven gordijnstoffen

9.Bedrukte en geweven gordijnstoffen

Diverse dameshandtassen

Cm
\Jm
Bouwrmgen

Diverse fantasie panty's

5r

Diverse panty's

Bromtol

Kleurentelevisie (37 cm) met 30 voorkeurzenders en afstandsbediening.

Walt Disneyfiguren

589.-

3r
7r

Verfdoos met stiften

Pak a 5 schriften -3r

2r

Stereo midiset met tuner, dubbel cassettedeck, equalizer en platenspeler 2 x 2 0
Watt.

589.-

Draagbare stereo radio/cassetterecorder
met ingebouwde i
Diverse kinderboeken
Alle electronica l jaar Hema garantie.
Diverse streekromans

Dames-, heren- en kinderschoenen

30.-

15.-

Surfplankdrager
Sportsokken, 5 paar

J^

Detective-, oorlog-, thriller- of
fantasie omnibus
J2r?5"
Breigaren met breibeschnjvmg.
50 gram

Pennendoosje

1.-

2r/3r
0.50
2.50

'^^ l 75

Dames- en kindermutsen en -hoeden

4rZ3-t/m O_ t/m
_36.75 O.

Sportschoenen

_ t/m Af)..

Diverse breigarens

17/23 nngs banden ^

4.-t/m5.-

Doos met 200 enveloppen 5.50

2 voor

Vlakjes, puntenslijpers,
etiketten

Quartz wandklok, l jaar Hema garantie

i

2.-

Diverse boeken over 'creatief bezig
zijn'

Dames- en kinder-wintersjaals
A3S t/m 24^5 O_ t/ml «T.

0.50

Sets met potloden/ballpoints

^S-1 _ t/m O_
JLi
Quartz wekker, l jaar Hema garantie

Kaftpapier effen en gedessmeerd

i

Quartz horloge. Ook m damesuitvoermg, l jaar Hema garantie

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.
Fa. Gansner & Co.

De volkstuindersvereniging

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

„ZANDVOORT"

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

wenst haar leden en
kandidaat-leden een gezond,
voorspoedig
en groeizaam 1990.

reeds meer dan 25 jaar
voor

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
J

naar

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

SLINGER OPTIEK
Gediplomeerd opticien, optometrist o.v.
kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20A, Zandvoort.
Tel. 02507-14395

wenst kliënten en
bekenden
een voorspoedig 1990

Vanuit Nieuw Zeeland
wensen

Odile, Bob en Bert
de families, vrienden en
bekenden een héél goed 1990

